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П Е Р Е Д М О В А

Гірництво, пошóê, видобóтоê та

переробêа êорисних êопалин — най-

давніші ãалóзі діяльності людини. Упоряд-

êóвання, систематизація, óнормóвання

термінолоãії в ãірничій наóці, промисло-

вості, в ãірничій справі, óзаãальнення світ-

овоãо досвідó ãірництва ó єдиній

фóндаментальній праці є важливим êом-

понентом розвитêó природничих наóê,

наóêової та праêтичної діяльності в ãірничій ãалóзі.

У “Малій ãірничій енциêлопедії” подано відомості

про óтворення, сêлад та властивості, а таêож сóчасні

методи, способи і засоби розвідêи, добóвання і пер-

винної переробêи твердих, рідêих та ãазоподібних

êорисних êопалин. Розãлянóто різні аспеêти відêри-

тої, підземної, підводної розробêи родовищ, механі-

зації ãірничих робіт, ãірничоãо наãлядó,

ãірничорятóвальної справи, охорони праці. Охоплені

питання óмов заляãання родовищ êорисних êопалин

та фізичних явищ, що відбóваються в товщі ãірсьêих

порід при проходженні ãірничих виробоê, способів

розêривання і систем розробêи родовищ, способів

видобóвання і збаãачóвання êорисних êопалин,

ãірничої ãеомеханіêи, марêшейдерії, боротьби з рóд-

ниêовим ãазом і пилом, орãанізації виробництва,

ãірничої еêономоãрафії. Подані êоротêі дані з ãірни-

чої промисловості, вêлючаючи паливодобóвнó

(вóãільна, нафтова, сланцева, торфова, ãазова), рóдо-

видобóвнó (залізорóдна, марãанцеворóдна, рóд

êольорових, блаãородних і рідêісних металів та ін.),

ãірничохімічнó (видобóвання êалійних

солей, êам’яної солі, апатитів, нефелі-

нів, боêситів, сірêи, фосфоритів тощо), з

видобóвання мінеральної сировини для

бóдівельної індóстрії, воãнетривної та

êерамічної промисловості, ãідромеліо-

ративнó. Крім тоãо, подано основні відо-

мості щодо ãірничоãо заêонодавства,

охорони довêілля при еêсплóатації надр,

а таêож інформацію про басейни, родовища

êорисних êопалин, описи територій, дані про вироб-

ничі одиниці, дослідницьêі та навчальні заêлади.

Водночас êонцепція “Малої ãірничої енциêлопе-

дії” враховóє сóчасні тенденції інтеґрації різних ãалó-

зей знань, зоêрема тісні взаємоперетини ãірництва з

еêолоãією, еêономіêою, автоматизацією, іншими

ãалóзями наóêи і техніêи. Саме томó до сêладó

Енциêлопедії вêлючено ряд термінів з інших наóê

(фізиêи, хімії, технічної êібернетиêи, еêономіêи

тощо), яêі мають базисне значення, — заãалом їх до

5% óсьоãо обсяãó роботи.

У написанні статей брали óчасть вчені Національ-

ноãо ãірничоãо óніверситетó, Донецьêоãо національ-

ноãо технічноãо óніверситетó, Івано-Франêівсьêоãо

національноãо технічноãо óніверситетó нафти і ãазó,

Інститóтó УêрНДІвóãлезбаãачення, Уêраїнсьêоãо

державноãо інститóтó мінеральних ресóрсів, Інсти-

тóтó фізиêо-орãанічної хімії та вóãлехімії НАН

Уêраїни, Інститóтó ãеохімії, мінералоãії та рóдоóтво-

рення НАН Уêраїни, Маêіївсьêоãо наóêово-дослідн-
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оãо інститóтó з безпеêи робіт ó ãірничій

промисловості (МаêНДІ), Донбасьêоãо ãірничомет-

алóрãійноãо інститóтó, Криворізьêоãо технічноãо

óніверситетó, наóêових спілоê та орãанізацій — Аêа-

демії ãірничих наóê Уêраїни, Наóêовоãо Товариства

ім. Шевченêа, Уêраїнсьêої нафтоãазової аêадемії,

Аêадемії технолоãічних наóê Уêраїни, інших наóêо-

вих óстанов та орãанізацій. 

 При підãотовці теêстів статей бóли виêористані

êапітальні довідêові видання: “Горная энциêлопе-

дия”, “Гірничий енциêлопедичний словниê”,

“Мінералоãічний словниê” (Є.К.Лазаренêо,

О.М.Винар),  “Четырехязычный энциêлопедичес-

êий словарь терминов по физичесêой ãеоãрафии”,

“Геоãрафічна енциêлопедія Уêраїни”, “Минерало-

ãичесêая энциêлопедия” (за редаêцією К.Фрея),

“Генезис мінералів” (В.І.Павлишин, О.І.Матêовсь-

êий, С.О.Довãий) та ін. (див. списоê літератóри), а

таêож періодичні видання ãірничоãо профілю, спе-

ціальна фахова літератóра, стандарти та Інтернет. 

Стрóêтóра словниêа êомплеêсна — 1-й том має ал-

фавітнó побóдовó і вміщóє бл. 6400 статей на літери

від “А” до “К”, 2-й том — 7500 термінів та терміно-

сполóчень на літери від “Л” до “Я”, а 3-й том — сис-

тематичнó інформацію про басейни, найбільші родо-

вища êорисних êопалин, описи територій êраїн,

êонтинентів, оêеанів яê об’єêтів ãірничої наóêи та

праêтиêи, відомості про вітчизняні та провідні за-

êордонні виробничі одиниці, фірми, êомпанії, що

працюють ó ãірничій промисловості, ãірничомó ма-

шинобóдóванні, а таêож дані про інститóти, óнівер-

ситети, наóêово-виробничі та ãромадсьêі орãанізації

ãірничоãо профілю.  

Під час роботи над Енциêлопедією автори дотри-

мóвалися інтеґральних принципів термінотворення,

êоли проблема номінóвання тоãо чи іншоãо поняття

вирішóвалася індивідóально — з виêористанням по-

тенціалó рідної мови або шляхом інтерпретації вже

ãотовоãо терміна з іншої мови, звідêи поняття запози-

чóвалося і вводилося в національнó терміносистемó

(через трансêрибóвання, прямий переêлад, êальêó-

вання). При цьомó таêож враховóвалися традиції ви-

êористання ãірничих термінів в Уêраїні, їх походжен-

ня, а таêож ареал розповсюдження ãірничих тер-

мінів-синонімів ó світі.

Основний об’єм Енциêлопедії займає óсталена

ãірнича термінолоãія, яêа просто зафіêсована в цьо-

мó наóêово-дослідномó виданні. Близьêо 15-20% тер-

мінів óточнено, і лише оêремі терміни подано впер-

ше. Серед таêих термінів можна назвати: фóãóвання,

пелетóвання, нооêларê, опирач та ін. Зрозóміло, що

стабільне заêріплення їх ó ãірничій наóці залежить від

реаêції (сподіваємося, доброзичливої) наóêової та

технічної ãромадсьêості. 

У стрóêтóрномó та семантичномó аспеêтах ó слов-

ниêó наявні чотири êатеãорії термінів, а саме: 1. Сло-

ва-терміни (шахта, ãрохот, êліть і т.і.); 2. Терміноло-

ãічні слова (бремсберґ, латеêс, флотація і т.д.); 3. Тер-

міни ó виãляді словосполóчень (відсаджóвальна пос-

тіль, рóдниêовий транспорт, міêроаналіз та ін.); 4.

Терміни — власні назви (“Маêіїввóãілля”, “Саянмар-

мóр”, “Мобіл”, “Артемсіль”   і т.п.).

Деяêі заãальновживані терміни подані з синонімі-

чними відповідниêами, що дає можливість паралель-

ноãо êористóвання ними протяãом періодó óстален-

ня, самореãóлювання вітчизняної ãірничої терміно-

системи. До таêих випадêів належать, сêажімо: ствол

і стовбóр (шахти), рентãенівсьêий і пóлюєвий, обвален-

ня і обрóшення (поêрівлі виробêи). 

При підãотовці матеріалó Енциêлопедії авторами

враховано зміни в реаліях мовної праêтиêи і наóêи в

Уêраїні, óхвали про осóчаснення вітчизняної термі-

нолоãії ó відповідних ãалóзях знань (звідси, сêажімо,

йон замість іон, флóор замість фтор, арсен замість

миш’яê тощо). 

Певнó сêладність становило розрізнення термінів

з літерами ґ та ã. Ми вважали за потрібне в термінах

латинсьêоãо походження, а таêож ó термінах з ні-

мецьêої, анãлійсьêої, францóзьêої мов здебільшоãо

транслітерóвати g через ґ, а в термінах ãрецьêоãо по-

ходження — найчастіше через ã. При цьомó враховó-

валася традиція фаринãальноãо (ãортанноãо) ã в óê-

раїнсьêій мові, напр., ó широêовживаних словах

ãрам, ãрадóс тощо. Водночас в іноземних прізвищах

літера g передана через проривний ґ: Ґіббс, Ґалілей,

Ґальвані, Ґаóсс і т.д. Ми вважаємо цілêом виправда-

ним вживання літери ґ всередині або в êінці слів-тер-

мінів: обґрóнтóвання, êвершлаґ, бремсберґ тощо, а та-

êож ó середині прізвищ: Аґріêола. 

Відчóтнó сêладність становить застосóвання і тлó-

мачення в ãірничій термінолоãії паронімів, яêими ба-

ãата óêраїнсьêа мова. Для приêладó подамо деêільêа з
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них: ґранóляція і ґранóлювання, êальцинація і êальцинó-

вання, відсадêа і відсадження та інші. На жаль, ряд

чинних словниêів часто подають їх яê синоніми, хоча

перше слово означає резóльтат, а дрóãе власне дію.

Очевидно, що на сьоãодні в цій частині óêраїнсьêа

ãірнича термінолоãія вимаãає подальшої ретельної

роботи. Заóважимо, що сóчасна óêраїнсьêа мова на-

дає велиêі можливості для чітêоãо й однозначноãо

тлóмачення паронімів. Їх правильне вживання, без

сóмнівó, сприяє точномó розóмінню сóті процесів та

явищ.    

При доборі термінів ми намаãалися збалансовано

представити ãірничі наóêи, відобразити національнó

ãірничó термінолоãію, яêа історично сêлалася протя-

ãом минóлих століть, врахóвати розвитоê нових наó-

êових напрямêів.

Статті словниêа сêладаються зі слова-заãоловêа,

після яêоãо наводиться заêінчення родовоãо відмін-

êа, відповідниêа російсьêою, анãлійсьêою, німець-

êою мовами та описó терміна óêраїнсьêою мовою.

Особливо важливі статті мають розãорнóтий хараê-

тер. Статтям надано енциêлопедичноãо хараêтерó

(вони типізовані, застосована система поêлиêань).

Отже, Енциêлопедія є одночасно тлóмачним і пере-

êладним баãатомовним виданням.

В.С. Білецьêий,

д.т.н, професор Донецьêоãо

національноãо технічноãо óніверситетó,

автор проеêтó “Гірнича енциêлопедія”.
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ “МАЛОЮ ГІРНИЧОЮ ЕНЦИКЛОПЕДІЄЮ”

Терміни (назви статей) в Енциêлопедії розташовані за абетêою. Слова-заãоловêи набрано
напівжирним шрифтом. Російсьêий, анãлійсьêий та німецьêий переêлади слова-заãоловêа да-
ються порóч êóрсивом. Між ними — êома або êрапêа з êомою і знаêи р., а., н. Іноді заãоловоê яв-
ляє собою назвó заêладó або виробничої стрóêтóри, смислове словосполóчення, яêе відображає
специфічнó назвó процесó, машини, явища тощо.
Слова-заãоловêи подаються переважно в однині. Заãоловоê дається ó множині, яêщо це відпо-

відає заãальноприйнятій праêтиці (напр., БЕРИЛІЄВІ РУДИ, ВІДКЛАДИ, РОЗСИПИ тощо). 
Яêщо слова-омоніми подаються в одній статті, перед описом êожноãо з них ставиться цифра з

дóжêою.
Яêщо зміст слова-заãоловêа пояснено в іншій статті, то дається вêазівêа на цю статтю. Напр.,

ІНДОШИНІТИ, -ів, мн. — Див. теêтити. ДЕШЛАМАЦІЯ  -ії, ж. — Див. знешламлювання. АЕРО-
ДОКС, -ó, ч. * р.  аэродоêс, a.  airdox, н. Airdox-Verfahren n — те саме, що й ердоêс.
Коли слово-заãоловоê зãадóється в теêсті, то позначається в ньомó літерною абревіатóрою. На-

приêлад: БУРІННЯ, -…., с. * р. бóрение, а. drilling, boring; н. Bohren n, Bohrarbeit f — створення бóро-
вої свердловини, шахтноãо стовбóра або шпóрó рóйнóванням ãірсьêих порід. …Глибина Б. визна-
чається йоãо призначенням — деêільêа м. — шпóри, сотні й тисячі м. — свердловини.
У теêсті статей застосовóються заãальноприйняті в літератóрі сêорочення (див. “Основні часто-

вживані сêорочення”).
Одиниці сóчасних мір подаються заãальновживаними óмовними позначеннями: ã (ãрам), л

(літр), см2 (êвадратний сантиметр), т (тонна) тощо. Гóстина мінералів і порід, яê правило, по-
дається в т/м3, без розмірності, напр.: “Гóстина 4,75”.
В Енциêлопедії застосовóється система поêлиêань. Слова, на яêі даються поêлиêання, набрано

êóрсивом. Поêлиêання вêазóє, що на це слово в словниêó є стаття, отже, дає змоãó ознайомитися
з цим поняттям. Водночас при позначенні êóрсивом óсіх слів-термінів та терміносполóчень часто
виниêає ситóація, êоли більшó частинó речення слід виділяти êóрсивом. Це створює трóднощі в
êористóванні системою поêлиêань внаслідоê “злиття” виділених êóрсивом частин теêстó. Щоб
óниêнóти таêоãо станó, в ряді випадêів êóрсивом набрані тільêи êлючові терміни, а таêож тер-
міни, яêі не стоять поряд. Таêа система дозволяє óниêати невиправдано частих êóрсивних поêли-
êань.
Коли слово-заãоловоê є приêметниêом, то в теêсті статті двослівні назви понять, до сêладó

яêих входить цей приêметниê, подаються в розрядêó. Наприêлад: БІНАРНИЙ, -оãо. * р. бинар-
ный, а. binary, н. binдr — подвійний, двоїстий, той, що сêладається з двох частин; б і н арн і  спл а -
ви  — сплави з двох êомпонентів (металів, або металó і неметалó); б і н а р н а  сóміш вóãілля —
сóміш двох мароê вóãілля… Крім тоãо, слова подаються в розрядêó тоді, êоли автор(и) статті хочóть
аêцентóвати на них óваãó.
Рисóнêи, подані в Енциêлопедії (заãолом бл. 1500), залóчені з інших видань або виêонані з наслідó-

ванням типових, розроблених раніше й óсталених норм. Близьêо половини рисóнêів (фото, шліфів то-
що) ориãінальні, підãотовлені спеціально для цьоãо видання.
Редаêційна êолеãія і автори вдячні проф. Я.Шенêó (Jan Schenk, Техн. óн-т в Остраві, Вища

шêола Бансьêа, Чехія);  проф. В.М.Поповó та проф. В.В.Кармазинó (Мосêовсьêий державний
ãірничий óн-т, РФ); TD. Wheelock (США); В.Кочетовó (ВАТ ДХК “Донбасвóãлезбаãачення”);
проф., д.т.н. О.М.Тóрêеничó (Дніпропетровсьê, Інститóт ãеотехнічної механіêи НАН Уêраїни);
проф. Р.Сопо (Фінляндія); д-р-інженерó К.-Е.Гольстó (Фрайбóрзьêа ãірнича аêадемія, ФРН);
проф., д.т.н., зав. êафедри ãемолоãії НГАУ П.М.Барановó (Дніпропетровсьê); проф., д.т.н.
І.Ф.Ярембашó (ДонНТУ, Уêраїна); ãоловномó ãідроãеолоãó ВАТ “Донбасãеолоãія” М.О.Красно-
польсьêомó, а таêож óсім óстановам й орãанізаціям за методичнó та інформаційнó допомоãó при
підãотовці видання.
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ОСНОВНІ АБРЕВІАТУРИ, ЯКІ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ В СТАТТЯХ

АГЗ — автоматичний ãазовий захист
АПР — автомат підземноãо ремонтó
АСДС — автоматизована система держстатистиêи
АСК — автоматизована система êерóвання
АСК ГВП — автоматизована система êерóвання ãазови-
добóвним підприємством
АСК МТП — автоматизована система êерóвання мате-
ріально-технічним постачанням
АСК НТП — автоматизована система êерóвання наóêо-
во-технічним процесом
АСКП — автоматизована система êерóвання підприєм-
ством
АСК ТП — автоматизована система êерóвання технолоãі-
чними процесами
АСОК — автоматизована система орãанізаційноãо (або
адміністративноãо) êерóвання
АСП — автоматизована система проеêтóвання
АСПР — автоматизована система планових розрахóнêів
АСУ — автоматизована система óправління
АСУП — автоматизована система óправління під-
приємством
АСУ ТП — автоматизована система óправління технолоã-
ічними процесами
ББ — бóрові бриãади
БУ — бóрове óстатêóвання
ВБ — вежомонтажні бриãади
ВВВС — висоêоêонцентрована водовóãільна сóспензія
ВВП — водовóãiльне паливо
ВВС — водовóãiльна сóспензiя
ВНК — водо-нафтовий êонтаêт
ВР — вибóхові речовини
ГАСК — ãалóзеві автоматизовані системи êерóвання
ГДД — ãранично допóстимі дози
ГДК — ãранично допóстимі êонцентрації
ГДР — ãранично допóстимі рівні
ГЗК — ãірничо-збаãачóвальний êомбінат
ГВК — ãазоводяний êонтаêт
ГМК — ãірничо-металóрãійний êомбінат
ГНК — ãазонафтовий êонтаêт
ГПА — ãазопереêачóвальний аґреґат
ГПЗ — ãазопереробний завод
ГПУ — ãазопромислове óправління
ДВГРС — державна воєнізована ãірничорятóвальна слóж-
ба
ДГК — допоміжні ãірничорятóвальні êоманди
ДЗК — допóстимі залишêові êонцентрації
ДКС — дотисêна êомпресорна станція

ЕГРБ — еêспедиція ãлибоêоãо розвідóвальноãо
бóріння
ЕОМ — елеêтронна обчислювальна машина
ЕПР — елеêтронний парамаãнітний резонанс
ЕРС — елеêтрорóшійна сила
ЗФ — збаãачóвальна фабриêа
ІЧ — інфрачервоний
КС — êомпресорна станція
ЛЕС — лінійно-еêсплóатаційна слóжба
МГК — міжнародний ãеолоãічний êонãрес
МГТС — маãістральна ãідротранспортна система
МҐС — моêра   ґвинтова  сепарація
МЗУ — модóльна збаãачóвальна óстановêа
ММА — міжнародна мінералоãічна асоціація
МРП — міжремонтний період
МСК — мінерально-сировинний êомплеêс
МУБР — морсьêе óправління бóрових робіт
МТК — міжнародний торфовий êонãрес
МТТ — міжнародне торфове товариство
НАНУ — Національна аêадемія наóê Уêраїни
НВО — наóêово-виробниче об’єднання
НВУ — нафтовидобóвне óправління
НГВУ — нафтоãазовидобóвне óправління
ННК — нейтрон-нейтронний êаротаж
НРЕГБ — нафторозвідóвальна еêспедиція ãлибоêоãо бóрі-
ння
ОБРВ -орієнтовні безпечні рівні впливó
ОМВ — орãанічна маса вóãілля
ПАА — поліаêриламід 
ПАР — поверхнево-аêтивні речовини
САК — системи автоматичноãо êерóвання 
САР — система автоматичноãо реãóлювання
САУ — системи автоматичноãо óправління
ТГК — тверді ãорючі êопалини
ТЕО — техніêо-еêономічне обґрóнтóвання
УБР — óправління бóрових робіт
УКПГ — óстатêóваннях êомплеêсної підãотовêи ãазó
УМГ — óправління маãістральним ãазопроводом
УППГ — óстатêóвання попередньої підãотовêи ãазó
УРБ — óправління розвідóвальноãо бóріння
УФ — óльтрафіолетовий
ФЕП — фотоелеêтронний помножóвач 
ШГС — шахтні ãірничорятóвальні станції
ЩДП — щоêова дробарêа з простим рóхом пересóвної
щоêи
ЩДС — щоêова дробарêа зі сêладним рóхом пересóвної
щоêи
ЯМР — ядерний маãнітний резонанс
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ОСНОВНІ ЧАСТО ВЖИВАНІ СКОРОЧЕННЯ

ат. м. — атомна маса 
ат. н. —  атомний номер
бл. — близьêо 
бóд. — бóдівельний
вóã. — вóãільний
ã. — ãора
ãеол. — ãеолоãічний
ãідравл. — ãідравлічний
ãірн. — ãірничий
ãлиб. — ãлибина
ãол. — ãоловний
ã.п. — ãірсьêа порода
ã.ч. — ãоловним чином
деê. — деêільêа
див. — дивись
зах. — захід

ін. — інший
інж. — інженерний
ê.ê. — êорисні êопалини
ê.ê.д. — êоефіцієнт êорисної дії
êоеф. — êоефіцієнт
ê-та — êислота
механіч., мех. — механічний
напр. — наприêлад 
нафт. — нафтовий
о. — острів
оз. — озеро
оê. — оêеан
осн. — основний
півн. — північ
півд. — південь

пл. — площа
пров. — провінція
родов. — родовище
сер. — середній
син. — синонім
сх. — схід
тв. — твердість
т.д. — таê далі
тер. — територія
техн. — технічний
тис. — тисяча
т.п. — томó подібне
т.ч. — томó числі
т-ра — температóра
фіз. — фізичний
хім. — хімічний

Уêраїнсьêий алфавіт 

А а
Б б
В в
Г ã

Ґ ґ
Д д
Е е
Є є

Ж ж
З з
И и
І і

Ї ї
Й й
К ê
Л л

М м
Н н
О о
П п

Р р
С с
Т т
У ó

Ф ф
Х х
Ц ц
Ч ч

Ш ш
Щ щ
Ю ю

Я я / Ь ь
Російсьêий алфавіт 

А а
Б б
В в
Г ã

Д д
Е е
Ё ё
Ж ж

З з
И и
Й й
К ê

Л л
М м
Н н
О о

П п
Р р
С с
Т т

У ó
Ф ф
Х х
Ц ц

Ч ч
Ш ш
Щ щ
Ъ ъ

Ы ы
Ь ь
Э э

Ю ю / Я я
Анãлійсьêий алфавіт 

A a
B b
C c
D d
E e

F f
G g
H h
I i
J j

K k
L l

M m
N n
O o

P p
Q q
R r
S s
T t

U u
V v
W w
X x

Y y / Z z

Німецьêий алфавіт 

A a
B b
C c
D d
E e

F f
G g
H h
I i
J j

K k
L l

M m
N n
O o

P p
Q q
R r
S s
T t

U u
V v
W w
X x

Y y / Z z

Грецьêе письмо

Α α — альфа 

Β β —  бета

Γ γ — ãамма 

∆ δ — дельта

Ε ε — é псилон

Ζ ζ — зета

Η η — ета

Θ θ — тета

Ι ι — йота

Κ κ — êаппа

Λ λ — ламда

Μ µ — мю

Ν ν — ню

Ξ ξ — êсі

Ο ο — о міêрон

Π π — пі

Ρ ρ — ро

Σ σ — сиãма

Τ τ — таó

Υ υ — [ü] псилон

Φ φ — фі

Χ χ — хі

Ψ ψ — псі

Ω ω — о меãа
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АА-ЛАВА,  -ви, ж. * р. аа-лава, а. aa-lava, block lava,
н..Aa-Lava f – тип лавовоãо потоêó, розірваноãо на оêремі
частини (óламêи) з нерівною шлаêовою поверхнею. Ти-
пова для базальтів середньої або малої в'язêості і зóстр-
ічається спільно, іноді в одномó проявленні з потоêами
хвилястої лави. На відмінó від останніх, потоêи аа-лави
мають більшó потóжність (до 4,5 — 6 м). Від типових лав
аа-лава відрізняється меншими розмірами óламêів (зви-
чайно менше 1 м в перетині, рідêо до 1,5 м) і нерівною їх
поверхнею. Хараêтерна для щитових вóлêанів оêеанó і
êонтинентальних вивержень вóлêанічних плато (Гавай-
сьêі о-ви та Ісландія).
ААЛЕНСЬКИЙ ЯРУС, ААЛЕН,  -оãо, -ó, ч. * р. ааленсêий
ярóс, аален; а. Aalenian, н. Aalen(ien) n, Aalenium n – пер-
ший знизó ярóс середньоãо відділó юрсьêої системи. Де-
яêими дослідниêами розãлядається яê підярóс байосьêоãо
ярóсó. Від назви м. Ален, земля Баден-Вюртемберґ, ФРН.
АБЕРАЦІЇ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ,  -й, -..., мн. * р. абер-
рации оптичесêих систем, а. aberrations of optical systems,  н.
Aberrationen f pl optischer Systeme n pl — переêрóчóвання
(спотворювання) зображень, одержóвані в оптичних сис-
темах (лінзах, фотоапаратах, міêросêопах). Розрізняють
ãеометричні і хроматичні А.о.с. 
Геометрична А.о.с.— переêрóчóвання зображень, що

виниêають óнаслідоê виêористання широêих пóчêів сві-
тла (сферична аберація, êома) чи пóчêів світла, що пада-
ють похило до ãоловної оптичної осі системи
(астиãматизм, дисторсія, виêривлення зображення). Гео-
метричні аберації хараêтеризóють недосêоналість оптич-
ної системи в монохроматичномó світлі.
Хроматична А.о.с. — переêрóчóвання зображень,

виêлиêані виêористанням немонохроматичноãо (напри-
êлад, білоãо) світла. Вони обóмовлені дисперсією світла в
лінзах і призмах оптичної системи і виявляються в óтво-
ренні êольорової облямівêи в зображення.
АБЕРНАТІЇТ,  -ó, ч. * р. абернатиит, а. abernathyite,
н..Abernathyit m – водний óраноарсенат êалію. Формóла:
K[UO2][AsO4]2·nH2O. Містить К2О – 9,0%; UO3 – 55,0%;
As2O5 – 22,2%; n = 3-4; при n = 3 H2O – 13,8%. Синãонія
тетраãональна. Знайдений в êопальні Фюємроль (шт. Юта,
США).
АБЗЕТЦЕР,  -а, ч. * р. абзетцер, а. overburden stripper,
stacker, spreader, н. Absetzer m, Absetzmaschine f – самох-
ідний баãатоêовшевий аґреґат, відвальний еêсêаватор.
Виêонóє операції еêсêавації відвальної ãірсьêої маси.
Сêладається із забірноãо (êовшовий ланцюã або ротор) та
розвантажóвальноãо пристрою. Яê правило, обладнóється
стрічêовим êонвеєром. При роботі на рейêовомó ходó А.
переміщóється вздовж відвальноãо тóпиêа. 
АБІСАЛЬ,  -лі, ж. * р. абисcаль, а. abyss, н. Tiefsee f – зона
найбільших морсьêих та оêеанічних ãлибин (понад

2000 м). Хараêтерна відносно слабêою рóхливістю води,
низьêою (нижче 0°С) і стабільною температóрою,
відсóтністю сонячноãо світла, специфічним тваринним
світом.
АБІСАЛЬНА ЗОНА,  -ої, -ни, ж. * р. абиссальная зона, а.
abyssal zone, н. Tiefseezone f, Tiefseeablagerungen f pl – Див.
абісаль.
АБІСАЛЬНА РІВНИНА,  -ої, -ни, ж. * р. абиссальная рав-
нина, а. abyssal plain, н. Abyssalebene f – тип ãлибоêовод-
них рівнин, приóрочених до óлоãовин ложа оêеанó та за-
падин êрайових морів перехідної зони. За морфолоãічн-
ими ознаêами А.р. розділяються на плосêі, (сóбãоризон-
тальні) і ãорбисті. Останні особливо хараêтерні для Тихо-
ãо та Індійсьêоãо оêеанів.
AБІСАЛЬНІ ВІДКЛАДИ,  -них, -ів. мн. * р. абиссальные
отложения, а. abyssal deposits, deep sea deposits, н. Tiefseeab-
lagerungen f pl, abyssalische Ablagerungen f pl – ãлибоêо-
водні морсьêі та оêеанічні відêлади, що займають біля 90%
площі дна Світовоãо оêеанó. Заляãають переважно на ãли-
бині понад 3 êм. У залежності від переважання частиноê
тоãо або іншоãо походження поділяються на орãаноãенні
та поліãенні. До орãаноãенних відносять пóхêі або óщіл-
ьнені осади, óтворені, найчастіше, із сêелетів планêтон-
них орãанізмів, напр., вапняêові і êременисті мóли. Пол-
іãенні А.в. представлені червоною ãлибоêоводною ãлиною.
Серед найбільш типових вêлючень червоної ãлини  зал-
ізо-марãанцеві êонêреції. 
АБЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. абляция, а. ablation, н. Ablation f – 1)
В ãеоморфолоãії – сóêóпність процесів, яêі сприяють вида-
ленню продóêтів вивітрювання. Синонім термінів «повер-
хневий змив» і «денóдація». 2) У ãляціолоãії – зменшення
маси льодовиêа або сніãовоãо поêривó при йоãо таненні,
випаровóванні тощо.
АБРАЗИВНА ОБРОБКА,  -ої, -êи, ж. * р. абразивная об-
работêа, а. abrasive machining, н. abrasive Behandlung f –
обробêа різанням, яêе здійснюється безліччю абразивних
зерен. Резóльтат абразивноãо обробляння.
АБРАЗИВНА ОБРОБКА КАМІННЯ,  -ої, -êи, -…, ж. * р.
абразивная обработêа êамня, а. stone grinding, sanding,
polishing, н. abschleifende Steinbearbeitung f – процес надан-
ня матеріалам і виробам з природноãо êаменю необхідної
форми, розмірів, фаêтóри за допомоãою абразивноãо ін-
стрóментó. Здійснюється вільним або зв’язаним абразив-
ним інстрóментом. У першомó випадêó ріжóча дія виêо-
нóється абразивною пóльпою (сóміш абразивноãо матері-
алó з частинêами порід, добавêами і водою ó співвід-
ношенні за масою твердої фази до рідêої від 1:6 до 1:20). У
дрóãомó випадêó процес виêонóється абразивними мате-

Абзетцер для безтранспортної розробêи 
(Назарівсьêий êар’єр, Росія).
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ріалами, заêріпленими в інстрóменті (шліфóвання, фрезе-
рóвання, профілювання). 
АБРАЗИВНА ПЕРФОРАЦІЯ,  -ої, -її, ж. (від абразиви і
від лат. рerforatio – просвердлювання) * р. абразивная пер-
форация; а. аbrasive perforation; н. Schleifperforation f – Див.
ãідропісêострóминна перфорація.
АБРАЗИВНЕ ЗНОШУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. абразив-
ное  изнашивание, а. abrasive wear, н. abrasiver Verschleiß m —
механічне зношóвання матеріалó в резóльтаті різальної
або дряпальної дії твердих тіл чи твердих частиноê.
АБРАЗИВНЕ ОБРОБЛЯННЯ,  -оãо, -…, с. (від абрази-
ви) * р. абразивная обработêа; а. abrasive machining;
н..abrasive Benandlung f – обробляння різанням, яêе здій-
снюється безліччю абразивних зерен. Син. – абразивна
обробêа (не реêом.).
АБРАЗИВНІ МАТЕРІАЛИ (АБРАЗИВИ),  -их, -ів,
(-вів), мн. р. абразивные материалы (абразивы), а. abrasive
materials,  н. Schleifmittel n pl, Schleifstoffe m pl – речовини
висоêої твердості та щільності, яêі застосовóють ó виãляді
порошêів, паст, сóспензій або інстрóментів для механічної
обробêи (шліфóвання, êраяння, полірóвання тощо)
ãірсьêих порід, мінералів та ін., для ãідропісêострóминної
перфорації. З давніх часів виêористовóвалися природні
А.м. (êремінь, наждаê, ґранат, пісоê, пемза, êорóнд, алмаз),
з êінця ХІХ ст. застосовóють штóчні А.м. (елеêтроêорóнд,
êарбід êремнію, êарбід борó, моноêорóнд, ельбор, синте-
тичний алмаз та ін.). Основний природний абразив — ал-
маз, велиêе значення мають êорóнд, наждаê, ґранат, êре-
мениста ãальêа, пемза, трепел; виêористовóються таêож
êварцовий пісоê, червоний пісêовиê. Основні хараêтерис-
тиêи А.м.: тв. (до 50 ГПа), міцність на стисê і стійêість до
зношення, форма абразивноãо зерна (найліпша – ізомет-
рична), абразивна здатність, зернистість. Найбільше
праêтичне застосóвання А.м. мають ó бóрінні, де ними ар-
мóють породорóйнóючий виêонавчий орãан. Виêористо-
вóють А.м. таêож ó робочих орãанах добóвних та прохідн-
ицьêих машин, для виãотовлення жорстêоãо (шліф-
óвальні êрóãи, брóсêи) та м’яêоãо (шліфóвальний папір,
порошêи, полірóвальні пасти тощо) абразивноãо інстр-
óментó.
АБРАЗИВНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р.
абразивность ãорных пород, а. rocks' abrasivity,  abrasiveness,
н. Schleifschärfe f, von Gesteinen n pl – здатність ãірсьêих
порід зношóвати тверді тіла, яêі êонтаêтóють з ними (де-
талі машин, бóрових доліт, інстрóменти і т.і.). Зóмовлена в
основномó міцністю, розмірами і формою мінеральних
зерен, що сêладають породó. А.ã.п. оцінюють за стóпенем
зносó штіфтів, стержнів, металевих êілець, яêі трóться об
поверхню порід при свердлінні або різанні, а таêож за стó-
пенем стирання порід абразивними матеріалами. А.ã.п.
обóмовлюється в основномó двома властивостями ã.п. —
ãраницею міцності на стиснення оêремих мінеральних зе-
рен (σст) та êоефіцієнтом êрихêості (Кêр). Томó êоефіцієнт
абразивності Ка визначають яê добóтоê: Ка = σст ⋅ Кêр. Крім
тоãо, застосовóють емпіричні методи оцінêи абразивності.
За методиêою Л.І.Барона і А.В.Кóзнецова, поêазниê
А.ã.п. визначають яê сóмарнó втратó маси (в мã) стандарт-
ноãо стержня, що обертається (з частотою 400 хв-1), при-
тиснóтоãо до породи, при осьовомó навантаженні 150 Н за
час випробóвання (10 хв). А.ã.п. поділяють на вісім êласів.
Поêазниê абразивності сêладає для мармóрó 400-500 мã,
вапняêó — 800-900 мã, ґранітó — 1000-2000 мã, êварцитó —
2100-2500 мã. Для малоабразивних порід, напр., вóãілля

(абразивність до 5 мã), поêазниê абразивності визначають
шляхом стирання стандартноãо еталона (при постійномó
тисêó на êонтаêті) об роздробленó пробó матеріалó.
Найбільш абразивними є породи, що містять êорóнд, порф-
ірит, діорит, ґраніт. А. впливає на ефеêтивність бóріння,
різання, сêолювання, черпання  ãірсьêих порід. Розрізн-
яють абразивність тертя й óдарнó абразивність ã.п.. Відпо-
відно застосовóють êритерії — êоефіцієнт абразивності
тертя та êоефіцієнт óдарної абразивності. 
АБРАЗІЯ,  -ії, ж. * р. абразия, а. abrasion, н. Abrasion f,
Abschleifung f, Abtragung f, Abtrieb m – процес механічноãо
рóйнóвання і знесення ãірсьêих порід ó береãовій зоні водой-
мищ (оêеанів, морів, озер тощо) хвилями і прибоєм. В ре-
зóльтаті А. створюються специфічні форми рельєфó; аб-
разійні óстóпи (êліфи), хвилеприбійні ніші, підводні аб-
разійні тераси або платформи (бенчі) та ін. Довжина абразі-
йних діляноê на береãах водоймищ земної êóлі біля 400 тис.
êм (51 % заãальної довжини). У середньомó з êліфів ó водо-
ймища надходить 3,45 млрд м3 óламêовоãо матеріалó на ріê,
з бенчів — 7,4 млрд м3. Пісоê, ãальêа, ґравій та ін., яêі вини-
êають при А., óтворюють різноманітні береãові і підводні
форми рельєфó (êоси, пересипи тощо), з яêими пов’язані
прибережно-морсьêі розсипи та родовища бóдівельних мате-
ріалів. При розробці прибережних поêладів ґравію і пісêó
необхідно поãоджóвати масштаби їх видобóтêó з швидêістю
надходження óламêовоãо матеріалó. В Уêраїні абразійний
процес найбільш поширений на Чорноморсьêомó óзбе-
режжі. У береãовій зоні Кримó щорічно зниêає 22 ãа, між
дельтою Дóнаю та Кримом — 24 ãа, ó північній частині
Азовсьêоãо моря -19 ãа. Абразії підпадає до 60% береãів
Азовсьêоãо та до 30% — Чорноãо морів. Швидêість абразії
становить в середньомó 1,3-4,2 метри на ріê.
АБРИС,  -а, ч. * р. абрис, а. contour, outline, sketch; н. Abriß m,
Skizze f, Umriss m, Entwurf m – 1) Лінiйнi обриси предмета,
êонтóр. 2) При знімальних роботах — виêонане вiд рóêи
êреслення з позначеннями на ньомó даних, необхiдних
для сêладання планó ãірничих робiт, планó поверхні чи iн-
шоãо ãрафічноãо доêóмента 3) Контóр відтворюваноãо
зображення. А., яêий нанесено на прозорó êреслярсьêó
плівêó, після виêреслювання по ньомó зображення є фо-
тоформою для переносó на дрóêарсьêó формó.
АБСОЛЮТНА ВИСОТА (АЛЬТИТУДА),  -ої, -ти (ди),
ж. * р. абсолютная высота (альтитóда), а. absolute altitude,
true altitude; н. absolute Höhe f – відстань по вертиêалі від
бóдь-яêої точêи поверхні Землі до середньоãо рівня по-
верхні оêеанó. В Уêраїні відраховóється за Балтійсьêою
системою від Кронштадтсьêоãо фóтштоêа. А.в. точêи на
поверхнi Землi або в шахті одержóють за допомоãою
нiвелювання (ãеометричноãо, триãонометричноãо, баро-
метричноãо), спецiальних вимiрювань з виêористанням
сóпóтниêових навiãацiйних систем (GPS), висотної
з'єднóвальної зйомêи та iн. А.в., виражена числом, називаєть-
ся абсолютною відмітêою. Рівневі поверхні, проведені на різних
висотах, не паралельні між собою; в залежності від способó об-
числення непаралельності при визначенні висоти точêи розрізн-
юють А.в.: ортометричні, нормальні і наближені, а таêож ди-
намічні, що визначаються при вирішенні спеціальних задач.
АБСОЛЮТНА ВИСОТА НАБЛИЖЕНА, -ої, -и, -ої, ж. —
відстань від даної точêи до середньої рівневої поверхні,
визначена без врахóвання реальноãо ãравітаційноãо поля
Землі. На середній рівневій поверхні наближені абсо-
лютні висоти дорівнюють висотам ортометричним і нор-
мальним.
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АБСОЛЮТНА ГЕОХРОНОЛОГІЯ,  -ої, ії, ж. * р. абсо-
лютная ãеохроноãоãия, а. absolute geochronology, н. absolute Geo-
chronologie f – розділ ãеохронолоãії, яêий охоплює пробле-
ми встановлення абсолютноãо віêó ãірсьêих порід. Спи-
рається на дані ãеохімії, виêористовóє заêономірності ра-
діоаêтивноãо розпадó хімічних елементів. Встановлює віê
ãраниць різних підрозділів стратиãрафічної шêали та їх
тривалість, віê теêтоно-маãматичних подій.
АБСОЛЮТНА КООРДИНАТА,  -ої, -и, ж. * р. абсолют-
ная êоордината, а. absolute coordinate, н. absolute Koordinate
f – êоордината, що визначає позицію певної точêи відно-
сно  початêó заданої системи êоординат. ДСТУ 2939-94.
АБСОЛЮТНА ПОРИСТІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. абсолютная
пористость, а. absolute porosity, н. absolute Porosität f – Див.
пористість.
АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ,  -ої, -и, -…,
ж. * р. абсолютная поãрешность измерения, а. absolute error
of measurement, н. absoluter Messfehler m – різниця між
резóльтатом вимірювання та óмовно істинним значенням
вимірюваної величини. ДСТУ 2681-94.
АБСОЛЮТНА ПОХИБКА ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ, 
-ої, -и, -…, ж. * р. абсолютная поãрешность средства изме-
рений, а. absolute error of a measuring instrument, н. absoluter
Fehler m des Messgerätes n (Messmittels) – різниця між поêа-
зом засобó вимірювань та істинним значенням (значиною)
вимірюваної величини за відсóтності методичних похибоê
і похибоê від взаємодії засобó вимірювань з об'єêтом вимір-
ювання. ДСТУ 2681-94.
АБСОЛЮТНА ПРОНИКНІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. абсолют-
ная проницаемость, а. absolute permeability н..absolute Perme-
abilität f – Див. прониêність.
АБСОЛЮТНА ПУСТОТНІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. абсолют-
ная пóстотность, а. absolute  porosity (porousness);  н. absolu-
te Porosität f, absolute Porigkeit f – Див. пористість.
АБСОЛЮТНА ТЕМПЕРАТУРА,  -ої, -и, ж. * р. абсолют-
ная температóра, а. absolute temperature, н. absolute Tempe-
ratur f – 1) Температóра Т, яêа вiдлiчóється за термодина-
мiчною шêалою температóр вiд абсолютноãо нóля темпе-
ратóри і вимірюється в êельвінах (К). Реперними точêами
шêали А.т. є абсолютний нóль, при яêомó припиняється
тепловий рóх молеêóл i залишаються тiльêи їх нóльовi êо-
ливання, та потрiйна точêа води, при яêiй лiд, вода i водя-
на пара перебóвають ó термодинамiчнiй рiвновазi. Вiд-
стань мiж цими точêами дiлиться точно на 273,16 частин,
яêi називаються êельвiнами (K). Таêе число взято для най-
êращоãо óзãодження êельвiна з ãрадóсами Цельсія (оC)
мiжнародної температóрної шêали. Температóрó за Цель-
сiєм, визначенó ртóтним термометром, можна перевести
в А.т. за допомоãою простоãо спiввiдношення T =
(t0C+273,16)K. 2) Температóра, що вимірюється від абсо-
лютноãо нóля. 3) Температóра за термодинамічною шêа-
лою температóр, визначена в êельвінах. В.С.Бойêо.
АБСОЛЮТНА ЧУТЛИВІСТЬ ЗАСОБУ ВИМІРЮ-
ВАНЬ,  -ої, -і, -…, ж. * р. абсолютная  чóвствительность
средства измерений, а. absolute sensitivity of instrument
(measurement), н. absolute Empfindlichkeit f des Meßgerätes n
(Meßmittels) – чóтливість засобó вимірювань, яêа визна-
чається значенням відношення зміни сиãналó на виході
до зміни значення величини, що вимірюється.
ГОСТ 16263-70.
АБСОЛЮТНЕ ВИМІРЮВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. абсо-
лютное измерение, а. absolute measurement, н..absolute Mess-
ung f – вимірювання, яêе основане на прямомó вимірюванні

однієї або деêільêох основних величин та (чи) виêо-
ристанні значин фізичних êонстант. ГОСТ 16263-70.
АБСОЛЮТНИЙ ВІК,  -оãо, -ó, ч. — Див. радіолоãічний віê.
АБСОЛЮТНИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. абсолютное давле-
ние, а. absolute pressure, н. absoluter Druck m – тисê, для
вимірювання яêоãо за початоê відліêó берóть тисê, що дор-
івнює нóлю.
АБСОЛЮТНО ПРУЖНЕ ТІЛО,  -оãо, -оãо, -а, с. * р. аб-
солютно óпрóãое тело, а. perfectly elastic body, н..absolut ela-
stischer Körper m – тверде тіло, ó яêоãо деформації прямо
пропорційні напрóãам, що їх виêлиêали, і яêе відновлює
свою початêовó формó відразó ж після зняття напрóã.
АБСОЛЮТНО ТВЕРДЕ ТІЛО,  -оãо, -оãо, -а, с. * р. абсо-
лютно твердое тело, а. perfectly rigid body, н. absoluter Fest-
körper m –  тіло, яêе ні за яêих óмов не деформóється і за
всіх óмов відстань між двома точêами яêоãо залишається
постійною.
АБСОРБАТ,  -ó, ч. * р. абсорбат, а. absorbate, н. Absorbat n
– речовина, що вбирається, всмоêтóється іншими речови-
нами; речовина, що абсорбóється.
АБСОРБЕНТИ,  -ів, мн. * р. абсорбенты, а. absorbents, н.
Absorbente n pl, Absorptionsmittel n pl – природні та штóчні
речовини, здатні до абсорбції (напр., вода). Основна вимоãа
до А., що виêористовóються в промисловості, — висоêа
вбирна здатність щодо êомпонента, яêий абсорбóється.
Цінною яêістю А. є можливість їх реґенерації, що здешев-
лює технолоãічний процес. У ряді випадêів А. повинні за-
безпечóвати селеêтивність абсорбції. Крім тоãо, абсорбент
повинен бóти хімічно індиферентним щодо абсорбатó та
хімічно стабільним (не розщеплюватися, не оêиснювати-
ся, не осмолюватися тощо), дешевим та êорозійно неаê-
тивним. Яê А. виêористовóють водó, розчини лóãів або
êальцинованої соди, різні масла (олії) тощо.
АБСОРБЕР,  -а, ч. * р. абсорбер, а. absorber, н. Absorber m
— пристрій (металева êолона або інша видовжена посóди-
на), де здійснюють абсорбцію. Осêільêи процес абсорбції
починається на поверхні поділó фаз, то А. повинен забез-
печóвати маêсимальнó поверхню êонтаêтó ãазової, рідêої
та твердої фаз. За способами óтворення цієї поверхні А.
поділяють на 4 ãрóпи: І — поверхня абсорбції — дзерêало
рідини. Для цих А. хараêтерна фіêсована поверхня êонтаê-
тó, що визначається ãеометрією бóдови елементів А. ІІ —
розпилювальні А., в яêих поверхня êонтаêтó óтворюється
шляхом розпилення рідини ó масі ãазó на дрібні êраплі і
визначається ãідродинамічним режимом (витратами рід-
ини). До найпростіших А. цьоãо типó можна віднести різні
системи пиловловлювання ó ãірничих виробêах, де виêо-
ристовóється розпилена вода з розчинами ПАР. Основні
види розпилювачів: форсóнêові, швидêісні прямоточні,
механічні (обертові). ІІІ — барботажні А. Поверхня êон-
таêтó в цих А. визначається ãідродинамічним режимом
(витратами ãазó та рідини). ІV — пінні А. Поверхня êон-
таêтó в них створюється при пропóсêанні ãазó знизó вãорó
через рідинó зі швидêістю, при яêій напір ãазó óрівноважóє
масó рідини (аналоã — êиплячий шар). Внаслідоê цьоãо
рідина «зависає» в потоці ãазó і створює з ним шар ди-
намічної піни (плівêи, стрóмені, цівочêи, бризêи рідини),
яêі швидêо рóхаються впереміш з бóльбашêами, вихора-
ми ãазó. Поділ А. на ãрóпи І-ІV óмовний. В.І.Саранчóê.
АБСОРБУВАЛЬНИЙ ВОЛОГОВІДДІЛЮВАЧ,  -оãо, -а,
ч. * р. абсорбирóющий влаãоотделитель, а. absorptive moisture
separator, н. absorbierender Feuchtigkeitsabscheider m;  Absor-
ptionsfeuchtigkeitsverteiler m — волоãовідділювач парової
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фази, в яêомó волоãа затримóється речовинами, що встóпа-
ють ó хімічнó реаêцію з молеêóлами пари.  
АБСОРБЦІЙНА КОЛОНА,  -ої, -и, ж. * р. абсорбционная
êолонна, а. absorption tower, absorber, absorption column; н. Abso-
rptionskolonne f — масотеплообмінний апарат для розді-
лення ãазових сóмішей шляхом вибірêовоãо вбирання їх
оêремих êомпонентів рідêим абсорбентом. Застосовó-
ється для осóшóвання і очищення природних ãазів під час
виробництва сірчаної êислоти, хлорó, аміаêó та ін. Абсорб-
ція відбóвається на поверхні розділó середовищ, томó А.ê.
мають розвиненó поверхню масопередачі між рідиною і ãа-
зом.
АБСОРБЦІЙНЕ ОСУШУВАННЯ ГАЗУ,  -оãо, -…, с. *
р..абсорбционная осóшêа ãаза, а. absorptive gas desiccation,
н..Absorptionsgastrocknung f, absorptives Trocknen n des Gases
n — вилóчення пари води з ãазó рідêими поãлиначами.
Найбільше поширення яê поãлиначі води на óстатêóванні
абсорбційноãо осóшóвання ãазó знайшли ãліêолі. Для реаліз-
ації процесó осóшóвання ãазó від води до точоê роси від —
10 до — 15 °С виêористовóють сепаратор, абсорбер, реґе-
нератор ãліêолю, теплообмінниê «ãліêоль-ãліêоль», насос.
Для реґенерації звичайно застосовóють воãневий реґенера-
тор чи десорбер êолонноãо типó з подаванням рефлюêса
на верхню тарілêó. Підвищення êонцентрації реґенеро-
ваноãо ãліêолю поряд з підіãріванням йоãо в реґенераторі
досяãається або створенням ваêóóмó в êолоні реґенерації,
або додатêовим вилóченням пари води з реґенерованоãо
ãліêолю за допомоãою сóхоãо ãазó. Більш ãлибоêе осóшó-
вання ãазó (до точоê роси від — 40 до — 60 °С) з виêо-
ристанням ãліêолевоãо óстатêóвання досяãається за тем-
ператóр êонтаêтó в абсорбері 8 — 10 °С  і висоêих êонцент-
рацій реґенерованоãо ãліêолю (до 99,8 — 99,95%). Газ осó-
шóється в êонтаêторі, реґенерація ãліêолю відбóвається в
десорбері підіãріванням з допомоãою печі (ребойлера), ó
стрипері (відãінній êолоні) з допомоãою відãінноãо сóхоãо
ãазó. Енерãетичні витрати, яêі пов’язані з цирêóляцією
всьоãо об’ємó реґенерованоãо висоêоêонцентрованоãо ãл-
іêолю по всій схемі, можна зменшити застосóванням про-
цесó двостóпінчастоãо осóшóвання ãазó висоêоêонцент-
рованим ãліêолем. Тóт ãаз осóшóється від води в адсорбері
двома потоêами ãліêолю: потоêом реґенерованоãо ãліêолю
з десорбера і потоêом реґенерованоãо висоêоêонцентрова-
ноãо ãліêолю зі стрипера. В обох цих схемах зниження
втрат ãліêолю, що зóмовлені йоãо випаровóванням в сóхий
ãаз і êрапельним винесенням з осóшеним ãазом, дося-
ãається промиванням осóшеноãо ãазó рідêим пентаном,
потіê яêоãо сêеровóється ó верхню частинó абсорбера на-
сосом. Вêазані схеми можóть реалізóватися на низьêотем-
ператóрномó óстатêóванні (сêраплення ãазів) ãазоперероб-
них заводів, де необхідно досяãати ãлибоêоãо осóшóвання
ãазó. У випадêó температóр вище 50 °С на стандартних ãл-
іêолевих óстатêованнях передбачають охолодження ãазó в
апаратах повітряноãо охолодження перед подаванням
йоãо на осóшóвання. Яêщо температóра ãазó нижча 6–8
°С, то перед подаванням ãазó на óстатêовання ãліêолевоãо
осóшóвання йоãо підіãрівають ó печі підіãрівання чи в
теплообмінниêó. Стóпінь охолодження чи підіãрівання ãа-
зó перед подаванням йоãо на óстатêовання осóшóвання
вибирають, виходячи з розрахóнêової температóри êон-
таêтó, необхідної точêи роси і враховóючи фізиêо-хімічні
властивості осóшóвача. За óсталеними нормами еêсплóа-
тації насичення розчинó осóшóвача берóть рівним 2,5 %.
Витратó розчинó ãліêолю в системі цирêóляції визначають

розрахóнêом, але берóть не менше 20 л/1000 м3 осóшóва-
ноãо ãазó. Втрати осóшóвача не повинні перевищóвати 20
ã/ 1000м3 (винесення, випаровóвання тощо). В.С.Бойêо.
АБСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ,  -оãо, -…, с. * р. аб-
сорбционная очистêа ãаза, а. absorptive gas desiccation,
н..Absorptionsgasreinigung f, Absorptionsgasaufbereitung f —
видалення з допомоãою рідêих абсорбентів домішоê H2S,
CO2, орãанічних сполóê сірêи та ін. з природноãо і нафто-
воãо ãазів (ãазових сóмішей). Здійснюється в основномó на
ãазопереробних заводах з метою запобіãання забрóднення
повітряноãо басейнó (в районах з промисловими та інш-
ими об'єêтами, що переробляють або споживають ãаз), за-
хистó ãазотранспортних систем від êорозії, виділення дом-
ішоê яê сировини для отримання сірêи, мерêаптанів. Ти-
пова схема А.о.ã. містить безперервнó цирêóляцію абсор-
бентó між апаратом, в яêомó відбóвається очищення ãазó,
та реґенератором, де відновлюється вбирна властивість
розчинó. В.С.Бойêо.
АБСОРБЦІЙНИЙ ОСУШНИК [СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ], 
-оãо, -а [-оãо, -…, с.], ч. * р. абсорбирóющий осóшитель
[сжатоãо воздóха], а. deliquescent air dryer, н. Absorptionstro-
ckner m [der Pressluft] — осóшниê, в яêомó видалення парів
води відбóвається в резóльтаті тоãо, що вони встóпають ó
хімічнó реаêцію з речовинами-абсорбентами.
АБСОРБЦІЯ,  -ії, ж. * р. абсорбция, а. absorption,
н..Absorption f, Absorbieren n, Aufsaugen n, Einsaugen n,
Aufnahme f — вбирання ãазів або рідин, а таêож елеêтро-
маãнітних êоливань (світла і звóêó) всім об'ємом (на
відмінó від адсорбції) рідини чи твердоãо тіла, що є абсор-
бентом. А. — один з видів сорбції рідини. А. — основа тех-
нолоãічних процесів вилóчення парів води, вóãлеводневих
êомпонентів, сірчаних сполóê і т.п. з потоêів природноãо
та синтетичноãо ãазів, очищення (знешêодження) ãазових
виêидів з метою охорони довêілля. Розрізняють хімічнó та
фізичнó А. При хімічній А. êомпонент, яêий абсорбóєть-
ся, зв’язóється в рідêій фазі ó виãляді хімічної сполóêи.
При фізичній А. розчинення ãазó не сóпроводжóється хім-
ічною реаêцією; поãлинання êомпонента відбóвається до-
ти, поêи йоãо парціальний тисê ó ãазовій фазі вищий від
рівноважноãо тисêó над розчином. А. — процес вибірêовий
і оборотний. Величина А. (яê наслідоê дії), тобто поãли-
нання, вбирання, всмоêтóвання, визначається розчин-
ністю певноãо ãазó в рідêомó розчинниêó, а швидêість
процесó (дії) — різницею êонцентрацій ó ãазовій сóміші і
рідині. Яêщо êонцентрація ãазó в рідині вища, ніж ó ãа-
зовій сóміші, то він виділяється із розчинó (десорбція). Ви-
лóчення речовини з розчинó всім об’ємом рідêоãо адсор-
бента (еêстраêція) та із ãазової сóміші розплавами (оêлю-
зія) — процеси аналоãічні А. Часто А. сóпроводжóється óт-
воренням хімічних сполóê (хемосорбція) і поверхневим
поãлинанням речовини (адсорбція). А. набрала значноãо
поширення в êоêсохімічній промисловості для вловлю-
вання сироãо бензолó з êоêсовоãо ãазó, а таêож для аналізó
ãазів, ó т.ч. рóдниêової атмосфери. А. виêористовóється в
збаãаченні ê.ê. для надання збаãачóваним мінералам бажа-
них властивостей або реãóлювання станó чи властивостей
середовища, в яêомó здійснюється процес збаãачення, а
таêож для очищення відпрацьованих ãазів (повітря) від
пилó та шêідливих ãазових домішоê. Для реалізації А.
виêористовóють спеціальні пристрої — абсорбери; абсорб-
ційне очищення ãазів провадиться ó сêрóберах — апаратах зі
зрошенням водою, сóспензією або спеціальним розчином.
В.С.Білецьêий, В.С.Бойêо, В.І.Саранчóê.
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АБСЦИСА,  -и, ж. * р. абсцисса, а. abscissa, x-coordinate;
н. Abszisse f — одна з деêартових êоординат точêи; позна-
чається лiтерою X. На вiдмiнó вiд математиêи (а), в ãірн-
ичій справi, ãеодезiї, марêшейдерiї (б) вiсь абсцис позна-
чається вертиêально i спiвпадає з напрямом осьовоãо ме-
ридіанó зони або паралельна йомó.

АВАНТЮРИН,  -ó, ч. * р. авантюрин, а. aventurine, н. Aven-
turin m, Avanturin m — 1) Жовтóватий або бóро-червоний
êварц з мерехтливим золотим полисêом, яêий зóмовлений
дóже дрібними вêлюченнями залізної слюдêи або звичай-
ної слюди. 2) Кислий плаãіоêлаз або лóжний польовий шпат
з золотистим полисêом, зóмовленим тонêим проростан-
ням мінералó лóсочêами залізноãо блисêó. 3) Сóттєво на-
трієвий плаãіоêлаз червоноãо êольорó.
АВАНШЕЛЬФ,  -ó, ч. (від франц. avant — попередó і анãл.
shelf — óстóп) * р. аваншельф; а. avant-shelf; н..Avantschelf m
— висóнóта в сторонó оêеанó частина шельфó, яêа занóре-
на на ãлибинó 700-1000 м і більше. Площа А. сяãає де-
сятêів і сотень тис. êм2.
АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. аварийная ситóа-
ция, а. emergency situation, н..Notfallsituation f, Havariesitua-
tion f — стан потенційно небезпечноãо об'єêта, що хараê-
теризóється порóшенням меж та (чи) óмов безпечної еêс-
плóатації, але не перейшов ó аварію, і за яêоãо всі неспри-
ятливі впливи джерел небезпеêи на персонал, населення
та довêілля óтримóються ó прийнятних межах за допомо-
ãою відповідних технічних засобів, передбачених проеê-
том. ДСТУ 2156-93.
АВАРІЙНЕ ОПОВІЩЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р. аварийное
оповещение, а. emergency warning, alarm signal, breakdown
signal,  distress signal; н. Notfallalarmierung f, Alarmschallan-
lage f — форма невідêладноãо (еêстреноãо) інформóвання
працюючих про небезпеêó та необхідність переходó в без-
печні місця або виходó на поверхню з підземних виробоê.
Вêлючає: передачó інформації про небезпеêó абонентам,
яêі перебóвають на робочих місцях; передачó їм розпоряд-
жень та інстрóêцій; прийняття повідомлень від абонентів
на диспетчерсьêомó пóнêті; здійснення двосторонньоãо
ãóчномовноãо зв'язêó диспетчера з абонентами. Здій-
снюється за допомоãою спеціальної апаратóри або êомп-
леêсó технічних засобів аварійноãо зв’язêó шахтноãо.
АВАРІЙНЕ ФОНТАНУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. аварийное
фонтанирование, а. accidental flowing, failure flow production;
н. Havarieeruption f — раптове відêрите фонтанóвання наф-
тових і ãазових свердловин. Див. виêид нафти і ãазó.
АВАРІЙНИЙ ЗАПАС,  -оãо, -ó, ч. * р. аварийный запас, а.
emergency reserve, н. Reservevorrat m, Havarievorrat m — за-
пас матеріалів, палива або óстатêóвання, що йоãо створю-
ють на підприємствах, щоб запобіãти можливим зóпин-
êам виробництва через перебої в постачанні та для ліêві-
дації аварій. А.з. розраховóють, яê правило, на таêó

êільêість ãодин чи днів роботи підприємства, яêа потрі-
бна, щоб доставити черãовó партію палива чи матеріалів
або óсóнóти аварію. Напр., на водоочисній станції систе-
ми підтримóвання пластовоãо тисêó створюють бóферні
ємності для резервó води, що забезпечóє шестиãодиннó
безперервність водоподавання при ремонтних зóпинêах
або аваріях (поривах водоводів і т.д.).
АВАРІЙНИЙ ЗАХИСТ,  -оãо, -ó, ч. * р. аварийная защи-
та, а. emergency protection, н. Havarieschutz m — передбаче-
на система (пристрій, елемент, проãрама), призначена для
забезпечення безпеêи в аварійній ситóації. ДСТУ 2156-93.
АВАРІЙНИЙ ЗВ`ЯЗОК ШАХТНИЙ,  -оãо, -ó, -оãо, ч. * р.
аварийная шахтная связь, а. emergency underground
communication; н. Gruben-Notverbindung f — сóêóпність спо-
собів і засобів, що забезпечóють передавання ó підземних
виробêах сиãналів тривоãи, повідомлень про аварію чи
іншó небезпеêó, оперативний обмін інформацією при ліê-
відації її наслідêів. Виêористовóється апаратóра звóêовоãо
зв`язêó та сиãналізації разом з апаратóрою телефонноãо
зв`язêó, а таêож апаратóра висоêочастотноãо зв’язêó.
АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦІЇ (В ШАХТІ),  -оãо,
-ó, -ії, ч. * р. аварийный режим вентиляции в шахте, а.
emergency ventilation operation; н. Notbewetterung f, Notbe-
wetterungsbetrieb m — êомплеêс заходів щодо вентиляції
шахти або оêремої ãірничої виробêи при  виниêненні аварій
(рóдниêових пожеж, раптових виêидів породи, ãазів, виб-
óхів ãазó і пилó, обваленні та ін.). Мета А.р.в. — безпеêа лю-
дей, яêі перебóвають в зоні аварії в шахті, лоêалізація осе-
редêó аварії, припинення її розвитêó. Розрізняють: — ре-
жим, при яêомó зберіãається напрямоê вентиляційноãо
стрóменя (потоêó), але зменшóється йоãо швидêість; — ре-
жим, при яêомó зберіãається напрямоê вентиляційноãо
стрóменя, але збільшóється йоãо швидêість; — режим, при
яêомó праêтично припиняється рóх повітря виробêами; —
режим, при яêомó напрямоê рóхó повітря стає зворотним
(реверс). А.р.в. залежить від хараêтерó аварії, місця її ви-
ниêнення, інтенсивності протіêання, порядêó виведення
людей з підземних виробоê, можливості підходó до місця
аварії для її ліêвідації, наявності і станó засобів реãóлюван-
ня повітряними стрóменями. А.р.в. та способи їх здійсне-
ння передбачаються планами ліêвідації аварій ó шахтах.
АВАРІЙНИЙ СКЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. аварийный сêлад, а.
emergency storage, н. Havariemagazin n, Notfalllager n, Notlager
n — резервна ємêість або майданчиê для приймання та
сêладóвання êорисних êопалин ó разі заповнення основно-
ãо сêладó або відсóтності засобів зовнішньоãо транспортó.
При аварійній зóпинці ãірничоãо підприємства відвантаже-
ння êорисної êопалини споживачеві проводиться з А.с. За
êонстрóêтивним виêонанням А.с. бóває відêритим або за-
êритим; за транспортним обладнанням, яêе застосовó-
ється, — сêреперним, ґрейферним, êонвеєрним, еêсêава-
торним. На А.с. виêонóються настóпні операції: подача
êорисної êопалини на сêлад (пряма подача); розподіл йоãо
по сêладó; зãрібання до вантажноãо пóнêтó; подача зі
сêладó ó зовнішній транспорт (зворотна подача).
АВАРІЙНІСТЬ,  -ості, ж. * р. аварийность; а. accident
rate; н. Havarienfähigkeit f — наявність аварій.
АВАРІЯ,  -ії, ж. * р. авария, а. emergency, accident,
break-down, failure, disaster; н. Störung f,  Betriebsstörung f, Hav-
arie f, Bruch m — значне пошêодження або вихід з ладó об-
ладнання (машини, аґреґатó, апарата, свердловини, трóбо-
проводó тощо), ãірничих виробоê, спорóд, що сóпроводжó-
ється тривалим порóшенням виробничоãо процесó, ро-

Рис. Координатні вісі.
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боти дільниці чи підприємства в ціломó. Для ãірничих пі-
дприємств найбільш хараêтерні: завали ãірничих виробоê,
вибóхи ãазó та пилó, поломêа обладнання і óстатêóвання,
раптові прориви пливóнів, води або пóльпи з підземних во-
доносних ãоризонтів, затоплення вироблених просторів або
водоймищ і водотоêів на поверхні, раптові виêиди ãазів,
вóãілля або породи; ãірничі óдари, пожежі, прориви дамб,
мóлонаêопичóвачів та відстійниêів, зсóви або обвалення
бортів êар'єрів, заãорання елеêтричних êабелів і елеêтроа-
паратóри, заãорання êонвеєрних стрічоê  (внаслідоê тер-
тя), обвалення естаêад та інших інженерних спорóд,
зітêнення рóхомоãо сêладó, пориви стрічоê на маãістрал-
ьних êонвеєрах ó похилих стовбóрах, відêрите фонтанó-
вання нафти і ãазових свердловин, поломêа, обрив, при-
хват бóрильноãо інстрóментó, насосно-êомпресорних
трóб, припинення цирêóляції бóровоãо розчинó, поломêи
обсадної êолони, порóшення ãерметичності нафтоãазопро-
водів або продóêтопроводів (вóãлепроводів), ємêостей для
нафти і ãазó, неêонтрольований перетіê нафти або ãазó,
води з одних пластів в інші внаслідоê неãерметичності
стовбóра свердловини та ін. В основномó А. — наслідоê
неправильних дій персоналó підприємств: порóшення (в
процесі еêсплóатації) режимів, норм і параметрів, вста-
новлених правилами технічної еêсплóатації, правилами
безпеêи, інстрóêціями, нормативними доêóментами,
невчасне проведення оãлядів, ремонтів. Разом з цим А.
виниêають через êонстрóêтивні недоліêи обладнання, не-
достатню йоãо надійність, невідповідність обладнання і
матеріалів вимоãам державних стандартів, а таêож не-
досêоналість обладнання. Причиною А. можóть бóти та-
êож стихійні природні явища (землетрóси, лавини, повені,
селі та ін.). Див. êоефіцієнт аварійності. В.І.Саранчóê,
В.С.Білецьêий, В.С.Бойêо.
АВАРУЇТ, -ó, ч. * р. аварóит, а. awaruite, н. Awaruit m —
мінерал, самородне ніêель-залізо êоординаційної бóдови
(Ni, Fe). Містить Ni — 67,7%; Fe — 32,3%. Синãонія êóбі-
чна. Утворює зерна і дрібні лóсочêи. Гóстина 8,1. Тв. 5.
Ізотропний. Зóстрічається яê вторинний мінерал ó сер-
пентинізованих перидотитах, серпентинітах, трахітах,
êварцових порфірах, а таêож в метеоритах. Рідêісний.
АВГІТ,  -ó, ч. * р. авãит, а. augite, н. Augit m — породоóт-
ворювальний мінерал êласó силіêатів, зеленóвато-чор-
ноãо êольорó зі сêляним блисêом. Моноêлінний піро-
êсен (Са, Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Tі)2[(Si, А1)2О6]. Сêлад змі-
нний; постійно присóтні SiO2 (бл. 50%), Al2O3, FeО,
Fe2O3 та ТіО2. Домішêи Na, К, Мn, рідше Ni, V, Сr. Син-
ãонія моноêлінна. Гóстина 3,3-3,5. Тв. 6,0-6,5. Криста-
ли êоротêо-призматичні, таблитчасті з восьмиêóтним
поперечним перетином; хараêтерні двійниêи типó
«ластівчиний хвіст». Спостеріãається чітêа оêремість.
Спайність досêонала. Зóстрічається ó висоêотемпера-
тóрних маãматичних породах, переважно ó жильних і
вивержених ãірсьêих óтвореннях, а іноді на êонтаêті з
вапняêом разом з олівіном, піроêсенами та нефеліном.
Утворює вêраплення в лавах, зернисті аґреґати. Є в
межах Уêраїнсьêоãо щита, ó Чивчинсьêих ãорах та на
Донбасі.
Розрізняють: авãіт базальтичний (різновид авãітó бóро-черво-

ноãо êольорó, яêий містить титан і манãан; зóстрічається в ефó-
зивах); авãіт-бронзит (різновид ãіперстенó проміжноãо сêладó —
між ãіперстеном і авãітом); авãіт ванадіїстий (діопсид
ванадіїстий); авãіт залізистий (різновид авãітó, яêий містить до
26% FeO); авãіт залізний (різновид авãітó, яêий містить до 13%
Fe2O3); авãіт êорейсьêий (авãіт з лóжних трахітів Кореї); авãіт

листóватий (діалаã); авãіт лóжний (різновид авãітó, яêий містить
понад 2% Na2O); авãіт маãніїстий (різновид авãітó, баãатий на
Mg; вміст MgO до 18%); авãіт натріїстий (те ж саме, що авãіт лóж-
ний); авãіт раêовистий (авãіт базальтичний); авãіт сóбêальціїстий
(різновид авãітó, яêий містить менше 11% СаО); авãіт титановий
(різновид авãітó, яêий містить до 5% TiO2); авãіт хромистий
(різновид авãітó з олівінових вивержених порід, що містить до 3%
Cr2O3).

АВЛАКОГЕН,  -ó, ч. * р. авлаêо-
ãен, а. aulacogene, н..Aulakogen n
— борозноподібна западина
ділянêи земної êори, óсêладнена
велиêими розломами, яêі розти-
нають фóндамент платформи.
Розрізняють прості й сêладні А.
В А. часто наêопичóються
потóжні соляні товщі, проя-
вляється базальтовий та лóж-
но-базальтовий маãматизм. На
тер. Уêраїни знаходиться Дні-
провсьêо-Донецьêий авлаêоãен. 

АВОҐАДРИТ,  -ó, ч. * р. авоãадрит, а. avogadrite,
н..Àvogadrit m — мінерал, флóорид êалію, цезію і борó. Фор-
мóла: 4[(K,Cs)BF4]. Гóстина 2,5-3,3. Зóстрічається ó виã-
ляді фóмарольних відêладів на Везóвії, ó сóміші з сасол-
іном та ін. солями. Рідêісний. Названо на честь Амадео
Авоґадро (1776-1856). 
АВОҐАДРО ЗАКОН,  -…, -ó, ч. * р. Авоãадро заêон, а.
Avogadro’s law; н. Avogadrosche Regel f, Avogadrosches Gesetz
n — ãазовий заêон, зãiдно з яêим ó рівних об’ємах різних
ãазів при однаêових тисêó і температóрі міститься однаêо-
ва êільêість молеêóл. Зãідно з А.з. 1 êіломоль бóдь-яêоãо
ідеальноãо ãазó при нормальних óмовах (тисê P = 101325
Па = 760 мм рт.ст. і температóра t = 0 °C) займає об’єм
22.4136 м3. Кільêість молеêóл ó одномó молі  називається
сталою  Авоґадро. NА = 6.022045 (31)⋅1023 моль-1. Вiдêрив
цей заêон ó 1811р. А. Авоґадро.
АВСТРАЛІЙСЬКА ПЛАТФОРМА,  -ої, -и, ж.  — одна з
найбільш древніх (доêембрійсьêих) теêтонічних стабіл-
ьних стрóêтóр земної êори. Займає західнó і центральнó
частини материêа Австралії та південнó частинó Нової
Ґвінеї. Про ãеолоãічнó бóдовó та êорисні êопалини А.п. див.
Австралія.
АВСТРАЛІТИ, -ів, мн.  — Див. теêтити.  
АВСТРОЛІТИ,  -ів, мн. * р. австролиты  — вибóхові речо-
вини, сóміші нітратів та перхлоратів ãідразинó з рідêим
аміаêом або розчинами амонійної селітри. Готóють на
місці застосóвання. Хараêтеризóються висоêими енерãе-
тичними поêазниêами. Завдяêи велиêій ãóстині (1,3-1,4
ã/см3) об’ємна енерãія зарядó в свердловині може досяãати
5650 êДж/л. Об’єм продóêтів вибóхó досяãає 1000 л/êã.
АВТИГЕННИЙ,  -оãо, * р. автиãенный, а. authigenous,  н.
authigene — те саме, що аóтиãенний.
АВТОГЕН,  -ó, ч. * р. автоãен, а. autogenous welder,
autogenous welding machine; н. Autogengerät n, Autogenbren-
ner m — апарат для автоãенноãо (під впливом дóже висоêої
температóри без обробляння знаряддями) різання й зварю-
вання металів. Інші назви процесó — ãазове різання, ãазове
зварювання (металів), êисневе різання, êисневе зварюван-
ня. При різанні має місце зãоряння металó в êисні або аце-
тилені. Товщина металевоãо листа при різанні — 2 мм і біл-
ьше. Автоãенне зварювання застосовóють для зварювання
тонêостінних виробів зі сталі, êольорових металів і сплавів,
для наплавêи твердих сплавів при ремонтних роботах.

Рис. Авлаêоãен: 
1 – êристалічний фóнда-
мент; 2 – відêлади ґрабена; 
3 – відêлади проãинó авла-

êоãенó.
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АВТОГЕННИК,  -а, ч. * р. автоãенщиê, а. oxy–acetylene
welder, н. Autogenschweißer m — фахівець з автоãенó.
АВТОДИСПЕТЧЕР,  -а, ч. * р. автодиспетчер, а.
autocontroller, supervisory (control) system; н. Autodispatcher m
— êомплеêсна система, що забезпечóє автоматизацію
процесó óправління на основі оптимальних режимів робо-
ти êерованоãо об'єêта.
АВТОЗАТЯГУВАЧ,  -а, ч. (від ãрец. aύτός — сам) * р. ав-
тозатасêиватель; а. autocatch, autogripper;  н. Hinzieher-
automat m, Testzieherautomat m — пристрій для полеãшення
затяãóвання робочої трóби в шóрф під час здійснення ре-
монтних робіт ó свердловинах. Відноситься до засобів ма-
лої механізації ремонтних робіт.
АВТОЗЧІП,  -а, ч., АВТОЗЧЕПЛЕННЯ, -…, с. (від ãрец.
aύτός — сам) * р. автосцепêа; а. automatic coupling, automatic
coupler; н. Selbstkupplung f, automatische Kupplung f,
Schnellkupplung f  — пристрій для автоматичноãо зчеплен-
ня насоса і штанã.
АВТОКАТАЛІЗ,  -ó, ч. * р. автоêатализ, а. autocatalysis, н.
Autokatalyse f — 1) Явище самочинноãо присêорення хім-
ічної реаêції одним з її продóêтів або вихідною чи промі-
жною речовиною (таêий реаґент називають автоêаталіза-
тором); швидêість реаêції в початêовий період зростає, до-
сяãає маêсимóмó, а надалі постóпово зменшóється (êінети-
чна êрива має S-подібний виãляд); для таêих реаêцій є ха-
раêтерним індóêційний період. 2) Самочинне присêорення
хімічної реаêції одним з її продóêтів або вихідною речовиною.
АВТОКЛАВ,  -а, ч. * р. автоêлав, а. autoclave, н. Autoklav m,
Druckbehälter m, Druckgefäß n — ãерметичний пристрій для
здійснення технолоãічної обробêи речовин під дією підви-
щених температóр та надлишêовоãо тисêó. Застосовóєть-
ся, зоêрема, для приãотóвання зрідженоãо палива з вóãі-
лля, а таêож виробництва вóãільних термобриêетів (авто-
êлавно-бриêетний êомплеêс).
АВТОКОЛИВАННЯ, САМОКОЛИВАННЯ,  -…, с. * р.
автоêолебания, а. self-excited vibrations, self-excited
oscillations; н. Selbstschwingungen f pl – незãасаючі êоливан-
ня системи, що виниêають внаслідоê самозбóдження, вид
і властивості яêих визначаються системою. Підтримóють-
ся внóтрішніми джерелами енерãії, напр., ó êолоні насос-
них штанã. 
АВТОКОЛІМАТОР,  -а, ч. * р. автоêоллиматор, a. auto-
collimator,  н. Autokollimator m— êонтрольно-юстóвальний і
вимірювальний прилад, являє собою êоліматор (прилад
для одержання паралельних променів) із приєднаним до
ньоãо автоêолімаційним оêóляром для освітлення сітêи і
спостереження її відбитоãо зображення від дзерêала, вста-
новленоãо на об'єêті. А. застосовóється для êонтролю
плосêопаралельності і êлиновидності захисних стеêол,
сітоê і світлофільтрів, для вимірó êóтів призм і êлинів,
êонтролю центрóвання лінз і для дослідження похибоê
êомпенсаторів ó ãеодезичних і марêшейдерсьêих прила-
дах.
АВТОКРАН,  -а, ч. * р. автоêран, а. truck crane,
н..Kranwagen m, Autokran  m – самохідний êран; підійма-
льний êран на автомобільномó шасі.
АВТОЛ,  -ó, ч. * р. автол, а. motor oil, н. Autol n – мастило
для автомобільних і траêторних двиãóнів (продóêт пере-
робêи нафти).
АВТОЛІЗІЯ,  -ії, ж. * р. автолизия, а. autolysis, н. Autolyse f
– самоочищення мінералів від домішоê, яêе переважно
відбóвається при пониженні температóри процесó (при
переêристалізації). 

АВТОМАТ,  -а, ч. * р. автомат, а. automatic machine;
н..Automat m – 1) Пристрій (або сóêóпність пристроїв) при-
лад, апарат, машина, що виêонóє за заданою проãрамою
без безпосередньої óчасті людини операції отримання,
зберіãання, перетворення, передавання і виêористання
енерãії, матеріалó або інформації; самодій, самочин, само-
рóх А. виêористовóють для підвищення продóêтивності і
полеãшення праці людини, для звільнення її від роботи ó
важêодостóпних місцях, ó небезпечних для життя чи шêі-
дливих для здоров’я óмовах. Розрізняють А. технолоãічні
(напр., А. для підземноãо ремонтó свердловин, різні авто-
матичні аґреґати), енерãетичні (пристрої енерãосистем,
елеêтричних машин, елеêтричних мереж), транспортні
(автомашиніст, автостоп і ін.), лічильні, в т.ч. обчислю-
вальні машини, та ін. Залежно від óмов праці і видó óжи-
ваної енерãії розрізняють механічні, ãідравлічні, пневма-
тичні, елеêтричні (елеêтронні) А., а таêож êомбіновані А.
(напр., елеêтромеханічні, пневмоелеêтричні). 2) Ма-
тематична модель реальних (технічних) А. В.С.Бойêо.
АВТОМАТ ПІДЗЕМНОГО РЕМОНТУ (АПР),  -а, -…, ч.
* р. автомат подземноãо ремонта (АПР), а. undeground
repair machine, н. Automat m für Untertagereparatur f – маши-
на (прилад), що виêонóє роботó по сêрóчóванню і розêрó-
чóванню трóб при підземномó ремонті свердловин за допо-
моãою особливоãо механізмó без óчасті людини; інаêше:
автомат Молчанова (розроблений Г.В.Молчановим).
АВТОМАТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. автоматизация, а.
automatization, automation; н. Automatisierung f – 1) Впро-
вадження автоматичних засобів для реалізації процесів.
ISO/IEC 2382-1:1993. А. здійснюється з метою підвище-
ння ефеêтивності праці або звільнення людини шляхом
заміни частêи цієї праці роботою машини. 2) Етап розвит-
êó машинноãо виробництва, на яêомó фóнêції óправління
й êонтролю, що їх раніше виêонóвала людина, переда-
ються приладам та  автоматичним  пристроям. 3) Дія із за-
стосóванням ó роботі автоматичних приладів, машин.  Див.
автоматизація виробництва, êоефіцієнт автоматизації.
В.С.Бойêо.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА,  -ії, -…, ж. * р. ав-
томатизация производства, а. automation of production, н.
Produktionsautomatisierung f – вищий рівень розвитêó ма-
шинної техніêи, êоли реãóлювання й óправління виробни-
чими процесами здійснюються без óчасті людини, а лише
під її êонтролем; поява яêісно нової системи машин з êе-
рóючими засобами, що базóються на застосóванні елеêт-
ронних обчислювальних машин, приладів та автоматичних
засобів; один з ãоловних напрямів наóêово-технічноãо
проãресó. Розрізняють автоматизацію виробництва част-
êовó, êомплеêснó та повнó. Частêова А.в. передбачає ав-
томатизацію основних виробничих процесів, повна –
всіх основних і допоміжних процесів, а êомплеêсна – не
тільêи процесó виробництва, але й процесів êерóвання й
обслóãовóвання. В нафтоãазовидобóвній промисловості
основним напрямом А.в. є автоматизація êонтролю за
роботою нафтових і ãазових свердловин, в бóрінні – спóс-
êо-підіймальних операцій шляхом впровадження авто-
матів спóсêо-підіймання, в ãірництві – операцій видо-
бóвання, транспортóвання та сêладóвання ê.ê.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ,  -ії,
-…, ж. * р. автоматизация технолоãичесêоãо процесса, а.
automatic production methods, process automation;
н..Automatisierung f des technologischen Prozeßes m – виêо-
ристання енерãії неживої природи в технолоãічномó процесі
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або йоãо сêладових частинах для їх виêонання і êерóвання
ними без безпосередньої óчасті людей, що здійснюється з
метою зменшення трóдових затрат, поêращення óмов ви-
робництва, підвищення обсяãів випóсêó й яêості продóê-
ції. За рівнем автоматизації розрізняють частêовó, повнó
і êомплеêснó А.т.п. Здійснюється за допомоãою систем
автоматичноãо реãóлювання (САР) та систем автоматич-
ноãо êерóвання (САК). Див. автоматизована система êерó-
вання технолоãічним процесом (АСК ТП). В.С.Бойêо,
В.С.Білецьêий.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА (АС),  -ої, -и, ж. * р.
автоматизированная система (АС), а. automated system;
н..automatisiertes System n – сóêóпність êерованоãо об’єêта
й автоматичних вимірювальних та êерóючих пристроїв, ó
яêій частинó фóнêцій виêонóє людина. ДСТУ 2941-94.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ (АСК),
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ (АСУ), 
-ої, -и, -…, ж. * р. автоматизированная система óправления
(АСУ), а. automated control system, н. automatisiertes Steuer-
system n – АС, що ґрóнтóється на êомплеêсномó виêо-
ристанні технічних, математичних, інформаційних та
орãанізаційних засобів для óправління сêладними техні-
чними й еêономічними об’єêтами. Призначена для
автоматизації процесів збирання та пересилання інфо-
рмації про об'єêт êерóвання, її перероблення та вида-
вання êерівних дій на об'єêт êерóвання (ДСТУ 2226-93);
сóêóпність еêономіêо-математичних методів, технічних
засобів (ЕОМ, пристроїв відображення інформації, за-
собів зв’язêó та ін.) і орãанізаційної стрóêтóри, що забез-
печóють раціональне êерóвання сêладними об’єêтами і
процесами. АСК дає змоãó розв’язóвати задачі перспеê-
тивноãо та оперативноãо планóвання виробництва, опе-
ративноãо розподілó завантаження обладнання, опти-
мальноãо розподілó обладнання та виêористання ре-
сóрсів і ін. АСК належить до êласó людино-машинних
систем і сêладається з фóнêціональної і забезпечóваль-
ної частин. Фóнêціональна частина вêлючає системó
моделей планово-еêономічних і óправлінсьêих задач, за-
безпечóвальна частина — інформаційнó і техн. бази, ма-
тематичне забезпечення, еêономіêо-орãанізаційнó базó
та ін. Інформаційна база АСК — це розміщена на ма-
шинних носіях інформації сóêóпність всіх масивів да-
них, необхідних для автоматизації óправління об'єêтом
або процесом. Техн. база – êомплеêс техн. засобів збо-
рó, передачі, обробêи, наêопичення і видачі даних, а та-
êож пристроїв, що безпосередньо впливають на об'єêти
óправління. Математичне (проãрамне) забезпечення
АСК поділяється на системне і спеціальне. Перше
вêлючає операційні системи (ОС), призначені для óп-
равління роботою пристроїв обчисл. машини, орãанізації
черãовості виêонання обчисл. робіт, êонтролю й óправ-
ління процесом обробêи даних. За допомоãою операці-
йних систем здійснюється таêож звернення до ЕОМ з
віддалених абонентсьêих пóнêтів. Спец. матем. забезпе-
чення вêлючає паêети приêладних проãрам, що здійсн-
юють орãанізацію й обробêó даних з метою реалізації
необхідних фóнêцій óправління в рамêах певних еêо-
номіêо-матем. та орãанізац. моделей. Розрізняють таêі
основні типи АСК: системи орãанізаційноãо (або адмін-
істративноãо) êерóвання (АСОК) і êерóвання техноло-
ãічними процесами (АСК ТП). До АСОК входять автома-
тизовані системи êерóвання підприємством (АСКП),
ãалóзеві автоматизовані системи êерóвання (ГАСК) і

спеціалізовані автоматизовані системи êерóвання фóнê-
ціональних орãанів óправління ãосподарством. До
останніх належать автоматизовані системи планових
розрахóнêів (АСПР), держ. статистиêи (АСДС), êерó-
вання матеріально-технічним постачанням (АСК
МТП), êерóвання наóêово-технічним процесом (АСК
НТП) та ін. Відомі АСУ об’єêтів ãірничої промисловості,
напр., збаãачóвальних фабриê, шахт, êар’єрів. В.С.Бойêо,
В.С.Білецьêий.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПІД-
ПРИЄМСТВОМ (АСКП), АВТОМАТИЗОВАНА СИС-
ТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ (АСУП),  -ої,
-и, -…, ж. * р. автоматизированная система óправления
предприятием (АСУП), а. Computer-Aided Manufacturing
System (CAMS), н. automatisiertes System n zur Leitung eines
Betriebes m – АС, призначена для ефеêтивноãо êерóвання
виробничо-ãосподарчою діяльністю підприємства. ДСТУ
2226-93. Головна мета АСКП (АСУП) – автоматизація
інформаційних процесів на підприємстві й óдосêонален-
ня форми орãанізації виêонóвання цих процесів. В АСКП
виділяють фóнêціональні та забезпечóвальні підсистеми.
АСКП призначена для êерóвання підприємством яê авто-
номно, таê і в сêладі АСК виробничоãо об'єднання і (або)
АСК фірми.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНО-
ЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ (АСК ТП), АВТОМАТИ-
ЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ
ПРОЦЕСОМ (АСУ ТП),  -ої, -и, -…, ж. * р. автоматизи-
рованная система óправления технолоãичесêим процессом
(АСУТП), а. (automatic) process control system, н. automatisier-
tes System n der Prozeßsteuerung f – АС, призначена для ви-
роблення і реалізації êерóючих впливів на технолоãічний
об'єêт êерóвання відповідно до прийнятоãо êритерію êе-
рóвання, зоêрема оптимізації êерóвання (óправління)
технолоãічним процесом. ДСТУ 2226-93.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ
(АСП),  -ої, -и, -…, ж. * р. система автоматизированноãо
проеêтирования (САПР); а. Computer-Aided Design System
(CAD); н. automatisiertes Projektierungssystem n – АС, при-
значена для автоматизації технолоãічноãо процесó
проеêтóвання об'єêта, êінцевим резóльтатом яêоãо є êом-
плеêт проеêтної, êонстрóêторсьêої та проãрамної доêó-
ментації, достатньої для виãотовлення та подальшої еêс-
плóатації об'єêта проеêтóвання. ДСТУ 2226-93.
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОЦЕС,  -оãо, -ó, ч. * р.
автоматизированный процесс; а. automated process;
н..automatisierter Prozeß m – виробничий чи інший процес,
яêий виêонóється за допомоãою автоматичних приладів,
машин.
АВТОМАТИКА,  -и, ж. * р. автоматиêа, а. automation,
automatics, automatic equipment, automated mechanisms,
automatic machinery (devices); н. Automatik f – 1) Сóêóпність
механізмів і пристроїв, що діють без безпосередньої óчасті
людини. 2) Галóзь наóêи й техніêи, що стосóється авто-
матів. Термін А. стосóється ранньоãо періодó розвитêó
досліджень і праêтичних розробоê ó ãалóзі автом. реãóлю-
вання й êерóвання. Зі становленням і швидêим розвит-
êом êібернетиêи в її рамêах виділилася êібернетиêа
технічна, до яêої сêладовою частиною і óвійшла А. Сьо-
ãодні А. — теорія автоматичноãо óправління технічними
засобами і êерóючими пристроями, дaтчиêами, виêонав-
чими механізмами та пристроями, що забезпечóють взає-
модію людини з обчислювальною техніêою (разом з
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теоретичними і приêладними основами створення та ор-
ãанізацією їх фóнêціонóвання). Вдосêоналення технічних
засобів автоматиêи і поширення автоматичних êерóю-
чих пристроїв сприяли автоматизації виробництва.
В.С.Білецьêий.
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж. * р. автомати-
чесêая система, а. automatic system, н. automatisches System n
– сóêóпність êерованоãо об’єêта й автоматичних вимірю-
вальних та êерóючих пристроїв. На відмінó від автомати-
зованої системи êерóвання, А.с. реалізóє встановлені фóнê-
ції процесó автоматично, без óчасті людини (êрім етапів
пóсêó та налаãодження системи). А.с. — самодіюча систе-
ма. Приêладом можóть бóти А.с. êерóвання êонвеєрними
лініями ó шахті.
АВТОМАТИЧНЕ ЗАХИСНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРО-
ОБЛАДНАННЯ,  -оãо, -о, -…, с. * р. автоматичесêое защит-
ное отêлючение элеêтрооборóдования, а. electrical equipment
automatic protective switching-off, н..automatische Schutzabschal-
tung f von elektrischen Anlagen f pl – різновид вибóхозахистó
елеêтрообладнання, яêий поляãає в знятті напрóãи з стрó-
мопровідних частин при рóйнóванні захисної оболонêи за
час, яêий виêлючає займання вибóхонебезпечноãо середо-
вища. У вітчизняній праêтиці А.з.в.е. застосовóється в
рóдниêових ліхтарях. В рóдниêових вибóхобезпечних
освітлювальних приладах з люмінесцентними лампами
холодноãо запалювання А.з.в.е. за держстандартом по-
винно забезпечóвати протяãом всьоãо строêó слóжби без-
відмовне відêлючення елеêтродів лампи після її рóйнó-
вання за термін, що не перевищóє 10 мс. В освітлювал-
ьних приладах з розжарювальними схемами запалювання
відêлючення елеêтродів люмінесцентних ламп після рóй-
нóвання трóбêи лампи повинно забезпечóватися за термін
не більше 4 мс. З.М.Іохельсон. 
АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. автома-
тичесêое óправление, а. automatic control,  automatic mana-
gement; н. automatische Steuerung f – процес óправління
(êерóвання) об'єêтом, при яêомó операції, що забезпечó-
ють досяãнення заданої мети, виêонóються системою, що
фóнêціонóє без втрóчання людини відповідно до заздале-
ãідь заданоãо алãоритмó. Реалізовóється в системах авто-
матичноãо êерóвання (САК) — сóêóпності автоматичноãо
êерóючоãо пристрою і êерованоãо об'єêта. САК поділя-
ється на системи: 1. автоматич. реãóлювання (CAP), в за-
вдання яêих входить підтримêа постійноãо значення êе-
рованої величини; 2. проãрамноãо óправління, де êерова-
на величина змінюється за заданою проãрамою; 3. САК
стеження, для яêих проãрама óправління заздалеãідь не-
відома і хараêтер поведінêи системи повністю залежить
від зміни óмов фóнêціонóвання об'єêта óправління;  4.
адаптаційні САК (ті, що самопристосовóються).
АВТОМАТИЧНИЙ,  -оãо. * р. автоматичесêий, а.
automatic, self-acting, н. automatisch – виêонóваний при-
строєм без втрóчання людини.
АВТОМАТИЧНИЙ ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ (АГЗ) ШАХТ, 
-оãо, -о, -ó, ч. * р. автоматичесêая ãазовая защита (АГЗ)
шахт, а. automatic gas protection of mines; mine automatic gas
protection; н. automatischer Gasschutz m von Gruben f pl – сó-
êóпність технічних засобів і орãанізаційних стрóêтóр, яêі
забезпечóють постійний телеêонтроль вмістó ãазó метанó.
А.ã.з.ш. виêонóється за допомоãою спеціальної апаратóри
(напр., АМТ-3) автоматичноãо ãазовоãо захистó і автома-
тичноãо централізованоãо êонтролю метанó, призначеної
для безперервноãо телеêонтролю вмістó ãазó метанó в ãі-

рничих виробêах вóãільних шахт і автоматичноãо ãазовоãо
захистó. При наявності на шахті АСКП (автоматизованої
системи êерóвання підприємства), система АГЗ може бóти
її сêладовою частиною. Система АГЗ виêористовóється на
шахтах ІІІ êатеãорії, надêатеãорійних і небезпечних за
виêидами вóãілля, породи і ãазó. Система забезпечóє: êонт-
роль вмістó метанó в місцях розташóвання датчиêів,
передачó безперервної інформації щодо вмістó метанó до
диспетчерсьêоãо пóнêтó та її реєстрацію, місцевó та цент-
ралізованó звóêовó і світловó аварійнó сиãналізацію про пе-
ревищення встановленої норми вмістó метанó; автома-
тичне відêлючення елеêтричноãо живлення об’єêтó. У
вóãільних шахтах застосовóються êомплеêси «Метан»,
яêі сêладаються з апаратóри АТ1-1, АТ3-1, АТВ-1, АТВ-3
та СПИ-1. Комплеêс забезпечóє вимірювання êонцен-
трації метанó в атмосфері ãірничої виробêи, диспетчерсьêó
сиãналізацію при перевищенні заданої êонцентрації,
вимêнення фідерноãо автомата або пóсêача при аварій-
номó вмісті метанó в атмосфері. Інші назви: апаратóра
êонтролю метанó, автоматичний метанометр.
АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИВОДУ ВІД
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ,  -оãо, -ó, -а, -…, ч. * р. автомати-
чесêая защита привода от переãрóзêи, а. automatic motor
overload protection, automatic protection against overload, н..Au-
tomatisierungsschutz m gegen Überladung f – виêлючення
можливості виниêнення небезпечних перевантажень
приводів ãірничих машин за допомоãою спеціальних за-
побіжних пристроїв або автоматичноãо відêлючення при-
водів від мережі в момент перевантаження.
АВТОМАТИЧНИЙ МЕТАНОМЕТР,  -оãо, -а, ч. * р. ав-
томатичесêий метанометр, а. automatic methane tester
(meter), automatic methanemeter, н. automatischer Methan-
messer m, automatisches Methanmeßgerät n – стаціонарний
прилад, яêий здійснює місцевó безперервнó та дистанці-
йнó сиãналізацію про наявність метанó в атмосфері ãірн-
ичої виробêи. Основний елемент — датчиê, робота яêоãо
базóється на термічномó ефеêті спалюваноãо метанó,
яêий всмоêтóється в êамерó спалювання разом з шахтним
повітрям. Встановлюється ó вентиляційномó штреêó або ó
виробці. Апарат сиãналізації та êонтролю метанó встанов-
люється в ãірничій виробці, а сиãнальне табло — ó диспет-
чера. Точність вимірювань — 0,2-0,3 % метанó. Інша наз-
ва — апаратóра êонтролю метанó.
АВТОМЕТАМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. автометаморфизм, а.
autometamorphism, н. Autometamorphose f – сóêóпність фіз.-
хім. процесів, що приводять до зміни мінеральноãо сêладó
ãірсьêих порід  під впливом розчинів і флюїдів, ãенетично
пов'язаних з породами, що формóються. При цьомó може
відбóватися яê переêристалізація мінералів, таê і їх метасо-
матична зміна. Ряд дослідниêів допóсêають, що процеси
А. починаються ще на маãматич. стадії, і зãідно з цим вид-
іляють власне маãматичнó (>600 оС), пневматолітичнó
(600-375 оС) і ãідротермальнó (<375 оС) стадії. Зãідно з по-
ширеними óявленнями (Д.С.Коржинсьêий), процеси А.
відносяться лише до післямаãматич. етапó, під час яêоãо
змін зазнає вже тверда порода. Процеси зміни мінералів в
присóтності маãми під впливом трансмаãматич. розчинів
належать до метамаãматизмó. У цьомó випадêó (напр., для
ґранітоїдів) розрізняють стадії êислотноãо вилóãовóвання й
осадження лóãів. Приêладами А. є сосюритизація плаãі-
оêлазó,  хлоритизація амфіболó, спілітизація і óралітизація
порід лóжноãо сêладó, пропілітизація лóжних і середніх
порід, ґрейзенізація лейêоґранітів і ін. 
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АВТОМОБІЛЬНИЙ КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ,  -оãо,
-ãо, -а, ч. * р. автомобильный êарьерный транспорт, а.
open-pit truck haulage,  opencast motor transport,  н. Kraftver-
kehr m im Tagebau m – ó широêомó розóмінні – êомплеêс,

що об'єднóє автомобільні транспортні засоби (автосамос-
êиди, автопоїзди) і допоміжне обладнання, êар'єрні авто-
шляхи, техн. засоби óправління виêонанням робіт, а та-
êож засоби техн. обслóãовóвання і ремонтó автомобілів та
обладнання, призначений для технол. процесó переміще-
ння ãірничої маси з êар'єрó ó відвал, на перевантажóвальний
пóнêт або до приймальноãо пристрою збаãач. ф-êи. 

Області ефеêтивноãо застосó-
вання А.ê.т.: бóдівництво
êар'єрів, розробêа родовищ з не-
правильними êонтóрами або
родовищ, що заляãають в ãо-
ристій місцевості; розробêа
ãоризонтальних або слабêона-
хилених пластів при швидêомó
просóванні фронтó робіт; виїм-
êа êорисної êопалини за її ãатóн-
êом (сортом) або виїмêа оêр.
прошарêів і блоêів; розробêа ро-
довищ, що заляãають на велиêій
ãлибині (з виêористанням ав-
тотранспортó в поєднанні з ін.
трансп. засобами на êоротêомó
плечі відêатêи). У більшості

випадêів êар'єри, в яêих застосовóється А.ê.т., мають об-
межені розміри (довжинó в плані звичайно не більше за
2-3 êм, ãлиб. 150-200 м). Оптимізація А.ê.т. пов'язана з
найповнішим виêористанням вантажних засобів ó вибоях.
Томó схема під'їздів під вантаження вибирається з óрахó-
ванням найменшоãо часó на маневри, подачó і змінó ав-
тосамосêидів. На тривалість завантаження впливають
продóêтивність еêсêаватора (навантажóвача) і об'єм êóзо-
ва автосамосêида, яêий повинен бóти êратним містêості
êовша еêсêаватора (від 3:1 до 8:1). Режим рóхó рóхомоãо
сêладó визначається насамперед типом êар'єрó. Для
êар'єрів ãлибинноãо типó хараêтерне транспортóвання
вантажó на підйом, для êар'єрів наãірноãо типó — під схил.
При виêористанні А.ê.т. в êомбінації з ін. трансп. засоба-
ми можлива їх робота в обох режимах при рóхові до пере-
вантажóвальноãо пóнêтó: з однієї частини óстóпів — під
схил,  з  іншої —  на підйом. Орãанізацію рóхó автотранс-
портó в êар'єрі здійснюють за заêритим або відêритим
циêлом. У першомó випадêó ãрóпа автосамосêидів заê-

ріплюється за певним еêсêаватором. Таêа орãанізація не-
сêладна, але нерідêо приводить до простоїв. При орãаніз-
ації рóхó за відêритим циêлом автосамосêиди розподіля-
ються між еêсêаваторами таê, щоб маêсимально сêороти-
ти їх простої в очіêóванні транспортó і простої автосамос-
êидів на вантаження. 

Робота автотранс-
портó за замêненим
циêлом забезпечóєть-
ся системою  óправлі-
ння, яêа надає дис-
петчерó інформацію
про хід вантаж-
но-розвантажóваль-
них робіт. На почат-
êó зміни автосамос-
êиди заêріпляються
за еêсêаваторами
відповідно до зазда-
леãідь розрахованої
проãрами роботи

êар'єрó за змінó, а в ході роботи при різêих змінах вироб-
нич. ситóації здійснюється êориãóвання, êритерієм яêоãо
є підтримêа заданої яêості рóди, що надходить на збаãач.
ф-êó. Осн. переваãи А.ê.т. — висоêа маневреність рóхомо-
ãо сêладó, сêорочення довжини трансп. êомóніêацій за-
вдяêи застосóванню відносно êрóтих схилів автошляхів,
спрощення процесó відвалоóтворення через меншó трó-
домістêість і можливість зменшення площі відвалів, висо-
êа оперативність óправління. До недоліêів А.ê.т. слід
віднести: обмеження до 3-4 êм відстані транспортóвання
вантажів, залежність еêсплóатації доріã і рóхомоãо сêладó
від êліматичних óмов, висоêа заãазованість навêолишньо-
ãо середовища при роботі автотранспорта. А.Ю.Дриженêо.
АВТОМОДЕЛЬНА ТЕЧІЯ,  -ої, -ії, ж. (від ãрец. αύτός –
сам і франц. modèle – зразоê, від лат. modulus – міра) * р.
автомодельное течение; а. self-similar flow, self-similar
current; н. Automodellfliessen n, Automodellstrom m – течія рі-
дини (ãазó), яêа залишається механічно подібною сама
собі за зміни одноãо або деêільêох параметрів, яêі визна-
чають цей рóх. У широêомó смислі під автомодельністю
течії розóміють незалежність безрозмірних параметрів, яêі
хараêтеризóють рóх, від êритеріїв подібності.
АВТОМОРФНИЙ,  -оãо. * р. автоморфный, а. authomor-
phic, н. automorph – те ж саме, що ідіоморфний.
АВТОНАВАНТАЖУВАЧ,  -а, ч. * р. автопоãрóзчиê, а. truck
loader, lift truck; н. Selbstvorschubgerät n, Hubstapler m,
Hubkarren m – машина для навантажóвання, розвантажó-
вання і переміщення вантажів, óстановлена на автомобіл-
ьномó шасі. Див. навантажóвач, навантажóвач êар'єрний.
АВТОНОМНИЙ РЕЖИМ,  -оãо, -ó, ч. * р. автономный ре-
жим; а. off-line mode, off-line condition;  н. Selbstbetriebsweise
f, autonomer Betrieb m — режим роботи, за яêоãо об’єêт,
система, пристрій фóнêціонóють самостійно, без êерó-
вання з боêó верхньоãо рівня. 
АВТООПЕРАТОР,  -а, ч. * р. автооператор, а. аutoope-
rator,  н. Autooperator m — пристрій для автоматичноãо
реãóлювання виробничих процесів і êерóвання ними.
АВТОПНЕВМАТОЛІЗ,  -ó, ч. * р. автопневматолиз, а.
autopneumatolysis,  н. Autopneumatolyse f — óтворення під
час êристалізації маãматичної породи нових мінералів, що
формóються внаслідоê дії летêих частин маãми на мінер-
али цієї породи, яêі виділилися раніше.

Рис. Рóхомий сêлад êар’єрноãо автотранспортó: 
а — автосамосêид; б, в — напівпричепи.

Траса автомобільних доріã 
на ãірсьêомó родовищі.

Рис. Схеми під’їздó автосамосêидів до 
еêсêаватора: а,б — насêрізний; в,ã — з 

розворотом-петлею; 
д,е — з тóпиêовим розворотом.
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АВТОПОЇЗД, АВТОПОТЯГ,  -а, -а, ч. * р. автопоезд, а.
articulated lorry,  н. Autozug m — автомобіль, призначений
для перевезення насипних вантажів. Сêладається з тяãача
з причепом або напівпричепом. Розвантаження êóзова
причепа або напівпричепа здійснюється через донний
люê, переêиданням назад або набіê. Основні параметри
А. ті ж, що і для автосамосêидів. Див. таêож автомобільний
êар’єрний транспорт.
АВТОРАДІОГРАФІЯ,  -ії, ж. * р. авторадиоãрафия, а.
autoradiography,  н. Autoradiographie f — метод, за допомоãою
яêоãо вивчають розподіл радіоаêтивних речовин, наêладаючи
на досліджóваний об'єêт чóтливó до йонізóючоãо проміння
фотоемóльсію; радіоаêтивні речовини при цьомó немовби самі
себе фотоãрафóють. Інша назва — р а д і о а в т о ã р а ф і я.
АВТОРЕГУЛЯТОР,  -а, ч. * р. автореãóлятор, а. (auto-
matic) controller, autoregulator,  н. Autoregulator m, Autoregler
m — сóêóпність пристроїв для автоматичноãо підтримóва-
ння (без óчасті людини) реãóлювання.
АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА РОЗРОБКОЮ,  -оãо, -ó,
-…, ч. * р. авторсêий надзор за разработêой; а. author
supervision of design;  н. Autorenüberwachung f der Entwicklung
f — êонтроль з боêó орãанізації-автора за реалізацією тех-
нолоãічної схеми (проеêтó) дослідної, дослідно-про-
мислової еêсплóатації, промислової розробêи об’єêта, з
обґрóнтóванням (за необхідністю) óточнень ó прийнятті
технолоãічних рішень.
АВТОСАМОСКИД,  -а, ч. * р. автосамосвал, а. dump
truck, haulage truck,  н. Kipper m, Autokipper m — автомобіль
з переêидним êóзовом, призначений для переміщення
важêих насипних вантажів, зоêрема на êар'єрах і рóдниêах.
А. має висоêó механічнó міцність і маневреність, розван-
тажóється за допомоãою переêидання êóзова назад або
набіê. За видом привода А. поділяють на дизельні і ди-
зель-елеêтричні. Для ãірничих підприємств А. поділяють
на підземні і êар'єрні. Основні параметри А.: ванта-
жопідйомність; містêість êóзова; потóжність двиãóна; êол-
існа формóла. Див. автосамосêид êар’єрний, автосамосêид
підземний, автомобільний êар’єрний транспорт.
АВТОСАМОСКИД КАР'ЄРНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. автоса-
мосвал êарьерный, а. open-pit dump truck, haulage truck,  н. Tage-
baukipper m, Tagebauselbstkipper m, Tagebauautokipper m, Tage-

bauautokippfahrzeug n — ванта-
жний автомобіль з посиленим
êóзовом, яêий переêидається
для розвантаження за допо-
моãою ãідравлічних циліндрів.
Виêористовóється для транс-
портóвання розêривних порід і
êорисних êопалин на відêритих
ãірничих роботах. В залежності
від видó вантажó, êонстрóêтив-
ноãо виêонання та джерел жив-

лення двиãóна розрізняють: вóãлевози, тяãачі з напівприч-
епами та причепами, тролейвози. Вантажопідйомність
А.ê. сêладає 10-317 т. На Мінсьêомó автомоб. з-ді ство-
рені велиêовантажні А.ê. БелАЗ вантажопідйомністю до
180 т. Оптимальний рівень вантажопідйомності А.ê.
встановлюється на основі техніêо-еêономічноãо аналізó.
Оптимальні питомі поêазниêи таêі: потóжність, віднесена
до повної маси самосêида з вантажем 5,1-5,9 êВт/т для ма-
шин вантажопідйомністю 27-110 т. Найбільш поширена
êолісна формóла 4х2 (перша цифра — заãальне число êоліс,
дрóãа — ведóчих), рідше за 4х4; для автопотяãів з напі-

впричепами 6х2 і 6х4. Об'єм êóзова (при певній ванта-
жопідйомності) залежить від насипної щільності і ãóстини
матеріалó, що транспортóється. У А.ê. із заднім розванта-
женням відношення вантажопідйомності до ãеом. об'ємó
êóзова 1,7-2 (з óрахóванням об'ємó таê званої шапêи —
1,4-1,6); ó вóãлевозів цей поêазниê 1,15-1,35 (величина
співвідношення зростає із збільшенням вантажопідйо-
мності). Найбільші фірми, що виробляють А.ê. особливо
велиêої вантажопідйомності, — «Unit Rig» і «Wabco»
(США). Номенêлатóра вантажопідйомності від 77 до 200 т.
А.ê. фірми «Unit Rig» вантажопідйомністю 180 т мають по-
тóжність 1810 êВт і êоліснó формóлó 4х2. Фірмою «Terex»
створений А.ê. вантажопідйомністю 317 т, потóжністю
двиãóна 2200 êВт і êолісною формóлою 6х4. Див. таêож ав-
томобільний êар’єрний транспорт, автопоїзд. А.Ю.Дрижен-
êо.
АВТОСАМОСКИД ПІДЗЕМНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. авто-
самосвал подземный, а. underground hauler,  н. Grubenselbst-
kipper m, Untertage-Autokipper m, Untertage-Autokippfahrzeug
n — самосêид, що застосовóється для транспортóвання ãір-
ничої маси підземними виробêами з êóтом нахилó до 10-12о.
А.п. на базі звичайних самосêидів, обладнаних очищóва-
чами вихлопних ãазів, почали виêористовóватися на пі-
дземних роботах в США в 1950-х рр. Розрізняють А.п. з
відêидним êóзовом і телесêопічним пристроєм, що висó-
вається, яêий забезпечóє розвантаження через задній борт
автомобіля. А.п. відрізняються невелиêою висотою (до 2,5
м), малим радіóсом поворотó, хорошою маневреністю;
двиãóни обладнóються ãазоочисниêами- ней-
тралізаторами вихлопних ãазів. Виêористовóються А.п.
вантажопідйомністю 12-45 т фірм «Joy» (США), «Mining
Transportion» (Швеція), «Blaw-Knox С.» (Франція) і ін.
АВТОХТОННИЙ,  -оãо. * р. автохтонный, а. autochtho-
nous, н. autochthon  — яêий виниê на місці заляãання (про
мінерал і мінеральний êомплеêс). Протилежне –
алохтонний.
АВТОХТОННІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. (від автохтон) *
р. автохтонные отложения; а. autochtonous deposits; н.
Autochtoneablagerungen f pl  — відêлади, яêі óтворюються із
матеріалó, яêий міститься або продóêóється в самомó
об’єêті (напр., ó водномó середовищі), а не надходить в
ньоãо зовні. Протилежне – алохтонні відêлади.
АВТОЦИСТЕРНА,  -и, ж. * р. автоцистерна; а. (highway)
tank truck, road tanker;  н. Tankwagen m — цистерна, резер-
вóар для перевезення рідêих, сипêих матеріалів, сêрапле-
них ãазів тощо, встановлена на шасі автомобіля або при-
чепа. Виêористовóється, зоêрема, при ремонті свердловин.
АГАТ,  -ó, ч. * р. аãат, а. agate,  н. Achat m — мінерал, різн-
овид халцедонó зі смóãастою або плямистою теêстóрою
або з деêоративними вêлюченнями і êонцентрично-зо-
нальною або плосêопаралельною бóдовою. Розрізняють
однозабарвлені А. – сердоліê, сардер, êарнеол; стрічêові,
бастіонні, шарóваті, плямисті, мохоподібні, ландшафтні,
саãенітові, воãненні А. Гóстина 2,57-2,58. Тв. 7. Для А. ха-
раêтерні раêовистий злам, восêовий блисê, висоêа
в'язêість і придатність до ідеальної поліровêи. А. – ãідро-
термальний поствóлêанічний мінерал, що заповнює миã-
далини і тріщини в ефóзивних породах андезито-базальто-
воãо і рідêо ріолітовоãо сêладó. Велиêе праêтичне зна-
чення мають елювіальні (залишêові) А. в древніх êорах
вивітрювання ефóзивів і А. алювіальних родовищ. Головні
родов. А. в Бразилії, Урóãваї, Арґентині та Індії. Найві-
доміші родов. в Європі знаходяться в ФРН, р-н Ідар

Рис. Велиêотоннажний 
автосамосêид 

під завантаженням.
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Оберштайн. Є таêож на Маломó Кавêазі (Ахалцихсьêа
ãрóпа), в Росії (Сх. Сибір, Норсьêе родов.). А. бóв відомий
здавна в Шóмері і древньомó Єãипті; він виêористо-
вóвався для виãотовлення різьблених печатоê, амóлетів,
приêрас. Особливо широêо А. застосовóвався в êраїнах
античноãо Середземномор'я для виãотовлення ґем. 
Розрізняють: аãат бастіонний (аãат фортифіêаційний); аãат

бреêчієподібний (різновид аãатó, яêий за зовнішнім виãлядом
наãадóє бреêчію); аãат веселêовий (тонêосмóãастий халцедон з
ãарною ãрою êольорів); аãат виробний (аãат, яêий виêористовó-
ють яê виробний êамінь); аãат ãолóбий (ювелірний аãат, штóчно
забарвлений ó ãолóбий êолір); аãат ãорошêовий (різновид халце-
донó із забарвленими плямами ó напівпрозорій основній масі);
аãат дерев'янистий (дерево, заміщене в процесі оêременіння пля-
мистим аãатом); аãат дисêовий (різновид аãатó з оêрóãлими
вêлюченнями оêсидів заліза); аãат зірчастий (аãат з явищем
астеризмó); аãат іризóючий (те саме, що й аãат веселêовий); аãат
ісландсьêий (обсидіан); аãат êораловий (1. Оêременілий êорал; 2.
Різновид аãатó, яêий за зовнішнім виãлядом наãадóє êорал); аãат
êрапêовий (різновид халцедонó з червоними êрапêами); аãат лан-
дêапсьêий (білий або сірий халцедон з вêлюченнями оêсидó мар-
ãанцю); аãат ландшафтний (різновид аãатó, названий за типом
візерóнêа); аãат лельбахсьêий (яшма темно-червоноãо êольорó);
аãат лóãівсьêий (найбільший ó світі імпаêтний аãат розміром
14,5х25х32 см); аãат малиновий (різновид аãатó, темно-черво-
ноãо êольорó); аãат меêсиêансьêий (щільний вапнистий наêип);
аãат молочний (різновид аãатó молочно-білоãо êольорó); аãат
моховий (аãат, яêий містить дендритоподібні вêлючення, най-
частіше оêсидів марãанцю); аãат м'ясний (різновид аãатó черво-
ноãо êольорó); аãат очêóватий (різновид аãатó, названий за
типом візерóнêа); аãат перистий (аãат з перистим розміщенням
вêлючень); аãат пóрпóрний (аметист); аãат рóїнний (різновид
аãатó, названий за типом візерóнêа); аãат саãенітовий (аãат,
яêий містить ãолчасті вêлючення); аãат сêляний (стара ювелірна
назва везóвіанó); аãат смóãастий (зайва назва аãатó); аãат срібний
(яшма з вêлюченнями самородноãо срібла, бісмóтó та арґентитó);
аãат стрічêовий (аãат, ó яêоãо смóãи розміщóються ó виãляді стр-
ічоê); аãат східний (торãовельна назва напівпрозорої відміни
аãатó); аãат трóбчастий (бреêчієподібний різновид аãатó); аãат
фортечний (те ж саме, що аãат фортифіêаційний); аãат фортиф-
іêаційний (бреêчієподібний різновид аãатó); аãат халцедоновий
(зайва назва аãатó); аãат хмарний (різновид аãатó, названий за
типом візерóнêа); аãат черепашêовий (різновид аãатó, названий
за типом візерóнêа); аãат чорний (ювелірний аãат, штóчно забар-
влений ó чорний êолір); аãат яшмовий (аґреґат, сêладений з
яшми і прожилêів прозороãо халцедонó).
АГОНІЧНА ЛІНІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. аãоничесêая линия, а.
agonic line, zero line,  н. agonische Linie f — лінія на поверхні
Землі, на яêій маãнітне схилення (тобто відхилення маãні-
тноãо меридіанó від ãеоãрафічноãо) дорівнює нóлю.
АГРЕСИВНА РЕЧОВИНА,  -ої, -и, ж. * р. аãрессивное ве-
щество; а. corrosive,  н. aggressives Material n, aggressiver
Stoff m — речовина, яêа хімічно рóйнóє іншó речовинó, на-
пр., соляна êислота. 
АГРЕСИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. аãрессивная
среда; а. corrosive medium;  н. aggressives Medium n – середо-
вище, яêе рóйнівно діє на елементи, що з ним êонтаêтó-
ють, напр. мінералізована пластова вода.
АГРЕСИВНІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. аãрессивные воды, а.
agressive waters, corrosive water;  н. aggresives Wasser n — во-
ди, яêі містять аãресивні сполóêи, що аêтивно діють на
різні спорóди з бетонó та металó. Яê правило поêазниê рН
А.в. знаходиться в межах 2-5 або 9-12.
АГРЕСИВНІСТЬ, -і, ж. * р. аãрессивность, а. corrosivity;
н. Aggressivität f — здатність хімічно рóйнóвати речовинó.
АГРОНОМІЧНІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. аãрономичесêие
рóды, а. agronomic ores, fertilising ores,  н. agronomische Erze n

pl — природні мінеральні óтворення, що є сировиною для
виробництва мінеральних добрив (апатитові рóди, фос-
форити, êалійні солі), або вапнóвання êислих ґрóнтів (вап-
няêи, доломіти, êрейда, мерãель), ґіпсóвання засолених
ґрóнтів (ґіпс, анãідрит, фосфоґіпс), а таêож місцеві добри-
ва (торф, сапропель) та мінер. адсорбенти для поліпшення
водно-фізичних властивостей ґрóнтів (цеоліти, верміêó-
літ, ãлаóêоніт, бентоніти тощо). В Уêраїні є значні поê-
лади êалійних солей ó Передêарпатті (Львівсьêа та
Ів.-Франêівсьêа обл.), а таêож висоêояêісних цеолітів на
Заêарпатті. Поêлади торфó і сапропелів поширені на
Поліссі. Вапняêи, мерãелі та êрейда є в більшості областей
Уêраїни, ґіпс – на Донбасі та на Придністров’ї. Родовища
бідних апатитових рóд є ó Запорізьêій та Житомирсьêій
областях, фосфоритів – ó Хмельницьêій, Донецьêій та
Волинсьêій областях.
АҐАЛЬМАТОЛІТ,  -ó, ч. * р. аãальматолит, а. agalma-
tolite,  н. Àgalmatholith m — 1) Щільна дрібнозерниста
ãірсьêа порода, що сêладається з пірофілітó з різними домі-
шêами. Колір білий, сірий, бóро-жовтий, зелений. Інші
назви – êитайсьêий жировиê, паãодит. 2) Аґреґат под-
ібний до пінітó (псевдоморфози слюдоподібноãо мінералó,
ã.ч. мóсêовітó по êордієритó, нефелінó або сêаполітó), з
домішêою êварцó або польовоãо шпатó.
АҐАР (АҐАР-АҐАР),  -ó, ч. * р. аãар (аãар-аãар), а. agar
(agar-agar),  н. Agar-Agar n, m — полісахариди, що містят-
ься в деяêих червоних морсьêих водоростях. Виêористо-
вóються в деяêих спеціальних методах досліджень речо-
вин, напр., при елеêтрофорезі.
АҐЕНТ,  -ó, ч. * р. аãент; а. agent;  н. Agent m — діюча при-
чина, чинниê, фаêтор, тіло, речовина, що виêлиêає те або
інше явище, виêонóє певнó роботó, напр.: антипінний
аґент, витіснювальний аґент, тампонóвальний аґент,
пінотвірний аґент, зв’язóючий аґент тощо.
АҐЕНТ ВИТІСНЮВАЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. (аãент) * р. вы-
тесняющий аãент; а. displacement agent; н. Verdrängungsme-
dium n, Flutmedium n; Triebmedium n — êонтóрна, підошо-
вна вода або запомповóваний ó пласт постійно чи ó виã-
ляді облямівêи аґент, що êонтаêтóє безпосередньо з на-
фтою і витісняє її до видобóвних свердловин.
АҐЕНТИ-МІНЕРАЛІЗАТОРИ,  -ів,-ів, мн. * р. аãен-
ты-минерализаторы; а. mineralizing agents, mineralizers;  н.
Mineralisationsagente m pl — те саме, що мінералізатори.
АҐІТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. аãитация, а. agitation,  н. Agitation f —
ó збаãаченні ê.ê. — підãотовча обробêа ê.ê. (особливо пол-
іметалевих рóд) ó аãітаційномó (êонтаêтномó) чані з дозо-
ваною подачею спеціальних реаґентів та аерацією пóльпи
для підвищення ефеêтивності настóпноãо збаãачення
флотацією або аґломерацією. 
АҐЛОМЕРАТ,  -ó, ч. * р. аãломерат, а. agglomerate, sinter
(cake);  н. Agglomerat n, Sintergut n, Sinter m, Sintererzeugnis n

Фраãмент вóãлемасляноãо 
аґломератó, ×125: 

білі зерна – вóãільні частинêи; 
темна речовина – масляновóã-

ільна сóміш.

Фрагмент вуглелатексного аґло-
мерату, ×20000:  1 – вугільні час-
тинки ; 2 – латексна ґлобула;  3 – 
ланцюжок ґлобул ;  4 – емульга-

тор.
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— 1) ãеол. Сóêóпність несêріплених óламêів ãірсьêих порід та
мінералів. 2) Аґреґат, напр., вóãільно-масляний, вóãільно-ла-
теêсний тощо. Продóêт збаãачення, зневоднення та
облаãороджóвання вóãілля при масляній аґломерації та ґранó-
ляції, а таêож йоãо полімерній або ін. флоêóляції. 3) У петро-
ãрафії — пóхêі сêóпчення різнорідних за формою і величи-
ною óламêів ã.п. і мінералів, переважно вóлêанічноãо поход-
ження. При цементації А. óтворюють бреêчії, тóфи тощо. 4)
В металóрãії — дрібна або пилоподібна рóда, êонцентрат, ін.
м-ли, що спеêлися в аґреґати, ãрóдêи (шматочêи).
В.С.Білецьêий.
АҐЛОМЕРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. аãломерация, а. agglomeration
by sintering, sintering;  н. Agglomerieren n, Agglomeration f,
Sinterung f, Sinterbrennen n — 1) Спіêання дрібнозернистих
або пилóватих матеріалів (рóдної маси), що є сêладовою
частиною металóрãійної шихти, ó ãрóдêóватó сипêó систе-
мó (аґломерат) з метою поліпшення óмов виêористання
рóди в металóрãійномó процесі. 2) Утворення аґреґатів ó
різних технолоãічних процесах. Див., напр., масляна аґло-
мерація. В.С.Білецьêий.
АҐЛОПОРИТ,  -ó, ч. * р. аãлопорит, а. aggloporite,  н. Agglo-
porit m — штóчний пористий заповнювач з щебеня і ãравію
для леãêих бетонів. Одержóють термічною обробêою ших-
ти з ãлинистих порід або з відходів видобóтêó, збаãачення,
спалювання вóãілля (пóстої породи, шлаêів, золи виносó
тощо). Одержаний після термообробêи продóêт дроблять
і розсіюють на фраêції заданої êрóпності.
АҐРЕҐАТ,  -а1,2,3,6, -ó4,5, ч. * р. аãреãат, а. aggregate, unit,
assembly, plant item;  н. Aggregat n — 1) Механічне поєднан-
ня різнорідних чи однорідних частин (машин, апаратів,
даних, проãрам) в одне ціле для роботи ó êомплеêсі. 2) Сó-
êóпність двох або більше різнотипних машин, апаратів,
яêі діють спільно, напр., тóрбіни і êомпресора (тóрбоêомп-
ресор). 3) Сêладальна одиниця, яêа хараêтеризóється пов-
ною взаємозамінністю, можливістю збирання оêремо від
інших сêладових частин виробó чи виробó в ціломó і здат-
ністю виêонати певнó фóнêцію ó виробі чи самостійно. Є
завершеним цілим, напр., двиãóн в автомобілі. 4)
Баãатоêомпонентний óтвір, що виниêає при аґреґації. На-
пр., продóêт процесó масляної аґреґації. Флотаційний
аґреґат – система «повітряна бóльбашêа – плівêа реаґен-
тó – тверда частинêа флотованоãо мінералó», що придат-
на для спливання. 5) н. Gesteinsaggregat, ãеол. Аґреґат мін-
еральний — сóêóпність одочасних або різночасних інд-
ивидів, зчеплених один з одним ó просторі (В.І.Павли-
шин та ін., 1988 р.). Поєднання оêремих мінералів ó при-
родних мінеральних óтвореннях, напр., ãірсьêі породи, рó-
ди. Розрізняють аґреґати прості, óтворені з êристалів
одноãо мінералó, та сêладні — з êристалів різних мінералів.
Крім тоãо, розрізняють А. ãолчасті, землисті, зернисті,
лóсêóваті, нирêоподібні та ін. 6) У системах обробêи
інформації – стрóêтóрована сóêóпність інформаційних
об'єêтів, що визначається яê єдиний тип даних. ISO
2382-15:1985. В.С.Бойêо, В.С.Білецьêий.
АҐРЕҐАТ ГАЗОПЕРЕПОМПОВУВАЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч.
(аãреãат; від ãаз; від італ. pompa – насос) * р. аãреãат ãазо-
переêачивающий; а. gаs pumping plant, gas compressor unit; н.
Gaskompressor m, Gasverdichteranlage f  — основне технолоãі-
чне обладнання, яêе забезпечóє транспортóвання ãазó по
маãістральномó ãазопроводó, êомпримóвання природноãо ãазó
на êомпресорних станціях ãазопроводів і підземних сховищ. 
АҐРЕҐАТ ГРОХОТИЛЬНО-ДРОБИЛЬНИЙ,  -а, -… -оãо,
ч. * р. аãреãат ãрохотильно-дробильный, а. screening and

crushing unit, н. Brech- und Siebanlage f — сóêóпність êіне-
матично і êонстрóêтивно об'єднаних і взаємопов’язаних
машин і механізмів, призначених для первинної обробêи
видобóтої êорисної êопалини — підãотовчих операцій ãро-
хочення-дроблення. Сêладається з бóнêера-дозатора, ма-
шин для ãрохочення і дроблення (ãрохоти, дробарêи), êон-
веєрів, живильниêів, стаціонарної або рóхомої бази на ãó-
сеничномó, êроêóючомó або пневмоêолісномó ходó.
А.ã.-д. належить ã.ч. до êар’єрної техніêи.
При розробці пóхêих і різнорідних порід, êоли вихід неãаба-

ритó не перевищóє 3-5%, ãрохотильні аґреґати являють собою
бóнêери-дозатори з нерóхомими (ãоризонтальними або похи-
лими) або приводними ãрохотами. Нерóхомі ãрохоти êолосниêо-
воãо типó мають щілини шириною до 300-350 мм. Надрешітний
продóêт з ãоризонтальних ãрохотів періодично сêидається êов-
шем еêсêаватора, а з похилих ãрохотів надходить на підошвó
óстóпó або в автосамосêиди. При вмісті неãабаритó понад 3-5 %
доцільно застосовóвати вибійні пересóвні або самохідні дро-
бильні аґреґати. Продóêтивність пересóвних бóнêерів-дозаторів з
приводними хитними або вібраційними ãрохотами досяãає 1000
т/ãод.
Розрізняють власне дробильні аґреґати (вся ãірсьêа маса про-

ходить через дробарêó), ãрохотильно-дробильні (дробляться
тільêи неãабаритні шматêи, а підрешітний продóêт ãрохочення
надходить на êонвеєр) і дробильно-сортóвальні, що дозволяють
отримати два і більше êласів êрóпності.
Грохотильно-дробильні аґреґати застосовóють при розробці

пóхêих і піщано-ãравійно-валóнних порід. Сóчасні дробильні
аґреґати на ãóсеничномó, êроêóючомó або пневмоêолісномó
ходó оснащені роторними або щоêовими дробарêами, бóнêе-
рами-дозаторами з пластинчатими живильниêами, поворотними
êонсольними розвантажóвальними êонвеєрами. Див. дробильно-
сортóвальна óстановêа. А.Ю.Дриженêо.
АҐРЕҐАТ ДЛЯ ВИЇМКИ ВУГІЛЛЯ,  -ó, -…, ч. * р. аãреãат
для выемêи óãля, а. coal mining unit; н. Kohlenabbauaggregat n
— сóêóпність êінематично і êонстрóêтивно об'єднаних і
взаємопов'язаних ãірничих машин і механізмів, призначе-
них для механізації і автоматизації всіх робіт по видобóт-
êó вóãілля.
А.в.в. розділяють за êóтом падіння (заляãання) пластів

– до 35° і понад 35°; за потóжністю пластів – для надтон-
êих (до 0,7 м), тонêих (0,7-1,2 м), середньої потóжності
(1,2-2,5 м), потóжних (понад 2,5 м) пластів; за видом
виêонавчих орãанів – з безперервно рóхомими в одномó
напрямі êаретêами з різцями і сêребêами (êільцеві стрóãи
і êонвеєрно-стрóãові óстановêи – êонвеєрострóãи); з пово-
ротно-постóпально рóхомими стрóãами; з êомбайнами,
виймальними і з відбійними барабанами.
В Уêраїні Дондіпровóãлемашем на базі êонвеєрострóãів

розроблені аґреґати для êрóтопохилих і êрóтих пластів
(35-90°) – АНЩ (див. Рис. 1.), АМЩ, для похилих пластів
– АФК (див. Рис. 2.).
Аґреґат АНЩ (випóсêається серійно) призначений для

êомплеêсної механізації і автоматизації очисних робіт на
êрóтопохилих і êрóтих пластах потóжністю 0,7-2,8 м з опірн-
істю різанню до 200 êН/м при відробці шахтноãо поля смó-
ãами (шириною 40-60 м) за падінням. Аґреґат сêладається з
механізованоãо êріплення, êонвеєрострóãа, елеêтро-, пневмо-
і ãідрообладнання та апаратóри дистанційноãо і автоматич-
ноãо óправління. Конвеєрострóã (1АЩМ) здійснює фрон-
тальнó виїмêó пласта і вêлючає привідні станції, виêонавчий
орãан. В Уêраїні найбільше розповсюдження одержали два
типорозміра 1АНЩ та 2АНЩ. Аґреґати 3 АНЩ призначені
для пластів потóжністю 1,8-2,8 м.  
Аґреґат АМЩ – новоãо поêоління з модóльним при-

нципом побóдови (êонтрóêтивно однаêовими сеêціями
êріплення). На 2004 р. розроблена проеêтно-êонстрóê-
торсьêа доêóментація та виêонані стендові дослідження.
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Потóжність пластів 0,75-1,5 м та 1,1-2,2 м з опірністю різа-
нню до 200 êН/м при відробці шахтноãо поля смóãами
(шириною 40-60 м) за падінням. Виêонаний на основі êон-
веєрострóãа 1 АЩМ та базової балêи. Має заãальнó системó
переміщення êріплення та êонвеєрострóãа. 
Аґреґат фронтальний êонвеєрострóãовий АФК прий-

нято до серійноãо виробництва. Призначений для роботи
на пластах потóжністю 0,65-0,9 м з êóтом падіння (підня-
ття) 0-18о з опірністю різанню до 300 êН/м. Призначений
для роботи без постійноãо перебóвання людей ó вибої.
Спосіб óправління поêрівлею – повне обвалення. Сис-
тема розробêи – стовпова при довãих очисних вибоях. Дов-
жина виймальноãо поля – не менше 800 м. Виêонаний на
базі êонвеєрострóãа КСП і базової балêи. До сêладó АФК
входить лавне механізоване êріплення АФКЛ, механізов-
ане êріплення сполóчення, енерãопоїзд.
На вóãлевидобóтêó в басейнах êраїн СНД в різні часи застосо-

вóвалися: аґреґат 1АЩМ, АДК, СА1, АК3.
Аґреґат 1АЩМ призначений для êомплеêсної механізації і

автоматизації очисних робіт на пластах потóжністю 1,2-2,2 м з

êóтами падіння 0,87-1,57 радіан (50-90°) при розробці шахтноãо
поля за падінням і óправлінні поêрівлею повним обваленням.
Аґреґат сêладається з механізованоãо êріплення, виêонавчоãо
орãанó ó виãляді êонвеєрострóãа, захисної сітêи, на яêó óêла-
дається наêатниê з êолод довжиною не менше 3 м і діаметром
18-20 см, елеêтро-, пневмо- і ãідрообладнання.
Конвеєрострóã здійснює фронтальнó виїмêó пласта і вêлючає

привіднó і обвіднó станції, сеêційнó направляючó балêó, стрóãо-
вий виêонавчий орãан і зрошóвач. Виêонавчий орãан являє
собою êаретêó з різцями, розташованими через 2,23 м по довжині
несêінченноãо ланцюãа, при рóхó яêоãо по направляючій шарні-
рній балці вони рóйнóють вóãілля і доставляють йоãо до ґезенêа.
Аґреґат АДК розроблений на базі аґреґатó 1АЩ і призначе-

ний для êомплеêсної механізації і автоматизації очисних робіт на
пластах потóжністю 1,2-2,2 м з êóтами падіння 0,80-1,57 радіан
(46-90°) і питомою опірністю різанню до 150 êН/м. Особливості
аґреґата: збільшена довжина (до 60 м), примóсове послідовне
пересóвання сеêцій êріплення; реãóльований êроê пересóвання,
вдосêоналена ãнóчêа обãорожа з боêó обрóшених порід, сóцільне
переêриття поêрівлі, наявність засобів óправління в площині
пласта і дистанційноãо óправління êонвеєрострóãом.
Аґреґат СА1 призначений для механізації і автоматизації

процесів видобóтêó êорисної êопалини без постійної присóтності
людей в очисномó вибої на пластах потóжністю 1,35-2,0 м з êóтами
падіння (заляãання) до 8°, питомою опірністю пласта різанню до
250 êН/м, ó вибоях довжиною 60 і 100 м. Аґреґат сêладається з
механізованоãо êріплення, êріплення сполóчення êонвеєрної і вен-
тиляційної виробоê, êонвеєра, стрóãовоãо виêонавчоãо орãанó,
ãідро- і енерãоóстатêóвання та перевантажóвача. Управління
аґреґатом здійснюється дистанційно з центральноãо пóльта.
Стрóã здійснює виїмêó пласта на повнó потóжність. Для забезпе-
чення постійної товщини стрóжêи подача аґреґата на вибій здій-
снюється рівномірно і одночасно по всій довжині очисноãо вибою,
що досяãається синхронізацією роботи ãідроциліндрів шляхом
дроселювання потоêó рідини. Кріплення аґреґата – захисно-
підтримóюче, сêладається з трьох ãрóп одно-стояêових сеêцій.
Сеêції першої ãрóпи жорстêо сполóчені з êонвеєром і переміщ-
аються разом з ним, дрóãої і третьої ãрóп при роботі стрóãа зали-
шаються на місці і підтяãаються до êонвеєра почерãово в êінці
виймальноãо циêлó. Аґреґат СА1 розповсюдження не отримав.
Аґреґат АК3 є модернізованим варіантом аґреґатó A3 і при-

значений для виїмêи за простяãанням полоãих, похилих, êрóто-
нахилених і êрóтих пластів потóжністю 1,6-2,5 м і питомою
опірністю різанню 300 êН/м. Аґреґат сêладається зі стрóãовоãо
виêонавчоãо орãана êільцевою типó, що вêлючає пластинчатий
ланцюã і одинадцять однорізцевих êаретоê, двох приводів, пос-
тава аґреґата, що вêлючає основó, телесêопічні передні стояêи з
верхніми і нижніми направляючими для виêонавчоãо орãанó,
механізоване êріплення захисно-підтримóючоãо типó, два êріпле-
ння сполóчення, перевантажóвачі і пóльт óправління. При роботі
аґреґата йоãо постав разом з направляючим і виêонавчим орãа-
ном подається на вибій зі швидêістю 5-8 см/хв. При цьомó вóãілля
рóйнóється виêонавчим орãаном на всю потóжність пласта і
самопливом переміщається до перевантажóвача. Сóмарна
потóжність елеêтродвиãóнів аґреґата 360 êВт. Особливості
аґреґата: одночасна відбійêа вóãілля по всій поверхні вибою в
найбільш віджатій зоні пласта; фронтальне пересóвання сеêцій
êріплення одночасно по всій довжині очисноãо вибою трьома ãрó-
пами при дистанційномó óправлінні. 

Синонім: очисний аґреґат. Див. таêож аґреґат фронтальний.
А.К.Семенченêо, П.А.Горбатов.

Літератóра: 1. Горное дело. Терминолоãичесêий словарь. – М.:
Недра, -1990, — 694 с. 2. Горбатов П.А. и др. Горные машины и
оборóдование. Донецê: РВА ДонНТУ, 2003. – 201 с.
АҐРЕҐАТ ЗАНУРЕНИЙ (ЗАГЛИБНИЙ) НАСОСНИЙ,  -а,
-оãо, (-оãо), -оãо, ч. * р. поãрóжной насосный аãреãат; а.
submersible pump unit; н. Tauchpumpaggregat n – елемент елеê-
тровідцентровоãо óстатêовання, яêий охоплює відцентр-
овий насос та елеêтродвиãóн з ãідрозахистом, і занóрюється
під рівень рідини ó свердловині.
АҐРЕҐАТ МІНЕРАЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  — Див. аґреґат.
АҐРЕҐАТ ОБМІНУ ВАГОНЕТОК У КЛІТЯХ,  -а, -…, ч. *
р. аãреãат обмена ваãонетоê в êлетях; а. mine car exchange
unit;  н. Aggregat n zum Austausch m der Wagen m im
Förderkorb m — сóêóпність механізмів, яêі призначені для
поãашення швидêості рóхó ваãонетоê, повної зóпинêи і óт-

Рис. 1. Аґреґат очисний АНЩ: 1, 3, 4, 5, 6, - сеêції, відповідно 
допоміжні, основні (лінійні), підвісêи, фартóхова, êінцева; 2 – êон-
веєрострóã; 7 – брóси; 8 – паêети листових ресор; 9 – Г-подібні 
поворотні важелі; 10, 11, 19, 20 – ãідродомêрати; 12 – сеêційні 
рами; 13 – елеêтродвиãóн; 14 – редóêтор приводó; 15 – приводна 
зірêа; 16 – обвідна зірêа; 17 – стрóãові êаретêи; 18 – ланцюã; 21 – 
êронштейни; 22 – сóцільна основа; 23 – сóцільні переêриття; 24 – 
стояêи; 25, 26 – оãорожа; 27 – ресорні êозирêи; 28 – фартóхи.

Рис. 2. Аґреґат очисний фронтальний АФК: 1, 2, 3 – механізоване 
êріплення (1 – лавне; 2,3 – сполóчення); 4 – енерãопоїзд; 5 – портал; 
6, 7 – стрóêтóрні елементи; 8 – ланцюã; 9 – стрóãові êаретêи; 10, 

11 – сеêції базової балêи; 12 – штовхач базової балêи.
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римання їх на прийомномó майданчиêó під час рóхó êліті
по стволó, а таêож заштовхóвання ваãонетоê ó êліть при
обміні їх ó êліті. До аґреґатó входять два аналоãічних вóзли
для обмінó ваãонетоê відповідно ó правій та лівій êлітях.
АҐРЕҐАТ ПРОХІДНИЦЬКИЙ,  -а, -оãо, ч.  — Див. êомп-
леêс прохідницьêий, щитовий прохідницьêий êомплеêс.
АҐРЕҐАТ ТЯГОВИЙ,  -а, -оãо, ч.  — Див. тяãовий аґреґат.
АҐРЕҐАТ ФРОНТАЛЬНИЙ, -а, -оãо, ч. * р. аãреãат фрон-
тальный, а. frontal unit,  н. Frontaggregat n — êомплеêс
êонстрóêтивно і êінематично об`єднаних ãірничих машин і

механізмів, що здійснюють виймання пластових êорисних
êопалин ó напрямêó фронтальної площини очисноãо вибою.
Різновид очисноãо аґреґатó. Приêлад реалізації – аґреґат
для виїмêи вóãілля. Сêладається з виймальних машин,
засобів доставêи вóãілля, механізмів сеêційноãо êріплення
(сеêції пересóваються ãрóпами в шаховомó порядêó), ін.
обладнання, що забезпечóє безперервне, автоматичне і
одночасне виймання êорисної êопалини, êріплення робочо-
ãо просторó очисноãо вибою і óправління поêрівлею. За ви-
дом виймальних машин А.ф. поділяються на чотири осн.
ãрóпи: перша — А.ф. з êаретêами з різцями та сêребêами,
що безперервно рóхаються в одномó напрямêó (êільцеві

стрóãи та êонвеєр-стрóãи); дрóãа — зі стрóãами постóпаль-
но-обертовоãо рóхó; третя — з êомбайнами; четверта – з від-
бійними барабанами, що ãойдаються. 

Основні переваãи А.ф.
в порівнянні з очис-
ними механізованими
êомплеêсами: відсóт-
ність допоміжних опе-
рацій на êінцях лави,
більша продóêтивні-
сть та висоêий рівень
автоматизації. Недол-
іêи: сêладність підтри-
мêи рóхó по êонтаêтó
вóãілля- порода, мен-
ша маневреність. Зас-
тосовóється переваж-
но при розробці êрó-
тих пластів, зоêрема ó
центральномó районі

Донбасó (аґреґати типó АЩ, АПМ, АНЩ). На ãоризон-
тальних та похилих пластах виêористовóється аґреґат
АКЗ.
АҐРЕҐАТНЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. êріплення
аґреґатне.
АҐРЕҐАТНИЙ МЕТОД РЕМОНТУ, -оãо, -ó, -ó, ч * р. аã-
реãатный метод ремонта; а. assembly repair method;
н..Aggregatreparaturmethode f — знеособлений метод ре-
монтó, при яêомó несправні аґреґати заміняються нови-
ми чи раніше відремонтованими.
АҐРЕҐAТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ,  -их, ів, -и, мн. * р. аã-
реãатные состояния вещества; а. aggregative state of matter,
н. Aggregatzustände m pl der Substanz f — яêісно відмінні
стани тієї самої речовини, яêі відрізняються стрóêтóрою і
хараêтером тепловоãо рóхó стрóêтóрних елементів – моле-
êóл, атомів, йонів тощо. Розрізняють таêі А.с.р.: тверде
тіло, рідина, ãаз, плазма. В твердомó (êристалічномó) тілі
частинêи розміщóються й орієнтóються ó певномó поряд-
êó ó всьомó об ємі, тобто існóє близьêий і далеêий поряд-
êи. В рідинах існóє лише близьêий порядоê. В ãазах між
молеêóлами майже немає сил зчеплення, і томó вони рóха-
ються вільно і безладно. В плазмі рóх йонів переважно теж
безладний. Зміни А.с.р. відбóваються переважно ó виãляді
фазових переходів першоãо родó.
АҐРЕҐАТУВАННЯ,  -…, с. * р. аãреãатирование, а. aggre-
gation,  н. Aggregatbildung f — дія, власне сполóчення час-
тиноê в одне ціле – аґреґат.
АҐРЕҐАЦІЯ,  -ії, ж. * р. аãреãация, а. aggregation,
agglomeration;  н. Aggregation f — злипання частиноê ó баãа-
тоêомпонентний óтвір – аґреґат. Резóльтат аґреґатóвання.

Рис. Аґреґат для обмінó ваãонетоê ó êлітях: 1 – стволові двері; 2 – хитний майданчиê; 3 – механізм óправління êлітьовими стопорами; 4 – 
затримóючий стопор; 5 – штанãа з êóлаêом; 6 – зменшóвач швидêості.

Рис. Схеми фронтальних аґреґатів ó вибоях полоãих (І) і êрóтих (II) 
пластів: а — типó АКЗ; б — типó СА; в — типó ПНИУИ; r — типó 

АЩ1; д — типó АСКВ; е —  типó АКД2; 
1 — êріплення; 2 — домêрат пересóвання; 3 — вибійний сêребêовий 

êонвеєр; 4 — êільцевий êонвеєр-стрóã; 5 — êільцевий стрóã; 6 — 
шнеêи; 7 — êомбайн; 8 — заêладальний трóбопровід; 9 — човниêовий 

стрóã; 10  — відбійний барабан.

Рис. Аґреґат фронтальний: 
1 — êонвеєрострóã; 2 — механізоване 
êріплення; 3 — зв’язоê основних сеêцій 

êріплення.
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АДАМАНТ,  -ó, ч. * р. адамант, а. diamond,  н. Diamant m,
Adamant m — застаріла назва діамантó. В óêр. наóê. літер-
атóрі під назвою «адамант» вперше описаний в леêції
«Про êамені та ãеми» Ф.Проêоповича, яêа бóла прочита-
на в Києво-Моãилянсьêій аêадемії в 1705-1709 рр.
АДАМІН,  -ó, ч. * р. адамин, а. adamite,  н. Adamin m — мін-
ерал, ãідроêсиларсенат цинêó острівної бóдови з ãрóпи тар-
бóтит-адамін. Формóла: 4[Zn2AsO4OH]. Містить (%): ZnО
– 56,7; As2О5 – 40,2; H2О – 3,1. Цинê частêово заміщаєт-
ься міддю, êобальтом і заêисним залізом. Синãонія ромбі-
чна. Кристали таблитчасті. Утворює таêож радіальні
аґреґати, êірочêи. Гóстина 4,34-4,35. Тв. 3,5. Колір жов-
тий, зелений, фіолетовий до безбарвноãо, рожевóва-
то-червоний. Зóстрічається яê вторинний мінерал в зоні
оêиснення свинцево-цинêових родовищ з арсенідами, асо-
ціює зі смітсонітом, êальцитом, малахітом, азóритом,
лімонітом, ãеміморфітом і êварцом. Родовища є ó Франції,
Італії, Греції, Тóреччині, Меêсиці та Чилі.
Розрізняють: адамін êобальтистий (різновид адамінó, яêий

містить до 5,5% СоО), адамін мідистий (різновид адамінó, яêий
містить до 24% CuO). 
АДАМІТ,  -ó, ч. * р. адамит, а. adamite, н. Аdamit m  — 1)
Те ж саме, що й адамін. 2) Синтетичний êорóнд. 
АДГЕЗИВИ,  -ів, мн, * р. адãезивы, а. adhesives;
н..Adhäsionsmischungen f pl — речовини, що забезпечóють
сполóчення двох приляãаючих фаз (êлеї, епоêсидні смо-
ли, полімерні êомпозиції та ін.).
АДГЕЗІЯ,  -ії, ж. * р. адãезия, а. adhesion,  н. Adhäsion f —
зчеплення (прилипання, злипання) приведених в êонтаêт
різнорідних твердих або рідêих тіл (фаз). Може бóти обóмов-
лена яê міжмолеêóлярними взаємодіями, таê і хімічними
зв’язêами. Важливе значення в А. відіãрають Н-зв’язêи адãе-
зивó і сóбстратó. Одна з найважливіших хараêтеристиê А. –
адãезійна міцність, яêа хараêтеризóє питоме зóсилля по рóй-
нóванню адãезійноãо êонтаêтó та виêористовóване в техніці
для оцінêи властивостей сêлеюючих та зв’язóючих речовин.
Адãезійна міцність залежить від енерãії зв'язêó, що забезпе-
чóє А., повноти êонтаêтó, що визначається рельєфом повер-
хні, міжфазної поверхневої енерãії, змочóвання та ін. поверх-
невих явищ, а таêож від óмов формóвання êонтаêтó (тисêó,
температóри, тривалості êонтаêтó тощо). На значення ад-
ãезійної міцності впливають óмови її вимірювання, розміри
зразêів, êонцентрація в них механіч. напрóжень. Рóйнóвання
адãезійноãо êонтаêтó може сóпроводжóватися рóйнóванням
дотичних тіл. А. рідини до твердоãо тіла визначається в ос-
новномó значеннями поверхневої енерãії рідини, твердоãо
тіла і міжфазною поверхневою енерãією. А. пов'язана з по-
верхневими явищами, однаê вона може визначати і об'ємні
властивості дотичних тіл, зоêрема їх стрóêтóрó в зоні êон-
таêтó, розподіл механіч. напрóжень в полі зовнішніх сил,
êінетиêó релаêсац. процесів. А. вирішальним чином впливає
на механіч. властивості êомпозицій матеріалів. З нею
пов'язано сêлеювання, нанесення поêриттів, сплавлення,
таêі технол. процеси, яê спіêання, ґранóлювання, бриêетóван-
ня, флотація, аґломерація, ãідравлічне знепилення та ін. важ-
ливі технолоãічні процеси збаãачення та переробêи мінерал-
ьної сировини. В.С.Білецьêий.
АДГЕЗІЙНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -оãо, с.
* р. адãезионное обоãащение полезных исêопаемых, а.
adhesion minerals processing,  н. Adhäsionsaufbereitung f der
Bodenschätze m pl (nutzbarer Mineralien n pl) – сóêóпність
фізиêо-хімічних способів збаãачення êорисних êопалин.
Поляãає ó вибірêовомó прилипанні частиноê збаãа-
чóваноãо мінералó до жирової поверхні. Приêладом мо-

же бóти А.з. золота, алмазів шляхом виêористання
ефеêтó налипання ãідрофобних (або ãідрофобізованих) 

часточоê êорисної êопа-
лини на маслянисті по-
верхні (приміром, вóãле-
масляні ґранóли). Приê-
лади процесів: Карбед
(Carbad Gold Recovery),
Coal-Gold Agglomeration
Process та ін. (Mining J.
1990, 314, no. 8066 and
8070). В Уêраїні вив-
чається ó Донецьêомó

національномó технічномó óніверситеті. В.С.Білецьêий.
АДЕЛІТ,  -ó, ч. * р. аделит, а. adelite,  н. Adelit m — основ-
ний арсенат êальцію та маãнію. Формóла: CaMg[OH|AsO4].
Містить СаО – 25,45%; MgO – 18,30%; As2О5 – 52,17%;
Н2О – 4,08%. Синãонія ромбічна. Зóстрічається в зернис-
тих масах сіроãо або сіро-жовтоãо êольорó. Гóстина 3,75.
Тв. 5,5. Знайдений в марãанцевих родовищах. Рідêісний. 
АДЕЛЬФОЛІТ,  -ó, ч. * р. адельфолит, а. adelpholite,  н. Adel-
pholit m — 1) Ніобат заліза і марãанцю. Містить (%): (Nb,
Ta)2 O5 – 41,8; Н2О – 9,7. Синãонія тетраãональна. Криста-
ли призматичні. Гóстина 3,8. Тв. 3,5-5,0. Колір жовтóва-
то-бóрий до бóроãо і чорноãо. Блисê жирний. Зóстрічаєт-
ься в польовомó шпаті ó Фінляндії. Рідêісний. 2) Зайва
назва зміненоãо цирêонó. 
АДИНОЛ,  -ó, ч. * р. адинол, а. adinole,  н. Adinol m, Adi-
nole f – 1) Щільна тонêозерниста метасоматична ãірсьêа
порода, що сêладається переважно з альбітó і êварцó. 2) Те
саме, що й альбіт.
АДИТИВНІСТЬ,  -і, ж. * р. аддитивность, а. additivity,  н.
Addition f, Additivität f — 1) Властивість величин, яêа поля-
ãає в томó, що значення величини, яêа відповідає ціломó
об’єêтó, дорівнює сóмі значень величин, що відповідають
йоãо частинам, незалежно від тоãо, яêим чином поділено
об’єêт. Напр., А. властива для маси, об’ємó і ваãи тіла,
довжини лінії, площі поверхні тощо. Інший приêлад —
маса молеêóли є сóмою мас атомів, яêі входять до її сêла-
дó; êожний з замісниêів, введений ó вихіднó молеêóлó,
вносить адитивний внесоê ó змінó стандартної енерãії Ґі-
ббса, що відповідає даній рівновазі. 2) Сóмарна фізична
властивість сóміші, яêа визначається яê сóма добóтêів мо-
лярних частоê êомпонентів ó сóміші на властивості цих
êомпонентів (правило адитивності Кея); приêлади, для
сóміші ãазів – êритичні тисê, температóра, об'єм, ãóстина
і êоефіцієнт стисливості ãазó.
АДИТИВНОСТІ ПРИНЦИП,  -і, -ó, ч. * р. аддитивности
принцип; а. additivity principle;  н. Additivitätsprinzip n — при-
нцип (засада), що пов’язаний з додаванням. Див. ади-
тивність.
АДІАБАТА,  -и, ж. * р. адиабата; а. adiabat, adiabatic
curve, adiabatic path;  н. Adiabate f — 1) Набір станів
термодинамічної рівноваãи системи, що хараê-
теризóються однаêовою енерãією. 2) Лінія, яêа зображóє
на термодинамічній діаãрамі станó залежність тисê–
об’єм. 3) Крива, яêа описóє залежність між термо-
динамічними параметрами в системі, що не обмінюється
теплом з середовищем. Див адіабатний процес.
АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС,  -оãо, -ó, ч. * р. адиабатный про-
цесс, а. adiabatic process,  н. adiabatischer Prozeß m — термо-
динамічний процес, що відбóвається без теплообмінó з
навêолишнім середовищем.

Рис. Адãезійне збаãачення золота: 
а — вихідна вóãлемасляна ґранóла; 
б — золотонаповнена ґранóла.



27 АДМ — АДС

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,  -ої, -і, ж.
* р. административная ответственность, а. administrative
responsibility,  н. administrative Verantwortung f — вид юри-
дичної відповідальності, причиною яêої є адміністрат-
ивне правопорóшення. Посадові особи притяãóються до
адміністративної відповідальності за порóшення правил з
охорони праці (право притяãнення надане працівниêам
орãанів Державноãо наãлядó за охороною праці), заêоно-
давства про працю, охоронó природи тощо. Основним ви-
дом поêарання є штраф.
АДРОНИ,  -ів, мн. * р. адроны, а. hadrons,  н. Hadrone n pl
— заãальна назва елементарних частиноê (протонів, ней-
тронів, ãіперонів, мезонів), яêі берóть óчасть ó т. зв. сильних
взаємодіях, за яêих частинêи існóють приблизно 10-24сеê,
тобто менше, ніж за інших взаємодій (слабêої і елеêтромаã-
нітної). Це мезони (піони та êаони) і баріони (нóêлони та
ãіперони). Взаємний перехід між мезонами і баріонами
заборонений заêоном збереження баріонноãо зарядó. Цей
заêон забезпечóє стабільність ядерної матерії, а, отже, всьо-
ãо речовинноãо світó. А. хараêтеризóються особливим чис-
лом — дивністю. Взаємодія А. здійснюється через обмін пі-
онами. Стрóêтóрними елементами А. є êварêи.
АДСОРБАТ,  -ó, ч. * р. адсорбат; а. adsorbate;  н. Adsorbat
n, Adsorptiv n — 1). Речовина, що поãлинається поверхнею
іншої речовини (тіла). 2). Речовина, що êонцентрóється на
поверхні в процесі адсорбції.
АДСОРБЕНТИ,  -ів, мн. * р. адсорбенты, а. adsorbents,  н.
Adsorbenzien n pl, Adsorbense n pl, Adsorbentia n pl — речо-
вини, здатні до адсорбції. Це висоêодисперсні природні та
штóчні пористі тверді речовини з велиêою зовнішньою та
(або) внóтрішньою поверхнею, на яêій і протіêає адсорб-
ція ãазів чи рідин. Розрізняють А. двох стрóêтóрних типів:
А. з міêропорами (розміри яêих близьêі до розмірів моле-
êóл адсорбованих речовин) та А. з більшими порами. В
техніці яê А. виêористовóються, яê правило, пористі тіла
з сильно розвиненою внóтрішньою поверхнею. 
До А. належать силіêаãель, аêтивне
вóãілля, алюмоãель, синтетичні цеоліти
(молеêóлярні сита) тощо. Застосовó-
ють А. для очистêи та сóшêи ãазів та
рідин (ó протиãазах, медицині тощо).
В.І.Саранчóê.
АДСОРБЕР,  -а, ч. * р. адсорбер, а.
adsorber,  н. Adsorber m, Adsorptionsap-
parat m — пристрій, в яêомó здійсн-
юють адсорбцію. Розрізняють А.
періодичної і неперервної дії
(ãіперсорбери, А. з êиплячим шаром). 
АДСОРБОВАНА ВОДА,  -ої, -и, ж.
* р. адсорбированная вода; а. adsorbed
water;  н. adsorbiertes Wasser n — Див.
пластова вода.
АДСОРБТИВ,  -ó, ч. * р. адсорбтив; а. adsorptive;
н..Adsorptiv n, Adsorbat n — речовина, яêа присóтня в тій чи
іншій фазі та здатна адсорбóватися. 
АДСОРБТИВНІСТЬ,  -ості, ж. * р. адсорбционная способ-
ность; а. adsorptivity;  н. Adsorptionsfähigkeit f, Adsorptivität f
— здатність адсорбентó адсорбóвати певнó êільêість речо-
вини; хараêтеризóється відношенням êільêості адсорбова-
ної речовини в ãрамах чи молях до маси, об'ємó чи площі
поверхні адсорбентó.
АДСОРБЦІЇ ІЗОТЕРМА,  -…, -и, ж. * р. адсорбции изо-
терма; а. adsorption isotherm;  н. Adsorptionsisotherme f —
Див. ізотерма адсорбції.

АДСОРБЦІЙНА КОЛОНА,
-ої, -и, ж. * р. адсорбционная êо-
лонна; а. аdsorption column,
adsorption tower;  н. Adsorptions-
säule f, Adsorber m — апарат для
поãлинання одноãо або деêіл-
ьêох êомпонентів із сóміші ãазів
або розчинó твердою речови-
ною – адсорбентом. Застосо-
вóється для видалення з ãазів і
рідин різних речовин, яêі
містяться в невелиêих êонцент-
раціях, летêих розчинниêів з їх
сóмішей з повітрям або з
бóдь-яêим ãазом, в процесах
осóшóвання і очищення при-
родних ãазів і т.п. Яê адсорбент
виêористовóються тверді по-
ристі речовини з велиêою пито-
мою поверхнею – аêтивоване
вóãілля, цеоліти, силіêаãель, йо-
нообмінні смоли (йоніти) та ін.

На поверхні або в порах адсорбентó відбóвається êонцент-
рóвання êомпонентів, що видаляються. Розрізняють А.ê.
з нерóхомим шаром адсорбентó, в яêих адсорбція здій-
снюється періодично (відновлюється після десорбції), і з
рóхомим або «êиплячим» шаром, в яêих поãлинання
відбóвається безперервно.
АДСОРБЦІЙНЕ ОСУШУВАННЯ ГАЗУ,  -оãо, …, с. * р.
адсорбционная осóшêа ãаза; а. adsorption gas desiccation;
н..Adsorptionsgastrocknung f — ãлибоêе осóшóвання ãазó від
водяної пари, вилóчення вóãлеводневоãо êонденсатó, а та-
êож очищення ãазó від сірêоводню і вóãлеêислоãо ãазó за на-
явності яê мінімóм двох адсорберів: один з них знаходить-
ся в циêлі поãлинання води з потоêó сироãо ãазó, дрóãий –
в циêлі реґенерації. Сóхий ãаз, яêий виходить з адсорбера,
подають споживачеві. Насичений волоãою адсорбер реґе-
нерóють ãарячим ãазом, яêий підіãрівається в печі. Яê ãаз
реґенерації виêористовóють частинó потоêó сироãо ãазó.
Наãрітий ãаз реґенерації після йоãо проходження через
реґенерóвальний адсорбер сêеровóють ó холодильниê, далі
в сепаратор і в адсорбер для осóшóвання від водяної пари
разом з основною частиною потоêó сироãо ãазó, яêий над-
ходить в адсорбер для осóшóвання. Осêільêи реґенерація
насиченоãо волоãою адсорбера здійснюється випаровó-
ванням і відãонêою водяної пари в потіê ãарячоãо ãазó
реґенерації, то шар адсорбентó в процесі реґенерації може
наãріватися до 150 – 200 °С. Для ефеêтивноãо поãлинання
води в циêлі адсорбції реґенерóвальний адсорбер повинен
бóти переведений в циêл охолодження, в яêомó темпе-
ратóрó адсорбентó знижóють від 150 – 200 °С до 50 – 60 °С
(звичайна температóра циêлó поãлинання). Реалізація та-
êоãо процесó пов’язана зі збільшенням êільêості адсор-
берів ó схемі адсорбційноãо осóшóвання ãазó. Відомо три- і
чотирисорберні схеми осóшóвання. Трисорберна схема
адсорбційноãо процесó вилóчення з ãазó рідêих вóãлеводнів
таêа: рідêі вóãлеводні і вода разом поãлинаються адсорбен-
том, сепарóються з ãазó реґенерації після йоãо охолоджен-
ня в трифазномó сепараторі і сêеровóються відповідно:
êонденсат – на стабілізацію, а вода – в системó óтилізації
стічних вод. Тривалість циêлó поãлинання в процесі осó-
шóвання ãазó і вилóчення рідêих вóãлеводнів обмежóється
часом просêаêóвання поãлинальних êомпонентів. Час

Рис. Адсорбер пері-
одичної дії:  1 — êор-
пóс;  2 — пористий  
адсорбент;  3 — 

решітêа.

Рис. Адсорбер з êиплячим 
шаром адсорбентó:  1 — 

êорпóс; 2 — êиплячий 
шар; 3 — решітêа;  4 — 

трóба.
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просêаêóвання пентанó в звичайних адсорберах становить
12 – 20 хв. Яêщо тривалість адсорбційноãо циêлó дохо-
дить до 30 – 40 хв, то адсорбент насичóється в основномó
водою, яêа витисêóє всі вóãлеводні, êрім найважчих, в осó-
шóваний ãаз. Для осóшóвання ãазó від води циêл поãли-
нання (адсорбції) доводять звичайно до 8 ãод. У êоротêо-
циêлових óстатêованнях для вилóчення води і рідêих вóã-
леводнів адсорбційний циêл звичайно становить 15 – 20
хв. В.С.Бойêо.
АДСОРБЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ГАЗУ,  -оãо, …, с. (від ад-
сорбція; ãаз) * р. адсорбционная очистêа ãаза; а. adsorption
gas cleaning;  н. adsorptive Gasreinigung f, adsorptive Gasauf-
bereitung f — селеêтивне видалення êислих êомпонентів
(H2S, CO2), сірêоорãанічних сполóê, інших домішоê шляхом
поãлинання їх адсорбентом. Здійснюється на нафто- і ãазопе-
реробних заводах, промислах. Найбільшоãо розповсюджен-
ня досяãло А.о.ã. із виêористанням молеêóлярних сит (це-
олітів). Адсорбційні цеолітові óстатêовання залежно від êон-
центрації сірчистих сполóê ó сировині, об’ємó і швидêості
подавання очищóваноãо повітря мають від двох до чотирьох
êолон. Реґенерація адсорбентó здійснюється сóхим очище-
ним ãазом за температóри 250–400 °С. Витрата ãазó на реґене-
рацію – 5–20% об’ємó оброблюваноãо ãазó. Яê адсорбент в
óстатêованнях А.о.ã. виêористовóють аêтивоване вóãілля; ви-
даляють тіофен, сірêовóãлець, частêово сірêооêсид вóãлецю і
дісóльфіди. Для очищення ãазó від сірêоорãанічних сполóê
застосовóється метод хімічної адсорбції, що ґрóнтóється на
безпосередньомó зв’язóванні домішоê, яêі видаляються (за
300–400 °С) твердими вбирачами на основі оêсидів цинêó, за-
ліза та міді. Переваãи адсорбційних процесів: тонêе очищен-
ня ãазó до 0,1–0,5 мã/м3, селеêтивність, несêладність роботи і
простота êонстрóêції апаратів. Недоліêи: можливість виêо-
ристання тільêи за низьêоãо вмістó домішоê ó вхідномó ãазі,
сêладність обробляння ãазів реґенерації, механічне рóйнó-
вання адсорбентó, зниження йоãо аêтивності в процесі еêс-
плóатації, велиêі втрати тисêó в апаратах. В.С.Бойêо.
АДСОРБЦІЙНИЙ ОСУШНИК [СТИСНЕНОГО
ПОВІТРЯ],  -оãо, -а, […], ч. * р. адсорбирóющий осóшитель
[сжатоãо воздóха]; а. adsorbent air dryer [compressed air];  н.
Adsorptionstrockner m [der Pressluft] – осóшниê, в яêомó
видалення парів води відбóвається внаслідоê
óтримóвання їх в порах адсорбента.
АДСОРБЦІЯ,  -ії, ж. * р. адсорбция, а. adsorption,  н. Adsor-
ption f, Adsorbieren n, Adsorbierung f — вбирання (поãли-
нання) ãазів або рідин поверхневим шаром (на відмінó від
абсорбції) твердоãо тіла (адсорбентó). Розрізняють фізи-
чнó А. і хемосорбцію. Фізична А. зóмовлена ван- дер-
ваальсовими, або елеêтростатичними, силами притяãан-
ня частиноê адсорбованої речовини до частиноê адсорбен-
тó. При хемосорбції молеêóли поãлинóтої речовини встóпа-
ють ó хімічнó реаêцію з молеêóлами адсорбентó. Оборот-
ність процесó фізичної А. створює сприятливі óмови для
послідовноãо проведення процесів А. (поãлинання ре-
човини адсорбентом) та десорбції (вилóчення з адсорбентó
поãлиненої речовини). А. широêо застосовóється в сорбці-
йній техніці, лежить в основі очистêи, розділення ãазів та
рідин тощо. Зоêрема А. широêо застосовóється в хімічній
та нафтохімічній промисловості для очищення нафтопро-
дóêтів, реêóперації летêих розчинниêів, розділення ãазів
та рідин, ãлибоêої сóшêи ãазів. Зоêрема, А. – основа техно-
лоãічних процесів тонêоãо очищення ãазових та інших
потоêів при невисоêомó початêовомó вмісті в них цільов-
оãо êомпонента (див. адсорбційне очищення ãазó). А. є од-

ним з ãоловних чинниêів процесó флотації ê.ê. В.С.Бойêо,
В.І.Саранчóê, В.С.Білецьêий.
АДУЛЯР,  -ó, ч. * р. адóляр, а. adular, adularia;  н. Adular m
— мінерал êласó силіêатів, морфолоãічний різновид
низьêотемператóрноãо ортоêлазó. Типовий сêлад А.
відповідає формóлі Оr90 Ab9 An1, де  Or – ортоêлаз, Аb –
альбіт, An – анортит. Домішêи: до 1 % ВаO, не більше за
0,5% СаO. Зóстрічається ó виãляді êоротêопризматичних
êристалів. А. типовий для баãатьох êварцових жил альп.
типó, зóстрічається в пеãматитах, рóдних жилах. Прозо-
рий і напівпрозорий А. з тонêо- і êриптопертитовою бó-
довою, для яêоãо хараêтерна іризація в блаêитно-синіх ві-
дтінêах (т.зв. місячний êамінь) – êоштовний êамінь IV
порядêó. А. виêористовóється в сêляномó і êерамічномó
виробництвах. Від назви родовища в ãорах Адóла в Швей-
царії.

Розрізняють: адóляр-альбіт (альбіт, облямований адóляром); адó-
ляр баріїстий (адóляр з Залізних ãір ó Чехії, яêий містить 3,49% ВаО).
АДУЛЯРЕСЦЕНЦІЯ,  -ії, ж. * р. адóляресценция, а.
adularescence, н. Adularisation f  — оптичне явище, пов'яза-
не з появою молочно-білих або ãолóбóватих відблисêів на
блаãородних êаменях.

АЕРАТОР,  -а, ч. * р.
аэратор, а. aerator,  н.
Aerator m — пристрій
для аерації флотаці-
йної пóльпи. Застосо-
вóються А.: механічні
(імпелери), пневма-
тичні (трóбчаcті або
ерліфтні, А. з порис-
тою перетинêою),
пневмомеханічні або
сóбаераційні (êом-
біновані), ежеêторні
(стрóменеві).

АЕРАЦІЇ СТУПІНЬ, -…, -я, ч. * р. аэрации степень; а.
degree of aeration;  н. Belüftungsstufe f — відношення об'єм-
ноãо вмістó ãазó до об'ємó рідини (об'ємної витрати ãазó Qã

до об'ємної витрати рідини Qр): .

АЕРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. аэрация, а. aeration,  н. Beluftung f,
Belüften n, Aeration f, Luftwechsel m, Durchlüftung f,
Auflockerung f — êерований обмін повітря або насичення
речовин (рідин, ґрóнтó тощо) повітрям. У ãірничій про-
мисловості здійснюється при провітрюванні êар’єрів, ó
виробничих приміщеннях (напр., А. аґломераційних і зба-
ãачóвальних фабриê), а таêож ó ãідротехнічних процесах

Рис. Типи аераторів: а – механічний:  1. імпелер; 2. вал; 3. статор;  
б — пневмомеханічний: 1. імпелер; 2. статор; 3. êожóх; 4. трóба 
підводó стисненоãо повітря; 5. вал;  в – пневматичний: 1. аератор 
флотації; 2. аератор пінної сепарації; 3. підвід стисненоãо повітря; 
ã – ежеêторний: 1. вхідний патрóбоê пóльпи; 2. підвід атмосфер-
ноãо повітря; 3. змішóвальна êамера; 4. дифóзор; 5. насадêа. 

Рис. Аератори флотаційних машин: а 
— êонічний; б — «Мінімет»; в, ã — ОК 

16 і ОК 38.
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(відстійних басейнах шахтних, êар’єрних, стічних фаб-
ричних вод, системах підãотовêи бóрових розчинів і ін.). А.
бóдівель відбóвається за рахóноê різниці ãóстин зовнішнь-
оãо і внóтрішньоãо повітря і впливó вітрó на стіни і поê-
риття бóдівель. А. рідин відбóвається під час очищення
виробничих стічних вод від шêідливих домішоê (ãідрооê-
исó заліза, сірêоводню та інших хімічних сполóê) перед ви-
êиданням ó природні водойми, під час інтенсифіêації
процесів збаãачення, бóріння свердловин, відêачóванні во-
ди з допомоãою ерліфта та ін. А е р а ц і я  р і д и н и  (на-
пр., флотаційної пóльпи) — процес насичення її повітрям,
дисперãóвання (подрібнення) повітря, рівномірний розподіл
та перемішóвання в об’ємі рідини. А. рідини повітрям або
бóдь-яêим ãазом відбóвається за допомоãою êомпресора
або іншоãо джерела стисненоãо ãазó й аератора для змен-
шення її ãóстини й аероãідродинамічноãо тисêó. Насичен-
ня може відбóватись ó напірній, всмоêтóвальній лінії на-
соса або êомбіновано, а таêож хімічним способом. Засто-
совóється в ãідротехнічних процесах (при очищенні вод
тощо), а таêож при збаãаченні пінною флотацією. Аерація
б ó р о в и х  р о з ч и н і в  здійснюється під час бóріння свер-
дловин для створення ãідродинамічної рівноваãи в системі
свердловина-пласт і тампонóвання поãлинаючих пластів,
зниження ãідродинамічноãо тисêó на вибій і поêращання
йоãо очищення, підвищення яêості розêриття продóêтив-
них пластів за рахóноê бóріння в режимі депресії тисêó або
рівноваãи. Для óтворення аерованих розчинів повітря (рі-
дше природний ãаз, азот, ãелій) і рідина з допомоãою êом-
пресорів і насосів наãнітаються в бóрильнó êолонó до долота
і далі до ãирла свердловини, яêе при цьомó ãерметизóється
превентором, що обертається. Реãóлювання тисêó на во-
доãазонафтоносні пласти та стінêи свердловини і поперед-
ження припливів (виêидів) пластових флюїдів, обвалення
нестійêих порід забезпечóється за рахóноê зміни витрат
рідêої і ãазової фаз і протитисêó на ãирлі свердловини.
В.С.Бойêо, В.І.Саранчóê, В.С.Білецьêий.
АЕРОБНІ БАКТЕРІЇ,  -их, -ій, мн. * р. аэробные баêтерии;
а. aerobic bacteria;  н. àerobe Bakterien f pl — міêросêопічні
орãанізми, для життєдіяльності яêих потрібний вільний
молеêóлярний êисень.
АЕРОГАММАЗЙОМКА,  -и, ж. * р. аэроãаммасъемêа, а.
aerial gamma-ray survey,  н. Gammaluftbildaufnahme f — ме-
тод вимірювання з повітря інтенсивності ãамма-випромі-
нювання ãірсьêих порід. Виêористовóється при пошóêах
родовищ êорисних êопалин. Сóть методó А. – вимірювання за
допомоãою баãатоêанальноãо спеêтрометра інтенсивності
поля ãамма-випромінювання з хараêтерними лініями ос-
новних ізотопів в радіоаêтивних рядах óранó, торію, êалію.
Інтенсивність на êожній ділянці спеêтра залежить від êон-
центрації радіоаêтивних елементів в ã.п., площі їх ареалів,
потóжності нерадіоаêтивних поêривних порід, висоти літ-
аêа, вмістó радонó в повітрі, рівня радіоаêтивноãо забрóд-
нення літаêа та êосмічноãо випромінювання. Досліджóв-
ане ãамма-випромінювання поãлинається шаром повітря
товщиною 200-300 м, томó А. виêонóється на малих висо-
тах (бл.75 м) за системою прямолінійних маршрóтів з «об-
тіêанням» рельєфó. В ãірсьêих районах — êриволінійними
маршрóтами по ãоризонталі рельєфó. А. проводять ó êомп-
леêсі з маãнітною, інфрачервоною, аероелеêтророз-
відóвальною зйомêами. А. застосовóється для пошóêó ро-
дов. рóд óранó, êольорових металів, фосфоритів.
АЕРОГЕОФІЗИЧНА РОЗВІДКА,  -ої, -и, ж. * р. аэроãео-
физичесêая разведêа, а. aerogeophysical exploration,  н. geo-

physikalische Luftaufnahme f — сóêóпність методів вимірюва-
ння природних або штóчно наведених фізичних полів 

Землі апаратóрою, встановленою
на літальномó апараті (літаêó, ãел-
іêоптері тощо). А.р. застосовóєть-
ся для пошóêó родовищ ê.ê. — на-
фти та ãазó, рóд êольорових ме-
талів, радіоаêтивних рóд, а таêож
для теêтонічноãо районóвання та
ãеол. êартóвання. Виходячи з
швидêоãо затóхання фіз. полів
Землі А.р. ведеться на малих висо-
тах — 30-300 м. Масштаби зйомоê
— від 1:10000 до 1:200000. А.р. доз-
воляє сóттєво підвищити достов-
ірність пошóêó ê.ê.
АЕРОГЕННИЙ,  -оãо. * р. аэроãен-

ный, а. aerogenous, eolian;  н. Aero… — той, що походить з
повітря, передається через повітря.
АЕРОДИНАМІКА,  -и, ж. * р. аэродинамиêа, а. aerodyna-
mic,  н. Aerodynamik f — розділ аеромеханіêи, в яêомó вив-
чають заêони рóхó повітря і сили, що виниêають на по-
верхні тіл, відносно яêих відбóвається цей рóх. Виêорис-
товóється при розробці і дослідженні рядó процесів ó зба-
ãаченні ê.ê. (напр., всі пневмопроцеси, стрóминне подрі-
бнення матеріалів), при розрахóнêó систем провітрювання
шахт, рóдниêів тощо. 
АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ВИРОБКИ,  -оãо, -ó, -…, ч. *
р. аэродинамичесêое сопротивление ãорных выработоê, а.
aerodynamic resistance of mine working,  н. aerodynamischer Gru-
benbauwiderstand m — опір, êотрий долає повітря під час
рóхó по мережі ãірничих виробоê. Розрізняють опір тертя,
лобовий опір та місцевий. Враховóється при визначенні
депресій оêремих виробоê, всієї шахти, при виборі ãол.
вентиляторів і вентиляторів місцевоãо провітрювання. За-
лежить від довжини виробêи, площі поперечноãо перети-
нó, периметра, режимó рóхó повітря. Визначається еêспе-
риментально в шахтних óмовах або аналітично з допомо-
ãою напівемпіричних залежностей. Зниження А.о.в. в
шахтах досяãається: збільшенням площі поперечноãо пе-
ретинó виробêи, зменшенням її довжини, виêонанням
плавних входів і виходів ó виробêи, застосóванням ó стов-
бóрах шахт обтічних розстрілів, зменшенням шорстêості
êріплення виробоê та ін. 
АЕРОДОКС,  -ó, ч. * р. аэродоêс, а. airdox,  н. Airdox- Ver-
fahren n — те ж саме, що й ердоêс. Див. безполóм’яне висад-
ження.
АЕРОЗЙОМКА,  -и, ж. * р. аэросъемêа, а. aerial mapping,
aerial photography;  н. Luftaufnahme f, Luftbildaufnahme f —
дистанційний метод вивчення об'єêтів земної поверхні в
різних частинах спеêтра елеêтромаãнітних хвиль з літаêа
або ін. літальних апаратів. Розрізняють: аерофотозйомêó,
аероãаммазйомêó, баãатозональнó сêанернó зйомêó з циф-
ровим записом (в томó ж діапазоні хвиль, що і фотоãрафі-
чнó); інфрачервонó, радіолоêаційнó, аерофототопоãрафі-
чнó зйомêó. А. в ãеолоãії і ãірн. справі застосовóють для
êартоãрафóвання і пошóêів ê.ê., виявлення стрóêтóрних
елементів поверхні, сêладання планів відêритих розро-
боê.
АЕРОЗОЛІ,  -ей, мн. * р. аэрозоли, а. airsols,  н. Aerosole n
pl, Luftkolloide n pl, aerosole Schwebstoffe m pl — дисперсні
системи, що сêладаються з дрібних твердих або рідêих
частиноê (дисперсна фаза) та дисперсійноãо ãазовоãо се-

Аероãеофізичні дослідже-
ння.
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редовища (напр., повітря) де зависли ці частинêи. А. при-
сóтні в атмосфері шахт, êар’єрів, êопалень, збаãачóвальних
фабриê, бриêетних фабриê тощо. За хараêтером óтворен-
ня розрізняють дисперãаційні і êонденсаційні А. Д и с п е
р ã а ц і й н і А. виниêають під час розбризêóвання рідин,
дроблення і подрібнення твердих речовин, особливо тонêо-
ãо подрібнення в стрóминних млинах, переходó до зависло-
ãо станó порошêів, рóйнóвання вóãільноãо і породноãо
масивів (бóріння шпóрів і свердловин, підривні роботи, при
роботі êомбайнів ãірничих, еêсêаваторів і ін.). К о н д е н с а
ц і й н і А. óтворюються під час êонденсації пари.
Швидêість осідання частиноê А. дóже мала. Частинêи А.
мають розміри від найбільших молеêóл (від 1 нм) до 100
мêм, їх вміст в 1 см3 повітря — від деêільêох одиниць до
деêільêох тисяч. А. поділяються на тóмани (дисперсна
фаза — êраплі рідини 10 мêм), дими (частинêи 0,1-5
мêм), смоã (0,1-50 мêм) та пил (до 10-100 мêм). Тонêодис-
перснó твердó речовинó А. називають порошêом. Пил, що
осів, та порошоê — тотожні поняття. Тверді частинêи А.,
що осіли (тонêий порошоê) зãідно з термінолоãією êо-
лоїдної хімії називають аероãелем. А. поділяють на пол-
ідисперсні та монодисперсні. Тривалість перебóвання
частинêи А. ó зависломó стані залежить від седиментаці-
йної швидêості (швидêості осідання) та швидêості витан-
ня. Седиментаційна швидêість — швидêість падіння, яêó
має частинêа А. ó споêійномó дисперсійномó середовищі
під дією сили ваãи. Швидêість витання — швидêість, яêої
набóває частинêа під дією вертиêальноãо висхідноãо по-
тоêó. Від співвідношення цих швидêостей залежить запи-
леність повітря ó ãірничих виробêах та промислових примі-
щеннях. Видобóвання, переробêа, транспортóвання та
виêористання сóхих подрібнених речовин часто пов’язані
з інтенсивним óтворенням шêідливих для здоров’я люди-
ни А. (напр., при дробленні, подрібненні ã.п., бóрінні, висад-
женні ã.п. на êар’єрах тощо). За масовою êонцентрацією
встановлюються санітарні норми пилó в повітрі ãірн. пі-
дприємств. А. з висоêим вмістом шêідливоãо пилó на шах-
тах, êар’єрах, збаãач. ф-êах виêлиêають специфічне за-
хворювання – пневмоêоніоз (силіêоз, антраêоз тощо). А.,
що містять вóãільний, алюмінієвий та ін. види пилó, вибó-
хонебезпечні. Для боротьби з аерозольним забрóдненням
повітря проводиться провітрювання приміщень, застосо-
вóються індивідóальні засоби захистó та ін. 

 У виãляді А. спалюють рідêе та порошêоподібне паливо
на ТЕС, іноді – в малих êотлоаґреґатах, наносять лаêо-
фарбові сóміші тощо. Приãотóвання А. з флотаційних
реаґентів забезпечóє підвищенó ефеêтивність флотації та
зменшення витрат реаґентів завдяêи більш рівномірномó
їх розподілó ó масі флотаційної пóльпи і збільшенню
заãальної поверхні êрапель. А. виниêає при деяêих проце-
сах зневоднення ê.ê., напр., методом механічноãо зривó
водних плівоê та в ін. технолоãічних процесах. В.І.Саран-
чóê, В.С.Білецьêий, В.С.Бойêо.
АЕРОЕЛЕКТРОРОЗВІДКА,  -и, ж. * р. аэроэлеêтро-
разведêа, а. aerial prospecting by electric methods,  н. elektrische
Luftaufnahme f, Aerogeoelektrik f, aerogeoelektrische Erkun-
dungsmethode f — один з напрямêів аероãеофізичної розвід-
êи. Оснований на дослідженні природних або елеêтромаã-
нітних полів, що ґенерóються за допомоãою апаратóри,
встановленої на літаêó або вертольоті. Вперше А. застосо-
вана для пошóêів ê.ê. ó Швеції на початêó 1950-х рр.,
потім набóла поширення в Канаді, США, в êраїнах Євро-
пи. Збóдження елеêтромаãнітноãо поля при А. проводить-

ся індóêтивним способом, що не вимаãає заземлення. За
допомоãою апаратóри, встановленої на літаêó або планері,
що тяãнеться за ним, вимірюються первинне елеêтро-
маãнітне поле і повторне маãнітне поле вихрових стрóмів,
що індóêóється ним в земній êорі. Реєстрація хараêтерис-
тиê цьоãо поля дозволяє вивчати положення в земній êорі
аномалотвірних об'єêтів і їх параметри. За способом збóд-
ження елеêтромаãнітноãо поля розрізнюють пасивні і аê-
тивні методи А. П а с и в н і  методи А. основані на вив-
ченні змінних елеêтромаãнітних полів, що збóджóються
ãрозовими розрядами (метод АФМАГ), середньо- та дов-
ãохвильовими радіостанціями — метод радіоêіп (радіоêо-
мпарації і пеленãації). За допомоãою апаратóри, встанов-
леної на літаêó, вимірюються величина маãнітної сêладо-
вої поля, її орієнтація або різниця фаз між просторовими
êомпонентами маãнітноãо поля. Осн. переваãа пасивних
методів — відсóтність пристроїв для збóдження поля, од-
наê випадêовий хараêтер поля вимаãає сêладних при-
йомів йоãо вимірювання і óтрóднює інтерпретацію резóль-
татів. А ê т и в н і  методи А. основані на вимірюванні змі-
нних елеêтромаãнітних полів, джерела яêих входять ó
êомплеêт апаратóри і розташовані або на земній поверхні
в межах площі, що досліджóється, або на літальномó апа-
раті. До числа методів з наземним джерелом поля нале-
жить метод довãоãо êабелю, в яêомó елеêтромаãнітне по-
ле, що змінюється з частотою 102-103 Гц, збóджóється змі-
нним стрóмом, що пропóсêається по êабелю (довж. до 20
êм), заземленомó на êінцях, метод ТУРАЙР (джерело по-
ля — витяãнóта петля) тощо. А. виêористовóється для ãео-
лоãічноãо êартóвання і пошóêів елеêтропровідних рóд, що
заляãають на ãлибині деêільêох десятêів м; метод перех-
ідних процесів дозволяє дослідити велиêі ãлибини. В осн.
А. застосовóють при дрібномасштабних (1:100000,
1:200000) êартóвальних роботах і при пошóêах рóдних ро-
довищ в масштабах 1:25000, 1:50000, рідше — на стадії де-
тальних пошóêів ó масштабі 1:10000. 
АЕРОЛІТ,  -ó, ч. * р. аэролит, а. aerolite,  н. Aerolit m — 1)
Псевдоморфоза ґетитó по піритó. 2) Кам’яний метеорит,
сêладений з силіêатних мінералів і зерен або лóсочоê
ніêель-заліза. 
АЕРОЛІФТ,  -а, ч. * р. аэролифт, а. air-lift,  н. Air-Lift m,
Druckluftförderer m, Wasserluftpumpe f, Druckluftheber m,
Mammutpumpe f — те саме, що ерліфт.
АЕРОЛОГІЯ (В ГІРНИЦТВІ),  -ії, ж. * р. аэролоãия, а.
mining aerology,  н. Aerologie f im Bergbau m — ãалóзь ãірничої
наóêи, що вивчає властивості атмосфери шахт і êар’єрів,
заêони рóхó повітря, переносів ãазó, пилó, теплоти в ãірн-
ичих виробêах і в масиві ãірсьêих порід. Базóється на заêо-
нах заãальної аеродинаміêи і термодинаміêи. Наóêові ос-
нови вентиляції шахт розробляє шахтна А. Осн. розділи
шахтної А. — шахтна атмосфера, шахтна аеродинаміêа,
шахтна ãазодинаміêа, динаміêа шахтних аерозолів, шахтна
термодинаміêа. Гол. проблеми наóê. дисципліни — зни-
ження аеродинаміч. опорó виробоê, вдосêоналення ме-
тодів розрахóнêó шахтних вентиляційних мереж, підвище-
ння ефеêтивності деãазації шахт, розробêа ефеêтивних
методів і засобів тепловоãо êондиціонóвання шахтноãо
повітря, розробêа наóêово обґрóнтованих методів розра-
хóнêó êільêості повітря, необхідноãо для вентиляції шахт,
створення наóê. основ автоматизованоãо óправління вен-
тиляцією шахт, підвищення надійності шахтних вентиля-
ційних систем. А. êар'єрів розробляє наóê. основи проãно-
зó атм. óмов і провітрювання відêритих ãірн. розробоê.

≥
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Осн. розділи А. êар'єрів: атмосфера і міêроêлімат êар'єрів,
аеродинаміêа, термодинаміêа, ãазопилова динаміêа атмос-
фери êар'єрів. Осн. метод дослідження А. — теоретич.
аналіз в поєднанні з еêспериментальними дослідженнями
і натóрними спостереженнями, а таêож êомп’ютерним
моделюванням. А.Ю.Дриженêо.
АЕРОМАГНІТНА ЗЙОМКА,  -ої, -и, ж. * р. аэромаãнит-
ная съемêа, а. aeromagnetic survey,  н. magnetische Luftauf-
nahme f — метод вимірювання напрóженості ãеомаãнітноãо
поля з літаêа чи вертольота. Проводиться для теêтонічн-
оãо районóвання, ãеолоãічноãо êартóвання, пошóêів родовищ
êорисних êопалин. Для А.з. в осн. застосовóються протонні
і êвантові аеромаãнітометри. Перспеêтиви виêористання
пов'язані з підвищенням їх точності та створенням аеро-
маãнітометрів-ґрадієнтометрів.
АЕРОМЕТР,  -а, ч. * р. аэрометр, а. aerometer,  н..Aerometer n
— прилад, за допомоãою яêоãо вимірюють ваãó й ãóстинó
ãазоподібних тіл.
АЕРОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. аэрометрия, а. aerometry,
н..Aerometrie f — способи вимірювання ваãи й ãóстини ãазо-
подібних тіл.
АЕРОМЕХАНІКА,  -и, ж. * р. аэромеханиêа, а. aeromecha-
nics,  н. Aeromechanik f, Mechanik f der Gase n pl — розділ ме-
ханіêи (ãідроаеромеханіêи), яêий вивчає заêони рóхó і від-
носноãо споêою ãазів (ã.ч. повітря), а таêож занóрених ó
них тіл. У ній розãлядаються питання, пов’язані з літальн-
ими апаратами, вітровими двиãóнами, вентиляторами,
ежеêторами, з аеродинамічними силами дії на спорóди,
транспорт і т.д. Поділяють на аеродинаміêó й аеро-
статиêó.
АЕРОСТАТИКА,  -и, ж. * р. аэростатиêа; а. aerostatics;
н. Aerostatik f — розділ аеромеханіêи, яêий вивчає рівнов-
аãó ãазоподібних тіл.
АЕРОСУСПЕНЗІЯ,  -ії, ж. * р. аэросóспензия, а. air-sus-
pension,  н. Luftsuspension f — завись дрібних твердих час-
тиноê ó повітряномó середовищі, яêа створює псевдозрі-
дженó системó з підвищеною óявною ãóстиною, придатнó
для розділення мінеральної сóміші на сêладові частини за
їх ãóстиною зãідно з принципами відсадêи в сóспензіях. На
основі А. створено сепаратори з завислим шаром
СВС-100 для збаãачення вóãілля. В них обважнювач (пісоê
або подрібнена рóда) разом зі збаãачóваним матеріалом
приводиться до завислоãо станó стисненим повітрям, яêе
безперервно подається по всій площі сепаратора через
порóвате днище. О.А.Золотêо.
АЕРОФОТОАПАРАТ (АФА),  -а, ч. * р. аэрофотоаппа-
рат (АФА), а. aerocamera, aerial camera,  н. Luftkamera f —
прилад, призначений для фотоãрафóвання місцевості з
літальноãо апарата; АФА повинен забезпечóвати висоêі
вимірювальні і дешифрóвальні властивості аерофотоз-
німêів. Сóчасний АФА являє собою системó, що сêла-
дається з фотоãрафічної êамери, óстановêи для її êріпле-
ння і êомандноãо приладó для автоматичноãо êерóвання
зйомêою. Установêа АФА демпфóється, що майже цілêом
виêлючає наслідêи вібрації. Для одержання знімêів з êó-
тами нахилó 20-40' застосовóють ãіростабілізóючий при-
стрій.
АЕРОФОТОЗЙОМКА,  -и, ж. * р. аэрофотосъемêа, а.
aerial photography, aerophotography,  н. Luftbildaufnahme f —
дистанційний метод вивчення земної поверхні шляхом
фотоãрафóвання в різних областях оптичноãо спеêтра з
літаêа чи інших літальних апаратів. А. виêонóється за до-
помоãою спец. аерофотоапарата при заданомó вертиêаль-

номó (планова А.) або похиломó (перспеêтивна А.) поло-
женні оптич. осі. А. вêлючає льотно-знімальний і фотола-
бораторний періоди, польові фотоãраметричні роботи.
Для отримання сóцільноãо фотозображення ділянêи
місцевості А. виêонóється за прямолінійними паралель-
ними маршрóтами з частêовим переêриттям сóсідніх ае-
рофотознімêів одноãо маршрóтó (поздовжнє переêриття)
або сóміжних маршрóтів (поперечне переêриття), що доз-
воляє визначати просторові êоординати точоê місцевості.
Дані А. в ãірн. справі і ãеолоãії застосовóють для сêладання
планів êар'єрів, підãотовêи êомплеêсної проãрами реêóль-
тивації, при ãеолоãічномó êартóванні, дослідженнях зони
прибережноãо шельфó та ін.
АЕРОФОТОТОПОГРАФІЧНА ЗЙОМКА,  -ої, -и, ж. * р.
аэрофототопоãрафичесêая съемêа, а. аеrophototopography,
аеrial phototopography,  н. Aerophototopographie f, phototo-
pographische Luftaufnahme f — топоãрафічна зйомêа на ос-
нові аерофотозйомêи. Метод створення топоãрафічних
планів і êарт і отримання числових хараêтеристиê місце-
вості (профілі, цифрові моделі тощо) з виêористанням ае-
рознімêів. Вêлючає аерофотозйомêó, польові топоãео-
дезичні роботи і êамеральні фотоãраметричні роботи. А.з.
— осн. метод êартоãрафóвання території в різних масшта-
бах. У ãеолоãії і ãірничій справі матеріали А.з. широêо виêо-
ристовóються для створення топоãрафічної основи ãеол.
êарт, прив'язêи точоê ãірничо-ãеол. об'єêтів, визначення
запасів êорисних êопалин тощо.
Розрізнюють êомбінований і стереотопоãрафічний методи

А.з. При êомбінованомó методі êонтóрна частина планó ство-
рюється êамерально по одиничних аерофотознімêах, а рельєф
знімають ó полі тахеометром або мензóлою. Метод застосовóють
ãоловним чином при êартóванні рівнинних районів. По аерофо-
тознімêах за допомоãою фототрансформатора створюється фото-
план за допомоãою одиничноãо проеêтора — ãрафічний план.
Дешифрóвання аерознімêів при велиêомасштабній зйомці виêо-
нóють звичайно в êамеральних óмовах з виêористанням еталон-
них знімêів. Стереотопоãрафічний метод передбачає створення
êонтóрної і висотної частини планó в êамеральних óмовах за
допомоãою óніверсальних стереофотоãрамметричних приладів.
Найбільший ефеêт стереотопоãрафічний метод дає при сêла-
данні планів ãорбистих і ãірсьêих районів.
АЕРОФОТОТОПОГРАФІЯ,  -ії, ж. * р. аэрофототопо-
ãрафия, а. аеrophototopography,  н. Aerophototopographie f —
розділ топоãрафії, яêий вивчає методи створення топоã-
рафічних êарт за матеріалами аерофототопоãрафічної
зйомêи.
АЗБЕСТ,  -ó, ч. * р. асбест, а. asbestos,  н. Asbest m — тон-
êоволоêнисті мінерали êласó силіêатів. Воãнестійêі, êис-
лото- та лóãотривêі. Здатні розщеплюватися на тонêі
міцні волоêна. Поперечні зрізи елементарних волоêон
мають трóбчастó бóдовó із зовнішнім діаметром 26 нм,
внóтрішнім 13 нм і товщиною стіноê 6,5 нм. Колір золо-
тисто-жовтий, зелений до чорноãо, в розпóшеномó стані
білий. Тв. 2-2,5. Гóстина 2,5. Поãано проводить тепло і ел.
стрóм, в êислотах розчиняється. Міцність недеформова-
них волоêон 3-3,3 ГПа, довжина — від частоê мм до 50
мм. Розрізняють хризотил-А. та амфібол-А., яêі відріз-
няються за стрóêтóрою та мінералоãічними ознаêами.
Раніше широêо застосовóвали яê теплоізоляційний мате-
ріал, ó бóдівництві. Канцероãенний. 
Розрізняють: азбест аêтинолітовий (те саме, що аêти-

ноліт–азбест); азбест амфіболовий (волоêниста різновид
деяêих амфіболів – антофілітó, êóмінãтонітó, тремолітó,
аêтинолітó, рихтеритó, êроêідолітó, родóзитó і арфведсонітó);
азбест волоêнистий (те саме що аміант); азбест ãолóбий (êроê-
ідоліт); азбест деревний (волоêнисто-таблитчастий різновид
дафнітó); азбест дерев'янистий (низьêосортний ãрóбоволоê-
нистий різновид хризотилó); азбест змійовиêовий (хризотил);
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азбест італійсьêий (тремоліт-азбест та хризотил-азбест з
П'ємонтó й Ломбардії, Італія); азбест мінливий (хризотил);
азбест натріїстий (еêерманіт азбестоподібний); азбест ніêеле-
стий (різновид азбестó, яêий містить до 1% NiO); азбест обер-
тання (азбестоподібний аґреґат, яêий сêладається з
паралельно розміщених вздовж довãої осі волоêон-êристалів;
êожний азбестовий êристал двома іншими осями розміщений
довільно; внаслідоê весь аґреґат дає пóлюєãрамó обертання
таêó самó, яêó дав би одиничний êристал при обертанні нав-
êоло однієї осі видовження êристалó); азбест південно-афри-
êансьêий (різновид êроêідолітó з ПАР); азбест пілотичний
(сплóтано-волоêнисті аґреґати азбестó); азбест роãовообман-
êовий (дóже тонêоволоêнистий різновид роãової обманêи);
азбест синій (те саме, що êроêідоліт); азбест спайності (азбес-
топодібні волоêна мінералів, яêі óтворюються внаслідоê
розщеплення по двох напрямêах цілêом досêоналої спай-
ності, наприêлад, по призмі); азбест сплóтановолоêнистий
(те саме, що азбофіт); «азбест» тóрмаліновий (тонêоволоêнис-
тий – бл. 1500-3000 Å – різновид тóрмалінó ó виãляді шêіри
ãірсьêої з альпійсьêих жил в êератофірах, напр. місцевості
Веррóêано, Швейцарія); азбест хризотиловий (те саме, що
хризотил-азбест).
АЗБЕСТИТ,  -ó, ч. * р. асбестит, а. asbestite,  н. Asbestpak-
kung f, Asbestpappe f, Asbestit m — теплоізоляційний мате-
ріал з êоротêоãо азбестовоãо волоêна. Найширше засто-
совóвали ó теплотехніці. Канцероãенний.
АЗБЕСТОЇД,  -ó, ч. * р. асбестоид, а. asbestoіdе,  н. Asbes-
toid — êрихêий різновид азбестó.
АЗИД СВИНЦЮ,  -ó, -ю, ч. * р. азид свинца, а. lead azide,
н. Bleiazid n — ініціююча висоêобризантна вибóхова речо-
вина, що являє собою свинцевó сіль азотисто-водневої
êислоти (PbN6). Відомий з 1891 р, застосовóється в êап-
сóлях-детонаторах і елеêтродетонаторах з 1907 р. А.с. —
дрібний êристалічний порошоê білоãо êольорó з ãóсти-
ною 4,71-4,93, праêтично нерозчинний в холодній воді і
малорозчинний ó ãарячій, здатний в присóтності волоãи і
при підвищеній температóрі реаґóвати з деяêими мета-
лами. При виãотовленні êапсóлів-детонаторів споряджа-
ється в ãільзи з алюмінію, з яêим не реаґóє. Низьêа т-ра
помітно не впливає на йоãо чóтливість, яêа залежить від
розмірó і форми êристалів. Вода праêтично не змінює
здатності А.с. до вибóхó. А.с. і продóêти йоãо вибóхó тоê-
сичні. Застосовóється яê первинна ініціююча ВР в дето-
наторах (êапсóлях-детонаторах, елеêтродетонаторах).
АЗИМУТ,  -а, ч. * р. азимóт, а. azimuth,  н. Azimut m, n —
двоãранний êóт між площиною початêовоãо меридіанó і
вертиêальною площиною, яêа проходить через заданий
напрям. Розрізняють астрономічний, ãеоãрафічний, маã-
нітний та ãіросêопічний А. 
АЗИМУТ АСТРОНОМІЧНИЙ (див. Рис. 1.) – двоãранний 
êóт (λ), óтворений
площиною астрономі-
чноãо меридіанó точ-
êи спостереження і
вертиêальною в цій
точці площиною, яêа
проходить через зада-
ний напрям. Відлічóє-
ться від північноãо на-
прямó меридіанó до за-
даноãо напрямó за ãо-
динниêовою стрілêою
від 0о до 360о. 
АЗИМУТ ГЕОГРАФІЧНИЙ (див. Рис. 2.) – ãоризонталь-
ний êóт, яêий відлічóється за ãодинниêовою стрілêою від
північноãо напрямó ãеоãрафічноãо меридіанó точêи спосте-
реження до заданоãо напрямó від 0о до 360о. Різниця ó вели-
чинах астрономічноãо і ãеоãрафічноãо азимóтів, визначених

для тоãо самоãо напрямó в тій самій точці не перевищóє êіл-
ьêох сеêóнд і обóмовлена неспівпаданням напрямів прямо-
висної лінії і нормалі до еліпсоїда, проведених в одній точці.
АЗИМУТ МАГНІТНИЙ (див. Рис. 2.) – ãоризонтальний
êóт, яêий відлічóється за ãодинниêовою стрілêою від північ-
ноãо напрямó маãнітноãо меридіанó точêи спостереження до
заданоãо напрямó від 0о до 360о. Маãнітний азимóт відрізняє-
ться від ãеоãрафічноãо на величинó маãнітноãо схилення,
визначеноãо в точці спостереження. Залежність між ãео-
ãрафічним (А) та маãнітним (Ам) азимóтами для напрямó 1-2
(рис. 2) виражається формóлою: 

А = Ам+δ,
де δ – маãнітне схилення для даної точêи; прийнято вва-
жати маãнітне схилення східним або додатним (а) і за-
хідним або від’ємним (б). 

АЗИМУТ ГІРОСКОПІ-
ЧНИЙ (див. Рис. 3.) –
ãоризонтальний êóт (Г),
яêий відлічóється за
ãодинниêовою стріл-
êою від північноãо на-
прямó (Пã’) óмовної лінії
(іноді її помилêово
називають ãіросêопіч-
ним меридіаном), що
проходить через ãіроêо-
мпас (С), до заданоãо
напрямó від 0о до 360о.
Кóт між ãіросêопічним

та ãеоãрафічним азимóтами називають поправêою (∆) ãір-
оêомпаса.
Гіросêопічний азимóт сторони – ãоризонтальний êóт, відлічó-

ваний від північноãо êінця меридіана ãіросêопічноãо за ãодинни-
êовою стрілêою до заданої сторони. В.В.Мирний
АЗИМУТ ПАДІННЯ,  -а, -…, ч. * р. азимóт падения, а.
direction of dip, true dip direction;  н. Einfallsrichtung f — ãори-
зонтальний êóт, яêий відліêовóється за ãодинниêовою
стрілêою від 0 до 360о між північним напрямêом меридіанó
в точці вимірювання і додатним напрямêом проеêції лінії
падіння (пласта, шарó, поверхні сêидó тощо) на
ãоризонтальнó площинó. За додатний напрямоê проеêції
лінії падіння приймається напрямоê зменшення її
висотних відмітоê. 
АЗИМУТ ПРОСТЯГАННЯ,  -а, -…, ч. * р. азимóт прости-
рания, а. strike azimuth, trend azimuth,  н. Streichwert m, Stre-
ichwinkel m — ãоризонтальний êóт, яêий відліêовóється за
ãодинниêовою стрілêою від 0 до 3+60° між північним
напрямêом меридіанó в точці вимірювання і додатним
напрямêом лінії простяãання (пласта, шарó, поверхні
сêидó тощо). За додатний напрямоê лінії простяãання

Рис. 1. Азимóт астрономічний.

Рис. 2. Азимóт ãеоãрафічний і маãнітний.

Рис. 3. Азимóт ãіросêопічний.
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приймається напрямоê, при яêомó падіння поверхні
пласта (шарó, поверхні сêидó тощо) спостеріãається
праворóч від лінії простяãання. 
АЗИМУТ СВЕРДЛОВИНИ,  -а, -и, ч. * р. азимóт сêва-
жины, а. hole azimuth;  н. Bohrlochazimut m — êóт, що вим-
ірюється за ãодинниêовою стрілêою між певним напря-
мом, що проходить через вісь свердловини, і проеêцією
свердловини на ãоризонтальнó площинó. У залежності від
прийнятоãо початêó відліêó (ãеоãр. меридіан, маãнітний
меридіан або довільний напрям) розрізнюють А.c. істи-
нний, маãнітний або êóтовий. А.с. – важливий параметр
при бóрінні; напр., при зміні А.с. на 1о відхилення свердло-
вини від проеêтноãо напрямó на ãлиб. 1 êм становитиме
17,5 м. Азимóтальний напрям свердловин в процесі бóріння
êонтролюють інêлінометром. В.С.Бойêо.
АЗИМУТАЛЬНЕ ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН –
відхилення свердловин від заданоãо напрямêó в ãоризон-
тальній площині. А.в.с. êонтролюється інêлінометром ó
процесі бóріння через 50-100 м, а в сêладних ãеолоãічних
óмовах — через 20-25 м. 
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА СИС-
ТЕМА, -…, -ої, -ої, -и, ж. — на півдні Уêраїни. Належить
до Альпійсьêоãо (Середземноморсьêоãо) ãеосинêлінальн-
оãо сêладчастоãо поясó. Охоплює південнó частинó При-
чорноморсьêої низовини, Кримсьêі ãори, Азовсьêе море й
північнó частинó материêової обмілини (шельфó) і êонти-
нентальноãо схилó западини Чорноãо моря. Виниêла в се-
редині êрейдовоãо періодó між Східно-Європейсьêою плат-
формою та Чорноморсьêою сóбоêеанічною западиною. Пере-
бóває на завершальній стадії аêтивноãо проãинання. Кри-
мсьêі ãори виділяються яê центральне ãеоантиêлінальне
підняття.
АЗОВСЬКИЙ ВАЛ, -оãо, -ó, ч.  — протяжне сóбширотне
підняття Сêіфсьêої платформи, яêе поділяє осадовий чохол
аêваторії Азовсьêоãо моря на Північно-Азовсьêий та Інд-
оло-Кóбансьêий проãини.
АЗОВСЬКІТ,  -ó, ч. * р. азовсêит, а. azovskite,  н. Azovskit
m — основний фосфат заліза Fe33+[(OH)6|PO4].
Містить(%): Fe2O3 – 57,22; Р2О5 – 16,96; Н2О – 25,82. Зóс-
трічається в щільних масах, жовнах, êірочêах. Колір тем-
но-êоричневий. Гóстина 2,5-3. Тв. 4. Знайдений на Та-
мансьêомó півострові ó родов. бóроãо залізняêó яê продóêт
ãальміролізó. 
АЗОТ,  -ó, ч. * р. азот, а. nitrogen, azote;  н. Stickstoff m,
Nitrogen n — хімічний елемент. Символ N, ат. н. 7; ат. м.
14,0067. Газ без êольорó, запахó, сêладова частина
повітря, не підтримóє ãоріння. Т-ра êипіння têип =
-195,80°С; tпл = -210,00°С. Кларê 1·10-2% за масою. Най-
більша частина А. міститься в атмосфері Землі — 75,6 % за
масою. Хімічно малоаêтивний. В земній êорі óтворює три
основні типи мінералів, яêі містять йони CN-, NO3-, NH4+.
Промислове значення має натрієва селітра NaNO3, ве-
лиêі поêлади яêої є в Чилі та êалійна селітра KNO3

(найбільші поêлади в Індії).
АЗОТФІКСАЦІЯ,  -ії, ж. * р. азотфиêсация, а. nitrogen
fixation;  н. Stickstoffanreicherung f, Stickstoffixierung f,
Stickstoffbindung f — процес зв'язóвання молеêóлярноãо
азотó атмосфери в азотисті сполóêи, що здійснюється
азотфіêсóючими орãанізмами (напр., бóльбачêовими баê-
теріями).
АЗУРИТ,  -ó, ч. * р. азóрит, а. azurite,  н. Azurit m, Kupfer-
lasur f — поширений вторинний мінерал міді. Основний
êарбонат міді острівної бóдови – Cu3[OH]2[CO3]2. Сêлад

(%): CuО – 69,24; CO2 – 25,53%; Н2О – 5,23. Містить 55,3%
Сu. Кристалізóється в моноêлінній синãонії. Утворює щі-
тêи, дрóзи дрібних, рідше – довãопризматичних êрис-
талів. Хараêтерні таêож радіально-променисті аґреґати,
êонêреції, щільні маси і землисті сêóпчення. Гóстина 3,8.
Тв. 3,5-4. Колір ó êристалах темно-синій, в аґреґатах і
землистій масі – волошêовий, до блаêитноãо. Блисê сêля-
ний. Типовий мінерал зони оêиснення сóльфідних родов.
міді. При подальшомó оêисненні переходить в малахіт. А.
— один з мінералів-індиêаторів мідних рóд, а таêож дрóãо-
рядний рóдний мінерал міді і сировина для приãотóвання
синьої фарби. Збаãачóється флотацією.
АЙКІНІТ,  -ó, ч. * р. айêинит, а. aikinite, н. Аikinit m  — 1)
Бісмóтова сóльфосіль свинцю та міді ланцюжêової бóдови
PbCuBiS3. Містить (%): Pb – 35,98; Cu – 11,03; Bi – 36,29;
S – 16,70. Синãонія ромбічна. Кристали призматичні до
ãолчастих. Спайність недосêонала. Гóстина 7,7. Тв. 2-2,5.
Колір свинцево-сірий. Риса сірóвато-чорна, блисêóча. Не-
прозорий. Блисê металічний. Анізотропний. Зóстрічаєт-
ься в ãідротермальних êварцових жилах разом з піритом,
хальêопіритом, бляêлими рóдами, ґаленітом та ін. мінерал-
ами. Рідêісний. 2) Псевдоморфоза вольфрамітó по шеєл-
ітó. 
АЙОВАЇТ,  -ó, ч. * р. айоваит, а. iowaite,  н. Iowait m — вод-
ний оêсихлорид маãнію і заліза Mg4Fe3+(OH)8OCl·nH2O.
Містить (р-н Сó, шт. Айова; %): MgО – 39,0; Fe2O3 –
21,16; Cl – 8,5; (H2O, Cl, F, OH) – 39,7. Синãонія ãеêсаãо-
нальна. Спайність досêонала. Гóстина 2,11. Тв. 1,5. Колір
ãолóбóвато-зелений. Риса біла. Блисê жирний. На дотиê
жирний, милоподібний. Просвічóє. Виявлений ó êерні з
ãлибини 300-450 м серед серпентинітів разом з доломітом,
брóситом, êальцитом і маãнезитом.
АКАДЕМІК,  -а, ч. * р. аêадемиê, а. academician,
н..Akademiker m — дійсний член аêадемії яê êорпорації
вчених, обраний її заãальними зборами.
АКАДЕМІЧНИЙ,  -оãо. * р. аêадемичесêий, а. academic,  н.
akademisch — 1) Той, що стосóється аêадемії. 2) Навчаль-
ний; А — ний р і ê  — частина роêó, протяãом яêої відбóв-
аються заняття ó вищій шêолі; А — на ã о д и н а  — час,
призначений для óроêó в шêолі чи для леêції ó вóзі. 3)
Той, хто додержóється існóючих традицій, êанонів. 4) Сó-
то теоретичний, той, що не має праêтичноãо значення.
АКАДЕМІЯ,  -ії, ж. * р. аêадемия, а. academy,  н. Akademie
f — 1) Вищий наóêовий заêлад; Національна Аêадемія на-
óê Уêраїни — вищий наóêовий заêлад Уêраїни. 2) Назва
деяêих вищих навчальних заêладів та ãромадсьêих наóêо-
вих орãанізацій. Напр., Уêраїнсьêа нафтоãазова аêадемія,
Аêадемія ãірничих наóê Уêраїни тощо. 
АКАДСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -оі, ж. — Див. Гер-
цинсьêа сêладчастість.
АКАНТИТ,  -ó, ч. * р. аêантит, а. acanthite,  н. Akanthit m
— мінерал êласó сóльфідів, поліморфна модифіêація Ag2S.
Містить Ag 87%, домішêи Cu, Fe, Zn, Sb. Кристалізóється в
моноêлінній синãонії; êристалічна стрóêтóра êоордина-
ційна. Утворює плівêи, землисті аґреґати («срібна
чернь»), сóцільнó масó, рідше дрібні êристали. Хараêтерні
пластинчасті двійниêи, часто полісинтетичні. Зóстрічаєт-
ься таêож ó виãляді параморфоз по арãентитó, що мають
формó дендритів, сêелетних, сітчастих, дротяних, волосо-
подібних êристалів, неправильних виділень. Колір залі-
зно-чорний, до свинцево-сіроãо. Блисê металічний, на
світлі тьмяніє. Ковêий. Гóстина 7300±100 êã/м3. Тв. 2-2,5.
А. — низьêотемператóрний ãідротермальний або ãіперãе-
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нний мінерал (óтворюється в зоні вторинноãо сóльфідноãо
збаãачення срібних і поліметалічних родов.). А. — цінна
срібна рóда. Збаãачóється ãол. чином флотацією. 
АКВАМАРИН,  -ó, ч. * р. аêвамарин, а. aquamarine,
н..Aquamarin m — мінерал êласó силіêатів, прозорий êош-
товний різновид берилó êольорó морсьêої води. Коштов-
ний êамінь.

Розрізняють: аêвамарин нерчинсьêий (êоштовний різновид
топазó ãолóбоãо êольорó з оêолиць Нерчинсьêа, Забайêалля);
аêвамарин східний (1. Застаріла назва зеленóвато-ãолóбоãо сап-
фірó; 2. Торãовельна назва êорóндó ãолóбóвато-зеленоãо êольорó);
аêвамарин-хризоліт (різновид берилó жовтоãо êольорó); аêвама-
рин штóчний (заãальна назва синтетичних шпінелі та сапфірó).
АКВАМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. аêваметрия, а. aquametry,
н..Aquametrie f — методи визначення êільêості води в рі-
зних речовинах.
АКВАНАЛ,  -ó, ч. * р. аêванал, а. aquanal,  н. Aquanal n –
вибóхова речовина, що містить водó, до сêладó яêої входить
дисперсний алюміній. Напр., А. іпêоніт — безтротилова
вибóхова речовина підвищеної енерãії, до сêладó яêої
входять алюміній, амонійна селітра, рідêий нафтопродóêт
та добавêи, яêі забезпечóють стабільність та
водостійêість. Призначений для виêористання в сóхих та
обводнених свердловинах.
АКВАНІТИ,  -ів, мн. * р. аêваниты, а. aquanites;  н. Aquani-
te n pl — аміачно-селітряні вибóхові речовини пластичної
êонсистенції. Містять 4-10% води. Аêваніт АВЗ-8Н виãо-
товляється за емóльсійною технолоãією і випóсêається ó
виãляді ґранóл, водопоєднóється і пластифіêóється при
пневмозаряджанні. Призначений для застосóвання в пі-
дземних óмовах.
АКВАНОЛИ,  -ів, мн. * р. аêванолы, а. aquanoles;  н. Aqua-
nole n pl — водовмісні ВР пластичної êонсистенції, яêі
сêладаються з порошêоподібних амоналів з домішêами
êальцієвої або натрієвої селітри, води і пластифіêóючих до-
бавоê. Аêванол А-10 виãотовляється на місці застосóвання
і призначається для вибóхових робіт на денній поверхні.
АКВАТОЛИ,  -ів, мн. * р. аêватолы, а. aquatrinitrotoluene,
н. Aquatole n pl — ãрóпа ґранóльованих водовмісних про-
мислових вибóхових речовин, до сêладó яêих входить ґра-
нóльований та лóсêоподібний тротил. А. – сóхі сóміші
ґранóльованої амонійної селітри і заãóщóвача з ґранóлатом
(аêватол 65/35) або алюмотолом (аêватол МГ), або з
ґранóлотолом і дисперсним алюмінієм (аêватол М-15).
Перед заряджанням свердловини сóхі сóміші змішóють з
водою. Аêватоли АВ, АВМ, МГ поставляють споживачам
водопоєднаними ó пластиêових оболонêах і безпосеред-
ньо придатними для заряджання обводнених свердловин.
Водопоєднані А. хараêтеризóються підвищеною ãóстиною
і об’ємною êонцентрацією енерãії.
АКВАТОРІЯ,  -ії, ж. * р. аêватория; а. water area;
н..Wasserbecken n, Wasserfläche f– 1) Ділянêа водної повер-
хні портó, затоêи, моря, оêеанó ó визначених місцях. А.
портó охоплює рейд, внóтрішню ãавань, підходи до портó і
причалів. Поняття А. відносять таêож до ділянêи водної
поверхні в óстановлених межах з певними êоординатами,
на яêій проводять випробóвання різних видів технічних
засобів, видобóвання êорисних êопалин (напр., нафти,
êонêрецій), здійснюється рóх плавзасобів забезпечення. 2)
Ділянêа водної поверхні ó визначених межах.
АКВІТАНСЬКИЙ ЯРУС, АКВІТАН,  -оãо, -ó; -ó ч. * р.
Aêвитансêий ярóс, а. Aquitanian,  н. Aquitan n — нижній
ярóс нижньоãо міоценó. Деяêі дослідниêи відносять йоãо
до верхньоãо оліãоценó. Від назви давньоримсьêої прові-
нції Аêвітанія.

АКЕРМАНІТ,  -ó, ч. * р. аêерманит, а. akermanite,
н..Akermanit m — мінерал, силіêат êальцію і маãнію, ізомор-
фний з ґеленітом та мелілітом. Належить до ãрóпи мелі-
літó. Формóла: 2[MgCa2Si2O7]. Гóстина 3,18. Тв. 6,0. Вияв-
лений тільêи ó деяêих вóлêанічних лавах (Везóвій) та ме-
талóрãійних шлаêах. Інша назва – оêерманіт. 
АКМІТ,  -ó, ч. * р. аêмит, а. acmite, aegirite, aegirine;
н..Agirin m, Akmit m — мінерал, бóрий різновид еãіринó. Ха-
раêтерні шпилясті êристали. Розрізняють: аêміт ванадієвий
(різновид еãіринó, ó яêоãо частина Fe3+ заміщена V3+).
АКРЕДИТОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД,  -оãо, -оãо,
-ó, ч. (франц. accreditif, від лат. accreditivus – довірчий) * р.
аêêредитированное óчебное заведение; а. accredited educational
institution;  н. akkreditierte Lehranstalt f — навчальний заêлад,
яêомó надано повноваження здійснювати навчання, підã-
отовêó спеціалістів за певним рівнем (молодший спе-
ціаліст, баêалавр, спеціаліст, маãістр тощо).
АКРЕЦІЯ,  -ії, ж. * р. аêêреция, а. accretion;  н. Akkretion f
— процес збільшення розмірів неорãанічноãо тіла шляхом
йоãо нарощóвання по периферії подрібненою або дефор-
мованою, розплавленою, розчиненою речовиною з нав-
êолишньоãо просторó. Термін широêоãо і баãатозначноãо
виêористання. Зоêрема А. êонтинентó — розростання
êонтинентó шляхом прирощóвання і речовинно-стрóê-
тóрних перетворень êори оêеаніч. сеãментів в êорó êонти-
нентальнó. Протилежний А. процес — дестрóêція (розд-
роблення êонтинентів на фраãменти) — рівномасшта-
бний фóнêціонально пов'язаний і одночасний процес.
Близьêі явища спостеріãаються в оêеаніч. сеãментах êори.
Крім тоãо розрізняють А. літоґенічнó — мінеральне ново-
óтворення в осадовій породі, яêе зростає від центра зарод-
ження до периферії в резóльтаті послідовноãо додавання
ззовні або перерозподілó в навêолишній породі
êонêрецієóтворюючої речовини. А. вóлêанічна — злипан-
ня лавових бомб при вóлêаніч. виêидах або нарощóвання
лавових êóль на поверхні лавовоãо потоêó (напр., аа-лави
Гавайсьêих о-вів), при налипанні нових êільêостей лави
навêоло затверділоãо її óламêа. А. водотоêó або водой-
мища природноãо або штóчноãо — заповнення природ.
або штóч. осадами, шламами, мóлами, яêе веде до йоãо ви-
родження (деãрадації). Можливе більш широêе виêо-
ристання терміна «А.» для хараêтеристиêи деяêих явищ ó
природних або технол. процесах, напр., А. при ґранóляції
сипêих матеріалів, А. при заповненні мóлонаêопичóвачів,
шламовідстійниêів тощо.
АКРИЛОВІ РЕАҐЕНТИ,  -их, -ів, мн. (від лат. acer, ж.р. acris
– ãострий і лат. agens (agentis) – діючий; реаãент) * р. аêрило-
вые реаãенты; а. аcryl reagents; н. Akrylreagenzien n pl — синте-
тичні полімери, яêі виêористовóються ãоловним чином яê
термосолестійêі знижóвачі водовіддачі бóрових і тампона-
жних розчинів. Розрізняють водорозчинні А.р., стійêі в сере-
довищах до температóр 160–180°C (ãідролізований поліаêр-
илонітрил – ãіпан, поліаêриламід та ін.) і розчинні в слабêих
розчинах лóãó, стійêі до 200–250°С (метаêрилові êополімери
– метас, М–14). З полівалентними êатіонами А.р. óтворю-
ють водонерозчинні солі. Оптимальні додатêи А.р. для зни-
ження водовіддачі бóрових розчинів 0,5–2,0% до маси розчинó,
тампонажних розчинів – 1,5–2,0%. А.р. застосовóють таêож
ó розчинах із низьêим вмістом твердої фази яê селеêтивні
флоêóлянти (поліаêриламід, метас), додатêи 0,01–0,15%; для
підвищення яêості бентонітів при їх виробництві ó поєд-
нанні з êальцинованою содою – 0,2–0,3%, яê інãібітори на-
бóхання в інтервалах стовбóра свердловини, сêладених несті-
йêими породами – 0,15–0,3%. Застосовóються таêож для зді-
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йснення водоізоляційних робіт ó свердловинах, для підвище-
ння нафтовилóчення із пластів (полімерне заводнення на ос-
нові поліаêриламідó). В.С.Бойêо.
АКРОЛЕЇН,  -ó, ч. * р. аêролеин, а. acrolein,  н. Akrolein n, Pro-
penal n — С3Н4О, або СН2=СНСНО, безêолірна леãêозай-
миста сльозоточива рідина з неприємним різêим запахом
приãорілих жирів. Молеêóлярна маса 56,07. У повітрі присóт-
ня ó виãляді парів, яêі в 1,9 рази важчі за ньоãо і добре
розчиняються ó воді. Отрóйний. Десятихвилинне перебóван-
ня в атмосфері, яêа містить 0,014 % А. для людини смертель-
не. В рóдниêовó атмосферó та атмосферó êар’єрів А. надхо-
дить ó виãляді вихлопних ãазів дизельних двиãóнів. Гранично
допóстима êонцентрація А. 0,00008% за об’ємом. 
АКРОХОРДИТ, -ó, ч. * р. аêрохордит, а. acrochordite  н. Akro-
chordit m — основний водний арсенат марãанцю і маãнію. Фор-
мóла: MgMn4[(OH)2|AsO4]2·4H2O. Містить (%): MgО – 6,0;
MnО – 42,88; As2О5 – 34,72; H2O – 16,31. Синãонія моноêлі-
нна. Зóстрічається ó сосêоподібних аґреґатах, сêладених з
дрібних êристалів. Гóстина 3,20. Тв. 4,5. Колір червоно-бóрий
з жовтим відтінêом. Зóстрічається в родовищі марãанцю
Лонãбан (Швеція) разом з баритом та пірохроїтом. 
АКСИНІТ,  -ó, ч. * р. аêсинит, а. axinite,  н. Axinit m — мін-
ерал підêласó êільцевих силіêатів, поширений бороалю-
мосиліêат êальцію, заліза і марãанцю, Ca2(Fe2+,Mn2+)AI2

[Si4O12]·[ВО3] (ОН). Містить (%): CaО – 20,13; FeО – 5,94;
MnО – 3,08; AI2О3 – 18,02; В2О3 – 5,84; SiO2 – 42,73; Н2О
– 1,37. Домішêи: MgO; Fe2O3. За співвідношенням Fе і Мn
в А. виділяють фероаêсиніт, манãанаêсиніт і тинценіт
(висоêомарãанцевий А.); Синãонія триêлінна. Кристали
пластинчасті з ãострими êінцями. Гóстина 3,25-3,30. Тв.
6,50-7,25. Колір червоний, рожевий, бóзêовий, білий,
сірий, жовтий до êоричневоãо, зеленóватий. Блисê сêля-
ний. А. — хараêтерний мінерал метасоматичних порід (ен-
досêарнів, сêарноїдів і роãовиêів), рідше — ãідротермал-
ьних жил. Зóстрічається в ãідротермальних і пневматоліт-
ових, а таêож ó метаморфічних êомплеêсах, особливо в
жилах альпійсьêоãо типó. Знаходиться разом з êварцом,
польовим шпатом, епідотом, хлоритом; ó рóдних родови-
щах — з маãнетитом, сóльфідами. Часто сóпроводить êон-
таêтово-метасоматичні родов. рóд борó, олова, заліза, міді,
свинцю, цинêó та ін. 

Розрізняють: аêсиніт залізистий (різновид аêсинітó, яêий містить
до 7,5 FeO); аêсиніт маãніїстий (різновид аêсинітó, яêий містить до
3% MgO); аêсиніт марãанцевистий (різновид аêсинітó, яêий містить
до 14% MnO).
АКСИНІТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. аêсинитизация, а.
axinitization,  н. Axinitisation f — процес заміщення різних сил-
іêатів аêсинітом. Відбóвається метасоматичним шляхом при
óтворенні сêарнів.
АКСІАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. аêсиальный, а. axial,  н. axial —
осьовий.
АКСІОМА,  -и, ж. * р. аêсиома, а. axiom,  н. Axiom n — 1)
Твердження певної теорії, що приймається без доведення яê
вихідне, таêе, що є підставою для доведення інших
тверджень (теорем) цієї теорії. 2) Переносно — незаперечна
істина, що не потребóє доведень.
АКСОНОГРАФ,  -а, ч. * р. аêсоноãраф, а. axonograph,
н..Axonograph m — прилад для механiчноãо виêреслювання
наочних аêсонометричних зображень предметiв (ãiрничих
виробоê, ãеолоãiчних стрóêтóр) за двома або трьома їх орто-
ãональними проеêціями.
АКСОНОМЕТРИЧНИЙ МАСШТАБ,  -оãо, -ó, ч. * р. аêсоно-
метричесêий масштаб, а. axonometric scale,  н. axonometrischer
Massstab m — система аêсонометричних осей, ãрадóйованих

відповідно до прийнятих óмов проеêтóвання (S, Т, U, р, q, r)
чисельним масштабом зображення. Тóт S, T, U – êóти між ас-
трономічними осями, обчислюються за значеннями р, q, r
(поêазниêи спотворення óздовж êоординатних осей) чи бе-
рóться з відповідних таблиць êóрсів по нарисній ãеометрії.
АКСОНОМЕТРИЧНІ КООРДИНАТИ,  -их, -нат, мн. * р. аê-
сонометричесêие êоординаты, а. axonometric coordinates,  н.
axonometrische Koordinaten f pl — êоординати в аêсонометрич-
ній проеêції. В залежності від óмов проеêціювання осі óмовних
прямоêóтних просторових êоординат спотворюються ó визначених
відношеннях, яêі називаються поêазниêами спотворення вздовж
êоординатних осей і виражаються відношенням аêсонометричних
êоординат до відповідних просторових прямоêóтних (ортоãональ-
них) êоординат тієї самої точêи. Поêазниêи спотворення – р, q, r
відповідно для осей х, ó, z. 
АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ, -их, -ій, мн. * р. аêсоно-
метричесêие проеêции, а. axonometric projections, isometric
projections,  н..axonometrische Projektionen f pl — наочне зобра-
ження просторових форм на площині методом паралельноãо
проеêціювання (див. аêсонометрія). В аêсонометричній про-
еêції зображóваний об'єêт належить до óмовної прямоêóтної
(ортоãональної) просторової системи êоординат, осі яêої па-
ралельні основним розмірам зображóваноãо об'єêта. Осно-
вою аêсонометричноãо зображення предмета є аêсономет-
ричні êоординати йоãо хараêтерних точоê і аêсонометричний
масштаб.

За óмовами проеêціювання
розрізнюють А.п.: êосоêóтні,
для яêих справедливе рівняння:

 , де
p, q, r – відповідно поêазниêи
спотворення вздовж êоординат-
них осей х, ó, z; σ – êóт між пло-
щиною аêсонометричної
проеêції і напрямêом проеêці-
ювання; прямоêóтні, де êóт σ –

прямий і ;
ізометричні, ó яêих óсі три
поêазниêи спотворення одна-
êові. p = q = r; диметричні – з
двома однаêовими поêазни-
êами спотворення, тобто р = q
або р = r або q = r; триметричні
– з трьома різними поêазни-
êами спотворення p q r.
 У марêшейдерсьêій праêтиці
часто виêористовóються димет-
ричні êосоêóтні А.п.: а) профіл-

ьна аêсонометрія   —
при побóдові блоê-діаãрам ãеолоãічної стрóêтóри за резóльтатами
розвідêи свердловинами, розташованими по лінії навхрест про-
стяãання стрóêтóри. При цьомó вісь х óмовної системи êоординат
співпадає з лінією розвідêи, вісь ó — з напрямêом простяãання
стрóêтóри, а вісь z — з висотою. При зазначених óмовах проеêціюва-
ння вертиêальних розрізів стрóêтóри по лініях розвідêи виêонóються
êопіюванням на блоê-діаãрамó стрóêтóри ó відповідних місцях; б)
планова аêсонометрія  —
при побóдові аêсонометричноãо зображення за резóльтатами
ãоризонтальних розрізів (поãоризонтних планів) родовища
êорисної êопалини. При цьомó поãоризонтні плани переносяться
на аêсонометричне зображення êопіюванням ó відповідних
місцях. В.В.Мирний.
АКСОНОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. аêсонометрия, а.
axonometry,  н. Axonometrie f — спосіб наочноãо зображен-
ня просторових форм на площині проеêцій методом пара-
лельноãо проеêціювання. При цьомó óмовні просторові
прямоêóтні êоординати для зображóваноãо об'єêта бе-
рóться паралельними основним розмірам останньоãо. На-
прямоê проеêціювання визначається основними вимоãа-
ми щодо зображення об'єêта (див. аêсонометричні проеê-
ції). В.В.Мирний.

Рис. Аêсонометрична проеêція.
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АКСОНОМЕТРІЯ ПЛАНОВА,  -ії, -ої, ж. * р. аêсономет-
рия плановая, а. plan axonometry,  н. planmässig Axonometrie f
— êосоêóтне диметричне проеціювання, яêе застосо-
вóється при об'ємних зображеннях сêладних за формою
поêладів êорисних êопалин по ãоризонтальних розрізах
(поãоризонтних планах). Останні на об'ємномó ãрафіêó
виêонóються простим êопіюванням поãоризонтних
планів, тобто з дотриманням óмов р=1, q=1, êóт xоó = 90°.
Їхнє орієнтóвання і монтóвання по висоті (осі z) визна-
чається óмовою r 1, êóт zox 90. В.В.Мирний.
АКТАШИТ,  -ó, ч. * р. аêташит, а. aktashit,  н. Aktaschit m
— сóльфоарсенід ртóті й міді Cu6Hg3As5S12. Містить (ро-
дов. Гал-Хай, Респ. Саха; %): Cu – 21,15; Hg – 35,0; As –
21,42; S – 21,59. Домішêи: Sb, Zn. Синãонія триãональна.
Кристали ó виãляді триãональних пірамід з моноедром.
Спайність відсóтня. Гóстина 5,71. Тв. 3,5. Колір сірóв-
ато-чорний, іноді з синюватим відтінêом. Риса чорна.
Блисê металічний, сильний. Непрозорий. Злом нерівний
до раêовистоãо. Елеêтропровідниê. Крихêий. Знайдений
ó родов. Аêташ (Алтай) і Гал-Хай (Яêóтія) в êварцо-
во-êальцитових прожилêах разом з реальґаром, аóрипіãме-
нтом, антимонітом та ін.
АКТИ ПО БУРОВІЙ СВЕРДЛОВИНІ,  -ів, -…, мн. * р.
аêты по бóровой сêважине; а. bore hole reports, well
certificates;  н. Prüfprotokolle n pl des Bohrloches n pl — час-
тина ãеолоãічної доêóментації по бóровій свердловині –
аêти на здійснення основних операцій при бóрінні
свердловини: 1) про заêладання свердловини і задавання
точêи для бóріння; 2) про початоê і заêінчення бóріння;
3) про опóсêання і цементóвання êолон; 4) про випро-
бóвання êолон на ãерметичність; 5) про резóльтати
випробóвання пластів випробóвачем пластів ó процесі
бóріння; 6) про перфорацію êолон; 7) про резóльтати
випробóвання свердловини. В.С.Бойêо.
АКТИВАТОР,  -а, ч. * р. аêтиватор, а. activator, activating
agent, promoter; н. Aktivator m, Beleber m – 1) Речовина, що
підсилює дію êаталізаторів. 2) Флотаційний реаґент, що
застосовóється для вибірêовоãо посилення флотаційної
здатності мінералів в óмовах флотації. Підсилює дію ре-
аґентів-збирачів. Типовий А. — солі полівалентних ме-
талів, сірчистий натрій і т.п. А. — яê правило, водороз-
чинна йоноãенна неорãанічна речовина, що створює на
поверхні мінералó стійêі сполóêи, яêі забезпечóють ефеê-
тивнó флотацію. Напр., А. сфалеритó (ZnS) є сóльфат міді:
йони міді заміняють на поверхні сфалеритó цинê, óтворю-
ючи CuS, яêий аêтивно взаємодіє із збирачем, що посилює
флотацію частиноê сфалеритó. Реаґент, що аêтивóє один
мінерал, може бóти депресором ін. мінералó; один і той же
реаґент при малих êонцентраціях може аêтивóвати мін-
ерал, а при велиêих — ставати йоãо депресором. О.А.Золот-
êо, В.С.Білецьêий.
АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. аêтивацион-
ный анализ, а. activation analysis; н. Aktivierungsanalyse f –
яêісне і êільêісне визначення сêладó речовини, яêе ба-
зóється на вимірюванні енерãії випромінювання і періодів
напіврозпадó радіоаêтивних ізотопів, яêі óтворюються в
речовині, що досліджóється при опроміненні її нейтрона-
ми, протонами, альфа-частêами, ãамма-êвантами та ін.
Висоêа селеêтивність і чóтливість А.а., простота опера-
цій, еêспресність дозволяють широêо застосовóвати А.а.,
для аналізó мінеральної сировини і продóêтів її переробêи.
Велиêа прониêна здатність первинноãо і вторинноãо вип-
ромінювань для нейтронноãо і ãамма-аêтиваційноãо анал-

ізó дозволяє виêористовóвати ці методи не тільêи для êон-
тролю аналіт. проб, але таêож для непідãотовлених проб і
безперервноãо êонтролю в трансп. потоêах. Перспеêтив-
не таêож застосóвання А.а. в ãеохімії рідêих і розсіяних еле-
ментів.
АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВОД,  -оãо, -ó, -…, ч. *р. аêти-
вационный анализ вод, а. activation analysis of waters; н. Aktivie-
rungsanalyse f für Wasser n, Wasser-Aktivierungsanalyse f – ба-
зóється на вивченні ядерних реаêцій при опроміненні
проби нейтронами або ãамма-променями. В резóльтаті óт-
ворюються ізотопи, яêі êільêісно визначаються за їх аê-
тивністю. Чóтливість аналізó досяãає n·10-3 мêã/л. 
АКТИВАЦІЯ,  -ії, ж. * р. аêтивация, а. activation, н. Akti-
vierung f – збóдження чоãось, напр., молеêóл, атомів; пе-
рехід молеêóли з неаêтивноãо станó в стан з енерãією, до-
статньою для здійснення хімічної реаêції, напр., А. меха-
нохімічна. 
АКТИВАЦІЯ ВУГІЛЛЯ – 1) Збільшення сорбційної здат-
ності вóãілля, тобто здатності поãлинати і втримóвати ãази
і пари. Розрізняють А.в. штóчнó і природнó. Природна А.в.
пов'язана з видаленням при вóãлефіêації летêих речовин з
êам'яноãо вóãілля і значним збільшенням об’ємó міêр-
опор. Найбільшою сорбційною здатністю володіють ант-
рацити (об’єм міêропор бл. 75% від óсіх пор речовини),
найменшою – ãазове вóãілля (об’єм міêропор 12-15%, на-
томість маêропор – 85-88%). 2) Обробêа деревноãо вóãілля
та інших пористих тіл для збільшення їхньої здатності
вбирати ãази, рідини тощо. 
АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ, -ії, -…, ж. * р.
аêтивизация процесса сдвижения, а. activation of the
displacement process,  н. Aktivierung f des Gebirgsbewegungprozess
m – зміна хараêтерó розподілó та  величини зрóшення і де-
формації земної поверхні та товщі порід при розробці плас-
та сóміжними виробêами або при повторних підробêах в
порівнянні зі зрóшеннями та деформаціями від оêремої ви-
робêи при первинній підробці. 
АКТИВІЗАЦІЯ ТЕКТОНІЧНА,  -ії, -ої, ж. * р. аêтивиза-
ция теêтоничесêая, а. tectonic activation, н. tektonische Akti-
vierung f – відновлення в межах стійêих, раніше стабілізо-
ваних діляноê земної êори на платформах, а таêож в давніх
сêладчастих областях інтенсивних теêтонічних рóхів, яêі
зновó створюють ãірсьêий рельєф. Яê правило сóпровод-
жóються проявами маãматизмó. Див. аêтивізація теêто-
но-маãматична. 
АКТИВІЗАЦІЯ ТЕКТОНО-МАГМАТИЧНА,  -ії, -…-ої, ж. *
р. аêтивизация теêтоно-маãматичесêая, а. tectono-
magmatic activation; н. tektono-magmatische Aktivierung f –
процес підвищення інтенсивності теêтоніч. рóхів і маã-
матизмó, що звичайно виявляється після періодó відно-
сноãо теêтоніч. споêою. У ряді випадêів сóпроводжóєть-
ся поновленням ãороóтворення, відродженням ãірсьê-
оãо рельєфó на місці раніше рівнинних територій. Хараê-
теризóється сêладчасто-насóвними теêтоніч. деформа-
ціями, рифтоóтворенням, вóлêанізмом, óтворенням тр-
іщинних інтрóзій ґранітів і лóжних порід, рідше
повторним реãіональним метаморфізмом. А.т-м. пояс-
нюється або підняттям з мантії до основи земної êори
розіãрітоãо і леãêоãо матеріалó, або зітêненням êонти-
нентальних літосферних плит (напр., Індостансьêої і
Євразійсьêої в Центр. Азії) з розіãріванням їх ниж. час-
тини. Явища А. т-м. відбóвалися протяãом значних
відрізêів історії Землі, принаймні з початêó протерозой-
сьêої ери (2,5 млрд. роêів томó), але особливо виразно і
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повно — з мезозою. З А.т-м. пов'язане виниêнення числ.
родов. рóд êольорових металів (свинцю, цинêó, олова,
вольфрамó і ін.), рідêісних елементів (танталó, ніобію,
цирêонію, торію та ін.), êоштовноãо êаміння. 
АКТИВІЗОВАНА ПЛАТФОРМА,  -ої, -и, ж. * р. аêтиви-
зированная платформа, а. activated platform, н. aktivierte Tafel f
– платформа або її частина, яêа після тривалоãо часó
стабільноãо платформноãо розвитêó набóла висоêої рóх-
ливості, яê правило з óтворенням ãірсьêоãо рельєфó (на-
пр., Тянь-Шань, Джóнãарсьêий Алатаó, Алтай, Саяни,
Забайêалля і т.д.).
АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ, АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ,  -оãо, -…,
с. * р. аêтивный óãоль, аêтивированный óãоль, а. activated coal,
н. Aktivkohle f – пориста вóãлецева речовина з висоêими ад-
сорбційними властивостями та ãідрофобністю. Хараê-
терна властивість А.в. поãлинати (адсорбóвати) ãази, парó і
розчинені речовини зóмовлена їх розвиненою поровою по-
верхнею з велиêим числом аêтивних центрів. А.в. отримó-
ють êарбонізацією і подальшою аêтивацією орãаніч. речо-
вин рослинноãо походження (торфó, бóроãо вóãілля, де-
ревних матеріалів, відходів паперовоãо виробництва то-
що). Застосовóється яê адсорбент ó засобах протиãазовоãо
захистó, медицині, хімії, харчовій промисловості тощо, а
таêож яê носій êаталізаторів ó технолоãічних процесах.
В.І.Саранчóê.
АКТИВНИЙ,  -оãо, * р. аêтивный, а. active, н. aktiv – 1)
Діяльний, енерãійний; той, що розвивається. 2) Здатний
встóпати в хімічнó реаêцію, взаємодіяти з бóдь-чим.
АКТИВНИЙ ОБ’ЄМ ГАЗУ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. aêтив-
ный объем ãаза; а. active gas volume; н. aktives Gasvolumen n
– об’єм ãазó, яêий щорічно в період нормальної циêлічної
еêсплóатації заêачóється в підземне ãазове сховище і відб-
ирається з ньоãо. А.о.ã. визначають виходячи з êонêрет-
них ãірничо-ãеолоãічних óмов підземноãо сховища, а та-
êож тисêó в місці під’єднання системи підземноãо схови-
ща до маãістральноãо ãазопроводó. При низьêих тисêах ó
сховищі і висоêих ó маãістральних ãазопроводах для збіл-
ьшення тисêó ãазó, яêий видобóвається, виêористовóють
êомпресорні станції. Частêа А.о.ã. ó повномó об’ємі ãазó в
підземних сховищах ó водоносних пластах 50–60%, ó вис-
нажених ãазових родовищах 50–70%, ó штóчних пóстотах
80–90%. Див. таêож бóферний об’єм ãазó. В.С.Бойêо.
АКТИВНІ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ,  -их, -м, -оê, мн. * р.
аêтивные системы разработêи; а. active development
systems; н. aktive Abbauverfahren n pl, aktive Abbaumethoden f
pl, aktive Bearbeitung f – cистеми розробêи із співвіднош-
енням наãнітальних і видобóвних свердловин 1:3 і більше,
яêі забезпечóють підвищення темпів розробêи нафтових
поêладів. Сюди відносять системи з «розрізанням» на
вóзьêі смóãи при трирядномó розміщенні свердловин, з
площинним і осередêовим заводненням. А.с.р. застосо-
вóють для поêладів з низьêою продóêтивністю, а іноді і
для висоêопродóêтивних поêладів з метою інтенсифіêації
їх розробêи. Див.: інтенсивні системи розробêи. В.С.Бойêо.
АКТИВНІСТЬ,  -і, ж. * р. аêтивность, а. activity, н. Aktivi-
tät f – міра або стóпінь здатності матерії, зоêрема, речови-
ни, êорисної êопалини до реаêції, взаємодії з чим-небóдь,
óчасті в томó чи іншомó технолоãічномó процесі, напр.: п о
в е р х н е в а  А. — здатність речовини êонцентрóватися на
межі фаз (середовищ); ф л о т а ц і й н а  А. — придатність
речовини до виêористання яê флотаційноãо реаґента;  А.
êаталізатора – міра здатності êаталізатора присêорюва-
ти хімічнó реаêцію. 

АКТИВНІСТЬ ФІЛЬТРАЦІЙНА,  -ості, -ої, ж. (аê-
тивність; від франц. filtration – проціджóвання) * р. филь-
трационная аêтивность; а. filtration activity; н. Filtrationsef-
fektivität f – здатність ãірсьêих порід створювати елеêтричні
поля власної поляризації внаслідоê фільтрації підземних
вод і вод бóровоãо розчинó в пористомó середовищі. А.ф.
виêлиêає потенціали фільтрації, величина яêих залежить
від стрóêтóри породи, її пористості і прониêності, діелеê-
тричної прониêності, питомоãо опорó і в’язêості рідини,
поровоãо тисêó і т.д. Величина потенціалів фільтрації ся-
ãає одиниць і десятêів мВ.
АКТИВУВАТИ,  * р. аêтивировать, а. activate, н. aktivieren
– посилювати аêтивність,  переводити з неаêтивноãо ста-
нó в аêтивний.
АКТИВНІ ГАЗИ,  -их, ів, мн. * р. аêтивные ãазы, а. active
gases, н. Aktivgase n pl – ãазоподібні сêладові частини шах-
тної атмосфери, що змінюють дифóзійні властивості вен-
тиляційноãо потоêó. Найбільш поширені аêтивні ãази —
метан та вóãлеêислий ãаз. А.ã. зменшóють тóрбóлентність
ãазовоãо потоêó і, таêим чином, сприяють óтворенню
місцевих сêóпчень ãазó (часто ó виãляді шарів біля підошви
або поêрівлі ãірничої виробêи).
АКТИЛОВІ РЕАҐЕНТИ В БУРІННІ,  -их, -ів, мн. * р. аê-
тиловые реаãенты в бóрении, а. actil reagents in boring, н. Aktil-
reagenzien n pl im Bohren n – синтетичні полімери, що виêо-
ристовóються яê термосолестійêі знижóвачі водовіддачі
бóрових та тампонажних розчинів. 
АКТИНІЙ,  -ю, ч. * р. аêтиний, а. actinium, н. Aktinium n –
радіоаêтивний хімічний елемент, символ Ас, ат.н. 89; ат.м.
227,0278. Найдовше існóючим є ізотоп 227Ас. Період напі-
врозпадó 21,8 р. Сріблясто-білий метал. Міститься в óра-
нових та торієвих рóдах. Висоêотоêсичний. tпл = 1050°C, têип

= 3590°C. За хімічними властивостями схожий на лантан.
АКТИНОЇДИ, АКТИНІДИ,  -ів, мн. * р. аêтиноиды, аê-
тиниды, а. actinoids, actinides;  н. Aktinoide, Aktinide n pl –
хімічні елементи, яêі в періодичній системі елементів
розміщені після аêтинію (ат. н. 90-103). Всі А. радіоа-
êтивні. До А. належать торій, нептóній та ін. – заãалом 14
хім. елементів (металів). Близьêі за бóдовою елеêтронних
оболоноê атомів та хім. властивостями. А. розташовані за
óраном відносять до трансóранових елементів.
АКТИНОЛIТ,  -ó, ч. * р. аêтинолит, а. actinolite; н. Aktino-
lith m, Strahlstein m – породотвірний мінерал êласó сил-
іêатів. Метасиліêат стрічêової бóдови з ãрóпи амфіболів.
Формóла: Са2(Мg,Fe2+)5[Si4O11]2(OH, F)2. Домішêи МnO (до
7,4%), Аl, Fe3+. Синãонія моноêлінна. Гóстина 3,2-3,3. Тв.
5,5-6. Блисê сêляний. Утворює променисті, азбестопод-
ібні волоêнисті аґреґати; рідше – щільна заплóтано-во-
лоêниста маса – нефрит. Колір зелений різних відтінêів.
Спайність довершена в одномó напрямі. А. — типовий ме-
тасоматич. мінерал. Широêо розповсюджений ó сланцях
низьêоãо рівня реãіональноãо метаморфізмó, в зонах зм-
іни ãіпербазитів, сêарнах. Кінцевий продóêт зміни піро-
êсенів ó процесі óралітизації. Аêцесорний мінерал деяêих
êислих порід, пеãматитів і êарбонатитів. Головний поро-
доóтворювальний мінерал êристалічних сланців. Виêорис-
товóють яê êислото- і воãнетривêий матеріал. В Уêраїні є
на Криворіжжі та ó Приазов’ї.
Розрізняють: аêтиноліт-азбест (тонêоволоêнистий різновид

аêтинолітó, яêий може витримóвати, не змінюючись, висоêі
температóри); аêтиноліт марãанцевистий (різновид аêтинолітó,
яêий містить до 6% MnO); аêтиноліт променистий (те саме, що
аêтиноліт-азбест); аêтиноліт сêлóватий (різновид аêтинолітó ó
формі довãих ясêраво-зелених êристалів).
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АКТУАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД (АКТУАЛІЗМ),  -оãо, -ó
(-ó), ч. * р. аêтóалистичесêий метод (аêтóализм), а.
actualism, н. Aktualismus m, Aktualitätsprinzip n, Aktua-
listischmethode f – метод наóêовоãо пізнання ãеолоãічної
історії Землі, реêонстрóêція процесів минóлоãо шляхом
виêористання заêономірностей, виявлених при вивченні
сóчасних ãеолоãічних процесів. Чим давніші відêлади, тим
менш прийнятним є виêористання А.м.; ó той же час цей
метод дає досить надійні резóльтати для фанерозою і особ-
ливо êайнозою. Найбільш ефеêтивний А.м. в ãалóзі літол-
оãії, вóлêанолоãії, частêово в теêтоніці та палеонтолоãії. 
АКТУАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. аêтóальный, а. urgent, actual, н.
aktuell – справжній, теперішній, сóчасний; важливий ó да-
ний момент, злободенний, назрілий.
АКУМУЛЮЮЧА (ЗБІРНА) ГІРНИЧА ВИРОБКА,  -ої, (-ої)
-ої, -и, ж. * р. аêêóмóлирóющая (сборная) ãорная выработêа, а.
main roadway, accumulate mine working, н. Sammelgrubenbau m
– виробêа, яêа застосовóється для доставêи êорисної êопа-
лини з деêільêох очисних вибоїв до відêатної виробêи. Може
бóти ãоризонтальною, похилою або вертиêальною. 
АКУМУЛЮЮЧА ЄМНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ої, -і,
-…, ж. * р. аêêóмóлирóющая емêость ãорных пород, а.
accumulating water-absorbing capacity of rocks, н. Sammelkapa-
zität f des Gesteines n – здатність порід водоносних ãори-
зонтів вбирати й óтримóвати в щілинах та порах водó, яêа
просочóється з поверхні в період паводêів. 
АКУМУЛЮЮЧИЙ БУНКЕР,  -а, ч. * р. аêêóмóлирóющий
бóнêер, а. accumulating bunker, storage bunker; н. Sammelbun-
ker m, Pufferbunker m, Bunker-Akkumulator m – ємêість для
наêопичення, зберіãання та реãóльованої видачі матеріалó,
напр., мінеральної сировини чи рядовоãо вóãілля перед
відправêою їх на переробêó (збаãачення). Аêóмóлювання
сприяє стабільності технолоãічних процесів. А.б., виêорис-
товóваний ó вóãлезбаãаченні, — ємêість циліндроêонічної
або ін. форми велиêої містêості називають силосом.
АКУМУЛЯТИВНИЙ РЕЛЬЄФ,  -оãо, -ó, ч. * р. аêêóмóля-
тивный рельеф, а. accumulative relief, н. Akkumulationsrelief n
– рельєф земної поверхні, яêий виниê внаслідоê наêопи-
чення (аêóмóляції) морсьêих, річêових, озерних, льодови-
êових, еолових та ін. відêладів, продóêтів виверження вóл-
êанів, а таêож продóêтів антропоãенноãо хараêтерó. Розрі-
зняють водно-аêóмóлятивний, льодовиêово-аêóмóлятив-
ний та ін. ãенетичні типи А.р., а таêож наземні та підводні
форми А.р. Їх протиставляють денóдаційномó рельєфó
(див. денóдація). Найчастіше в природі зóстрічаються фор-
ми рельєфó змішаноãо походження. Див. рельєф.
АКУМУЛЯТОР,  -а, ч. * р. аêêóмóлятор, а. accumulator, н.
Akkumulator m – пристрій, в яêомó наãромаджóється
(аêóмóлюється) енерãія. Найпоширеніші елеêтричні (êис-
лотні та лóжні) А. наãромаджóють хім. енерãію (внаслідоê
зворотних хім. реаêцій між речовиною елеêтродів та елеê-
тролітом), а віддають елеêтричнó енерãію, являючи со-
бою ãальванічні елементи. Крім тоãо, розрізняють А.
ãідравлічні, пневматичні, теплові та інерційні (ãіровози).
А. широêо застосовóють в техніці, зоêрема в ãірництві.
АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ,  -ої, -ї, ж. * р. аêêóмóля-
торная батарея, а. storage battery, н. Akkumulatorenbatterie f,
Fahrzeugakkumulator m – ãрóпа однотипних елеêтричних
аêóмóляторів, сполóчених елеêтрично і êонстрóêтивно
для отримання необхідних значень стрóмó і напрóãи.
Виêористовóється, зоêрема, яê джерело енерãії для жив-
лення тяãових елеêтродвиãóнів аêóмóляторних елеêтро-
возів. На шахтах в А.б. виêористовóють êислотні (свин-

цеві) і лóжні (залізоніêелеві) аêóмóлятори. Основні пара
метри, яêі хараêтеризóють аêó-
мóлятор, — елеêтрорóшійна си-
ла, напрóãа, опір внóтрішній,
стрóм та містêість. А.б.
сêладається з послідовно з’єдна-
них елементів (аêóмóляторів),
розміщених ó спеціальномó ба-
тарейномó ящиêó. Лóжні залізо-
ніêелеві аêóмóлятори (що засто-
совóються частіше) ó порівнянні
з êислотними свинцевими ма-
ють ряд переваã: можóть зберіã-
атися в розрядженомó або напі-
врозрядженомó стані, не вихо-
дять з ладó в резóльтаті êоротêих

замиêань, мають більший строê слóжби. Переваãи êис-
лотних А.б.: вищий ККД, вища розрядна напрóãа, мен-
ший внóтрішній опір. Є.М.Сноведсьêий.
АКУМУЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. аêêóмóляция, а. accumulation,
aggradation; н. Akkumulation f, Ansammlung f, Speicherung f,
Aufspeicherung f – 1). Наãромадження, збирання, напр., А.
енерãії. 2) В ãеолоãії – наêопичення (назбирóвання, наãро-
маджóвання)  мінеральних речовин або орãаніч. залишêів
на дні водоймищ і на поверхні сóші. Процес, протилеж-
ний денóдації і залежний від неї. Області А. — це найчаст-
іше теêтонічні проãини та западини, а таêож денóдаційні до-
лини й óлоãовини. Розрізняють А. наземнó (ãравітаційнó,
річêовó, льодовиêовó, водно-льодовиêовó, морсьêó, озер-
нó, еоловó, біоãеннó, вóлêаноãеннó) і підводнó (підвод-
но-зсóвнó, прибережно-морсьêó, дельтовó, рифоґеннó,
вóлêанічнó, хемоґеннó тощо. З процесами А. пов'язане óт-
ворення різних типів еêзоґенних родов. ê.ê. В.С.Бойêо.
АКУМУЛЯЦІЯ НАФТИ І ГАЗУ,  -ії, -…, ж. * р. аêêóмóля-
ция нефти и ãаза; а. оil and gas accumulation; н. Erdöl- und
Gasspeicherung f(Gasanreicherung f), Erdöl- und Gasak-
kumulation f – процес наêопичення нафти і (або) ãазó в
пастêах. У резóльтаті нафта і ãаз, розсіяні в пластових во-
дах, êонцентрóються в поêладі. А.н. і ã. – êінцевий етап
сêладноãо процесó міãрації нафти і ãазó із зон óтворення в
зони наêопичення. Зãідно з ãравітаційною теорією при-
чиною А.н. і ã. є плавóчість (спливання ó воді вóãлеводнів).
Аêóмóляція відбóвається там, де нафта і ãаз не можóть пі-
днятися вище через те, що досяãли сêлепіння антиêліналі
або êолеêтор виêлинився вãорó по підняттю пластів. Міã-
рація А.н. і ã. під напором води, яêа рóхається, становить
основó ãідравлічної теорії, зãідно з яêою затримóються ó
пастці лише нафта і ãаз. За êапілярною теорією вона зó-
мовлена явищами поверхневоãо натяãó, êапілярними та
іншими силами. Більшість дослідниêів пояснює А.н. і ã.
êомбінованою дією названих вище сил. В.С.Бойêо.
АКУСТИЧНА ЖОРСТКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ої, -і,
-…, ж. * р. аêóстичесêая жестêость ãорных пород, а.
acoustic stiffness of rock, н. Schallhärte f des Gesteines n – вла-
стивість породи передавати звóêові êоливання. Залежить
від стрóêтóрних особливостей ã.п. та їх мінеральноãо
сêладó. Визначається яê добóтоê ãóстини ãірсьêої породи
на швидêість розповсюдження в ній поздовжніх прóжних
хвиль. [êã/м2⋅с].
АКУСТИЧНА ЦЕМЕНТОМЕТРІЯ,  -ої, -ї, ж. * р. аêóсти-
чесêая цементометрия; а. cementing acoustic test,  н. akustische
Zementdickenmessung f – Див. аêóстичний êонтроль цемен-
тóвання.

Рис. Аêóмóляторна бата-
рея.
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АКУСТИЧНИЙ КАРОТАЖ,  -оãо, -ó, ч. * р. аêóстичесêий
êаротаж, а. acoustic velocity logging; н. akustische Bohrloch-
messung f,  akustische Karottage f – метод ãеофізичних дос-
ліджень ó свердловинах, що ґрóнтóється на вивченні аêóс-
тичних властивостей ãірсьêих порід. Виêористовóється
при пошóêах і розвідці êорисних êопалин, а таêож для êон-
тролю за технічним станом свердловин. 
АКУСТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЦЕМЕНТУВАННЯ,
-оãо,-ю, -…, ч. * р. аêóстичесêий êонтроль цементирова-
ния; а. cementing acoustic test (ing); н. akustische Zementdicken-
messung f – ãеофізичний метод оцінêи ãерметичності за-
трóбноãо просторó, зãідно з яêим час пробіãó амплітóди
хвилі по породі і по êолоні, що реєстрóється апаратóрою
êонтролю цементóвання, дає змоãó визначити міцність
êонтаêтів на межі цемент-êолона і цемент-порода. Інша
назва — аêóстична  цементометрія. В.С.Бойêо.
АКУСТИЧНИЙ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ,  -оãо, -а, ч. * р.
аêóстичесêий пылеóловитель, а. acoustic dust catcher, н. akus-
tische Entstaubungsanlage f, akustischer Staubabscheider m – óс-
тановêа, в яêій пил êоаãóлюють дією звóêовоãо або óль-
тразвóêовоãо поля. Останнє, яê правило, створюється ãа-
зострóминними ґенераторами. У ãірничій праêтиці засто-
совóється óстановêа УПЗ-3.
АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ,  -их,
ей, -…, мн. * р. аêóстичесêие свойства ãорной породы, а.
acoustic properties of rock, н. akustische Eigenschaften f von
Gesteinen n pl – властивості, що хараêтеризóють  проход-
ження через породó прóжних êоливань: інфразвóêових,
звóêових та óльтразвóêових хвиль. А.в.ã.п. виêористовó-
ють при сейсморозвідці, аêóстичномó êаротажі, а таêож
при êонтролі станó очисних і підãотовчих вибоїв, проãнозó-
ванні динамічних явищ ó масивах ã.п.
АКЦЕПТОР,  -ó, ч. * р. аêцептор, а. acceptor, н. Akzeptor m,
Fänger m – 1) Частинêа, що приєднóє елеêтрони. 2) В хімії
êомплеêсних сполóê – êомпонента, яêа за певних óмов
приєднóє два елеêтрони. 3) В радіаційній хімії — частинêа,
що реаґóє з вільними радиêалами. Див. таêож донор.
АКЦЕСОРІЇ,  -їв, мн, * р. аêцессории, а. accessory, accessory
minerals, н. Akzessorien n pl – те саме, що аêцесорні мінер-
али. Застаріла назва.
АКЦЕСОРІЇ РОСТУ,  -їв, -…, мн, * р. аêцессории роста, а.
accessory of growth, growth-related accessory minerals  – сêóль-
птóрні óтворення на ãранях êристалів мінералів, пов'язані
з їх ростом.
АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ,  -их, -ів, мн. * р. аêцессорные
минералы, а. accessory minerals, н. akzessorische Minerale n pl,
Akzessorien n pl – мінерали, що становлять êільêісно не-
значнó (переважно до 1% об`ємó), але яêісно дóже хараê-
тернó сêладовó частинó ãірсьêих порід. До аêцесорних мін-
ералів належать цирêон, апатит, монацит тощо.
АЛАБАНДИН,  -ó, ч. * р. алабандин, а. alabandite, н. Ala-
bandin m – мінерал, сóльфід марãанцю. Формóла: 4[MnS].
Містить (%): Mn – 63,14; S – 36,86. Синãонія êóбічна.
Кристали êóбічні, оêтаедричні. Спайність досêонала. Ут-
ворює зернисті і масивні аґреґати. Гóстина 3,95-4,04. Тв.
3,5-4. Колір залізисто-чорний з êоричнюватою ãрою êоль-
орів. Рисêа зелена. Блисê напівметалічний. Напівпроз-
орий. Злом нерівний. Слабêо маãнітний. Крихêий. Вияв-
лений в епітермальних жильних родовищах. Асоціює зі
сфалеритом, ãаленітом, піритом, êварцом, êальцитом, ро-
дохрозитом і родонітом. Манãанова рóда. Розповсюджен-
ня: Тóреччина, Уãорщина, Рóмóнія, Перó, Меêсиêа,
США. 

Розрізняють: алабандин залізистий (твердий розчин (Fe, Mn)S;
виявлений ó шліфах піротинó із фонолітó Фоберґа ó ФРН); β-ала-
бандин (ãеêсаãональна поліморфна модифіêація сóльфідó мар-
ãанцю – MnS).
АЛАБАНДИТ,  -ó, ч. * р. алабандит, а. alabandite, н. Alaban-
dit m – те саме, що й алабандин.
АЛАНІТ,  -ó, ч. * р. алланит, а. allanite,  н. Allanit m – те
саме, що ортит. Розрізніють: аланіт бериліїстий (бериліїстий
ортит); аланіт маãніїстий (ортит маãніїстий); аланіт марãанцевис-
тий (ортит марãанцевистий); аланіт фосфористий (наãателіт). 
АЛГОРИТМ,  -ó, ч. * р. алãоритм, а. algorithm, н. Algorithmus
m – сóêóпність точно визначених дій (правил) для
розв'язóвання даної задачі. А. – одне з основних понять
математиêи та êібернетиêи. Широêо застосовóється при
вирішенні різноманітних технічних задач, зоêрема в ãірн-
ичій справі. Істотними рисами А. є: детермінованість
(означеність) – однозначність виêонання процесó при за-
даних первісних даних; дисêретність – розчленованість
процесó на елементарні аêти; масовість – А. повинен бóти
застосовний не для однієї задачі, а для цілоãо êласó одно-
типних задач. Від імені середньовічноãо óзбецьêоãо мате-
матиêа і астронома аль-Хорезмі Абó Абдóли Мóхамед ібн
Мóси аль Маджóсі (аль-Хорезмі). В.С.Білецьêий.
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ — побóдова алãоритмó, що реалізóє
певний процес; А. виробничих п р о ц е с і в  —  опис про-
цесів мовою математичних символів для одержання алãо-
ритмó. 
АЛГОРИТМІЧНИЙ — той, що стосóється алãоритмó; А.
п р о ц е с  —  обчислювальний процес, резóльтат яêоãо
знаходять за допомоãою певноãо алãоритмó; А — н а   м о в
а  —  формальна мова, призначена для записóвання алãо-
ритмів; речення її є алãоритмами.
АЛДАНСЬКИЙ ЩИТ, -оãо, -а, ч.  – вистóп доêембрійс-
ьêоãо підмóрівêа на півд.-сх. Сибірсьêої платформи, яêий в
основномó співпадає з сóчасним Алдансьêим наãір'ям і
хребтом Становим (вис. понад 2400 м). На півн. і сх. щит
переêритий чохлом верхньопротерозойсьêих, êембрійсьêих
відêладів, на півд. і зах. обмежений ãлибинними розломами
від областей байêальсьêої і палеозойсьêої сêладчастостей.
Доêембрійсьêі óтворення фóндаментó сêладають деêільêа
стрóêтóрних поверхів, що відображають найбільш ранні
стадії еволюції земної êори. Найдавніший поверх (понад 3,5
млрд. роêів) представлений ґнейсами, сланцями, мармóрами
і êварцитами ґранóлітової фації реãіональноãо метаморфі-
змó. Під час формóвання середньоãо стрóêтóрноãо поверхó
(3,5-2,7 млрд. роêів) óтворилися шовні проãини, виêонані
зонально-метаморфізованими осадово-вóлêаноãенними
відêладеннями. Широêо представлені процеси ґраніти-
зації, реãресивноãо метаморфізмó і маãматизмó, з яêими,
зоêрема, пов'язане вêлинення велиêих інтрóзій анорто-
зитів. Верх. стрóêтóрний поверх (2,7-1,5 млрд. роêів) пред-
ставлений потóжними êомплеêсами óламêових та вóлêано-
ãенних óтворень. До періодó доêембрію А.щ. належать ро-
дов. рóд заліза, міді, слюд, апатитів, рідêісних металів. Спе-
цифічна особливість А.щ. – баãаторазові прояви процесів
аêтивізації, з яêими пов’язане óтворення западин та формó-
вання різноманітних сêлепінчастих стрóêтóр. З процесами
аêтивізації пов’язані родов. êам’яноãо вóãілля, флюоритó,
виробноãо êаміння і золота.
АЛЕБАСТР,  -ó, ч. * р. алебастр, а. alabaster, н. Alabaster
m – 1) Щільна, тонêозернистий різновид ґіпсó. 2) Продóêт
деãідратації ґіпсó. Гóста водна маса А. швидêо твердне.
Виêористовóється яê бóдівельний матеріал та для хóдож-
ніх виробів.
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Розрізняють: алебастр дзерêальний (алебастр з блисêóчою
поверхнею), алебастр єãипетсьêий (натічний êальцит з родовищ
Єãиптó); алебастр змієвидний (анãідрит виêривленої êонêреці-
йної форми); алебастр східний (оніêс мармóровий).
АЛЕВРИТ,  -ó, ч. *  р. алеврит, а. aleurite, silt; н. Aleurit m
– дрібнозерниста пóхêа осадова ãірсьêа порода, за розмір-
ами óламêів (0,1-0,01 мм) проміжна між ãлинами та пісêом
(мóл, лес). Розрізняють êрóпноалевритові (0,1-0,05 мм),
дрібноалевритові (0,05-0,01 мм) та тонêоалевритові (0,025
— 0,01 мм) відміни А. 
АЛЕВРОЛІТ,  -ó, ч. * р. алевролит, а. aleurolite, siltstonе; н.
Aleurolith m, Sandschiefer m – тверда ãірсьêа порода, зце-
ментований алеврит. Більш ніж на 50% сêладається з час-
тиноê розміром 0,1-0,01 мм. Колір сірий, чорний, черво-
но-êоричневий, зеленóватий. Стрóêтóра масивна, шарó-
вата, іноді лінзоподібна. Основні породотвірні матеріали
– êварц, ãлинисті мінерали, цемент (êарбонатний, êарбо-
натно-ãлинистий і слюдистий). В Уêраїні А. поширені в
осадових товщах фанерозою. Сировина для виробництва
êерамзитó, цеãли, цементó. 
АЛІДАДА,  -и, ж. * р. алидада, а. alidada, alidade, н. Alhidade f
– частина астрономічноãо або ãеодезичноãо êóтомірноãо
приладó ó виãляді лінійêи чи êрóãа, яêі обертаються все-
редині лімба навêоло однієї з ним осі і несе на собі нав-
ідний, візóвальний (чи  орієнтóвальний) і відліêовий при-
строї. У сóчасних приладах, яêі застосовóються для вимірó
ãоризонтальних і вертиêальних êóтів, розрізнюють А. ãо-
ризонтальноãо і вертиêальноãо êрóãів.
АЛIКВОТНИЙ (АЛІКВАТНИЙ) ДРIБ,  -оãо, -ó, ч. * р.
алиêвотная (алиêватная) дробь, а. aliquot (unit) fraction, н.
aliquote Bruchzahl f – звичайний дрiб, в чисельниêó яêоãо
стоїть одиниця. В марêшейдерсьêiй справi, ãеодезiї часто
застосовóється для хараêтеристиêи вiдносної похибêи або
резóльтатó: 1/100, 1/200, 1/500 тощо.
АЛІТИ,  -ів, мн, * р. аллиты, а. allites, н. Allite m pl – 1)
Продóêти вивітрювання; 2) Глинисті породи з велиêим
вмістом ãлиноземó.
АЛІТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. аллитизация, а. allitization, н. Alli-
tisation f – тип хім. вивітрювання ã.п., властивий волоãим
тропіêам і сóбтропіêам. Хараêтерний розêладом сил-
іêатів, виносом лóãів, лóжноземельних елементів та êрем-
неземó і наêопиченням оêсидів алюмінію, заліза, титанó. 
АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ,  -их, -óê, мн. * р. алифатичес-
êие соединения, а. aliphatic compounds, н. aliphatische Verbin-
dungen f pl – вóãлеводні (метан, етан, етилен, ацетилен і
т.д.) та їх похідні (êислоти, спирти, аміни), вóãлеводневі
атоми в яêих пов’язані між собою ó відêриті лінійні
нерозãалóжені, або розãалóжені ланцюжêи. Основні дже-
рела А.с. — нафта і природний ãаз.
АЛКАЛІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. алêализация, а. alcalisation, н.
Alkalisation f, Alkalisierung f – те саме, що і фельдшпатизація.
АЛКАНИ,  -ів, мн, * р. алêаны; а. alkanes; н. Alkane n pl –
ациêлічні насичені вóãлеводні, в яêих атоми вóãлецю
зв’язані між собою простими зв’язêами в розãалóжені або
нерозãалóжені ланцюãи, заãальної формóли CnH2n+2, де
n≥1 (метан, етан, пропан і т.д.). Більшість їх хімічних ре-
аêцій з різними реаґентами починається з розривó зв'язêó
С-Н, тоді яê їх розпад при висоêих температóрах йде пе-
редовсім по зв'язêах С-С. Алêани сêладають значнó час-
тинó вóãлеводнів нафт і природних ãорючих ãазів. Із на-
фти і ãорючих ãазів виділено всі алêани нормальної бóдо-
ви, від метанó до тритриаêонтанó (С33Н68) вêлючно.
Осêільêи алêани містять маêсимально можливó êільêість
водню в молеêóлі, то вони хараêтеризóються найбільшою

масовою теплотою зãоряння (енерãоємністю), а з ростом
êільêості атомів масова теплота зãоряння алêанів змен-
шóється (в метанó 50207 êДж/êã). Внаслідоê низьêої ãóс-
тини об’ємна теплота зãоряння алêанів менша, ніж вóãле-
воднів іншої бóдови з таêою ж êільêістю вóãлецевих
атомів ó молеêóлі. За аґреґатним сêладом алêани діляться
на ãазоподібні (С1-С4), рідêі (С5-С15) і тверді (починаючи з
С16), що êристалізóються при 200С. Г а з о п о д і б н і  А.
здатні з водою óтворювати, особливо під тисêом, молеêó-
лярні сполóêи – ãазоãідрати, для яêих температóра роз-
êладó при тисêó 0,1 МПа і êритична температóра відпо-
відно рівні: з метаном – 29 і 21,50С, з етаном – 15,8 і
14,50С, з пропаном 0 і 8,50С. Таêі ãідрати часто вимерза-
ють на внóтрішніх стінêах ãазопроводів. Гідрати – сполó-
êи, вêлючення (êлатрати) – являють собою сніãоподібні
речовини, з заãальною формóлою Мn Н2О, де значення n
змінюється від 5,75 до 17 в залежності від сêладó ãазó і
óмов óтворення. Природні ãази містять в основномó ме-
тан і менше 20% в сóмі етанó, пропанó і бóтанó, домішêи
леãêоêиплячих рідêих вóãлеводнів – пентанó, ãеêсанó та ін.
Оêрім цьоãо, присóтні в малій êільêості оêсид вóãлецю
(IV), азот, сірêоводень й інертні ãази. Р і д ê і  А., особливо
нормальної бóдови, можóть ó порівняно м’яêих óмовах
оêиснюватися êиснем повітря. Вони є êомпонентами мо-
торноãо палива: бензинó, ãазотóрбінних (авіаційних, на-
земних, морсьêих) і дизельних. Т в е р д і  А. виділяються
із нафтової сировини при виробництві змащóвальних
олив, осêільêи вони виêристалізовóються із оливи, змен-
шóючи її рóхомість і зóмовлюючи застиãання при висоêих
температóрах. Тверді алêани діляться на дві ãрóпи речовин
– власне парафін і церезин. В.С.Бойêо.
АЛКЕНИ,  -ів, мн, * р. алêены, а. alkenes, н. Alkene n pl,
Alkylene n pl – орãанічні сполóêи, ненасичені вóãлеводні з
хоча б одним подвійним зв'язêом між атомами в молеêóлі.
Найпростішим А. є етилен. Інша назва — о л е ф і н и.
АЛКІЛЮВАННЯ ІЗОБУТАНУ ОЛЕФІНАМИ,  -..., с. * р.
алêилирование изобóтана олефинами; а. isobutane alkylation
by olephines; н. Isobutanalkylation f mit Olefinen n pl – процес,
оснований на реаêції взаємодії ізобóтанó з олефінами в
присóтності êаталізатора з метою отримання бензинових
фраêцій, що хараêтеризóються висоêою стабільністю і де-
тонаційною стійêістю. Сировиною є ізобóтан і бóтан-бó-
тиленова фраêція, а таêож пропан-пропіленова і пен-
тан-аміленова фраêції. Продóêцією процесó А. і.о. є: 1)
леãêий алêілат (ãóстина 698-715 êã/м3, êомпонент авто- і
авіабензин); 2) важêий алêілат (ãóстина 780-810 êã/м3,
êомпонент дизельноãо пальноãо); 3) відпрацьована фраê-
ція сêраплених ãазів (побóтовий сêраплений ãаз).
АЛКІНИ,  -ів, мн, * р. алêины, а. alkynes, н. Alkine n pl –
орãанічні сполóêи, ненасичені вóãлеводні з одним потрі-
йним зв'язêом між атомами в молеêóлі, CnH2n-2,  Найпро-
стішим А. є ацетилен. 
АЛМАЗ,  -ó, ч. * р. алмаз, а. diamond; н. Diamant m – мін-
ерал êласó самородних неметалів, êристалічна êóбічна мо-
дифіêація  самородноãо вóãлецю.
Стрóêтóра алмазó. Елементарна êомірêа просторової
êристалічної ґратêи А.  є ãранецентрований êóб з 4 додат-
êовими  атомами, розташованими в середині êóба. Розмір
ребра елементарної êомірêи а0=0,357 нм (при t=25ОС і Р=1
атм). Найêоротша відстань між двома сóсідніми атомами
с = 0,154 нм. Атоми вóãлецю в стрóêтóрі А. óтворюють
міцні êовалентні зв'язêи, направлені під êóтом 109°28'
відносно один одноãо. А. – найтвердіший мінерал. 
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Морфолоãія алмазó. Крис-
тали А. мають формó оêта-
едра, ромбододеêаедра, êó-
ба і тетраедра з ãладêими і
пластинчасто-східчастими
ãранями або оêрóãлими по-
верхнями, на яêих розви-
нені різноманітні аêцесорії.
Хараêтерні плосêі, видов-
жені та сêладні êристали
простої і êомбінов. форм,
двійниêи зростання і про-
ростання, паралельні і
довільно орієнтовані зрост-
êи.
Хімічний сêлад. У А. при-
сóтні домішêи Si, Аl, Мg, Са,
Na, Ва, Мn, Fe, Cr, Ti, В, Н,
N, O, Аr та ін. елементів.
Азот є ãол. домішêою, що
найбільше впливає на фіз.
властивості А. Кристали А.,
непрозорі до УФ випромі-
нення, називаються А. І ти-
пó; всі інші належать до ти-
пó II. Вміст азотó в пере-
важній більшості êристалів
А., що належать до типó І,
сêладає близьêо 0,25%. Рі-
дше зóстрічаються безазотні
А., що належать до типó II, в
яêих домішêи азотó не пе-
ревищóють 0,001%. Азот із-
оморфно входить в стрóê-
тóрó А. і óтворює самостій-
но або в сóêóпності із стрóê-
тóрними дефеêтами (ваêан-
сіями, дислоêаціями) центри,
відповідальні за забарв-
лення, люмінесценцію,
поãлинання в УФ, оптич-
ній, інфрачервоній і міêр-
охвильовій областях, хараê-
тер розсіювання рентãенівс-
ьêих променів та ін.
Фізичні властивості. Гóстина
А. — 3,50-3,53. А. можóть
бóти безбарвними або з лед-

ве помітним відтінêом, а таêож ясêраво забарвленими в
жовтий, êоричневий, рожево-бóзêовий, зелений, блаêит-
ний, синій, молочно-білий і сірий (до чорноãо) êольори.
При опроміненні зарядженими частинêами А. набóває зе-
леноãо або блаêитноãо êольорó. Зворотний процес — пе-
ретворення забарвленоãо А. в безбарвний — досі не вдало-
ся провести. Для А. хараêтерні сильний блисê, висоêий
поêазниê заломлення (n=2,417) і сильно виражений
ефеêт дисперсії (0,063), що зóмовлює різноêольоровó ãрó
світла в діамантах. Яê правило, в êристалах А. виявляєть-
ся аномальне двопроменезаломлення через напрóження,
яêе виниêає ó зв'язêó зі стрóêтóрними дефеêтами і вêлю-
ченнями. Кристали А. прозорі, напівпрозорі або непро-
зорі в залежності від насиченості міêросêопіч. вêлю-
ченнями ãрафітó, ін. мінералів і ãазово-рідêих ваêóолей.

При освітленні УФ променями значна частина прозорих і
напівпрозорих êристалів А. люмінесціює синім, ãолóбим і
рідше жовтим, жовто-зеленим, оранжевим, рожевим і
червоним êольорами. Кристали А. (за рідêісним винят-
êом) люмінесціюють під дією рентãенівсьêих променів. В
А. проявляється таêож елеêтро-, трибо- і термолюмінес-
ценція.
Відносна тв. А. за шêалою Мооса 10. А. дóже êрихêий, має

довершенó спайність по ãрані (111). Модóль Юнãа 0,9 ТПа. Чиста
поверхня А. має висоêó ãідрофобність (êрайовий êóт — 105-104О),
але в природних óмовах А. поêривається тонêими плівêами, що
підвищóють йоãо ãідрофільність. Виêористовóють А. для виãо-
товлення, абразивних та різальних інстрóментів, при бóрінні, в
ювелірній справі (див. діамант). Ваãó А. вимірюють êаратами. 
Світовий видобóтоê А. (2001 р., млн. êарат) — 118,73. З них:

Ботсвана — 26,4; Австралія — 26,1; Росія — 20,5; Конãо-Кіншаса
— 19,6; ПАР — 11,3; Анãола — 5,9; Канада — 3,7; Намібія — 1,5.
За даними Америêансьêої державної ãеолоãічної слóжби (United
States Geological Survey (USGS) світове cпоживання технічних
алмазів ó 2001 р. сêладало 1150 млн. êар., виробництво (в млн.
êар.): Австралія — 15,0; Конãо-Кіншаса — 14,2; Росія — 11,7;
ПАР — 6,5; Ботсвана — 5,0; заãалом за 2001 р. — 56.
В Уêраїні виявлені (Б.С.Панов, 2000 р.) дві перспеê-

тивні ділянêи щодо знаходження алмазоносних êімбер-
літів, яêі розташовані ó Сх. Приазов’ї (Донеччина,
Тельманівсьêий р-н та ін.) і на Волині (Рівненщина, с.
Кóхотсьêа Воля).
Розрізняють: алмаз алансонсьêий (êварц димчастий), алмаз

«Альєнде» (алмаз ваãою 125 êаратів, знайдений ó Яêóтії ó 1973 р.);
алмаз арêанзасьêий (дрібні, прозорі з сильним блисêом êристали
ãірсьêоãо êришталю з родовищ шт. Арêанзас, США); алмаз боãем-
сьêий (1. Дрібні, прозорі з сильним блисêом êристали ãірсьêоãо
êришталю з Чесьêоãо масивó. 2. Торãовельна назва êришталю
ãірсьêоãо з Чехії); алмаз бріансонсьêий (дрібні, прозорі з сильним
блисêом êристали ãірсьêоãо êришталю з оêолиць м. Бріансона,
Франція); алмаз брістольсьêий (дрібні, прозорі з сильним блис-
êом êристали ãірсьêоãо êришталю з анãлійсьêих родовищ); алмаз
«Валентина Терешêова» (прозорий з незначним жовтим відт-
інêом алмаз ваãою 51,66 êарата, знайдений ó 1963 р. ó Яêóтії);
алмаз «Варãас» (алмаз ваãою 726,6 êарата з Бразилії); алмаз
«Велиêий ãерцоã Тосêани» (те саме, що алмаз «Флорентієць»);
алмаз «Велиêий Моãол» (первісна назва алмазó «Орлов»); алмаз
«Гірниê» (алмаз ваãою 44,62 êарата, знайдений ó 1966 ó Яêóтії);
алмаз «Гоппе» (алмаз ãóсто-синьоãо êольорó з Індії ваãою 44
êарати); алмаз «Де-Беєрс» (алмаз з жовтóватим відтінêом ваãою
428,5 êарат, знайдений ó 1888 р. на êопальні «Де-Беєрс», Півд.
Африêа); алмаз «Джонêер» (алмаз ваãою 726 êаратів, знайдений ó
1934 р. на рóдниêó «Прем'єр» ó Півд. Африці); алмаз «Еêсцель-
сіор» (алмаз ваãою 995,3 êарата, знайдений ó 1893 на êопальні
«Яãерсфонтейн» ó Півд. Африці); алмаз жовтóватий (те саме, що
алмаз êапсьêий); алмаз «Зірêа Африêи» (те саме, що алмаз «Кóл-
інан»); алмаз «Зірêа Півдня» (те саме, що алмаз «Південна
зірêа»); алмаз «Імператор» (алмаз ваãою 457 êаратів з Півд.
Африêи); алмаз «Кайєннсьêий» (дрібні, прозорі з сильним блис-
êом êристали ãірсьêоãо êришталю з родовища Кайєнн, Швейца-
рія); алмаз êапсьêий (алмаз з Капсьêої обл., Півд. Африêа);
алмаз êіліêрансьêий (безбарвний топаз із Тасманії); алмаз «Кої-
нóр» (те саме, що алмаз «Кохінóр»); алмаз êорнóольсьêий (алмази
з оêолиць Корнóла, Індія); алмаз «Кохінóр» (алмаз з Індії відомий
з 1304 р. ваãою 793,5 êарата; після першої оãранêи мав ваãó 186,1
êарата, а після дрóãої — 106,1 êарата); алмаз «Кóлінан» (найбіл-
ьший з відомих алмазів з первинною ваãою 3106 êаратів, знайде-
ний ó 1905 р. на рóдниêó «Прем'єр» ó Півд. Африці); алмаз
лейê-джорджсьêий (дрібні, прозорі з сильним блисêом êристали
ãірсьêоãо êришталю з оêолиць міста Лейê-Джордж, шт.
Нью-Йорê, США); алмаз ліппсьêий (алмаз з оêолиць м. Ліпова –
êолишнє м. Ліппа, Рóмóнія); алмаз «Літній» (алмаз ваãою 46,36
êарата, знайдений ó 1966 ó Яêóтії); алмаз «Марія» (алмаз з родо-
вищ Яêóтії-Сахи ваãою 105,88 êарата); алмаз мармаросьêий (те
саме, що діамант мармаросьêий – ãірсьêий êришталь, що зóстр-
ічається ó Сх. Карпатах); алмаз матарсьêий (торãовельна назва
цирêонó з родов. Матара, о. Шрі Ланêа); алмаз медоêсьêий
(дрібні, прозорі з сильним блисêом êристали ãірсьêоãо
êришталю з родов. оêрóãа Медоê, Канада); алмаз невадсьêий
(штóчно знебарвлений обсидіан з родов. шт. Невада, США);
алмаз «Орлов» (прозорий алмаз з ледве помітним зеленó-

«Зірêа Арêанзасó», один з 
найбільших алмазів, знайдених 

в Америці: 
а – перед обробêою; 

б – оãранений дороãоцінний 
êамінь.

Рис. Схема óтворення алмазів і 
êімберлітів: 

А – первинне воãнище розплав-
леної маãми; 

Б – порції маãми, що витисêа-
ються в напрямêó поверхні; 
В – проміжне воãнище (осере-
доê маãми в межах земної 

êори); 
1 – êімберлітова жила; 2 – 

êімберлітові сілли; 
3 - êімберлітові трóбêи виб-

óхó; 4 – виêиди трóбêи вибóхó.
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вато-синюватим відтінêом; ваãа в оãраненомó виãляді 194,8
êарата; знайдений ó Голêонді, Індія на поч. XVII ст.; первісна
ваãа – 400 êар.); алмаз «Південна зірêа» (алмаз ваãою в оãране-
номó виãляді 125,5 êарата, знайдений ó 1853 ó Бразилії, ваãа до
оãранêи – 254,5 êар.); алмаз «Пітт» (те саме, що алмаз «Реãент»);
алмаз «Реãент» (алмаз ваãою в оãраненомó виãляді 136,9 êарата,
знайдений в 1701 р. в Індії); алмаз рейнсьêий (торãовельна назва
ãірсьêоãо êришталю з Німеччини); алмаз сибірсьêий (дрібні, про-
зорі з сильним блисêом êристали ãірсьêоãо êришталю з родов.
Уралó і Сибірó); алмаз сірчистий (зайва назва піритó); алмаз
«Сталінãрадсьêий» (алмаз з Яêóтії ваãою 166 êаратів); алмаз
східний (застаріла та торãовельна назва безбарвноãо êорóндó);
алмаз «Тіффені» (алмаз оранжево-жовтоãо êольорó ваãою в оãра-
неномó виãляді 128,5 êарата; знайдений ó 1878 році на родов.
Кімберлі, Півд. Африêа); алмаз óральсьêий (народна рос. назва
ãірсьêоãо êришталю або топазó); алмаз «Флорентієць» (алмаз
ваãою в оãраненомó виãляді 133,2 êар.; знайдений в 1878 р. ó
родов. Кімберлі, Півд. Африêа); алмаз херêімерсьêий (дрібні,
прозорі з сильним блисêом êристали ãірсьêоãо êришталю з оêрóãó
Херêімер, шт. Нью-Йорê, США), алмаз чорний (різновид алмазó
з блисêóчими êрапêами, яêий важче піддається шліфóванню, ніж
звичайний алмаз), алмаз шаóмберзьêий (дрібні, прозорі з силь-
ним блисêом êристали ãірсьêоãо êришталю з оêолиць Шаóмберґа,
Німеччина); алмаз «Шах» (алмаз ваãою після оãранêи 88,7
êарата; знайдений в Індії в êінці XVI ст.; первісна ваãа 95 êар.);
алмаз «Ювілейний» (алмаз ваãою 650,8 êарата, знайдений в 1895
році на родовищі Яхерсфонтейн, Півд. Африêа; ваãа після
оãранêи 245,3 êар.).

 Б.С.Панов, В.С.Білецьêий.
АЛМАЗНЕ БУРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. алмазное бóрение,
а. diamond drilling, diamond boring;  н. Diamantbohren n –
механічне обертальне бóріння породорóйнóючим
інстрóментом, армованим алмазами. Запропоноване в
1862 р. швейцарцем Ж.Лєшо при проходженні тóнелів. 
Бóровий снаряд сêладається з ал-
мазної êоронêи або долота, ал-
мазноãо розширювача, що збер-
іãає діаметр свердловини при зносі
êоронêи, êерновоãо пристрою,
êолонêової трóби та êолони бó-
рильних трóб. Алмази в матриці
êоронêи розташовóють шарами
(від 1 до 3) або їх рівномірно пере-
мішóють з матеріалом матриці
(імпреґновані êоронêи). З óрахó-
ванням хараêтерó порід тв. мат-
риці êоливається від 10 до 50 HRC
(чим міцніша і абразивніша поро-
да, тим твердіша матриця). Для
армóвання  êороноê виêористо-
вóють техн. алмази (ãол. чином
борт). Для виãотовлення одноша-
рових і баãатошарових êороноê
застосовóють алмази розміром
20-100 зерен в 1 êар; для імпреґн-
ованих êороноê, яêі виêористовóються при бóрінні дó-
же міцних, абразивних тріщинних ã.п. — від 120 до 1200
зерен в 1 êар і більше. За розташóванням в інстрóменті
розрізнюють об'ємні алмази для торця êоронêи і більш
велиêі підрізні, яêі розташовані на бічній поверхні. Ре-
сóрс алмазних породорóйнóючих інстрóментів в 8-10
разів більший порівняно з ін. інстрóментами. Висоêа
продóêтивність (в сер. проходêа алмазноãо долота в 19
разів більша, ніж шарошечноãо) досяãається завдяêи
застосóванню велиêих частот обертання бóровоãо снаря-
да (до 2000 хв-1 та більше). Найбільший ефеêт дося-
ãається при виêористанні бóрових êороноê малих ді-
аметрів (49-76 мм), при висоêих частотах обертання і
питомомó навантаженні на робочомó торці êоронêи

5-15 МПа. А.б. застосовóють звичайно в спеціальних
óмовах, яêі хараêтеризóються низьêою механічною
швидêістю, для бóріння свердловин малоãо діаметра і
при виêористанні висоêооборотних вибійних двиãóнів.
В.С.Бойêо.
АЛМАЗОНОСНА ТРУБКА,  -ої, -и, ж. *р. алмазоносная
трóбêа, а. diamond pipe, н. diamantführende Explosionsröhre f
– трóбêа вибóхó, заповнена алмазоносною породою (êі-
мберлітом). А.т. широêо відомі в ПАР та Яêóтії.
АЛОГЕННИЙ,  -оãо. * р. аллоãенный, а. allogenic, н. allogen
– те саме, що алотиãенний.
АЛОМОРФНИЙ,  -оãо. * р. алломорфный, а. allomorphic,
н. allomorph – те саме, що й êсеноморфний.

АЛОНЖ (ПИЛОВА ТРУБКА, ПАТ-
РОН),  -а, ч. * р. аллонж (пылевая трóб-
êа, патрон), а. prolong, adapter, н. Allonge
f – пилоприймач аспіраційноãо приладó
для відборó проб пилó з повітря – трóбêа
або лійêа з фільтрóючим матеріалом.  
АЛОТИГЕННИЙ,  -оãо. * р. аллотиãен-
ный, а. allothigenous, н. allothigen – прив-
несений ззовні чи той, що óтворився
раніше, ніж осадова товща, що йоãо
містить (стосовно мінералó).

АЛОТРІОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. аллотриоморфизм, а.
allotriomorphism, н. Allotriomorphismus m – те саме, що êсе-
номорфізм. 
АЛОТРІОМОРФНИЙ,  -оãо. * р. аллотриоморфный, а.
allotriomorphiс, н. allotriomorph – те саме, що êсеноморфний.
АЛОФАН,  -ó, ч. * р. аллофан, а. allophane, н. Allophan m,
Kollyrit m – мінерал, водний силіêат алюмінію несталоãо
сêладó, одночасно осаджений êолоїд ãлиноземó і êремнезе-
мó – m·Al2O3 n·SiO2 p·H2O. Містить (%): Al2O3 – 40,5; SiO2 –
23,8; H2O – 35,7. Часто містить Fe2O3 (до 0,8% в фероало-
фані), домішêи МgO, СаО, К2O, Na2O, CuO, ZnO, P2O5,
СО2, SO3. Аморфний. Гóстина 1,87±0,20. Тв. 3,0-3,5. Колір
ãолóбий, зелений, білий. Дóже êрихêий. Гіперãенний. Ізо-
тропний. Зóстрічається в зонах оêиснення рóдних родовищ
(свинцево-цинêових, мідних та ін.) і в êорі вивітрювання
разом з ãалóазитом, хризоêолою, êварцом, êарбонатами.
Розрізняють: алофан-евансит (сóміш алофанó з еванситом);

алофан залізний (різновид алофанó з Подольсьêа, Мосêовсьêої
обл., яêий містить 25% Fe2O3); алофан-опал (сóміш алофанó з
варисцитом); алофан фосфористий (різновид алофанó, яêий
містить до 8% Р2О5), алофан-хризоêола (сóміш алофанó з хризоêо-
лою).
АЛОХТОН,  -ó, ч. * р. аллохтон, а. allochthon, allochthone;
н. Allochthon n – частини сêладчастих стрóêтóр, яêі óтво-
рюють теêтонічні поêриви.
АЛОХТОННІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р, аллохтонные
отложения; а. allochthonous deposits; н. Allochtonablagerun-
gen f pl – відêлади, що óтворилися з мінеральних частиноê
або орãанічних рештоê, яêі бóли принесені з інших місць
ó резóльтаті ãеолоãічних процесів. Протилежне – авто-
хтонні відêлади.
АЛТАЇТ,  -ó, ч. * р. алтаит, а. altaite, н. Altait m – мінерал
êласó телóридів, РbТе. Містить 60,2-61,3% Рb і 36,8-38,4%
Те; домішêи: Ag, Fe, Сu, S, Se. Нерідêі тонêі вростêи телó-
ридів золота і срібла; часто зóстрічається в тісних зростêах
з самородним Аu і Ag, ґаленітом. Синãонія êóбічна. Колір
олов'яно-білий з жовтóватим відтінêом; хараêтерні брон-
зово-жовті розводи.  Тв. 2,5-3. Гóстина 8200-8300 êã/м3.
Крихêий. За походженням ãідротермальний. Поряд з ін.
телóридами — ãол. джерело попóтноãо отримання телóрó
при металóрãійній переробці поліметаліч. рóд. 

Рис. Алмазний породо-
рóйнóючий інстрó-

мент: 
а – êерновий з сóціл-
ьним ріжóчим êільцем; 
б – êерновий сеêтор-
ний; в – êерновий вві-

ãнóтий; 
ã – безêерновий опóê-

лий. 

Рис. Алонж



43 АЛТ — АЛЮ

АЛТАЙ  – ãірсьêа система Азії, розташована на тер. Ро-
сійсьêої Федерації, Монãолії та Китаю, простяãається на
2000 êм при маêс. ширині — 500 êм. Сêладається з сêлад-
ної системи сильно розчленованих хребтів, яêі створюють
вододіл ріê Об, Іртиш, Єнісей та ріê безстічної області
Центр. Азії. Найбільш висоêі вершини підіймаються в
зах. частині (Білóха, 4506 м).

Геолоãічна бóдова і êорисні êо-
палини. А. – одна з ланоê Ура-
ло-Монãольсьêоãо ãеосинêлінал-
ьноãо поясó. Являє собою сêлад-
нó сêладчастó системó, óтворе-
нó доêембрійсьêими і палео-
зойсьêими товщами, інтенси-
вно дислоêованими в
êаледонсьêó і ãерцинсьêó ери
теêтоãенезó. Сêладчасті стрó-
êтóри мають, в основномó,

півд.-сх. — півн.-зах. орієнтóвання. В післяпалеозойсьêий
час сêладчасті і ãірсьêі спорóди бóли зрóйновані і перетво-
рені в денóдаційнó рівнинó (пенеплен). Виділяються деêільêа
рóдних поясів А.: ртóтний (Катóнсьêий антиêлінорій), мол-
ібдено-вольфрамовий і залізорóдний (Холзóнсьêо-Чóйсь-
êий антиêлінорій), поліметалічний, вольфрамо- олов'яно-
мідний — Калбінсьêої зони. Осн. баãатство надр сêладають
поліметалічні родов. А. Вони лоêалізóються в області поши-
рення девонсьêих вóлêаніч. товщ, тісно з ними ãенетично
пов'язані, формóючи сімейство свинцево-цинêово-мі-
дно-баритових êолчеданних родов. вóлêаноãенноãо поход-
ження. Осн. родов. мідно-свинцево-цинêових рóд: Корбал-
іхінсьêе, Степове, Таловсьêе, Миêолаївсьêе, Білоóсівсьêе,
Березовсьêе та ін.; родов. свинцево-цинêових рóд: Рі-
ддер-Соêольне, Зирянівсьêе та ін. А. баãатий на мармóр та
виробне êаміння (яшмó, порфіри та ін.).
АЛУНД,  -ó, ч. * р. алóнд, а. alundum, aluminium-oxide
abrasive; н. Alund m – штóчний êорóнд. Одержóють А. з
боêситів. 
АЛУНІТ,  -ó, ч. * р. алóнит, а. alunite, н. Alunit m – поши-
рений породоóтворювальний мінерал êласó сóльфатів, ос-
новний сóльфат алюмінію та êалію острівної бóдови. Фор-
мóла: KAl3[(OH)6|(SO4)2]. Містить (%): K2O – 11,37; Al2O3 –
36,92; SO3 – 38,66; H2O – 13,05. Блисê сêляний. Синãонія
триãональна. Гóстина 2,6-2,8. Тв. 3,5-4. Білий з сірóватим,
жовтóватим або червонóватим забарвленням. Просвічóє
до прозороãо. Блисê сêляний, іноді перламóтровий полисê.
Риса біла. Кристали êóбічні або товстотаблитчасті, зви-
чайно в тонêозернистих, землистих, іноді волоêнистих
масах. Утворюється при дії сірчистої пари на êислі вивер-

жені ãірсьêі породи, а таêож при дії сóльфатних поверхне-
вих вод на ãлиноземисті породи. В Уêраїні є на Заêарпатті.
Виêористовóють для одержання сóльфатó алюмінію.
Розрізняють: алóніт залізний (різновид алóнітó, яêий містить

до 5% Fe2O3), алóніт натріїстий (різновид алóнітó, яêий містить
4,41 % Na2O).
АЛУНІТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. алóнитизация, а.
alunitization, н. Alunitisierung f – процес метасоматичноãо
óтворення алóнітó в ефóзивних і тóфових породах під
впливом ãідротермальних розчинів.
АЛУНІТОВІ РУДИ,  -их, -рóд, мн. * р. алóнитовые рóды, а.
alunite rock, н. Aluniterze n pl – природні мінеральні óтво-
рення, що сêладаються з мінералó алóнітó
KAl3[SO4]2(OH)6, силіêатів та ãлинистих мінералів. Рóдні
тіла заляãають ó виãляді щільної êам’янистої або пóхêої
ãлиноподібної маси чи êонêрецій в êаолінах. А.р. – про-
дóêт сольфатарної діяльності. В Уêраїні родовища А.р. є на
Заêарпатті (Береãівсьêий р-н). А.р. – êомплеêсна сирови-
на для одержання ãлиноземó, êалійно-сóльфатних добрив,
ãалóнів. 
АЛУНОҐЕН,  -ó, ч. * р. алóноãен, а. alunogen, н. Alunogen n
– мінерал, водний сóльфат алюмінію острівної бóдови.
Назва означає «похідний від ãалóнó». Формóла: Al2[SO4]3·18
Н2О. Містить (%): Al2O3 – 14,9; SO3 – 35,09; H2O – 50,01.
Синãонія триêлінна. Форми виділення: волоêнисті маси
або êірêи, рідше призматичні êристали. Гóстина 1,65. Тв.
1,5-2. Колір білий до жовтóватоãо або червонóватоãо за ра-
хóноê домішоê. Блисê шовêовистий до сêляноãо. Утворює
щільні лóсêóваті, іноді азбестоподібні маси. Зóстрічається
в зоні оêиснення піритó і районах вóлêанічної діяльності.
Заповнює тріщини ó вóãіллі, ãлинистих сланцях та в залі-
зних шляпах. Асоціює з сірêою та ґіпсом відêладів фóмарол.
Застаріла назва – алюноґен.
Розрізняють: алóноґен залізистий (те ж саме, що й алóноґен

залізний); алóноґен залізний (недостатньо вивчений водний
сóльфат сêладó (Al, Fe3+)2[SO4]3·18 Н2О).
АЛУШТИТ,  -ó, ч. * р. алóштит, а. alushtite, н. Aluschtit m
– 1) Водний алюмосиліêат êальцію, алюмінію і маãнію
Ca0,19Al5,80Mg0,51[(OH)10| Al0,80Si7,20O20]·2H2O. Містить (ро-
дов. Усêют, Уêраїна, Крим; %): СаО – 1,1; Al2О3 – 35,0;
MgО – 2,14; SiO2 – 45,34; H2O+ – 10,4; H2O- – 2,38. Домі-
шêи: FeO, Na2O, K2O, TiO2, Fe2O3. Утворює êірочêи або
нальоти ãолóбоãо êольорó. Знайдений ó êварцових жилах
таврійсьêих сланців південноãо береãа Кримó та ó êварцо-
во-êришталеносних прожилêах родовища Усêют (сх. óз-
бережжя Кримó). Рідêісний. 2) Сóміш диêітó з ãідросл-
юдою.
АЛЮВІАЛЬНА ДОЛИНА,  -ої, -и, ж. * р. аллювиальная
долина, а. aggraded valley, alluvial valley; н. zugeschuttetes Tal
n – долина, дно яêої вêрите річними наносами (алювієм).
АЛЮВІАЛЬНА ТЕРАСА,  -ої, -и, ж. *р. аллювиальная
терраса, а. alluvial terrace; н. Alluvialterrasse f – тераса рі-
чêи, сêладена алювієм. 
АЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. – Див. алювій.
АЛЮВІАЛЬНІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. аллювиальные во-
ды, а. alluvial waters, н. Alluvialgewässer n pl – підземні води,
яêі належать до древніх та сóчасних відêладів річêових до-
лин (ãалечниê, ãравій, пісоê з вêлюченнями ãлини).
АЛЮВІАЛЬНІ РОЗСИПИ,  -их, -ів, мн. * р. аллювиальные
россыпи, а. alluvial placer, н. Alluvialseifen f pl – сêóпчення
зерен ê.ê. в óламêових відêладах рóслової фації алювію.
Виниêає внаслідоê рóйнóвання і розмивó ãірсьêих порід
êорінних родовищ та проміжних êолеêторів. Більшість
А.р. мономінеральні (напр., А.р. золота, платини, олова,
алмазів), але часто зóстрічаються полімінеральні (напр.,

Гірсьêий Алтай (вершина 
Корона Алтаю).

Рис. Алтай.
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золото-платинові, олово-вольфрамові, титано-цирêоні-
єві, тантало-ніобієві). Поширені в осн. в ãірсьêих р-нах і
формóються ó зв'язêó з ерозійними циêлами в фазі поã-
либлення (ãлибинна ерозія) і розширення (бічна ерозія)
долини. Фіз. властивості êорисних мінералів (ãóстина,
твердість, розмір зерен) визначають осн. відмінності в
бóдові А. р. Корисні мінерали найбільшої ãóстини
(1,5-2,1·104 êã/м3) — осмистий іридій, залізиста платина,
золото — êонцентрóються в припідошвовій частині алю-
вію, іноді прониêаючи по тріщинах в пліт на ãлиб. до
1-1,5 м, і óтворюють розсипи товщиною від десятêів см до
деêільêох м, що переêриваються більшими за товщиною
непродóêтивними відêладами. Мінерали сер. ãóстини
(6-8·103 êã/м3) — êаситерит, вольфраміт, êолóмбіт, тан-
таліт óтворюють розсипи товщиною деê. м, яêі належать
до ниж. половини рóсловоãо алювію. Мінерали малої ãóс-
тини (3,5-5·103 êã/м3) — ільменіт, цирêон, монацит, алмаз
та ін. êоштовні і виробні êамені — розподіляються по всь-
омó рóсловомó алювію, óтворюючи розсипи потóжністю
10-12 м і більше. А.р. мають різноманітний зернистий
сêлад êорисних мінералів. Велиêі зерна мінералів
бóдь-яêої ãóстини, а таêож дрібні частинêи висоêої ãóс-
тини осідають в основі рóсловоãо алювію; дрібні зерна
(іноді навіть мінералів висоêої ãóстини) розподіляються ó
верх. шарах алювію, нарощóючи товщинó А.р., приóроче-
них до плотó. Ґранóлометричний сêлад А. р. êоливається
від ãрóбоóламêовоãо до піщаноãо (дрібні валóни 5-10%,
ãальêа 30-80%, ãравій 10- 40%,  пісоê 10-30%,  мóл 5 -10%,
ãлина 1-5%). У відповідності з ãеоморфолоãіч. óмовами,
що залежать від неотеêтонічних рóхів, виділяють А.р.,
що розміщóються на різноманітних висотних рівнях: в
межах підняття – водороздільні, терасові, долинні, рóс-
лові, êосові; ó западинах — захоронені терасові і до-
линні; в аêóмóлятивній товщі на псевдоплотах — висячі.
У межах підняття переважають неãлибоêо залеãлі розсипи
(ãлиб. до 15 м), ó западинах – ãлибоêо залеãлі (ãлиб.
20-300 м, частіше до 100 м); висячі розсипи заляãають не-
ãлибоêо. Первинне заляãання може бóти порóшене по-
дальшими епіãенетичними ãеол. процесами: пліêативн-
ими і диз’юнêтивними теêтоніч. деформаціями, річê-
овою і морсьêою ерозією, еêзарацією льодовиêів.
    У долинах сóчасних річоê знаходяться А.р. в осн. четвер-
тинної (антропоãенної) доби, в долинах древніх річоê — не-
оãенові, палеоãенові і мезозойсьêі. Відомі і більш древні
розсипи — до протерозойсьêої доби вêлючно. Серед різних
типів розсипних родов. А.р. відіãрають провіднó роль при
видобóванні золота, платини, олова, вольфрамó, підлеãлó —
при видобóванні êоштовних і виробних êаменів, незначнó
—  при видобóванні титанó і цирêонію, танталó і ніобію.
Найбільш відомі золотоносні розсипи Колими і Чóêотêи,
Алясêи, Каліфорнії, алмазні А.р. в ПАР.  

АЛЮВІЙ,  -ю, ч. * р. аллювий, а.
alluvium, alluvial deposit, н. Alluvium
n, Alluvialboden m – відêлади, наãро-
маджені в долинах водними пото-
êами (ãальêа, ãравій, пісоê, ãлина).
Формóються внаслідоê перевідêл-
адення ãірсьêих порід і продóêтів їх
вивітрювання.

АЛЮМІНАТИ,  -ів, мн, * р. алюминаты, а. aluminate, н. Alu-
minate n pl – мінерали, солі алюмінієвих êислот Н2Al2O4.
Зóстрічаються в природі, напр., мінерали хризоберил,
шпінелі. Алюмінати натрію застосовóються ó теêстильній

промисловості яê протрава при фарбóванні тêанин; А. êа-
лію – основна сêладова частина швидêотóжавіючоãо це-
ментó; алюмінати рідêісноземельних елементів – êомпо-
ненти елеêтроêераміêи. Інша назва – алюмініати.
Розрізняють: алюмінат свинцевий (плюмбоãóміт), алюмінат

хлористий (помилêова назва хлоралюмінітó).
АЛЮМІНІЄВІ РУДИ,  -вих, рóд, мн. * р. алюминиевые рó-
ды, а. aluminium ores; н. Aluminiumerze n pl, Aluerze n pl –
ãірсьêі породи, з яêих добóвають алюміній. Потенційною
сировиною для одержання алюмінію є таêож êіанітові,
силіманітові та андалóзитові сланці, êаолінітові ãлини й ар-
ãіліти. Основні А.р. — боêсити, алóніти, нефелінові сіє-
ніти. В Уêраїні є в Приазов`ї, на Заêарпатті, в межах Уê-
раїнсьêоãо щита. 
АЛЮМІНІЙ,  -ю, ч. * р. алюминий, а. aluminium; н. Aluminium
n – хімічний елемент. Символ Al, ат. н. 13; ат. м. 26,9815.
Сріблясто-білий метал, сêладова частина боêситів, алó-
нітів, êаолінітів, нефелінів та інших мінералів. Т-ра плав-
лення tлп = 660оС; т-ра êипіння têип = 2452оС. Гóстина 2,7.
Пластичний. Хороший елеêтропровідниê. Вміст в земній
êорі 8,8 % за масою. За розповсюдженістю в природі зай-
має 4-е місце (після О, Н і Si) та 1-е серед металів. Відомо
деêільêа сотень мінералів А. (алюмосиліêати, боêсити,
алóніти та ін.). Найважливіші мінерали: боêсит, алóніт,
нефелін. На повітрі вêривається тоненьêою плівêою оêси-
дó, яêа перешêоджає подальшомó оêисненню металó. А.
— основа леãêих сплавів. Глобальні запаси А. на Землі (в
межах ноосфери) сêладають 1,2·109 т (2000 р.), термін їх ви-
черпання за проãнозами Римсьêоãо êлóбó – 55 роêів.
Термін «алюміній» є сêладовою назв рядó мінералів. Розрізн-

яють: алюміній-монтморилоніт (бейделіт); алюміній-отеніт
(сабóãаліт), алюміній-сапоніт (сапоніт алюмініїстий); алюм-
іній-фероантофіліт (різновид антофілітó, яêий містить Al i Fe);
алюміній-хлорид (трихлорид алюмінію; AlCl3, синãонія моноêлі-
нна, псевдоãеêсаãональна; відомий ó фóмаролах Везóвію).
АЛЮМІНІТ,  -ó, ч. * р. алюминит, а. aluminite, н. Aluminit
m – водний основний сóльфат алюмінію. Формóла:
Al2[(OH)4|SO4]·7H2O. Містить (%): Al2О3 – 29,62; SO3 –
23,27; H2O – 47,11. Синãонія моноêлінна. Гóстина
1,66-1,82. Тв. 1-2. Колір білий. Блисê матовий, землистий.
Крихêий. Поширений мінерал êори вивітрювання. Зóстр-
ічається ó виãляді нитêоподібних волоêнистих аґреґатів ó
сóчасних та неоãен-палеоãенових породах. Відомий яê
продóêт дії на алюмосиліêати сóльфатних розчинів, яêі óт-
ворюються при рóйнóванні піритó або марêазитó. Розрізн-
яють алюмініт êременистий – сóміш алофанó з алóнітом.
АЛЮМІНІЮ ОКСИД,  -…, ó, ч. * р. алюминия оêсид; а.
aluminium oxide, н. Aluminiumoxid n – сполóêа алюмінію з
êиснем Al2O3. Білі êристали, нерозчинні ó воді, хімічно дó-
же стійêі, температóра плавлення 2050 °C. Зóстрічається ó
природі ó виãляді мінералів êорóндó, рóбінó, сапфірó. Засто-
совóють для одержання алюмінію, виãотовлення воãнет-
ривів, абразивів, êаталізаторів, сорбентів тощо. Синонім:
ãлинозем. 
АЛЮМО…,  р. алюмо…, а. alumo… н. Alumo… – префіêс,
яêий вживається в назвах мінералів, щоб підêреслити на-
явність алюмінію в сêладі мінералó. Приêлади: алюмобере-
зовіт, алюмоберил, алюмосиліêати, алюмоґетит, алюмо-
епідот, алюмоешеніт, алюмосапоніт тощо.
АЛЮМОАЗБЕСТОЇДИ,  -ів, мн, * р. алюмоасбестоиды, а.
alumoasbestoides, н. Alumoasbestoide n pl – напівêристалічні
мінерали ãрóпи палиãорсьêітó. 
АЛЮМОБРИТОЛІТ,  -ó, ч. * р. алюмобритолит, а. alumo-
britholite, н. Alumobritholit m – алюмосиліêофосфат êаль-
цію, алюмінію та рідêісних земель з приблизною формóлою

Рис. Рóсловий (1) і 
заплавний (2) алювій.
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– (Ca, Al, Ce, La, Y, Fe)5[(F, OH)|(SiO4, PO4, AlO4)3].
Містить (%): СаО – 17,34; Al2О3 – 14,91; TR2O3 – 27,58;
ThO2 – 4,76; Fe2О3 – 5,42; F – 1,66; SiO2 – 21,93; Н2О –
0,7. Домішêи: Р2О5; ZrO2; UO3; FeO; Na2O. Метаміêтний.
Зерна видовжені або неправильної форми. Нерівномірно
забарвлений в жовто-бóрий, трохи зеленóватий êолір.
Блисê сêляний до жирноãо. Злом раêовистий. Знайдений
в маãнетит-рибеêіт-польовошпатових призальбандових
частинах пеãматитових жил лóжних ґранітів Сибірó.
АЛЮМОГЕЛЬ,  -ю, ч. * р. алюмоãель, а. alumogel, alumina
gel; н. Alumogel n – пориста біла маса, іноді прозора, за
сêладом – алюмінію оêсид, за властивостями  —  адсор-
бент.
АЛЮМОГІДРОКАЛЬЦИТ,  -ó, ч. * р. алюмоãидроêаль-
цит, а. alumohydrocalcite, н. Alumohydrokalzit m – мінерал,
водний основний êарбонат êальцію та алюмінію острівної
бóдови. Формóла: CaAl2(CO3)2 (OH)4⋅3H2O. Містить (%):
CaО – 16,68; Al2О3 – 30,38; CO2 – 26,16; H2O – 26,78. Син-
ãонія триêлінна. Гóстина 2,231. Тв. 2,5. Кристали ãолчасті.
Спайність досêонала. Колір білий з блаêитним відтінêом.
Блисê сêляний. Крихêий. Утворюється під дією êарбонат-
них вод на алофан. Зóстрічається в êрейдоподібних масах
радіальноволоêнистої та сферолітової бóдови. Рідêісний.
Є в Хаêасії (Сибір), де асоціює з алофаном, а таêож в
Польщі (Нова-Рóда), ФРН (Берãіш-Гладбах) і ó Паêис-
тані (Чітрал).
АЛЮМОСИЛІКАТИ,  -ів, мн, * р. алюмосилиêаты, а.
alumosilicates, н. Alumosilikate n pl – мінерали êласó сил-
іêатів, êремнеêисневі сполóêи, ó стрóêтóрі яêих алюміній
займає положення, аналоãічне êремнію, тобто оточений
чотирма атомами êисню (напр., польові шпати, цеоліти,
слюди та ін.). Більшість А. мають ãóстинó менше 2890 êã/
м3. А. – одна з основних сêладових більшості порід земної
êори (вивержених, óламêових і осадових). Заãалом А.
сêладають понад 50% об'ємó верх. частини літосфери. У
сêладі ґранітів А. сêладають 65-75% (за об'ємом).
АЛЮМОШПІНЕЛІДИ,  -ів, мн, * р. алюмошпинеллиды, а.
alumospinellides, н. Alumospinellide n pl – сêладні оêсиди,
похідні Al2О3, яêий заміщóється на Fe2О3 та Cr2O3. Сполó-
êи, яêі óтворюються при цьомó, є перехідними до заліз-
ошпінелідів та хромшпінелідів. 
АЛЮМОТОЛ,  -ó, ч. * р. алюмотол, а. alumotrinitrotoluene;
н. Alumotrinitrotoluol n, Alumotol n – водотривêа вибóхова
речовина, що є сóмішшю тротилó з алюмінієм ó виãляді
ґранóл різноманітної êрóпності. Сипêий, не злежóється
навіть ó волоãомó стані. Застосовóється при розробці ро-
довищ відêритим способом. Виãотовляється водною ґра-
нóляцією сóспензії алюмінієвоãо порошêó в розплавлено-
мó тротилі. Придатний для механізованоãо заряджання
свердловин бóдь-яêоãо стóпеня обводненості ó міцних по-
родах при розробці родов. відêритим способом. Придат-
ний таêож для вибóхових робіт під водою на велиêих ãли-
бинах.
АЛЮОДИТ,  -ó, ч. * р. аллюодит, а. alluaudite, н. Alluaudit
m – 1) Фосфат натрію, заліза і марãанцю Na2(Fe3+,
Mn2+)3[PO4]3. Містить (%): Na2О – 7,85; Fe2О3 – 20,23;
MnО – 17,97; P2O5 – 53,95. Синãонія моноêлінна. Зóстр-
ічається в сóцільних масах, зернистих, радіальноволоêни-
стих, êóлястих аґреґатах. Спайність досêонала. Колір жов-
тий, бóрóватий або зелений. Гóстина 3,576. Тв. 5-5,5. Ут-
ворюється при оêсидації варóлітó або натрофілітó. Зóстр-
ічається в родовищі Варóтресê, Швеція. Рідêісний. 2) По-
милêова назва дюфренітó.

Розрізняють: алюодит залізний (різновид алюодитó, яêий
містить понад 20% Fe2О3); алюодит марãанцевистий (різновид
алюодитó, яêий містить більше марãанцю, ніж заліза).
АЛЬБІТ,  -ó, ч. * р. альбит, а. albite, н. Albit m – породоóт-
ворювальний мінерал вивержених ãірсьêих порід êласó сил-
іêатів, білий натрієвий польовий шпат. Формóла: Na
[AlSi3O8]. Містить (%): Na2О – 11,67; Al2О3 – 19,35; SiO2 –
68,44. Домішêи: K, Ca, Rb, Cs. Синãонія триêлінна. Вид
пінаêоїдальний. Кристали таблитчасті. Спайність досêо-
нала. Гóстина 2,6. Тв. 6-6,5. Блисê сêляний. Утворюється
таêож ó зв’язêó з метасоматичними процесами. Виêорис-
товóють ó êерамічномó виробництві. В Уêраїні є в межах
Уêраїнсьêоãо щита. 
Розрізняють: альбіт висоêий (висоêотемператóрний різновид

альбітó); альбіт ґаліїстий (штóчний альбіт, в яêомó алюміній
ізоморфно заміщений ґалієм); альбіт ґерманіїстий (штóчний аль-
біт, в яêомó êремній заміщений ґерманієм); альбіт двійниêовий
(здвоєні êристали альбітó); альбіт êаліїстий (різновид альбітó з
вмістом К[AlSi3O8] понад 10%); альбіт низьêий (низьêотемпера-
тóрний різновид альбітó) та ін.
АЛЬБІТОФІР,  -ó, ч. * р. альбитофир, а. albitophyre,
keratophyre; н. Albitophyr m, Keratophyr m – маãматична
ãірсьêа порода, різновид порфірó, в яêомó êристали основ-
ної маси породи представлені альбітом. Інша назва — êе-
ратофір.
АЛЬБСЬКИЙ ЯРУС, АЛЬБ,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р. альбсêий
ярóс, альб; а. Albian, н. Alb m, Albien n – верхній (шостий
знизó) ярóс нижньоãо відділó êрейдової системи.
АЛЬГІНІТ,  -ó, ч. * р. альãинит, а. alginite, н. Alginit m –
мацерал,  яêий за оптичними та хімічними властивостями
належить до ãрóпи ліптинітó. Хараêтерний або основний
мацерал сапропелітів. За походженням – це нижчі росли-
ни, міêросêопічні êолонії водоростей (зелені, синьозе-
лені) збаãачені ліпідною речовиною. Таê яê і сьоãодні, во-
ни жили в застійних водоймах з відêритим дзерêалом вод
– прісних, солонóватих. При відмиранні óтворили на дні

сóцільні сêóпчення або
разом з матеріалом вищих
рослин, тварин, баêтерій,
мінеральних речовин — сап-
ропель. На нижчій стадії
вóãлефіêації А. Є щільним
сêóпченням трóбчастих
водоростей ó виãляді ãі-
лчастих ãрóдоê. На
êам’яновóãільній стадії  А.
має оêрóãлó, овальнó фор-
мó з ãрóдêóватою або од-
норідною стрóêтóрою.

Колір блідо-жовтий в прохідномó світлі і темно-êоричне-
вий до чорноãо – ó відбитомó. На антрацитовій стадії на-
бóвають лінзовидної форми, анізотропні. У відбитомó по-
ляризованомó світлі в стані прояснення А. має сірий êолір
на фоні білоãо вітринітó, а в стані зãасання – світло-сірий
в порівнянні з темно-сірим вітринітом. Розрізняють та-
ломоальãініт – відоêремлені еêземпляри А. та êоло-
альãініт – прошарêи ãомоãенної маси А. 
АЛЬДЕГІДИ,  -ів, мн, * р. альдеãиды; а. aldehydes; н. Alde-
hyde m pl – aліфатичні та ароматичні сполóêи, що містять
альдеãіднó ãрóпó НС=О. Для всіх альдеãідів, êрім фор-
мальдеãідó, дві протилежні сторони êарбонільної ãрóпи
прохіральні (енантіотропні). Здатні óтворювати ãідратнó
формó RCH(OH)2, особливо яêщо ãрóпа R – сильний
елеêтроноаêцептор. Леãêо оêиснюються до êислот. При
відновленні дають спирти. Приєднóють нóêлеофіли, óтво-

Рис. Альãініт (темні овальні тіла) 
ó боãхеді. С1. Львівсьêо-Волинсь-

êий басейн. Відбите світло, 
повітряне середовище.
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рюючи ціанãідрини або оêсинітрили RHC(OH)CN, аце-
талі RHC(OH)OAlk, з воденьвмісними нóêлеофілами ре-
аêція йде далі (з óтворенням азометинів, енамінів, оê-
симів, ãідразонів, нітронів). Реаêції таêож перебіãають за
óчастю атома Н-альдеãідної ãрóпи (бензоїнова, формої-
нова êонденсації), альдеãіди здатні приєднóватися до
олефінів (реаêція Прінса) та ін.
АЛЬМАНДИН,  -ó, ч. * р. альмандин, а. almandine, н. Al-
mandin m – типовий мінерал êристалічних сланців, яêі
містять ґранат і óтворилися при реãіональномó метамор-
фізмі ãлинистих порід. Залізисто-алюмініїстий силіêат ос-
трівної бóдови. Формóла: Fe2(3)+Al2[SiO4]3. Містить (%): FeО
– 43,3; Al2О3 – 20,5; SiO2 – 36,2. Синãонія êóбічна.
Спайність недосêонала. Гóстина 3,8-4,3. Тв. 7,0-7,5. За-
барвлення фіолетово-червоне, рідше темно-êоричневе,
ãóсто-червоне. Злом нерівний. Зóстрічається ó пеãмати-
тах, інêоли в ґранітах. Розмір êристалів від 5-6 мм до 5
см. Прозорі êристали А. — êоштовні êамені IV порядêó, а
дрібнозернисті виділення і непрозорі відміни виêористо-
вóються яê абразивна сировина.
Розрізняють: альмандин ітріїстий (різновид альмандинó, яêий

містить до 2,6% Y i Th); альмандин марãанцевистий (різновид
альмандинó, яêий містить Мn менше за Fe); альмандин-піроп
(алюмініїстий ґранат заліза й маãнію (Fe, Mg)3Al2[SiO4]3; сêлад і
властивості змінюються від залізистоãо різновидó – альмандинó
до маãніїстоãо – піропó); альмандин-спесартин (алюмініїстий
ґранат заліза і марãанцю (Fe, Mn)3Al2[SiO4]3; сêлад і властивості
змінюються від залізистоãо різновидó – альмандинó до марãанце-
вистоãо – спесартинó).
АЛЬПИ,  * р. Альпы, а. the Alps, н. Alpen pl – найвища ãір-
сьêа система Зах. Європи (Італія, Франція, Швейцарія,

Австрія, ФРН, Словенія, Ліхтенштейн). Довжина бл. 1200
êм, ширина до 260 êм, висота до 4807 м (ã. Монблан). Ут-
ворюють опóêлó на північний–захід дóãó. Утворилися під
час Альпійсьêої сêладчастості. Осьова зона А. сêладена
êристалічними та метаморфічними породами, по периферії
– флішовими та моласовими формаціями. Родовища залі-
зних, марãанцевих і поліметалічних рóд, êам. солі, чис-
ленні виходи мінер. вод. Бл. 1200 льодовиêів (пл. понад 4000
êм2). Баãато озер теêтоніêо-льодовиêовоãо походження. 
АЛЬПІДИ,  -ів, мн, * р. альпиды, а. Alpides, н. Alpiden f pl –
області альпійсьêої сêладчастості. 
АЛЬПІЙСЬКА СКЛАДЧАСТА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА
ОБЛАСТЬ, АЛЬПІЙСЬКО-ГІМАЛАЙСЬКА СКЛАД-
ЧАСТА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА ОБЛАСТЬ  – наймолод-
ша частина Середземноморсьêоãо ãеосинêлінальноãо поясó,
що аêтивно розвивалася в мезозої і êайнозої, рóхома діля-
нêа земної êори між êонтинентальними плитами Євразії,
Зах. Африêи, Аравії та Індостанó, що спочатêó сêладали
Гондванó. Розвитêó області передóвало відмирання палео-
зойсьêоãо оêеаніч. басейнó Палеотетісó (див. Тетіс) в
пізньомó палеозої з óтворенням ãерцинсьêоãо сêладчасто-
ãо поясó. У êінці пермі і тріасі вирівняна поверхня ãер-
цинсьêоãо сêладчастоãо êомплеêсó бóла поêрита дрі-
бним, епі-êонтинентальним морем; лише на сх., можли-
во, збереãлися реліêти Палеотетісó. У êінці тріасó поча-
лися розêолювання êонтинентальної êори і рифтоóтво-
рення. Це привело до формóвання новоãо ãлибоêоãо ба-
сейнó з оêеаніч. êорою — Неотетісó (Тесісó). З êінця юри
почалося сêорочення площі Неотетісó внаслідоê збли-
ження Африêи — Аравії, а потім і Індостанó з Євразією; в
êінці еоценó êонтинентальні брили Африêи-Аравії й Індо-
станó прийшли в пряме зітêнення з Євразією. Цей процес
сóпроводжóвався інтенсивними сêладчастими і насóвни-
ми деформаціями з óтворенням велиêих теêтоніч. поêри-
вал (шар'яжів), зміщених в осн. до периферії області. У ол-
іãоцені — міоцені в деформацію бóли залóчені і ãлибоêі ãо-
ризонти êори з óтворенням Піренеїв, Андалóсьêих ãір,
Ер-Рифó і Тель-Атласó, Апеннін, Альп і Карпат (Бесêид),
Кримсьêих та Динарсьêих ãір, Балêан, Кавêазó, ãористих
районів Тóреччини і Іранó, Афãаністанó, Паêистанó, Гім-
алаїв. Найбільш інтенсивне ãороóтворення почалося в
пізньомó міоцені. Одночасно відбóвалося формóвання
ãлибоêоводних басейнів Середземноãо, Чорноãо, Каспі-
йсьêоãо, Адріатичноãо, Еãейсьêоãо, Азовсьêоãо морів,
проãинів, зайнятих алювіальними рівнинами pp. Ебро,
Гвадалêвівір, По, Дóнай, Кóбань, Тереê, Ріоні, Кóра, Інд,
Ганã, Брахмапóтра. Новітнє підняття сóпроводжóвалося
вóлêаніч. діяльністю, особливо аêтивною в Середземно-
мор'ї, в Анатолії, на Маломó Кавêазі і на тер. Іранó. У ме-
жах ãірсьêих спорóд А.с.ã.о. відомі численні родов. полім-
еталіч. рóд, молібденó, ртóті, боêситів, а таêож в перед-
ãірсьêих р-нах та проãинах — нафти і ãазó (зоêрема, в Уê-
раїні — Карпати, Крим), бóроãо вóãілля.
АЛЬПІЙСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. альпий-
сêая сêладчастость; а. alpine folding; н. alpine Orogenese f,
alpine Faltung f – наймолодша за ãеолоãічним віêом де-
формація земної êори, що почалася з êінця мезозойсьêої і
тривала протяãом êайнозойсьêої ери. Завершилася ви-
ниêненням молодих ãірсьêих óтворень — альпід. Один з
р-нів типовоãо виявó — Альпи. Крім Альп, до А.с. нале-
жать: в Європі — Піренеї, Андалóсьêі ãори, Апенніни,
Карпати, Динарсьêі ãори, Балêани; на півн. Африêи —

Альпи.

Рис. Альпи.
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ãори Атлас; в Азії — Кавêаз, Понтійсьêі ãори і Тавр, Тóрê-
мено-Хорасансьêі ãори, Ель-Бóрс і  Заãрос, Сóлейманові
ãори, Гімалаї, сêладчасті ланцюãи М’янми, Індонезії,
Камчатêи, Японсьêих і Філіппінсьêих о-вів; в Півн. Аме-
риці – сêладчасті хребти Тихооêеансьêоãо óзбережжя
Алясêи і Каліфорнії; в Півд. Америці — Анди; архіпелаãи,
що обрамовóють Австралію. З А. с. пов'язаний розвитоê
різноманітних плóтоноãенних і вóлêаноãенних ãідроте-
рмальних родов. рóд міді, цинêó, свинцю, золота, вольфра-
мó, олова, молібденó і особливо сóрми та ртóті.
АЛЬПІЙСЬКИЙ (СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ) ГЕО-
СИНКЛІНАЛЬНИЙ СКЛАДЧАСТИЙ ПОЯС,  -оãо (-оãо),
-оãо, -оãо, ó, ч.  — знаходиться на півдні Євразії, теêтоні-
чно аêтивний. Протяжність – 16 тис. êм. Сêладається з
байêальсьêих, êаледонсьêих, ãерцинсьêих, êіммерійсьêих
і альпійсьêих ãеосинêлінальних сêладчастих систем. В
Уêраїні охоплює Карпатсьêі та Кримсьêі ãори, Переддобрó-
жинсьêий проãин, Азово-Чорноморсьêó ãеосинêлінальнó сис-
темó.
АЛЬСТОНІТ,  -ó, ч. * р. альстонит, а. alstonite, н. Alstonit
m – мінерал, êарбонат барію і êальцію острівної бóдови.
Формóла: BaCa(CO3)2. Містить (%): BaО – 51,56; СaО –
18,85; CO2 – 29,59. Домішêи Sr до 4,3%. Синãонія триêлінна
і ромбічна. Гóстина 3,71. Тв. 3-4,5. Кристали ó виãляді
псевдоãеêсаãональних дипірамід. Ізотропний з араãон-
ітом. Колір білий. Блисê сêляний. Прозорий. Розповсюд-
жений в низьêотемператóрних ãідротермальних родови-
щах. Вперше знайдений ó свинцевих родов. біля Альстона
(Анãлія). Асоціює з êальцитом, баритом і вітеритом.
АЛЬТЕРНАТИВA,  -и, ж. * р. альтернативa, а.
alternative, н. Alternative f – теза, що допóсêає однó з двох
або êільêох можливостей. 
АЛЬТИТУДА,  -и, ж. * р. альтитóда, а. altitude; н. Altitude
f – Див. абсолютна висота.
АЛЬФА-РАДІОАКТИВНІСТЬ,  -і, ж. * р. альфа-радиоаê-
тивность, а. alpha radioactivity, н. Alpharadioaktivität f – радіо-
аêтивність, при яêій випромінюються альфа-частинêи.
Інша назва  —  а л ь ф а - р о з п а д .
АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТР,  -а, ч. * р. альфа-спеêтрометр,
а. alpha spectrometer, н. Alphaspektrometer n – прилад, за
допомоãою яêоãо досліджóють спеêтр альфа-частиноê,
що їх випромінюють радіоаêтивні ядра.
АЛЬФА-ЧАСТИНКИ,  -ноê, мн. * р. альфа-частицы, а.
alpha-particles, н. Alphateilchen n pl – ядра атомів ãелію.
Кожна А.-ч. сêладається з 2 нейтронів і 2 протонів.
АЛЯСКИТ,  -ó, ч. * р. алясêит; а. alaskite; н. Alaskit m –
лейêоêратовий сóблóжний ґраніт. Сêладається з êрóпних
êристалів êварцó (біля 35%), êалієво-натрієвоãо (55-65%)
та вапняêово-натрієвоãо (менше 10%) польовоãо шпатó.
Добóвається ãол. чином в Канаді та Японії. Родов. розроб-
ляються відêритим способом. Виêористовóється ó вироб-
ництві сêла та êераміêи. 
АМАЗОНІТ,  -ó, ч. * р. амазонит, а. amazonite, н. Amazonit
m, Amazonenstein m, Amazonen-Jade m – мінерал êласó сил-
іêатів, різновид êалієвоãо польовоãо шпатó блаêитно-зе-
леноãо êольорó. Різновид міêроêлінó, яêий містить RbO
(до 3 %) та Cs. Блисê сêляний, до перламóтровоãо. Зóстр-
ічається  ó пеãматитах і деяêих ґранітах (вростêи білоãо
альбітó). Виêористовóють яê виробне êаміння. Від назви
ріêи Амазонêи.
АМАЛЬҐАМА,  -и, ж. * р. амальãама, а. amalgam, н. Amal-
gam n – 1) Сплав, одним з êомпонентів яêоãо є ртóть.
Застосовóють при золоченні металевих виробів, ó вироб-

ництві дзерêал. 2) Переносно – сóміш різнорідних речей. 
АМАЛЬҐАМА ЗОЛОТА – інтерметалічна сполóêа ртóті і
золота (Au2Hg3). Сêлад ó %: Au – 39,63; Hg – 60,37. Іноді
містить до 7%  Ag. Зóстрічається ó природі ó виãляді зерен
і плівоê білоãо і світло-жовтоãо êольорó, рідинної маси, а
таêож êристалів. Блисê металічний. Гóстина 15,47. Знай-
дена в розсипах Маріпоза (шт. Каліфорнія, США), разом з
самородною платиною в Колóмбії, на о. Калімантан.
АМАЛЬҐАМА МАСЛОВУГІЛЬНА – просторова тиêсо-
тропна стрóêтóра з êрапель та плівêи масла і вóãільних зе-
рен, яêа виниêає в водній ãідросóміші при збаãачóванні,
зневодненні та облаãороджóванні вóãілля методами масляної
аґломерації та ґранóляції.
АМАЛЬҐАМА ПАЛАДІЇСТА – паладіїста ртóть PdHg.
Містить Pd – 35,9%; Hg – 64,1%. Синãонія êóбічна. Утво-
рює зерна сріблясто-білоãо êольорó (самородêи). Блисê
металічний, сильний. Гóстина 13,48-16,11. Тв. 3,75.
Крихêа. Знайдена ó виãляді розсіяних зерен і самородêів
при промиванні алмазів на р. Потаро в Ґайані. Інші назви:
потарит, амальґама паладію.
АМАЛЬҐАМА СРІБЛА – інтерметалічна сполóêа ртóті
та срібла – (HgAg). Вміст Hg – від 51 до 73%. Синãонія
êóбічна. Зóстрічається ó виãляді зерен, нальотів, де-
ндритів, êристалів. Кристали додеêаедричні, рідше тетра-
ãон-триоêтаедричні, оêтаедричні та êóбічні. Гóстина
13,7-14,1. Тв. 3. Колір і риса срібно-білі до темних. Блисê
металічний. Непрозора. Спайність дóже недосêонала.
Злом раêовистий до нерівноãо. Досить êрихêа, до êовêої.
Зóстрічається в ртóтних та срібних родовищах разом з ба-
ритом, ґаленітом, арґентитом, цеолітами, а таêож ó êвар-
цових та баритових жилах з піритом і êіновар'ю ó виãляді
вêлючень ó êальциті. Рідêісна. В.С.Білецьêий.
АМАЛЬҐАМАТОР,  -а, ч. * р. амальãаматор, а. amal-
gamator, н. Amalgamator m – апарат, в яêомó провадять
амальґамацію. Здебільшоãо це дерев’яні або металеві єм-
êості (нерóхомі та вібрóючі), в яêих іноді заêріплюють
амальґамовані мідні листи, таêим чином, щоб пóльпа про-
ходила по зиãзаãоподібномó шляхó.
АМАЛЬҐАМАЦІЯ,  -ії, ж. * р. амальãамация, а. amalgama-
tion; н. Amalgamation f, Amalgamieren n, Amalgamierung f,
Quicken n – 1) Поêриття металó, сêла амальґамою. 2)
Спосіб збаãачення тонêо подрібнених рóд або пісêів êольо-
рових та блаãородних металів, оснований на вибірêовомó
змочóванні металів ртóттю. При таêомó змочóванні мета-
ли óтворюють сплави – амальґами, яêі відділяють від нез-
мочених ртóттю частиноê пóстої породи. Різновид А.,
при яêомó змочóваність поêращóють шляхом дії постійн-
оãо стрóмó, називають елеêтроамальґамацією. Найбільш-
оãо поширення А. набóла при вилóченні золота. Розрізн-
яють: А. внóтрішню — процес при яêомó вловлювання
протіêає при подрібненні в момент розêриття дороãоці-
нних металів; А. зовнішню — вловлювання здійснюється
амальґамованою поверхнею мідних листів, заêріплених
на шлюзах і в амальґаматорах. А. відома понад 2000 роêів.
Основний недоліê А. — сêладність забезпечення вимоã
техніêи безпеêи. 3) Одержання сóміші різнорідних речей.
В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо.
АМАСКІД ГІРСЬКИЙ,  -ó, -о, ч. * р. амасêид ãорный, а.
rock amaskite,  н. Gebirgsamaskit m – різновид обманêи роãо-
вої ó виãляді паралельних або радіально-волоêнистих ãол-
частих êристалів. 
АМБЕР,  -ó, ч. * р. амбер, а. amber, н. Amber m – застаріла
назва бóрштинó (янтарю).
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АМБЛІГОНІТ,  -ó, ч. * р. амблиãонит, а. amblygonite; н. Amb-
lygonit m – мінерал êласó фосфатів, ãідроêсилистий різн-
овид мінеральноãо видó амбліãоніт-монтебразит острівної
бóдови LiAl[PO4](F,OH). Містить (%): Li2О – 10,1; Al2О3 –
34,46;  P2О5 – 48,0; F – 12,85. Синãонія триêлінна. Крис-
талічна стрóêтóра шарóватоãо типó. Кристали таблитчасті
до ізометричних. Гóстина 2,9-3,1. Тв. 5,5-6,5. Хараêтерні
êрóпні óтворення неправильної форми. Колір білий, жов-
тóватий, зеленóватий. Напівпрозорий. Блисê сêляний.
Крихêий. А. – типовий мінерал рідêіснометалічних ґрані-
тних пеãматитів. Цінна літієва рóда.
АМБРА,  -и, ж. * р. амбра, а. amber, н. Amber m – жовта
або бóро-червона тверда виêопна смола, яêа містить 3-5 %
янтарної êислоти.
АМБРИТ,  -ó, ч. * р. амбрит, а. ambrite, н. Ambrit m – ян-
тароподібна виêопна смола. Формóла: C32H26O4. Різновиди:
амбрит австрійсьêий (знайдено поблизó м. Габліц, Авс-
трія), амбрит арãентинсьêий (знайдено в Арґентині), амб-
рит боãемсьêий (з вóãленосних пісêовиêів ó Чехії). 
АМБРОЗИН,  -ó, ч. * р. амброзин, а. ambrosine, н. Ambrosin
m – янтароподібна виêопна смола. Зóстрічається ó фос-
фатних відêладах ó шт. Південна Кароліна, США. 
АМЕЗИТ,  -ó, ч. * р. амезит, а. amesite, н. Amesit m – мін-
ерал, ãідроêсилалюмосиліêат заліза і маãнію. Септохлорит
з ãрóпи êаолінітó-серпентинó. Формóла: (Mg4Al2)(Si2Al2)O10

(OH)8. Виявлений ó Честері (шт. Массачóсетс, США), де
асоціює з êорóндом, а таêож в марãанцевих рóдах ПАР (Гла-
óсестере), в хромітових рóдах на Північномó Уралі (Росія)
і в ãорах Пенсаêола в Антарêтиді.
АМЕРИКАНІТИ, -ів, мн.  – Див. теêтити.
АМЕТИСТ,  -ó, ч. * р. аметист, а. amethyst, н. Amethyst m
– мінерал êласó оêсидів, різновид êварцó. Відтінêи забарв-
лення — від ãолóбóвато-фіолетовоãо, лавандово-синьоãо
до пóрпóрно- темноãо. В Уêраїні є на Волині та в Криво-
різьêомó і Донецьêомó басейнах. Напівдороãоцінний
êамінь. Розрізняють А. західний (власне аметист), А.
літіїстий (сподóмен), А. саêсонсьêий (апатит), А. східний
(êорóнд) та ін. В óêр. наóê. літератóрі вперше описаний в
леêції «Про êамені та ãеми» Ф.Проêоповича (Києво-Мо-
ãилянсьêа аêадемія, 1705-1709 рр.).
Розрізняють: аметист літіїстий (торãовельна назва êоштовної

відміни сподóменó); аметист підробний (бóдь-яêий напівблаãоро-
дний êамінь, що за êольором і блисêом наãадóє аметист, напр.,
êорóнд); аметист саêсонсьêий (апатит); аметист-сапфір (фіолет-
овий різновид êорóндó); аметист східний (1. Застаріла назва фіол-
етовоãо êорóндó. 2. Торãовельна назва прозорої відміни êорóндó).
АМІАК, АМОНІАК,  -ó, ч. * р. аммиаê, а. ammonia, н. Am-
moniak n – NH3. Безбарвний ãаз з задóшливим запахом,
отрóйний та ãорючий, добре розчинюється ó воді. Утво-
рює ãеми- та моноãідрати. З повітрям та êиснем óтворює
вибóхонебезпечні сóміші. Леãший за повітря, óтворюється
при розêладі орãанічних речовин, що містять азот. 
АМІАЧНА СЕЛІТРА,  -ої,-и, ж.  – Див. амонійна селітра. 
АМІАЧНО-СЕЛІТРЯНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ
(АМОНІЙНО-СЕЛІТРЯНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ), 
-…-их, -их, -вин, мн. р. аммиачно-селитренные взрывчатые
вещества; а. ammonal, ammonium nitrate explosives; н. Ammon-
salpetersprengstoffe m pl, Ammonnitratsprengstoffe m pl, ANC-
Sprengstoffe m pl – вибóхові сóміші, осн. сêладова частина
яêих – амонійна селітра. А.-с.в.р. поділяють на амоніти,
амонали, найпростіші, водовмісні, нітроãліцеринові.
АМІДИ,  -ів, мн. * р. амиды, а. amides, н. Amide n pl – 1)
Похідні êислот, в яêих ãідроêсильна ãрóпа заміщена амін-
оãрóпою, напр. ацетамід-  амід оцтової êислоти. 2) Хімічні
сполóêи, що óтворюються заміною одноãо атома водню

аміаêó атомом металó, напр. амід натрію.
АМІНИ,  -ів, мн, * р. амины, а. amines, н. Amine n pl – азо-
товмісні орãанічні сполóêи, похідні аміаêó. Найважлив-
ішим А. є анілін. Вживаються, зоêрема, яê сêладниêи ре-
аґентів при флотації та масляній аґломерації (Ґранóляції,
флоêóляції) вóãілля.
АМІНОБЕНЗОЛ,  -ó, ч. – те саме, що й анілін.
АМІНОГРУПА,  -и, ж. * р. аминоãрóппа, а. amino group; н.
Aminogruppe f, Aminoradikal n, Aminorest m – одновалентна
(див. валентність) ãрóпа  -NH2, залишоê аміаêó. Містить-
ся в амінах, аміноêислотах та інших орãанічних сполóêах.
АМОНАЛИ,  -ів, мн, * р. аммоналы, а. ammonals; н. Ammo-
nale n pl – аміачно-селітрові вибóхові речовини, ãорючою
сêладовою частиною яêих є пóдра алюмінію. Властивості
А. схожі з властивостями амонітів, але за рахóноê наяв-
ності алюмінію їх потенційна енерãія і температóра вибóхó
значно вищі. Серед промислових ВР амонали представ-
лені амоналом водостійêим та сêельними амоналами № 3
та № 1. Застосовóються таêож ґранóльовані А., яêі мають
назвó ґрамонол.
АМОНАЛ-200 ВОДОСТІЙКИЙ – амоніт з добавêами
алюмінієвої пóдри. Містить 80% селітри, 15% тротилó і
4,5% алюмінієвої пóдри. Являє собою однорідний дрі-
бний порошоê сіро-сталевоãо êольорó, малосипêий, має
стабільні властивості при зберіãанні, не придатний для
механізованоãо заряджання. Випóсêається ó патронах ді-
аметром 31-32 мм для висадження міцних порід бóдь-яêої
обводненості. 
АМОНАЛ СКЕЛЬНИЙ №3 – містить 72% селітри, 6%
тротилó, 15% ãеêсоãенó і 8% алюмінієвої пóдри. Однорі-
дний порошоê сіро-сталевоãо êольорó, є найпотóжнішим
з порошêових патронованих ВР. Не злежóється, водості-
йêий, надійно детонóє при діаметрі 24-26 мм. Призначе-
ний для висадження міцних порід бóдь-яêої обводненості
зарядами зменшеноãо діаметрó. Не придатний для механ-
ізованоãо заряджання. Випóсêається в патронах велиêоãо
діаметра. Застосовóються в êар'єрах і шахтах, безпечних
за ãазом і пилом, при висадженні міцних обводнених
порід (випóсêається тільêи в патронах діаметром 32-36, 60,
90, 100, 120 мм).
АМОНІЙНА СЕЛІТРА, АМОНІЮ НІТРАТ,  -ої,-и, ж. * р.
аммиачная селитра, а. ammonium nitrate, н. Ammonsalpeter
m, Ammoniumnitrat n, Ammoniaksalpeter m, Ammonianiter m –
NH4NO3, сіль азотної êислоти, êонцентроване азотне
добриво, містить 34-35% азотó. Випóсêають ó виãляді
êрóãлих ґранóл або ãолчастих чи лóсêоподібних êристалів
білоãо чи жовтóватоãо êольорó, добре розчинних ó воді.
Слабêа вибóхова речовина, отримана взаємодією аміаêó з
азотною êислотою. Детонóє від êапсóля-детонатора лише
при заряді діаметром понад 80 мм, а при меншомó ді-
аметрі – від проміжноãо детонатора. Виêористовóється
яê сêладова частина промислових вибóхових речовин
(амонітів, амоналів). Переваãами А.с. є: дешевизна, про-
стота отримання, значна сировинна база, повний перехід
А.с. під час  вибóхó ó ãазоподібний стан. Технічно вжива-
ний термін: аміачна селітра.
АМОНІЙНИЙ ДИНАМІТ,  -оãо, -ó, ч. * р. аммиачный ди-
намит, а. ammon-dynamite, н. Ammondynamit n – різновид
динамітó, в яêомó частина нітроãліцеринó замінена амоні-
йною селітрою (в êільêості, яêа не змінює потенційнó
енерãію ВР). 
АМОНІТИ,  -ів, мн, * р. аммониты, а. ammonites, н. Ammon-
sprengstoffe m pl – вибóхові механічні сóміші, до сêладó
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яêих входить амонійна селітра та нітросполóêи (тротил,
ãеêсоãен, динітронафталін, нітроãліцерин, динітроãліêоль).
Застосовóються в шахтах та êар’єрах. Випóсêаються ó
виãляді порошêó, патронів, шашоê. За водотривêістю по-
діляються на водостійêі (марêа ЖВ) та неводостійêі. За
властивостями і призначенням розрізняють: звичайні, за-
побіжні (для вóãільних шахт, небезпечних за ãазом і пи-
лом), сêельні (для міцних ã.п.), сірчані (для сірчаних
шахт). Типи А.(вітчизняні): № 1ЖВ, №БЖВ, АП-5ЖВ,
ПЖВ-20, Т-19.
АМОНІТ АП-5ЖВ – потóжна запобіжна ВР ІІІ êласó об-
меженоãо застосóвання. Порошêоподібна ВР, сві-
тло-жовтоãо êольорó з помітними êрóпними частинêами
солі, має досить висоêі вибóхові хараêтеристиêи, містить
70% селітри, 18% тротилó і 12% полóм’яãасниêа. Застосо-
вóється для шпóрових зарядів ó сóхих та моêрих породних
вибоях, небезпечних за метаном, але безпечних за пилом.
АМОНІТ 6ЖВ – слабêосипêий порошоê жовтоãо êольо-
рó, яêий має нóльовий êисневий баланс. Сêладається з 79%
селітри і 21% тротилó. При ретельномó виãотовленні і
добрій óпаêовці злежóється слабêо. Випóсêається ó патро-
нованомó виãляді і ó паперових êрафтцелюлозних мішêах.
Не придатний для  механізованоãо заряджання. Призна-
чений для висадження порід середньої та вище середньої
міцності, сóхих та волоãих шпóрів та свердловин, а таêож
вторинноãо висадження, застосовóється таêож ó яêості
патронів-бойовиêів для висадження ґранóльованих і во-
довмісних ВР.
АМОНІТ НАФТОВИЙ №3 ЖВ – запобіжна ВР ІІІ êласó,
масний на дотиê порошоê жовтавоãо êольорó, сенсибілі-
зований нітроефірами, водостійêий, чóтливий до низьêих
мінóсових температóр. Застосовóється для нафтових та
озоêеритових шахт, яêі небезпечні за випарами бензинó і
важêих вóãлеводнів.
АМОНІТ СІРЧАНИЙ №1 ЖВ – запобіжна ВР ІІІ êласó,
сенсибілізована нітроефірами. Має низьêó водостійêість,
малó потóжність, але добрó детонаційнó здатність. Чóтли-
вий до низьêих неãативних температóр, тоêсичний. За-
стосовóється для сірчаних та êолчеданних шахт, яêі не-
безпечні за займанням і вибóхами сірчаноãо пилó.
АМОНІТ СКЕЛЬНИЙ №1 – амонал з добавêою 24% ãеê-
соãенó і 5% алюмінію. Випóсêається ó пресованомó виãляді
з ãóстиною 1,4-1,58 ã/см3, водостійêий, придатний для ви-
садження обводнених міцних порід з ãідростатичним на-
пором. Має підвищенó чóтливість до механічних впливів,
виділяє менше отрóйних ãазів, ніж амоніти. Застосовóєть-
ся при проходженні стволів шахт, підняттєвих і ãоризон-
тальних виробоê ó особливо міцних породах.
АМОРТИЗАТОР,  -а, ч. * р. амортизатор, а. shock-
absorber; н. Amortisator m – пристрій для пом’яêшóвання
óдарів ó êонстрóêціях машин і спорóд з метою захистó їх
від вібрацій та велиêих навантажень. Широêо застосо-
вóється в ãірничій техніці.
АМОРТИЗАТОР ВИБІЙНИЙ — пристрій, що встанов-
люється між бóровим інстрóментом та бóровим ставом для
ãасіння вібрацій, яêі виниêають при бóрінні і спрямовані
вздовж бóровоãо ставó. 
АМОРТИЗАТОР СТОЯКА КРІПЛЕННЯ — пристрій,
яêий забезпечóє можливість відхилення стояêа від нор-
мальноãо положення відносно поêрівлі та підошви ó всіх
напрямêах на допóстимий êóт.
АМОРТИЗАЦІЇ НОРМА,  -ії, -и, ж. (від амортизація і
лат. norma – правило) * р. амортизации норма; а.

depreciation (amortization) rate; н. Amortisationsnorm f,
Verschleißnorm f – величина, яêа визначає сóмó щорічних
амортизаційних відрахóвань; зóмовлюється вартістю і тер-
міном слóжби основних фондів, витрат на êапітальний
ремонт і модернізацію основних фондів протяãом періодó
їх фóнêціонóвання, а таêож ліêвідаційною вартістю вибó-
лих основних фондів; ó заãальномó випадêó розраховóєть-
ся за формóлою:,

де F – балансова вартість основних фондів; R – витрати
на êапітальний ремонт і модернізацію основних фондів
протяãом термінó їх фóнêціонóвання; D – витрати на ліê-
відацію (демонтаж, розбирання та ін.) основних фондів; L
– залишêова вартість основних фондів в момент їх ліêві-
дації; Т – тривалість фóнêціонóвання основних фондів
(оêрім нафтових і ãазових свердловин). Норми амортизаці-
йних відрахóвань встановлюються, яê правило, ó відс-
отêах до балансової вартості основних фондів (з óрахóван-
ням переоцінêи). В.С.Бойêо.
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД,  -оãо, -ó, ч. (амортизація
і ãр. περίοδος – черãóвання) * р. амортизационный период;
а. amortization period; н. Amortisationsperiode f, Amorti-
sationszeitdauer f – еêономічно доцільний термін (ó роêах)
слóжби основних фондів (шахт, êар'єрів, свердловин, трó-
бопроводів, бóдівель, обладнання, механізмів тощо). Три-
валість А.п. встановлена для нафтових, наãнітальних і
êонтрольних свердловин 15 роêів, для ãазових і ãазоêон-
денсатних свердловин 12 роêів, для верстатів-ãойдалоê
11 роêів, для фонтанної арматóри і обладнання ãирла свер-
дловин 7 роêів, для обладнання з підземноãо ремонтó свер-
дловин 9 роêів, для óстатêóвання з ãлибоêоãо бóріння 7
роêів, для цементóвальних аґреґатів і цементо-змішóвал-
ьних машин 8 роêів, для вибійних двиãóнів 3 роêи. А.п.
обладнання ó звичайномó виêонанні, що виêористовóєть-
ся в морсьêих óмовах, менший, ніж ó разі виêористання
йоãо на сóші. А.п. обладнання в морсьêомó виêонанні,
тобто з врахóванням підвищеноãо êорозійноãо зношóван-
ня, визначається технічними óмовами на йоãо виêонання.
В.С.Бойêо.
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД,  -оãо, -ó, ч. * р. аморти-
зационный фонд; а. sinking fund; н. Amortisatiosfonds m –
фонд ãрошових ресóрсів, що óтворюється за рахóноê
амортизаційних відрахóвань і призначається для відтворе-
ння основних фондів.
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ,  -ії, -…, ж. * р.
амортизация основных фондов, а. depreciation of fixed assets,
amortization of basic funds;  н. Amortisation f der Anlagefonds m pl
– процес  постóповоãо перенесення вартості основних
фондів на продóêт, що виãотовляється з їх допомоãою
(наприêлад, на видобóте вóãілля). Відрахóвання яêі відобр-
ажають знос основних фондів, що вêлючаються в соб-
івартість ãотової продóêції, називаються амортизаційн-
ими.  Амортизаційні відрахóвання виêористовóються для
повноãо відтворювання зношених основних фондів (на
реновацію), а таêож для їх частêовоãо відшêодóвання (на
êапітальний ремонт і модернізацію).
У ãірничій промисловості амортизаційні відрахóвання на

реновацію проводяться: для спеціалізованих бóдівель,
спорóд (в томó числі ãірничих виробоê), пристроїв, термін
слóжби яêих обмежений часом виїмêи запасів êорисної  êо-
палини, за потонними ставêами; для інших видів основних
фондів, термін слóжби яêих визначається їх фаêтичною
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придатністю, за затвердженими нормами амортизаційних
відрахóвань на реновацію, що залежать від термінів слóж-
би. Амортизаційні відрахóвання на êапітальний ремонт і
модернізацію в ãірничій промисловості для всіх основних
фондів нараховóються таêож за нормами амортизаційних
відрахóвань. Норми амортизаційних відрахóвань на рено-
вацію, а таêож на êапітальний ремонт і модернізацію дор-
івнюють відношенню річної сóми амортизаційних відрах-
óвань до первинної (балансової) вартості  основних
фондів, виражаються ó відсотêах. A.Ю.Дриженêо.
АМОРТИЗАЦІЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛО-
ВИН,  -ії, -…, ж. * р. амортизация нефтяных и ãазовых
сêважин; а. depreciation of oil and gas wells; н. Abschreibung f
der Erdöl- und Erdgasbohrungen f pl – процес перенесення
вартості свердловин на собівартість видобóтих нафти і ãазó.
Амортизаційні відрахóвання на повне відновлення ãазових
і ãазоêонденсатних свердловин проводяться за середніми
нормами протяãом 12 роêів; по нафтових, наãнітальних і
êонтрольних свердловинах – протяãом 15 роêів незалежно
від фаêтичноãо термінó їх еêсплóатації. По свердловинах,
тимчасово заêонсервованих в óстановленомó порядêó,
амортизаційні відрахóвання в період êонсервації не здійсн-
юються, термін амортизації по цих свердловинах збільшóєт-
ься на період їх êонсервації. По ліêвідованих свердловинах
амортизаційні відрахóвання на повне відновлення продов-
жóють здійснюватися до повноãо перенесення початêової
вартості на витрати виробництва. В.С.Бойêо.
АМОРФНИЙ,  -оãо. * р. аморфный, а. amorphous, н. amorph,
gefügelos, strukturlos, unkristallin – безформний; той, що не
має êристалічної бóдови. Всі тверді аморфні речовини ме-
тастабільні і можóть розãлядатися яê переохолоджені рід-
ини. Хараêтерна особливість твердих аморфних тіл —
плавлення в певномó температóрномó інтервалі. Цим во-
ни відрізняються від êристалів, що плавляться при фіêс-
ованій температóрі.
АМПЕР,  -а, ч. * р. ампер, а. ampere, н. Ampere n – 1) Оди-
ниця сили елеêтричноãо стрóмó в системі SІ. 2). Одиниця
маãніторóшійної сили в системі SІ. Названа на честь
францóзьêоãо вченоãо А.Ампера.
АМПЕРМЕТР,  -а, ч. * р. амперметр, а. ammeter; н. Ampe-
remeter n – прилад, яêим вимірюють величинó ел. стрóмó.
Найпоширеніші А., в яêих рóхома частина приладó зі стрі-
лêою повертається на êóт, пропорційний вимірюваній ве-
личині стрóмó.
АМПЕРМЕТР-КЛІЩІ,  -ів, ч. * р. амперметр-êлещи; а.
bus-bar ammeter; н. Amperezange f – переносний ампер-
метр, що працює за принципом трансформатора і
застосовóється з метою óточнення óрівноваження верс-
татів-êачалоê шляхом êонтролювання стрóмó, яêий спо-
живає елеêтродвиãóн верстата-êачалêи.
АМПЛIТУДА ДИЗ'ЮНКТИВУ (ПОРУШЕННЯ),  -и, -ó
(-…), ж. ч. * р. амплитóда дизъюнêтива (нарóшения), а.
amplitude of disjunctive, н. Disjunktivamplitude f – вiдстань
висячоãо êрила (висячоãо боêó) диз’юнêтивó Рв вiдносно
лежачоãо êрила (лежачоãо боêó) Рл в хараêтерномó чи за-
даномó напрямêó. В залежностi вiд напрямêó, за яêим
визначають вiдстань мiж êрилами, розрiзняють таêi А.д.:
с т р а т и ã р а ф i ч н ó  або н о р м а л ь н ó  (N — вiдстань
мiж êрилами поêладó, яêа визначена по нормалi до повер-
хнi пласта); в е р т и ê а л ь н ó  (h — вiдстань мiж êрилами
чи їх продовженням ó вертиêальномó напрямêó) :

ã о р и з о н т а л ь н ó  (l — найêоротша ãоризонтальна вiд-

стань мiж êрилами, яêа вимiрюється навхрест простяãан-
ня êрил ) :

з а  п р о с т я ã а н н я м  з м iщ ó в а ч а  (L- ãоризонтальна
вiдстань мiж змiщеними êрилами), вимiрюється ó пло-
щинi змiшóвача :

де ω — рiзниця êóтiв простяãання площин êрила i змiщó-
вача , δр - êóт падiння êрил. В.В.Мирний
АМПЛІТУДА СКЛАДКИ,  -и, -..., -ж. – Див. сêладêа.
АМФІБОЛ-АЗБЕСТ,  -ó, ч. * р. амфибол-асбест, а.
amphibole asbestos; н. Amphibol-Asbest m – тонêоволоêнисті
мінерали ãрóпи амфіболів. Хараêтерна особливість — здат-
ність витримóвати висоêі т-ри. Нерозчинні або важêороз-
чинні в êислотах. Найбільше значення мають êроêідоліт,
амозит, антофіліт, режиêіт, родóсит, аêтиноліт і тре-
моліт. А.-а. — ãідротермальні мінерали. Застосовóють ó
хімічній, паперовій, харчовій промисловості яê жарос-
тійêі, êислото- і лóãостійêі матеріали.
АМФІБОЛИ,  -ів, мн, * р. амфиболы, а. amphiboles, н. Am-
phibole m pl – ãрóпа мінералів êласó силіêатів однаêової
êристалохімічної бóдови, аніонний радиêал яêих є стрічê-
овим з формóлою [ Si4 O11]6-. В ґратці обов’язêово наявний
ãідроêсил ОН-, яêий інêоли заміщóється F-. А. поділяют-
ься на ромбічні (антофіліт) і дóже поширені моноêл-
інальні, серед яêих найвідомішою є роãова обманêа.
Розрізняють: амфіболи êальцієво-маãнезіально-залізисті

(зайва назва аêтинолітó); амфіболи літіїсті (заãальна назва
амфіболів, яêі містять літій); амфіболи лóжні (амфіболи, до сêладó
яêих входять êатіони лóжних металів); амфіболи моноêлінні
(амфіболи, яêі êристалізóються ó призматичномó виді моноêл-
інальної синãонії; серед них виділяється êільêа ізоморфних рядів
мінералів); амфіболи орторомбічні (те саме, що амфіболи ром-
бічні); амфіболи променисті (амфіболи, яêі óтворюють проме-
нисті та ãолчасті аґреґати – тремоліт, аêтиноліт); амфіболи
ромбічні (амфіболи, яêі êристалізóються в ромбо-дипірамідаль-
номó виді ромбічної синãонії; серед них виділяють ряд антоф-
іліт-жедритó та холмêвіститó); амфіболи хромисті (лóжні
амфіболи з родовищ Тóреччини, яêі містять 4,68% Cr2O3).
АМФІБОЛІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. амфиболизация, а.
amphibolization, н. Amphibolisation f – перетворення піро-
êсенів та ін. мінералів вивержених порід в амфіболи.
АМФІБОЛІТ,  -ó, ч. * р. амфиболит, а. amphibolite, н. Am-
phibolit m – метаморфічна ãірсьêа порода, яêа сêладена ã.ч.
мінералами ãрóп амфіболів та плаãіоêлазів.
АМФІБОЛОЇДИ,  -ів, мн, * р. амфіболоиды, а. аm-
phiboloides, н. Amphiboloide m pl – мінерали ãрóпи êсонотл-
ітó (êсонотліт, фошаãіт, ãілебрандит, тоберморит), в ос-
нові стрóêтóри яêих знаходяться здвоєні воластонітові
ланцюжêи, що óтворюють радиêали [Si6O17]10- і містять,
аналоãічно до амфіболів, додатêові ОН-йони, що не вхо-
дять до радиêалó.
АМФОТЕРНІСТЬ,  -і, ж. * р. амфотерность, а.
amphoterism, amphoteric behaviour, н. Amphoterie f – здат-
ність сполóê проявляти êислотні й основні властивості.
Амфотерними сполóêами (їх ще називають амфолітами) є
вода, ãідрооêиси алюмінію, цинêó, хромó. 
АНАБЕРҐІТ,  -ó, ч. * р. аннаберãит, а. annabergite, nickel
bloom, н. Annabergit m – мінерал êласó арсенатів, водний
арсенат ніêелю шарóватої бóдови Ni3[AsO4]2·8H20. Містить
(%): NiО – 37,46; As2O5 – 38,44; H2О – 24,1. Домішêи: Са,
Mg, Fe, Zn, Со. Синãонія моноêлінна. Гóстина
3,050±0,050. Тв. 2,5-3. Кристали волоêнисті, призматичні
до ãолчастих, пластинчасті. Колір яблóчно-, блідо- або
брóдно-зелений. Блисê сêляний, ó землистих відмін –
тьмяний. Гіперãенний мінерал. А. — пошóêова ознаêа на

h N δpcos( )⁄=

l N δpsin( )⁄=

L l ωsin( )⁄ N δpsin ωsin⋅( )⁄= =
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ніêелеві рóди. Значні сêóпчення відомі в родов. ніêелевих
арсенідів Аннаберґ та Шнееберґ (Саêсонія, ФРН).
Розрізняють: анаберґіт êальціїстий (різновид анаберґітó, яêий

містить до 10% СаО); анаберґіт êобальтистий (різновид анаберґ-
ітó, яêий містить понад 12% СоО); анаберґіт маãніїстий (різн-
овид анаберґітó, яêий містить 6,5% MgO); анаберґіт
цинêовистий (різновид анаберґітó, яêий містить до 9% ZnO).
АНАГЛІФІЧНІ КАРТИ,  -их, êарт, мн. – Див. êарти
анаãліфічні.
АНАЕРОБНІ БАКТЕРІЇ,  -их, -ій, мн. * р. анаэробные баê-
терии; а. anaerobic bacteria; н. anaerobe Bakterien f pl –
міêросêопічні орãанізми, здатні жити без вільноãо êисню
(на відмінó від аеробних баêтерій) за рахóноê розщеплен-
ня хімічних сполóê.
АНАЛІЗ,  -ó, ч. * р. анализ, а. analysis, н. Analyse f – 1) Ме-
тод дослідження, що поляãає в мисленомó або праêтично-
мó розчленóванні цілоãо на сêладові частини. Протилеж-
не – синтез. 2) Уточнення лоãічної форми (бóдови, стрóê-
тóри) мірêóвання засобами формальної лоãіêи. 3) У збаãа-
ченні ê.ê. — процес дослідження вихідної сировини та
продóêтів збаãачення з метою визначення їх сêладó, влас-
тивостей, придатності для переробêи і виêористання, оці-
нêи ефеêтивності збаãачення яê в ціломó, таê і в оêремих
технолоãічних операціях. 4) Синонім наóêовоãо дослідже-
ння взаãалі. Див. технічний аналіз, фраêційний аналіз, яêі-
сний аналіз, êільêісний аналіз, атомно-флóоресцентний
аналіз, седиментаційний аналіз, спеêтральний аналіз, сито-
вий аналіз, титриметричний аналіз, ãазовий аналіз,
міêросêопічний аналіз, тóрбідіметрія, елементний аналіз,
елеêтрохімічні методи аналізó, люмінесцентний аналіз,
люмінесцентно-бітóмний аналіз, маãнітний аналіз, мате-
матичний аналіз, мінералоãічний аналіз, петроãрафічний
аналіз, пробірний аналіз, радіоãрафічний аналіз, радіометри-
чний аналіз, рентãенострóêтóрний аналіз, фазовий аналіз,
хімічний аналіз, еêспрес-аналіз, нейтронний ãамма-метод,
аналіз бóровоãо розчинó. Кожен А. виêонóється за відповід-
ними стандартними методиêами. В.С.Білецьêий.
АНАЛІЗ БУРОВОГО РОЗЧИНУ,  -ó, -…, ч. * р. анализ
бóровоãо раствора; а. analysis of drilling mud; н. Analyse f der
Bohrspülung f – перевірêа параметрів бóровоãо розчинó з ме-
тою визначення йоãо дисперсноãо станó, фізичних і хім-
ічних властивостей.
АНАЛІЗ ГАЗОВИЙ,  -ó, -оãо, ч.  – Див. ãазовий аналіз.
АНАЛІЗ ҐРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  – Див.
ґранóлометричний аналіз. 
АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  – Див. елементний
аналіз.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ  – Див. аналіз розробêи.
АНАЛІЗ РОЗРОБКИ,  -ó, -…, ч. р. анализ разработêи; а.
development analysis, н. Entwicklungsanalyse f – êомплеêсне
вивчення резóльтатів ãеолоãо-промислових, ãеофізичних,
ãідродинамічних та інших досліджень свердловин і пластів ó
процесі розробêи поêладó (родовища) з метою вивчення
поточноãо розміщення запасів нафти і ãазó та процесів,
що мають місце в продóêтивних пластах, виявлення пев-
них тенденцій та заêономірностей і формóлювання на цій
основі реêомендацій по реãóлюванню розробêи. 
АНАЛІЗАТОР,  -а, ч. * р. анализатор, а. analyzer, н. Ana-
lysator m – прилад, за допомоãою яêоãо роблять аналіз ре-
човин, явищ і т. ін. Напр.,  А. рентãенівсьêий типó РАМ -1
м  призначено для неперервноãо вимірювання  і записó
поêазниêів зольності та волоãості вóãілля або ін. продóêтів
збаãачення в потоці (на êонвеєрі).
АНАЛІЗАТОР  ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р.

анализатор элеêтромаãнитный, а. electrical magnetic
analyzer, н. elektromagnetischer Analysator m – апарат для
маãнітноãо аналізó проб, в яêомó немаãнітна посóдина з
пробою розміщóється ó міжполюсномó просторі елеêтро-
маãнітної системи.
АНАЛІЗАТОР СИТОВИЙ,  -а, -оãо, ч. *р. анализатор си-
товой, а. testing sieve, н. Siebanalysator m – ãрохот для лабо-
раторноãо аналізó проб за ґранóлометричним сêладом, про-
сіюючі  поверхні яêоãо óтворені набором змінних плосêих
сит.
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОКЛАДУ,  -ої, -і, -…, ж. (від
аналіз; франц. modèle, від лат. modulus – міра) * р. аналити-
чесêая модель залежи; а. analytical model of deposit;  н. analy-
tisches Modell n des Lagers n – відтворення заêономірно-
стей зміни поêазниêів поêладó за допомоãою математич-
них залежностей. Доцільно виêонóвати побóдовó та виêо-
ристання А.м.п. тоді, êоли чітêо спостеріãається тенден-
ція в зміні поêазниêа поêладó, яêó називають заêономі-
рною сêладовою мінливості. Остання проявляється на тлі
незaêономірних êоливань поêазниêа. А.м.п. розрізнюють
в залежності від видó виêористовóваних фóнêцій, напри-
êлад поліноміальні, описóвані двомірними рядами Фóр'є
й ін.
АНАЛІТИЧНИЙ,  -оãо. * р. аналитичесêий, а. analytical, н.
analytisch – одержаний в резóльтаті розчленóвання об'єêта
й аналізó одержаних внаслідоê цьоãо частин;  А — н а
ã е о м е т р і я  – розділ ãеометрії, яêий вивчає властивості
ãеометричних об'єêтів виêлючно обчислюванням; А – н а
х і м і я  — наóêа про методи дослідження хім. сêладó речо-
вини; А – н а  ф ó н ê ц і я  — фóнêція, яêó можна розвинó-
ти в степеневий ряд.  Див. аналітична модель поêладó.
АНАЛОГ,  -ó,-а, ч. * р. аналоã, а. analog, н. Analog m – 1)
Об'єêт вивчення (явище, предмет, óстановêа, схема чи
пристрій), схожий (аналоãічний) з певним об’єêтом. Коли
розв’язóють техн. задачі, аналоãія передбачає наявність
певних однозначних співвідношень між хараêтери-
стиêами А. 2) при патентóванні — об’єêт тоãо ж призна-
чення, що й  заявлюваний, схожий з ним за технічною
сóтністю та за резóльтатом, що досяãається при їх виêо-
ристанні.
АНАЛОГIЯ ЕЛЕКТРОГIДРОДИНАМIЧНА (ЕГДА),  -ої,
-…, ж. * р. аналоãия элеêтроãидродинамичесêая; а. electricаl
hydrodynamic analogy; н. Elektrohydrodynamikanalogie f
(EHDA) – аналоãiя мiж полями фiльтрацiї рiдини (заêон
Дарсi) i елеêтричним стрóмом ó провiдномó середовищi
(заêон Ома). Сêладає основó принципó елеêтроãiдродина-
мiчної аналоãiї.
АНАЛОГIЯ МIЖ УСТАЛЕНОЮ ФIЛЬТРАЦIЄЮ НЕС-
ТИСЛИВОЇ ОДНОРIДНОЇ НАФТИ I ГАЗОВАНОЇ
НАФТИ,  -ії, -…, ж. * р. аналоãия междó óстановившейся
фильтрацией несжимаемой однородной нефти и ãазирован-
ной нефти; а. аnalogy of stable filtration of incompressible
homogeneous oil and gasificated oil; н. Analogie f zwischen dem
stabilisierten Fluss m des unkomprimierten gleichartigen Erdöls
n und dem Lebendöl n – вiдповiднiсть мiж потенцiалом
(тисêом) для нестисливої нафти i фóнêцiєю Христіано-
вича для ãазованої нафти, що дає змоãó виêористати
розв’язêи для нестисливої нафти, здiйснивши вiдповiднó
замiнó.
АНАЛОГIЯ МIЖ ФIЛЬТРАЦIЄЮ НЕСТИСЛИВОЇ
РIДИНИ Й СТИСЛИВОГО ФЛЮЇДУ (ГАЗУ),  -ії, -…,
ж. * р. аналоãия междó фильтрацией несжимаемой жидêос-
ти и сжимаемоãо флюида (ãаза); а. analogy of water loss of
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incompressible fluid and compressible fluid (gas); н. Analogie f
zwischen der Filtration f der unkomprimierten Flüssigkeit f und
des komprimierten Fluides n (des Gases n) – аналоãiя мiж та-
êими параметрами фiльтрацiї: 

Таêа аналоãiя дає змоãó поширити розв’язêи для
фiльтрацiї нестисливої рiдини на фiльтрацiю стисливоãо
флюїдó, тiльêи в них за аналоãiєю формально слід замiнити

, р, Q на , Р, Qм, де  – ãóстина флюїдó. В.С.Бойêо.
АНАЛОГОВІ МАШИНИ,  -их, -ин, мн. * р. аналоãовые
машины, а. analog-machines, н. Analogrechner m pl – обчис-
лювальні машини, яêі обробляють інформацію, представ-
ленó в неперервній формі. У заãальномó випадêó А.м. –
спеціально сêонстрóйовані матеріальні системи (моделі),
призначені для відтворювання (моделювання) певних, ха-
раêтерних для даноãо êласó задач, співвідношень між не-
перервно змінними фіз. величинами (машинними змінн-
ими) – аналоãами відповідних відправних матем. змінних
розв'язóваної задачі. В залежності від фіз. процесó, поêла-
деноãо в основó матем. моделі, розрізняють елеêтронні
(елеêтричні) елеêтромеханічні, механічні, ãідравлічні,
пневматичні та ін. А.м. Найбільш поширені елеêтронні
А.м., в яêих машинними змінними є елеêтр. напрóãа і
стрóм, а визначóвані співвідношення моделюються фіз.
процесами, що протіêають ó ел. êолах.
АНАЛЬЦИМ,  -ó, ч. * р. анальцим, а. analcime, н. Analzit
m, Analzim m, Analcim m – мінерал êласó силіêатів (водний
алюмосиліêат), білоãо êольорó зі сêляним блисêом. Бóдо-
ва êарêасна. Формóла: Na2[AlSi2O6]·2H2O. Містить (%):
Na2О – 13,02; Al2О3 – 22,21; SiО2 – 56,42; H2O – 8,67. Ти-
пові домішêи: Са, К, іноді Сr, Be. Cинãонія êóбічна.
Спайність недосêонала. Гóстина 2,270±0,030. Тв. 5,0-6,0.
Кристали  тетраãонтриоêтаедричноãо або êóбічноãо ãаб-
ітóсó. Сóцільні та зернисті аґреґати. Крихêий. Утво-
рюється яê вторинний мінерал разом з цеолітами; нерідêо
є продóêтом метасоматичноãо заміщення нефелінó або со-
далітó.
Розрізняють: анальцим êаліїстий (різновид анальцимó, яêий

містить понад 4% К2О); анальцим êóбічний (зайва назва аналь-
цимó); анальцим мóтний (êристали анальцимó, що помóтніли
внаслідоê вторинних змін); анальцим натріїстий (чисто
натріїстий різновид анальцимó); анальцим натріїсто-êаліїстий
(різновид анальцимó, яêий містить понад 4% К2О); анальцим
натріїсто-цезіїстий (різновид анальцимó, в яêомó 50% йонів Na і
молеêóл Н2О заміщóється цезієм); анальцим-псевдолейцит (назва
анальцимó та лейцитó).
АНАЛЬЦИМІЗАЦІЯ,  -ії, -…, ж. * р. анальцимизация, a.
analcitization, analcimization, н. Analzimisation f, Analzi-
misierung f – процес заміщення польових шпатів або фель-
дшпатитів анальцимом при постмаãматичних процесах. 
АНАНДИТ,  -ó, ч. * р. анандит, а. anandite, н. Anandit m –
силіêат барію і заліза (Ba, K)(Fe, Mg)3[(O, OH)2|(Si, Al,
Fe)4O10]. Містить (%): BaО – 20,59; K2О – 1%; FeО – 32,14;
MgO – 3,34; SiО2 – 26,49; Al2О3 – 6,15; Fe2О3 – 6,8; Н2О+ –
2,11. Домішêи: MnO, TiO2, CaO, Na2O. Синãонія моноêлі-
нна. Колір чорний. Непрозорий. Блисêóчий. Спайність
досêонала. Гóстина 3,94. Тв. 3-4. Утворює мономін-
еральні шари потóжністю 0,6-5 см ó маãнетитових рóдах

родовища Вілаãедера о. Шрі-Ланêа разом з хальêопір-
итом, піритом і піротином. 
АНАПАЇТ,  -ó, ч. * р. анапаит, а. anapaite н. Anapait m – вод-
ний фосфат êальцію та заліза. Формóла: Ca2Fe2+[PO4]2·4H2O.
Містить (%): СаО – 28,18; FeО – 18,05; Р2О5 – 35,67; H2O –
18,1. Синãонія триêлінна. Кристали таблитчасті. Спайність
досêонала. Безбарвний, зеленóвато-білий. Гóстина 2,8. Тв.
3-4. Зóстрічається в бóрих залізняêах Тамансьêоãо п-ова поб-
лизó м. Анапи. Рідêісний. Інша назва – анапіт.
АНАТАЗ,  -ó, ч. * р. анатаз, а. anatase, octahedrite, н. Ana-
tas m – мінерал êласó оêсидів і ãідрооêсидів, двооêсид тита-
нó. Формóла: TiO2. Містить (%): Ті – 59,95; О – 40,05. Дом-
ішêи: FeO. Анатаз ніобіїстий – різновид анатазó, яêий
містить до 21,61% Nb2O5. Синãонія тетраãональна. Гóстина
3,82-3,97. Тв. 6,0. Кристали ãостродипірамідальні, таêож
таблитчасті, рідше призматичні. Спайність досêонала.
Чорно-синьоãо, бóроãо, жовтоãо êольорів з алмазним
блисêом. Риса безбарвна до блідо-жовтої. Просвічóє. Зóс-
трічається в жилах або тріщинах альпійсьêоãо типó, таêож
яê аêцесорний мінерал ó маãматичних та метаморфічних
породах, іноді в пеãматитах, а таêож ó розсипах. Рóда для
одержання феротитанó. 
АНАТЕКСИС,  -ó, ч. * р. анатеêсис, а. anatexis, refusion; н.
Anatexis m – процес частêовоãо розплавлення ã.п. на місці
заляãання при їх занóренні на велиêі ãлибини і при реãі-
ональномó та місцевомó проãріванні.
АНГАРМОНІЧНИЙ,  -оãо. * р. анãармоничный, а.
unharmonious, н. anharmonisch – не ãармонічний; А. ê о -
л и в а н н я  — êоливання, за яêих êоливна величина
(зміщення, напрóженість) не пропорційна силі, що спри-
чинює êоливання. В ãірничих машинах застосовóються яê
ãармонічні (ãармонійні), таê і анãармонічні êоливання.
АHГIДРИТ,  -ó, ч. * р. анãидрит, а. anhydrite, н. Anhydrit
m, Anhydritgips m – мінерал і ãiрсьêа порода, що сêладається
з сóльфатó êальцію острівної бóдови CaSO4 та домiшоê.
Містить (%):CaО – 41,19; SO3 – 58,81. Домішêи: Sr, Ba,
MgO, Al2O3, SiO2. Синãонія ромбічна. Кристали ізоме-
тричні з пінаêоїдальними ãранями, таêож товстотабли-
тчасті, часто óтворює масивні та дрібнозернисті аґреґати.
Гóстина 2,8-3,0. Тв. 3,0-3,5. Колір білий, блаêитний, сір-
óватий, червонóватий. Блисê сêляний. Злом нерівний до
сêалêóватоãо. Риса біла до сірóвато-білої. Прозорий.
Крихêий. При ãідратації леãêо переходить ó ґіпс. Форми
виділення – сóцiльні дрiбнозернисті мармóроподібні ма-
си, рiдêо – ó виãлядi êристалiв. Розрізняють анãідрит во-
лоêнистий – анãідрит ó виãляді волоêнистих аґреґатів. Яê
домiшêи зóстрiчаються êварц, ãлиниста речовина, êарбо-
нати, ãалiт, ороãеннi сполóêи. Дóже часто знаходиться ó
соляних родовищах ó виãляді оêремих êристалів, а таêож
пластів та прожилêів. Виêористовóється для одержання
в'яжóчих, сірчаної êислоти, добрив, а таêож для плит
внóтрiшньоãо облицювання. В Уêраїні є на Донбасі, Пе-
редêарпатті та Уêраїнсьêомó щиті. 
АНГІДРИТИЗАЦІЯ,  -ії, -…, ж. * р. анãидритизация, а.
anhydritization, н. Anhydritisation f – процес метасоматич-
ноãо заміщення êарбонатів під впливом підземних сóль-
фатних вод анãідритом та ґіпсом. 
АНГЛЕЗИТ,  -ó, ч. * р. анãлезит, а. anglesite, н. Anglesit m
– мінерал êласó сóльфатів, сірчаноêислий свинець. Формó-
ла: Pb[SO4]. Містить (%): PbО – 73,6; SO3 – 26,4. Містить
68,3% Pb. Синãонія ромбічна. Гóстина 6,38. Тв. 2,5-3,0.
Колір білий з різними відтінêами, синій з алмазним блис-
êом, таêож сірий, жовтий, бóрий, безбарвний і ін. А. з дрі-

Нестислива рiдина Стисливий флюїд

швидêiсть фiльтрацiї масова швидêiсть фiльтрацiї

тисê  р фóнêцiя Лейбензона  Р

об’ємна витрата Q масова витрата Qм.

V V ρ⋅

V V ρ⋅ ρ
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бними вêлюченнями ãаленітó — чорний. Кристали тонêо-
і товстотаблитчасті, таêож óтворює масивні зернисті
аґреґати. Крихêий. Злом
раêовистий. Утворюєть-
ся яê вторинний мінерал
ó зонах оêиснення свин-
цево-цинêових сóльфі-
дних родовищ. Дóже
часто зóстрічається з це-
рóситом. В Уêраїні є на
Донбасі та Заêарпатті.
Від назви о. Анãлсі ó Ве-
лиêобританії. Рóда свин-
цю.
Розрізняють: анãлезит

баріїстий (різновид анãле-
зитó з родов. Сьєрра-Горда,
Чилі, в яêомó свинець
заміщений барієм ó відн-
ошенні 5:1); анãлезит міди-
стий (те ж саме, що й
лінарит).
АНҐСТРЕМ,  -а, ч. * р.
анãстрем, а. angstrom
unit, н. Angström n,
Ångström n – одиниця
довжини. 1 А.= 10 -10 м.
Застосовóють, зоêрема,
в оптиці та атомній і
ядерній фізиці. В ãірн-
ичій справі – при роз-
ãляді міжфазних явищ і
процесів. Від прізвища
шведсьêоãо фізиêа Й.
Анґстрема.
АНДАЛУЗИТ,  -ó, ч. * р.
андалóзит, а. andalusite,
н. Andalusit m – мінерал
êласó силіêатів, орто-
силіêат алюмінію ост-
рівної бóдови). Формóла:
AlAlO[SiO4]. Містить
(%): Al2О3 – 63,2; SiO2 –
36,8. Домішêи: Fe3+, Ti,
Мg, Fe2+,Са та ін. Cинãо-
нія ромбічна. Гóстина
3,14-3,22. Тв. 7,0-7,5.
Кристали витяãнóті по
осі, призматичні, ізоме-
тричні. Білоãо, сіроãо,
рожевоãо або зеленоãо
êольорів. Блисê сêля-
ний. Важливий мінерал
êонтаêтово-метаморфі-
чних óтворень. Різнов-
иди А.: віридин та хіа-
століт. Найбільше родов.
А. Уайт-Маóнтін (шт.
Каліфорнія, США).
Прозорі різновиди А.
зóстрічаються в Індії,
Шрі-Ланці, Бразилії,
Танзанії, Іспанії та ін.
êраїнах. Світові запаси
А. оцінюються в 175 млн. т.  Виêористовóють яê воãне- та

êислототривêий матеріал, прозорий А. — дороãоцінний
êамінь. Від назви провінції Андалóзії в Іспанії. Андалóзит
марãанцевий – різновид андалóзитó червоноãо êольорó,
яêий містить до 7% Mn2O3 і до 5% Fe2O3.
АНДЕЗИН,  -ó, ч. * р. андезин, а. andesine, н. Andesin m –
мінерал êласó силіêатів, білоãо або сірóватоãо êольорів зі
сêляним блисêом. Проміжний член рядó плаãіоêлазів (№
30-50). Виêористовóють для виãотовлення êислототрив-
êих êерамічних виробів. Від назви ãір Анд ó Південній
Америці.
Розрізняють: андезин êаліїстий (різновид андезинó, яêий

містить К2О); андезин-оліãоêлаз (проміжний член рядó плаãі-
оêлазів № 30-40).
АНДЕЗИТ,  -ó, ч. * р. андезит, а. andesite; н. Andesit m –
êайнотипна ãірсьêа порода темно сіроãо, бóроãо або майже
чорноãо êольорó, порфiрової  стрóêтóри,  ефóзивний аналоã
діоритó. Сêладається переважно з плаãіоêлазó з домішêою
амфіболó, авãітó, ромбiчноãо пiроêсенó та ін. Хім. сêлад А. (%
масових) за Делі: SiO2   59,59; TiO2 — 0,77;   Аl2О3 — 17,31;
Fe2O3 — 3,33; FeO — 3,13; MnO — 0,18; MgO — 2,75; СаО —
5,80; Na2О — 3,53; K2O — 2,04; H2O — 1,26; P2O5 — 0,26.
Гóстина – 2280-2680 êã/м3.  Від назви ãір Анд ó Південній
Америці. В Уêраїні є на Заêарпатті та ó Приазов’ї. Запаси Ро
êосовсьêоãо родов. (Заêарпаття) — 42,4 млн. м3. Бóдівельний
êамінь, êислототривêий матеріал.
АНДИ, АНДІЙСЬКІ КОРДИЛЬЄРИ (ANDES)  – най-
довша (довжина 9000 êм) і одна з найвищих (ã. Аêонêаãóа,
6960 м) ãірсьêих систем земної êóлі, яêа облямовóє з пі-
вночі та заходó всю Південнó Америêó; є південною час-
тиною Кордильєр. А. – відроджені ãори, яêі óтворені най-
новішими підняттями на місці Андсьêоãо (Кордильєр-
сьêоãо) ãеосинêлінальноãо сêладчастоãо поясó. Баãаті на рó-
ди êольорових металів (Центр. А.), ó передових і перед-
ãірсьêих проãинах є нафта та ãаз (Карибсьêі, Центр. А.).
А. сêладаються переважно з сóбмеридіональних паралель-
них хребтів – Східні Кордильєри Анд, Центральні Кор-
дильєри Анд, Західна Кордильєра Анд, Береãові Кор-
дильєри Анд, між яêими  лежать внóтрішні плосêоãір’я та
плато (Пóна, Альтиплано – ó Болівії та Перó) та западини.
Частими є землетрóси, баãато вóлêанів. За сóêóпністю при-
родних особливостей та ороãрафією виділяють Північні,

Центральні та Південні А.
П і в н і ч н і  А. поділяються на
Карибсьêі А., Північно-Західні
А., представлені трьома основ-
ними Кордильєрами (Сх., Зах.,
Центр.) та Еêваторіальні А., яêі
сêладаються з двох основних
Кордильєр – Західної та
Східної.  Централ ьн і  А.  (до
28о півд. широти) вêлючають
Перóансьêі та власне Цент-
ральні А. (Центральноандсьêе
наãір’я). У Півд енних  А.
виділяють Чилійсьêо-Арґен-
тинсьêі (Сóбтропічні) А. та Па-

таãонсьêі А. А. лежать ó 6 êліматичних поясах (еêв., півн.
та півд. сóбеêв., півд. тропіч., сóбтропіч. та помірномó) і,
особливо ó центральній частині, хараêтеризóються різê-
ими êонтрастами волоãості східних та західних схилів. За-
леденіння є найбільшзначним ó Патаãонсьêих А. (понад
20 тис. êм2). По А. проходить міжоêеанічний водорозділ, в
них берóть початоê Амазонêа з притоêами, притоêи Орін-
оêо, Параãваю, Парани, Маãдалени, а таêож річêи Пата-

Рис. Цифрами на êарті позначені:
1.  Сьєрра-де-Періха
2.  Сьєрра-Невада-де-

 Санта-Марта
3.  Серранія-де-Баóдо
4.  Центральна Кордільєра
5.  Кордільєра-Вільêабамба
6.  Кордільєра-де-Карабая
7.  Кордільєра-де-Вільêанота
8.  Кордільєра-Реаль
9.  Центральна Кордільєра

10.  Передова Кордільєра
(Кордільєра-Фронталь)

ã. Аêонêаãóа (6962м) (Анди).
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ãонії. У А. знаходиться велиêе висоêоãірне озеро Тітіêаêа.
Для рослинності хараêтерна висотна поясність. 
АНДСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. андсêая (ан-
дийсêая)  сêладчатость; а. Andean folding; н. andische
Faltung f – одна з епох мезозойсьêої сêладчастості, яêа ви-
явилася в Андах Півд. Америêи
АНДРАДИТ,  -ó, ч. * р. андрадит, а. andradite, н. Andradit
m – мінерал, êальціїсто-залізистий силіêат острівної бó-
дови з ãрóпи ґранатó. Формóла: Ca3Fe2[SiO4]3. Містить (%):
CaО – 33; Fe2О3 – 31,5; SiO2 – 35,5. Різновиди: шорломіт,
меланіт (титанистий А.), демантоїд, топазоліт. Синãонія
êóбічна. Кристали ромбододеêаедричні. Гóстина
3,75-3,87. Тв. до 6,75-7,25. Забарвлення А. бóре, м'ясо-
червоне, зелене, ó шорломітó, меланітó — чорне. Блисê
сильний, алмазоподібний (демантоїд). Риса біла або злеã-
êа забарвлена. Зóстрічається яê важливий êонтаêтово-ме-
тасоматичний мінерал сêарнів, часто ó êристалічних слан-
цях, рідше ó вивержених породах яê їх первинна сêладова
частина.
Розрізняють: андрадит залізистий (мінерал сêіаãіт); андрадит

титановий (різновид андрадитó, яêий містить до 17,3% TiO2.
АНДР'ЮСИТ,  -ó, ч. * р. андрьюсит, а. andrewsite, н. An-
drewsit m –  мінерал, те ж саме, що й ендр'юсит.
АНДСЬКИЙ (КОРДИЛЬЄРСЬКИЙ) ГЕОСИНКЛІ-
НАЛЬНИЙ СКЛАДЧАСТИЙ ПОЯС,  -оãо (-оãо), -оãо,
-оãо, -ó, ч.  – простяãається вздовж Півд. Америêи. На
півн. доходить до Антильсьêо-Карібсьêої обл. і через
стрóêтóри Панамсьêоãо перешийêó та Антільсьêої дóãи
зчленовóється з Кордильєрами Півн. Америêи, а на півд.
через Південно-Сандвічевó дóãó з’єднóється зі сêладчас-
тим поясом Зах. Антарêтиди. Почав розвиватися в пізнь-
омó протерозої. В історії розвитêó виділяють байêальсь-
êий, êаледонсьêий, ãерцинсьêий і альпійсьêий етапи. З
молодими вóлêаніч. і сóбвóлêаніч. інтрóзивними óтворен-
нями пов'язані родов. рóд олова, вольфрамó та ін. рідêісних
і êольорових металів в Перó і Болівії.
АНЕМОМЕТР,  -а, ч. * р. анемометр, а. anemometer, н. Ane-
mometer n, Windgeschwindigkeitsmesser m – прилад для вимір-
ювання швидêості рóхó вітрó, ãазових та рідинних потоêів.
За êонстрóêцією розподіляються на êрильчасті, чашêові та
термоелеêтричні. В ãірничій справі виêористовóється для
êонтролю повітряноãо режимó шахти, êар’єрó тощо.
АНЕРОЇД,  -а, ч. * р. анероид, а. aneroid, н. Aneroid n (Baro-
meter n) – барометр з механiчним детеêтором атмосфер-
ноãо тисêó. Основною частиною приладó є анероїдний
блоê, яêий сêладається з пóстих безповiтряних ãофрова-
них êоробоê. Пiд дiєю атмосферноãо тисêó êоробêи роз-
ширюються або стисêóються, а пов'язана з ними стрiлêа
поêазóє величинó тисêó. Застосовóють в ãеодезіi та марê-
шейдерсьêій справі.
АНІВІТ,  -ó, ч. * р. аннивит, а. annivite, н. Annivit m – мін-
ерал, різновид тенантитó. Містить до 6% Ві. За назвою
долини Анів’є в Швейцарії. 
АНІЗОТРОПІЇ ПАРАМЕТР,  -…, -а, ч. * р. параметр ани-
зотропии; а. anisotropy parameter; н. Anisotropieparameter m
– êорінь êвадратний із відношення прониêності êв ó
вертиêальномó напрямêó до прониêності êã в ãоризон-
тальномó напрямêó, точніше впопереê і вздовж простя-

ãання пласта, тобто .

АНІЗОТРОПІЯ,  -ії, ж. * р. анизотропия; а. anisotropy; н.
Anisotropie f – 1) Залежність фізичної величини від напрям-
êó (здебільш êристалоãрафічноãо), в яêомó вона

вимірюється. Ця властивість хараêтерна для поêазниêа
заломлення світла, діелеêтричної сталої, теплопров-
ідності, маãнітних властивостей êристалів, прониêності
порід і т.п.; проявляється в êристалах низьêої симетрії та
рідêих êристалах. 2) Залежність фізичних властивостей
ãірсьêих порід від напрямó їх вимірювання. Хараêтерна для
шарóватих ã.п. при визначенні властивостей (прониêності,
тріщинóватості тощо) по нашарóванню і перпендиêóляр-
но до ньоãо. 3) Неоднаêовість деяêих (напр., прониêності)
властивостей речовини або тіла в різних напрямах.
АНІЗОТРОПІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ії, -…, ж. *р. ани-
зотропия ãорных пород, а. anisotropy of rocks; н. Anisotropie f
von Gesteinen n pl – неоднаêовість деяêих властивостей
ãірсьêих порід (деформаційних, елеêтричних, теплових,
маãнітних, оптичних та ін.) в різних напрямêах. Пов'язана
з міêрошарóватістю, впорядêованим орієнтóванням зерен
і êристалів та міêротріщинóватістю. Ясêравим приêла-
дом анiзотропiї механiчноãо хараêтерó є властивостi
осадових ãірсьêих порiд (сланцiв, ãлин тощо). Їх мiцнiсть по-
переê  нашарóвання в êiльêа разiв вища, нiж вздовж
нашарóвання.
АНІЗОТРОПІЯ ПЛАСТА,  -ії, -…, ж. * р. анизотропия
пласта; а. anisotropy of reservoir; н. Anisotropie f des Flözes n 
– залежність фізичних властивостей (механічних, оптич-
них, елеêтричних, фільтраційних тощо) порід пласта від
напрямêó, в яêомó вони вимірюються. А.п. за прониêністю
– відмінність прониêності (êоефіцієнтів прониêності)
порід ó напрямах, що паралельні нашарóванню (чи напрямó
розвитêó тріщин) і перпендиêóлярні до ньоãо (звичайно з
перевищенням першоãо над дрóãим). При шарóватій бóдові
пласта це зóмовлено орієнтацією частиноê породи при їх
осіданні та різним стóпенем цементації в цих напрямах.
Стосовно до тріщинóватоãо пласта це пов’язано з перева-
жаючим напрямом орієнтації тріщин. А.п. за прониêністю
властива пластам-êолеêторам, впливає на приплив флюїдів
до свердловини, вибір інтервалів перфорації, встановлення
ãранично допóстимих дебітів, швидêість переміщення
ГНК і ВНК при розробці поêладів і т.ін. В.С.Бойêо.
АНІОНИ,  -ів, мн, * р. анионы, а. anions, н. Anione n pl – не-
ґативно заряджені йони. 
АНІТ,  -ó, ч. * р. аннит, а. annite, н. Anit m – різновид леп-
ідомеланó, яêий не містить маãнію.
АНКЕР,  -а, ч. * р. анêер; а. anchor; н. Anker m – зв’язні
болти, фóндаментні болти. Основний елемент êріплення
анêерноãо.
Розрізняють: анêер металевий, металеві стержні, анêер ґвин-

товий, залізобетонний, дерев’яний, полімерний.
Анêер металевий – стальний стержень діаметром 0,02-0,025 м,

довжиною 0,6-3 м з розпірною або êлино-щілинною ãоловêою на
одномó êінці для заêріплення в шпóрі, різьбленням і ãайêою на
іншомó для заêріплення підхватó або опорної шайби і натяãó
анêера (рис. 1). Металевий анêер яê самостійне êріплення призна-
чений для êріплення виробоê, що проводяться в стійêих і серед-
ньої стійêості породах (f 3) і по вóãіллю. У поєднанні з рамним і
сóцільним êріпленням металевий анêер застосовóють ó виробêах
і з менш сприятливими ãірничо-ãеолоãічними óмовами яê поза
зоною, таê і в зоні впливó очисних робіт. 
Металеві стержні звичайно заêріпляються по довжині шпóрó

хімічними сêладами або швидêодіючими сóмішами на цементній
або фосфоґіпсовій основі (рис.2). Цей різновид анêера призначе-
ний для виробоê, що проводяться ó вóãіллі і слабêих породах
(f 1) яê поза зоною, таê і в зоні впливó очисних робіт.
Анêер ґвинтовий – стержень з різьбленням спеціальноãо про-

філю, зовнішній діаметр (0,032 м) яêоãо більше, ніж діаметр про-
бóреноãо шпóрó, в яêий заґвинчóється стержень. Ці анêери
широêо застосовóються на êалійних рóдниêах.
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Анêер залізобетонний — металевий стержень, забетонований
в шпóрі, з різьбленням і ãайêою для заêріплення опорної плитêи
на іншомó êінці.
Анêер дерев'яний —

дерев'яний стержень
діаметром 0,036-0,04 м,
довжиною 0,5-1 м і біл-
ьше, що має на êінцях
прорізи для дерев'яних
êлинів; при розêлиню-
ванні останніх анêер
заêріпляється в шпóрі і
втримóє підхват (рис. 3).
Застосóвання цьоãо
анêера обмежене в основ-
номó підãотовчими вироб-
êами з терміном слóжби
до 1 роêó. Можливе йоãо
застосóвання яê допомі-
жноãо êріплення.
Анêер полімерний –

сêлопластиêовий стер-
жень, заêріплений по
довжині шпóрó хімічним
розчином. Йоãо доцільно
застосовóвати в óмовах,
при яêих би анêери леãêо
рóйнóвалися виêонавчим орãаном добóвноãо і прохідницьêоãо
êомбайна, вибóховими роботами або рóчним інстрóментом при
рóйнóванні заêріпленоãо масивó. Яê самостійне êріплення засто-
совóється ó підãотовчих виробêах, проведених в породах стійêих і
середньої стійêості, а таêож в очисних вибоях, особливо при
êамерній або êамерно-стовповій системах розробêи.
АНКЕРИТ,  -ó, ч. * р. анêерит, а. ankerite, н. Ankerit m –
важливий мінерал ãідротермальних сóльфідних родовищ та
ãідротермально змінених маãнезіально-залізистих порід.
Залізистий різновид мінеральноãо видó доломіт-анêерит.
Формóла: CaFe[СО3]2. Містить (%): CaО – 27,1; FeО –
23,5; СО2 42,5. Домішêи: MnO. Синãонія триãональна.
Кристали ромбоедричні, сóцільні, êристалічні, зернисті,
щільні аґреґати. Спайність досêонала. Гóстина 3000±100
êã/м3. Тв. 3,5-4. Колір білий, жовтóватий, бóрий, рожевий,
сірий та блаêитний. Блисê сêляний до перламóтровоãо по-
лисêó. Злом напівраêовистий. Крихêий. Типовий мінерал
êарбонатитів і низьêотемператóрних свинцево-цинêових
родов. в êарбонатних породах (з баритом, флюоритом,
доломітом). Відомий в êришталеносних альп. жилах і яê
продóêт метасоматозó в êарбонатних осадах.
Розрізняють: анêерит маãніїстий (різновид анêеритó з вмі-

стом MgO від 6 до 20%); анêерит марãанцевистий (різновид анêе-
ритó, яêий містить до 9% MnO).
АНКІЛІТ,  -ó, ч. * р. анêилит, а. ankylite, н. Ankylit m – мі-
нерал, водний êарбонат стронцію і рідêісноземельних еле-
ментів. Формóла: (TR)x(Sr,Ca)2-x(CO3)2(OH)x⋅(2-x)H2O.
Синãонія ромбічна. Гóстина 3,9. Тв. 4-5. Кристали псевдо-
оêтаедричні, часто призматичні. Спайності немає. Колір
блідо-жовтий з оранжевим відтінêом, таêож жовтóва-
то-êоричневий, сірий. Блисê сêляний. Просвічóє. Злом
раêовистий. Крихêий. Рідêісний. Зóстрічається ó пеãма-
титах нефелінових сієнітів ó асоціації з еãірином, альб-
ітом та міêроêліном. Є в Ґренландії (р-н Юліанхоба) та в
Канаді (пров. Квебеê, ã. Сен-Ілер).
Розрізняють: анêіліт êальціїстий (різновид анêілітó, яêий

містить до 13% СаО); анêіліт êальціїсто-залізистий (різновид
анêілітó, яêий містить до 6% FeO і до 13% СаО); анêіліт марãан-
цевисто-êальціїстий (різновид анêілітó, яêий містить до 6% MnO
і понад 12% СаО).
АНОД,  -а, ч. * р. анод, а. anode, н. Anode f – позитивний
полюс джерела елеêтричноãо стрóмó.
АНОДНИЙ ЗАХИСТ,  -оãо, -ó, ч. * р. анодная защита; а.

anode protection; н. Anodenschutz m – приєднання  апаратó-
ри, яêа виãотовлена із нержавіючих і вóãлецевих сталей,
титанó, цирêонію і т.д. й працює в сильно аãресивних
середовищах, до позитивноãо полюса зовнішньоãо джере-
ла постійноãо стрóмó або до металó з більш позитивним
потенціалом (êатодний протеêтор), що дає змоãó пере-
творити апаратóрó в анод і тим самим захистити її від êо-
розійноãо рóйнóвання. Матеріалом êатода, оêрім плати-
ни, виêористовóють хромоніêелеві сталі (для êислот), êре-
менистий чавóн (для розчинів неорãанічних солей, сірч-
аної êислоти), ніêель (для лóжних середовищ), а яê êатод-
ний протеêтор – вóãлеãрафіт, діоêсид марãанцю, маãне-
тит, діоêсид свинцю.
АНОМАЛІЯ,  -ії, ж. * р. аномалия, а. anomaly, н. Anomalie f
– відхилення від норми або середньоãо значення яêої-не-
бóдь величини в той чи інший біê (позитивна або неãатив-
на А.). А. часто є ознаêою родовищ ê.ê. Див. Кóрсьêа маãні-
тна аномалія, ãеохімічна аномалія тощо.
АНОМАЛІЯ ВИСОТ – відстань від поверхні рефе-
ренц-еліпсоїда для точêи, заданої ãеодезичними êоорди-
натами. Виêористовóється для переходó від нормальної до
ãеодезичної висоти, а таêож при визначенні êоординат
місця за спостереженнями сóпóтниêів з рівневої поверхні
(з поверхні оêеанів і відêритих морів).
АНОМАЛЬНА ПЛАСТОВА ТЕМПЕРАТУРА,  -ої, -ї, -и,
ж. * р. аномальная пластовая температóра; а. аnomalous
layer temperature, abnormal seam temperature; н. ànomale Flöz-
temperatur f – різêо відмінна температóра в межах лоêаль-
них стрóêтóр порівняно з фоновою температóрою, хараê-
терною для відповідних пластів велиêих стрóê-
тóрно-теêтонічних елементів. Розрізняють аномально ви-
соêó і аномально низьêó пластові температóри. Їх поход-
ження найчастіше пов’язане з природними фаêторами,
але відомо і ряд техноãенних. До перших відносять літоло-
ãічні, теêтонічні, ãідроãеолоãічні. Істотно впливають на
встановлення А.п.т. різêа просторова зміна теплопров-
ідності порід і особливо пластових флюїдів, виниêнення
теплових еêранів і періодична вóлêанічна аêтивність. До
техноãенних фаêторів відносять заêонтóрне заводнення,
заêачóвання значних об’ємів промислових стоêів, само-
займання ãорючих êорисних êопалин ó пластових óмовах і
ін. Звичайно відхилення аномальних температóр від фо-
нових становить деêільêа десятêів ãрадóсів; винятêово
êонтрастні А.п.т. відомі, напр., в районі поширення ãазо-
термальних течій Янãантаó (Башêирія), де при фоновій
пластовій температóрі 10-20°С А.п.т. на ãлибині 25–65 м
досяãає 219-378°С. В.С.Бойêо.
АНОМАЛЬНИЙ ПЛАСТОВИЙ ТИСК,  -оãо, -оãо, -ó, ч. *
р. аномальное пластовое давление; а. abnormal seam
pressure; н. anomaler Flözdruck m – 1) Тисê, що діє на флюї-
ди (водó, нафтó, ãаз), яêі містяться в поровомó просторі
породи, величина яêоãо відрізняється від нормальноãо
(ãідростатичноãо). Пластові тисêи, яêі перевищóють
ãідростатичний тисê óмовний, тобто тисê стовпа прісної
води (ãóстиною 103 êã/м3), яêий за висотою рівний ãлибині
заляãання пласта в точці вимірювання, називають ано-
мально висоêими (АВПТ), менші від ãідростатичноãо –
аномально низьêими (АНПТ). А.п.т. бóває в ізольованих
системах. Звичайно АВПТ перевищóють ãідростатичний
тисê в 1,3–1,8 рази, значно рідше в 2,0–2,2; при цьомó
вони звичайно не сяãають величин ãеостатичноãо тисêó,
яêий створюється верхніми породами. Однаê в оêремих
випадêах на велиêих ãлибинах бóли зафіêсовані АВПТ,

Рис. Анêери: 1) металевий анêер — 
зовнішній виãляд; 2) заêріплення 
металевоãо стержня; 3) анêер 

дерев’яний: 1 — стержень, 2 — розп-
ірний êлин.
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однаêові за величиною з ãеостатичним тисêом або більші,
що, очевидно, зóмовлено дією додатêових фаêторів (на-
пр., в резóльтаті землетрóсів, ãрязевоãо вóлêанізмó, ростó
соляноêóпольних стрóêтóр). Наявність АВПТ добре впли-
ває на êолеêторсьêі властивості порід, збільшóє час при-
родної еêсплóатації нафтових і ãазових родовищ без засто-
сóвання дороãих вторинних способів, підвищóє питомі за-
паси ãазó і дебіти свердловин, є сприятливим стосовно схо-
ронності сêóпчення вóãлеводнів, свідчить про наявність в
нафтоãазоносних басейнах ізольованих діляноê і зон. З
іншоãо боêó, АВПТ є причиною аварій в процесі бóріння.
Неочіêóване розêриття зон АВПТ – причина баãатьох óс-
êладнень, ліêвідація яêих спричиняє велиêі матеріальні
витрати. Під час бóріння в зонах АВПТ бóровий розчин об-
важнюють для попередження виêидів із свердловини. Але
таêий розчин можóть поãлинати пласти з ãідростатичним
тисêом і АНПТ. Томó перед розêриттям порід з АВПТ
верхні поãлинаючі пласти переêривають êолоною. Яêщо
розподіл тисêó в породах по ãлибині відомий, то можна
вибрати оптимальнó êонстрóêцію свердловини, технолоãію
бóріння і цементóвання та попередити можливі óсêладнен-
ня і аварії. Наявність зон АВПТ значно збільшóє вартість
свердловин. Для проãнозóвання АВПТ виêористовóються
в основномó сейсмічна розвідêа, дані бóріння і різні види
êаротажó (елеêтричний, аêóстичний, ãамма-êаротаж,
нейтронний та ін). В.С.Бойêо.
АНОМАЛЬНО В’ЯЗКІ НАФТИ,  -…, -их, -нафт, мн. * р.
аномально вязêие нефти; а. non-Newtonian viscous oils;  н.
Erdöle n pl mit der Viskositätsanomalie f – нафти, яêі не підл-
яãають ó своїй течії заêонові в’язêоãо тертя Ньютона (т.зв.
неньютонівсьêі нафти). Хараêтеризóються аномалією
в’язêості при малих напрóãах зсóвó, а таêож порóшенням
заêонó Дарсі при фільтрації в пористомó середовищі
(рóхливість нафти при малих ґрадієнтах тисêó дóже низь-
êа). Розробêа поêладів А.в.н. óсêладнюється óтворенням
застійних зон, нафтовіддача при традиційних способах
розробêи низьêа, витіснення нафти водою призводить до
швидêоãо обводнення видобóвних свердловин. Підвище-
ння нафтовилóчення поêладів А.в.н. досяãається термі-
чним діянням на пласт шляхом заêачóвання розчинниêів,
вóãлеêислоти, полімерних розчинів, створенням підви-
щених ґрадієнтів тисêó, вирівнюванням профілів прий-
мальності. Для неãлибоêо заляãаючих поêладів можóть бó-
ти застосовані êар’єрний, шахтний і шахтно-свердло-
винний способи розробêи. Для транспортóвання по трó-
бопроводах А.в.н. на переêачóвальних станціях підіãр-
івають, вводять в неї дисперãатори парафінó. В.С.Бойêо.
АНОРТИТ,  -ó, ч. * р. анортит, а. anortite, н. Anorthit m –
породотвірний мінерал êласó силіêатів. Кальціїстий різн-
овид плаãіоêлазів (№ 90-100). Формóла: Ca[Al2Si2O8].
Містить (%): CaО – 20,1; Al2О3 – 36,7; SiО2 – 43,2. Синãонія
триêлінна. Гóстина 2,74-2,76. Тв. 6,5-6,75. Кристали при-
зматичні, рідше витяãнóті. Утворює сóцільні зернисті ма-
си. Колір сірóвато-білий. Блисê сêляний. Прозорий до на-
півпрозороãо. Хараêтерний для основних інтрóзивних і
ефóзивних маãматичних порід. Знаходиться разом з маã-
ніїсто-залізистими силіêатами, а таêож ó метеоритах. В
Уêраїні є в межах Уêраїнсьêоãо щита, на Донбасі. Виêо-
ристовóється в êерамічній промисловості.
Розрізняють: анортит баріїстий (різновид анортитó, яêий

містить до 5,5% ВаО); анортит ґаліїстий (штóчний анортит, ó
яêомó алюміній заміщóється ґалієм); анортит-ãаюїн (ãіпотети-
чний êомпонент ãрóпи содалітó, що містить Са); анортит ґер-
маніїстий (штóчний анортит, в яêомó êремній заміщóється

ґерманієм); анортит êаліїстий (різновид анортитó, яêий містить
понад 6,5%  К2О).
АНОРТОЗИТ,  -ó, ч. * р. анортозит, а. anorthosite,
plagioclasite, plagioclase rock; н. Anorthosit m – маãматична
ãірсьêа порода ãрóпи ãабро. Сêладається з основноãо та
середньоãо плаãіоêлазó. Основні домішêи — олівін, піро-
êсен, маãнетит. Колір — від білоãо до темно-сіроãо. Гóс-
тина — 2,710- 3,050. За віêом виділяють А. ранніх етапів
розвитêó Землі (2-4 млрд. роêів) і А. етапó стабілізації
древніх платформ (1,7-2 млрд. роêів). Останні óтворюють
ãіãантсьêий анортозитовий пояс, що обрамовóє з заходó
Східно-Європ. платформó. А. — одна з найдавніших від-
омих в земній êорі порід. Крім тоãо, аналоãи земних А. зóс-
трічаються на Місяці в сêладі доставленоãо на Землю
місячноãо ґрóнтó. Передбачається, що А. є одним з пер-
ших продóêтів, яêі êристалізóвалися в êорі Землі; це пос-
лóжило початêом всієї подальшої еволюції ã.п. земної êо-
ри. Масиви А. зóстрічаються ó всіх областях виходів на по-
верхню найдавніших ã.п. В Уêраїні є на Уêраїнсьêомó
щиті. Виêористовóють яê облицювальний матеріал.
АНОРТОКЛАЗ,  -ó, ч. * р. анортоêлаз, а. anorthoclase, н.
Anorthoklas m – мінерал, алюмосиліêат êалію і натрію êар-
êасної бóдови з ãрóпи польових шпатів. Сêлад (К, Na)
[AlSі3O8]. Синãонія триêлінна. При прожарюванні леãêо
переходить ó моноêліннó модифіêацію, при охолодженні
стає зновó триêлінною. Бóдова êарêасна – таблитчасті
êристали. Гóстина 2,6. Тв.6. Часто містить домішêи Ва,
СаО (до деêільêох %). Безбарвний або білий. Зóстрічаєт-
ься в баãатих на натрій ефóзивних породах. Виявлений ó
вóлêанічних породах на о-вах Пантеллерія і Сицілія (Іт-
алія), в Рейнланд-Пфальц (ФРН), на ã.Кенія (Кенія), в
р-ні Роппа (Нішерія), в шт. Віêторія (Австралія), на
о.Росс (Антарêтида), а таêож ó Шотландії (ãрафство Ар-
ãайлл) та Норвеãії (р-н Ларвіêа).
Розрізняють: анортоêлаз êаліїстий (різновид анортоêлазó, ó

яêомó êалій переважає над натрієм); анортоêлаз-пертит (заêо-
номірне зростання анортоêлазó і альбітó); анортоêлаз-санідин
(плаãіоêлаз, таблитчастий, яê санідин, з оптичними властивос-
тями анортоêлазó).
АНТАРКТИКІТ,  -ó, ч. * р. антарêтиêит, а. antarcticite, а.
н. Antarcticit m – ãеêсаãідрат хлоридó êальцію – CaCl2·6
H2O. Містить (%): CaО – 17,5%; Cl – 32,7; H2O – 49,2.
Домішêи: Mg, Na, K. Синãонія ãеêсаãональна. Утворює
ãолчасті êристали. Гóстина 1,251. Знайдений на дні водо-
ймища Дон-Хóан (Земля Віêторії, Антарêтида).
АНТАРКТИЧНА ПЛАТФОРМА,  -ої, -и, ж. * р. Антарê-
тичесêая платформа, а. Antarctic platform, н. antarktische
Plattform f (Kontinenttafel f, Platte f) – одна з древніх доêем-
брійсьêих стрóêтóр земної êори, яêа займає Східнó Антар-
êтидó, центральнó частинó Західної Антарêтиди і частêо-
во Землю Мері Берд. А.п. неоднорідна за стрóêтóрою і має
різний віê ó різних частинах. Переважають êристалічні
породи верхньоãо архею, на яêих заляãають осадово-вóл-
êаноãенні формації верхньоãо і нижньоãо протерозою, в
яêих є родовища êам’яноãо вóãілля.
АНТЕКЛІЗА,  -и, ж. * р. антеêлиза, а. anteclise, н. Anteklise f
– широêе полоãе підняття верств земної êори на платфор-
мі, яêе має овальні чи оêрóãлі обриси. Протилежне – си-
неêліза. 
АНТИГОРИТ,  -ó, ч. * р. антиãорит, а. antigorite, н. Antigorit
m – поширений мінерал з ãрóпи серпентинó. Формóла:
Mg6[(OH)8[Si4O10]. Домішêи: Ni, Mn, Fe, Al, Cr. Синãонія
моноêлінна. Відома ãеêсаãональна модифіêація.  Гóстина
8,5-2,7. Тв. 2,5-3,0. Форми виділення: щільні аґреґати.
Колір сірий, зелений з синюватим відтінêом. Блисê сêля-
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ний. Утворюється при ãідротермальних процесах з олівінó
óльтраосновних порід, а таêож при метасоматичних ó до-
ломітизованих вапняêах. За назвою долини Антиãоріо, Іт-
алія.
Розрізняють: антиãорит алюмініїстий (різновид антиãоритó,

яêий містить від 2,5 до 6% Al2O3); антиãорит залізистий (ãіпотети-
чний êінцевий член рядó серпентинó – Fe6[(OH)8Si4O10]); антиãо-
рит лейстоподібний аномальний (снопоподібні, віялоподібні та
променисті аґреґати антиãоритó з аномальною поляризацією);
антиãорит марãанцевистий (різновид антиãоритó, яêий містить
понад 7,5% MnO); антиãорит ніêелистий (різновид антиãоритó,
яêий містить понад 2,8% NiO); антиãорит флóористий (антиãо-
рит із сêарнової зони Півн. Китаю, яêий містить 2,5% F); анти-
ãорит хромислий (різновид антиãоритó, яêий містить понад 2,3%
Cr2O3).
АНТИГРИЗУТНІСТЬ,  -і, ж. * р. антиãризóтность, а.
anti-grisonity, н. Schlagwettersicherheit f – властивість вибó-
хових речовин не запалювати сóміші ãорючих рóдниêових
ãазів або пилó з повітрям при вибóхових роботах в ãірн. ви-
робêах. Вибóхові речовини, яêим притаманна А. назива-
ються запобіжними вибóховими речовинами.

АНТИКЛІНАЛЬ,  -і, ж.
* р. антиêлиналь, а.
anticline, anticlinal fold;
н. Antiklinale f, Antiklinal-
falte f, Sattel m – сêладêа
верств ãірсьêих порід,
обернена випóêлістю
доãори, внаслідоê чоãо
в ядрі заляãають більш
давні за ãеолоãічним

віêом породи. За формою ó плані розрізняють лінійно ви-
тяãнóті та оêрóãлі антиêліналі — брахіантиêліналі. 
АНТИКЛІНОРІЙ,  -ю, ч. * р. антиêлинорий, а.
anticlinorium, н. Antiklinorium n – велиêа і сêладна сêлад-
часта стрóêтóра земних порід антиêлінальної бóдови, яêа
óтворюється на місці ãеосинêлінальних проãинів. Хараêте-
ризóється заãальним підняттям поверхні, дотичної до
сêлепінь антиêліналей (дзерêала сêладчастості) в центр.
частині. Розміри — сотні êм завдовжêи і десятêи êм за-
вширшêи. Дóже велиêий А. наз. меãантиêлінорієм. 
АНТИМОНАТИ,  -ів, мн, * р. антимонаты, а. antimonates,
н. Antimonate n pl – мінерали, солі стибієвих (сóрм'яних)
êислот – H3SbO4, H4Sb2O7 та інші. Найпоширенішим є бі-
ндãейміт Pb2Sb2(O, OH, H2O)7. 
АНТИМОНІДИ,  -ів, мн, * р. антимониды, а. antimonides,
н. Antimonide n pl – мінерали, прості сполóêи елементів зі
стибієм, яêі можна розãлядати яê похідні H3Sb. Найбільш
відомі дисêразит Ag3Sb і брейтãаóптит – NiSb.
АНТИМОНІТ, СТИБНІТ,  -ó, ч. * р. антимонит, а.
antimonite, н. Antimonit m, Antimonglanz m – мінерал, три-
сóльфід стибію ланцюжêової бóдови. Формóла: Sb2S3. Sb –
71,5%. Домішêи – As, Hg, Ag, Au, Pb, Bi, Fе, Cu. Синãонія
ромбічна. Кристали стовпчасті, ãолчасті. Гóстина
4,51-4,66. Тв. 2. Колір і риса свинцево-сірі. Блисê металі-
чний. Важливий мінерал ãідротермальних антимо-
ніт-êварцових жил на стибій-ртóтних родовищах.
Знаходиться разом з êіновар’ю, реальãаром, аóрипіãментом,
шеєлітом, êварцом, флюоритом, баритом та ін. В Уêраїні є
на Донбасі та на Заêарпатті. Рóда стибію.
АНТИМОНІТИ,  -ів, мн, * р. антимониты, а. antimonites,
н. Antimonite m pl – мінерали, солі стибіїстої (сóрм'янистої)
– H3SbO3 та метастибіїстої (метасóрм'янистої) – H3SbO2

êислот (шафарциêіт, надорит). Розрізняють: антимоніт
свинцевий (зайва назва джемсонітó), антимоніт свинцево-срі-
бний (мінерал діафорит).

АНТИПЕРТИТ,  -ó, ч. * р. антипертит, а. antiperthite, н. Anti-
perthit m – плаãіоêлаз із заêономірно орієнтованими
вêлюченнями ортоêлазó, що óтворився внаслідоê розпадó
ізоморфної сóміші.
АНТИПІРЕН,  -ó, ч. * р. антипирен, а. antipyrene,
fire-retardant; н. Antipyren n – речовина, що ãасить полóм'я
шляхом зниження йоãо температóри нижче êритичної
межі ãоріння, а таêож перепиняє достóп êисню до вêритих
А. поверхонь. Надає матеріалам воãнестійêості. До А. на-
лежать фосфати, сóльфат амонію, бóра, борна êислота, рі-
дêе сêло тощо. Виêористовóється ó виãляді розчинів, яêи-
ми насичóють ãорючі елементи êріплення ãірничих виро-
боê та надшахтних бóдов, а таêож ó виãляді лаêів та фарб.
АНТИПІРОҐЕН,  -ó, ч. * р. антипироãен, а. antipyrogene, н.
Antipyrogene n – речовина, що перешêоджає самозайманню
вóãілля шляхом сповільнення процесó оêиснення. До А. на-
лежать вода, розчини силіêатó натрію. В шахтах яê А. ви-
êористовóють водні розчини хлоридó Са, фосфатó, êарбо-
натó, нітратó, сóльфатó амонію, манãанатó К, фенолфор-
мальдеãідної смоли та ін. У вóãільних êар’єрах, штабелях і
породних відвалах застосовóють таêож фталевó та нафте-
новó êислоти, фóрфóрол та метанольнó водó, інãібітори
фенольноãо типó, стічні води êоêсохімзаводів, що містять
фенольні та піридинові êомпоненти. У вóãільній промисло-
вості найбільш розповсюджені розчини хлоридó Са і сóс-
пензія 5-10% ãідроêсидó Са. А. наãнітають через шпóри та
свердловини в цілиêи і сêóпчення самозаймистоãо вóãілля ó
вироблені простори. Шпóри бóрять діаметром 46 мм, на від-
стані 2-3 м один від одноãо на ãлибинó 2,5-3 м, ãлибина
ãерметизації шпóрів — 1,0-1,5 м, тисê рідини А. 6-8 МПа.
При профілаêтиці самозаймання найбільш небезпечноãо
в цьомó плані малометаморфізованоãо вóãілля віднов-
леноãо типó реêомендовано 10-15 % розчин êарбамідó, а
схильноãо до самозаймання вóãілля маловідновленоãо ти-
пó середньої стадії метаморфізмó — 10% розчин СаCl2. Для
запобіãання ендоãенних пожеж на вóãільних шахтах досл-
іджені топêові ãази. Молеêóли вóãлеêислоãо ãазó, яêі вхо-
дять до сêладó топêових ãазів, сорбóються на вóãільній по-
верхні і ãальмóють реаêції оêиснення. Інші êомпоненти ãа-
зó нейтралізóють дію переêисів, встóпаючи з ними ó взає-
модію. Оцінêа впливó А. на процес низьêотемпе-
ратóрноãо оêиснення здійснюється за параметром n = Q/Qi,
де Q  і Qi — інтеґральні теплоти оêиснення необробленноãо
та обробленноãо розчином А. вóãілля. В.І.Саранчóê,
В.С.Білецьêий.
АНТЛЕРИТ,  -ó, ч. * р. антлерит, а. antlerite, н. Antlerit m
– мінерал, ãідроêсилсóльфат міді острівної бóдови. Формó-
ла: 4[Cu3SO4(OH)4]. Містить (%): CuО – 67,28; SO3 – 22,57;
Н2О – 10,15. Синãонія ромбічна. Форми виділення: êрис-
тали, а таêож масивні аґреґати. Гóстина 3,9. Тв.3,5-4.
Колір смараãдово-зелений до темно-зеленоãо. Блисê сêля-
ний. Прозорий до напівпрозороãо. Риса блідо-зелена.
Розповсюджений в зонах оêиснення міднорóдних жил.
Особливо в пóстелях Атаêама і Мохейв. Вторинний мін-
ерал хальêозинó. Мідна рóда. Зóстрічається разом з ата-
êамітом, брошантитом, хальêантитом, ґіпсом. Основний
рóдний мінерал родов. Чóêіêамате (Чилі).
АНТОФІЛІТ,  -ó, ч. * р. антофилит, а. anthophyllite, н. Antho-
phyllit m – мінерал, силіêат маãнію і заліза ланцюжêової бó-
дови з ãрóпи амфіболів. Сêлад (Mg,Fe)7(OH)2[Si8O22].
Містить (%): MgО – 31,02; FeО – 8,27; SiО2 – 59,23; Н2О –
1,31. Синãонія ромбічна. При наãріванні понад 400оС пере-
ходить ó моноêліннó модифіêацію, яêа відповідає êóпфе-

Рис. Антиêліналь (а) та синêліналь 
(б); 1 — êрило сêладêи, 2 — ядро 

сêладêи.
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ритó. При т-рі бл. 1000оС переходить в енстатит. Гóстина
2,9-3,4. Тв. 6,0-6,5. Кристали видовжені по осі. Колір бó-
рóвато- або жовтóвато-сірий, бóрóвато-зелений. Блисê
сêляний. Зóстрічається в деяêих êристалічних сланцях яê
породоóтворювальний мінерал. Є в Уêраїні.
Розрізняють: антофіліт-азбест (тонêоволоêниста різновид

антофілітó, яêий може витримóвати, не змінюючись, висоêі тем-
ператóри); антофіліт-амфібол (те саме, що êóмінãтоніт); антоф-
іліт водний (1. Аêтиноліт. 2. Палиãорсьêіт); антофіліт залізистий
(1. Різновид антофілітó, яêий містить 30-40% FeO. 2. Гіперстен.
3. Ґрюнерит. 4. Аêтиноліт); антофіліт маãніїстий (різновид
антофілітó, в яêомó маãнію більше, ніж заліза); антофіліт марãан-
цевистий (різновид антофілітó, яêий містить понад 2,5% MnO).
АНТИФРИЗ,  -ó, ч. * р. антифриз; а. antifreeze, antifreezing
agent, antifreezing solution; н. Frostschutzmittel n, Enteisung-
sflüssigkeit f – добавêа, присадêа, що знижóє температóрó
замерзання рідини. Застосовóється яê добавêа до палив
машин і механізмів в êліматичних зонах з низьêими темпе-
ратóрами.
АНТРАКОЗ ЛЕГЕНЬ,  -ó, -…, ч. * р. антраêоз леãêих, а.
anthracosis, н. Anthrakose f – один з видів пневмоêоніозó;
захворювання, що розвивається внаслідоê система-
тичноãо вдихання êам’яновóãільноãо пилó.
АНТРАКСОЛІТИ,  -ів, мн. * р. антраêсолиты, а.
anthraxolites; н. Anthraxolite m pl – ãрóпа твердих вóãлецевих
сполóê, нерозчинних в орãаніч. розчинниêах, яêі сêлада-
ються, ã.ч., з вóãлецю (95-100%). За сêладом і власти-
востями близьêі до антрацитів. Гóстина 1300-2000 êã/м3.
А. являють собою продóêти метаморфічних змін нафти. 
АНТРАЦИТ,  -ó, ч. * р. антрацит, а. anthracite, hard coal;
н. Anthrazit m, Glanzkohle f – найбільш метаморфізований
різновид вóãілля êам’яноãо, що має висоêó теплотворнó
здатність. Колір чорний або сірóватий, Блисê металіч-
ний. Гóстина 1500... 1700 êã/м3, тв. 2...2,5; теплотвор-

ність 33…35 МДж/êã. Не спіêається. Найбільша ê-ть А.
óтворилася внаслідоê реãіональноãо метаморфізмó при
занóренні вóãленосних товщ в область підвищених т-р і
тисêó. Т-ра при формóванні А. в óмовах реãіональноãо
метаморфізмó знаходилася, імовірно, в інтервалі
350-550оС. А. широêо застосовóється яê висоêояêісне
енерãетичне паливо, а таêож яê сировина ó чорній та êо-
льоровій металóрãії, хім. та елеêтротехн. промисловості
тощо. А. – вóãлецева сировина при виãотовленні
абразивів, відновлювачів, елеêтродів. 
В Уêраїні є на Донбасі (Східний Донбас). В стрóêтóрі

балансових запасів вóãілля Уêраїни антрацити сêладають
11,3%. В.С.Білецьêий. Фото – Г.П.Маценêо.
АНТРОПОГЕННІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ,  -их, -м, -…, мн.
* р. антропоãенные формы рельефа, а. anthropogenous forms of

terrain, anthropogenic forms of relief; н. Anthropogenformen f pl
des Reliefs n – нерівності земної поверхні, óтворення яêих
пов’язане з ãосподарсьêою діяльністю людини. Вини-
êають яê резóльтат неправильноãо впливó на природó
(яри, зсóви, рóхомі пісêи тощо), при розробêах êорисних
êопалин без реêóльтивації земель (териêони, êар’єри), а та-
êож ó процесі цілеспрямованоãо перетворення рельєфó
при меліорації, бóдівництві (êанали, тераси, дамби тощо). 
АНТРОПОГЕНОВА СИСТЕМА (ПЕРІОД), АНТРОПО-
ГЕН  – те ж саме, що й четвертинна система (період).
АНШЛІФ,  -а, ч. * р. аншлиф, а. polished section,
metallographic specimen; н. Anschliff m – препарат мінералó
чи мінеральноãо аґреґатó з одною полірованою поверхнею
для дослідження під міêросêопом ó відбитомó світлі.
АПАРАТ,  -а, ч. * р. аппарат, а. apparatus, н. Apparat  m –
1) Прилад або пристрій. 2) Метод, спосіб дослідження
(математичний А., тощо). 3) Установа або сóêóпність пра-
цівниêів óстанови. 4). Примітêи та ін. допоміжні матері-
али до наóêової праці.
АПАРАТ ДІНА-СТАРКА,  -а, -…, ч. * р. аппарат Ди-
на-Старêа; а. Din-Stark apparatus; н. Apparat m nach
Din-Stark – прилад для визначення вмістó води в нафті
шляхом розчинення водонафтової емóльсії в розчинниêó,
випаровóвання і настóпної êонденсації.
АПАРАТ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. аппарат
обоãатительный, а. concentrating vehicle, ore(coal)-dressing
apparatus, н. Aufbereitungsgerät n, Aufbereitungsanlage f – ма-
шина, механізм або пристрій, ó яêомó доцільно здійснюєт-
ься зміна яêості, сêладó чи аґреґатноãо станó ê.ê., а таêож
розділення її на два чи більше продóêтів, що відрізняю-
ться за êрóпністю, вмістом êорисноãо êомпонента або спів-
відношенням твердої речовини і рідини. Праêтично все
збаãачóвальне обладнання підпадає під поняття апарат,
за винятêом сóто механічних пристроїв (ãрохот, дробарêа,
сито, жолоб, пробовідбирач тощо). О.А.Золотêо.
АПАРАТ ПІДВОДНИЙ АВТОНОМНИЙ,  -а, -оãо, -оãо,
ч. (апарат, від ãрец. άύτογοµία – незалежість) * р. автоном-
ный подводный аппарат; а. self-contained underwater vehicle,
н. autonomers Unterwassergerät n – апарат з власним дже-
релом енерãопостачання, призначений для заміни люди-
ни під час виêонання робіт під водою (досліджень дна
оêеанó; візóальноãо інспеêтóвання; допомоãи при бóрінні
та бóдівництві; деяêих видів обслóãовóвання та ремонтó
обладнання трóбопроводів).
АПАРАТУРА,  -и, ж. * р. аппаратóра, а. apparatus,
equipment, н. Apparatur f – сóêóпність фóнêціонально різн-
оманітних вимірювальних приладів і допоміжних при-
строїв та пристосóвань, спеціально підібраних для виêо-
нання певної технічної задачі, напр., марêшейдерсьêої
зйомêи. В марêшейдерії, наприêлад, розрізняють далеêомі-
рнó апаратóрó, апаратóрó  вимірювальної станції  тощо.
Див. таêож апаратóра êонтролю метанó, апаратóра для
ремонтó підводних трóбопроводів.
АПАРАТУРА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ,  -и, …, ж. *
р. аппаратóра измерительной станции, а. measuring station
equipment;  н. Messstationsapparatur f – призначена для ав-
томатизованоãо виêонання профільної зйомêи пров-
ідниêів вертиêальних шахтних стволів (СИ4, СИ6 та ін.),
зазорів між êріпленням і транспортними посóдинами, зно-
сó провідниêів (прилади ПС-1, СЗ-2, ИЗП-2).
АПАРАТУРА ДЛЯ РЕМОНТУ ПІДВОДНИХ ТРУБО-
ПРОВОДІВ,  -и, …, ж. * р. аппаратóра для ремонта под-
водных трóбопроводов; а. submarine (underwater) pipeline

Міêрострóêтóра антра-
цитó (Rr, 5,0). Мацерали: 
вітриніт (світлий), іне-
ртиніт (чорний), ліптиніт 
(сірий). С2. Донбас. Відбите 
поляризоване світло, про-
світлення мацералів. 
Повітряне середовище. 

Шêала 20 мêм.

Антрацит
 (метаантрацит, Rr-5,5%). 

Зовнішній 
виãляд типó з монолітною 

теêстóрою, 
однорідною неясно-

смóãастою стрóêтóрою. С2. 
Донецьêий басейн. М1:4.
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repair equipment;  н. Unterwasseranlage f für die Unterwasser-
rohrleitungsreparatur f – підводне пристосóвання, до сêладó
яêоãо входить бароêамера для здійснення зварювальних
робіт з метою ремонтó трóбопроводів ó неспоêійних водах.
АПАРАТУРА КОНТРОЛЮ МЕТАНУ,  -и, …, ж. * р. аппара-
тóра êонтроля метана, а. methane control apparatus, н. Methan-
kontrolleapparatur f – виêористовóється для періодичноãо
або постійноãо êонтролю вмістó метанó ó ãірничих вироб-
êах. Прилади А.ê.м. бóвають стаціонарними і переносни-
ми. Найбільш розповсюджена стаціонарна апаратóра без-
перервної дії АМТ-3 та її модифіêації, переносні прилади

періодичної дії ШИ-3, ШИ-5, ШИ-6, ШИ-10, ШИ-11,
переносний автоматичний сиãналізатор метанó без-
перервної дії «Сóпóтниê шахтаря». Див. автоматичний ãа-
зовий захист шахт, автоматичний метанометр. Ф.К.Кра-
сóцьêий.
АПАТИТ,  -ó, ч. * р. апатит, а. apatite, н. Apatit m – мін-
ерал êласó фосфатів. Безводний фосфат êальцію острівної
бóдови. Формóла: Ca5[CO3][PO4]3(F, Cl, OH, О). Містить
(%): CaО – 55,38; P2O5 – 42,06; F – 1,25; Cl – 2,33; Н2О –
0,56.  Синãонія ãеêсаãональна. Гóстина 3,18…3,21. Тв. 5,5.
Кристали êоротêо- та довãопризматичні, товстотаблит-
часті. Спайність недосêонала. Безбарвний, білий, жовтий
тощо. Блисê сêляний, жирний полисê. Поширений яê аê-
сесорний мінерал баãатьох маãматичних порід і пеãматитів.
Зóстрічається ó êонтаêтово-метасоматичних óтвореннях,
ãідротермальних жилах, є основною сêладовою частиною
фосфатів. В Уêраїні є в Запорізьêій, Харêівсьêій, Черні-
ãівсьêій, Ів.-Франêівсьêій та інших областях. Сировина
для вироблення добрив.
Розрізняють: апатит вóãлецевий (ãідроêсилапатит, ó яêоãо

частина фосфорó заміщена вóãлецем, містить до 4,43% СО2); апа-
тит залізистий (трипліт); апатит землистий (змінений апатит ó
виãляді землистих аґреґатів); апатит ітріїстий (різновид апатитó
з родовища Нарсарссóаê, Ґренландія, яêий містить до 4% Y2O3);
апатит êарбонатний (апатит вóãлецевий); апатит лóжний
(заãальна назва для мінералів ãрóпи апатитó, яêі містять лóãи);
апатит марãанцевистий (різновид апатитó, яêий містить до 11 %
MnO); апатит арсенистий (мінерал, за сêладом проміжний між
апатитом і свабітом, виявлений ó родов. Франêлін, шт.
Нью-Джерсі, США); апатит мідний (різновид апатитó синьоãо
êольорó, яêий містить до 20,93% CuO); апатит свинцевий (пір-
оморфіт); апатит сóльфатистий (різновид апатитó, яêий містить
[SO4]2-); апатит сóльфідний (мінерал, знайдений ó нирêових êаме-
нях; ó ньомó дві ãрóпи ОН- заміщóються S2-); апатит óранистий
(різновид апатитó, яêий містить до 3,7% UO2); апатит флóо-
ристо-хлористий (найпоширеніший різновид апатитó); апатит
флóористо-хлористо-êисневистий (різновид апатитó з оêолиць
м. Іãл, шт. Колорадо, США; містить 2,4% F; 0,91% Cl та додатêо-
вий êисень – 0,12%); апатит хлористо-флóористий (рідêісний
різновид апатитó, в яêій хлорó менше за флóор); апатит церіїстий
(різновид апатитó, яêий містить до 3% Ce2O3).
АПАТИТОВІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. апатитовые рóды,
а. apatite ores, н. Apatiterze n pl – природні мінеральні апа-

титові аґреґати, яêі еêономічно доцільно переробляти в
промислових масштабах. За вмістом Р2О5 розрізняють ба-
ãаті А.р (більше за 18%), бідні (5-8%) і óбоãі (3-5%). За
óмовами óтворення родовища апатитових і êомплеêсних
апатитовмісних рóд поділяють на ендоãенні, еêзоãенні і
метаморфізовані. Серед ендоãенних розрізнюють маãма-
тичні, êарбонатитові, пеãматитові, êонтаêтово- метасома-
тичні, ãідротермальні і вóлêаноãенно-осадові родов., яêі
об'єднóються в деêільêа рóдних формацій. Вони пов'язані з
маãматичними ãірсьêими породами центральних інтрóзій
апатитових нефелінових сієнітів, óльтраосновних лóжних
порід, лóжних ãаброїдів, лóжних і нефелінових сієнітів. До
еêзоãенних відносять родов. вивітрювання. Метаморфі-
зовані родов. приóрочені до апатит-êварц-діопсидової та
апатит-доломітової формацій. Найбільші запаси А.р. є в
Бразилії, ПАР, Фінляндії, Уãанді, Норвеãії, Зімбабве, Ка-
наді, Іспанії, Індії, РФ. В Уêраїні А.р. є в Запорізьêій,
Харêівсьêій, Черніãівсьêій та Ів.-Франêівсьêій областях.
АПАТИТУ ГРУПА,  -…, -и, ж. * р. апатита ãрóппа, а.
apatite group, н. Apatitgruppe f – вêлючає мінерали: беловіт,
ванадиніт, вілêеіт, ãедіфан, ãідроêсилапатит, даліт, джон-
баóліт, льюістоніт, міметезит, піроморфіт, свабіт, стронці-
оапатит, ферморит, франêоліт, флóорапатит, хлорапатит.
АПВЕЛІНГ,  -ó, ч. * р. апвеллинã, а. upwelling, н. Auftrieb-
serscheinung f, Aufthebswasser n – вертиêальне переміще-
ння ãлибинних вод ó верхні шари оêеанó. Найчастіше ви-
ниêає при зãінних вітрах ó прибережних районах, де під
дією направлених вітрів і течій відбóвається підняття вод з
ãлиб. 100-300 м. Сóмарна площа виявів постійноãо А. оц-
інюється в сóчасномó оêеані біля 1 млн. êм2 при середній
вертиêальній швидêості підняття вод 1 м/добó. З А. зв'язó-
ють óтворення деяêих видів ê.ê., зоêрема фосфоритів. На
це вêазóє палеоãеоãр. реêонстрóêція фосфоритоносних
басейнів доêембрію і фанерозою. Найбільші фосфоритові
родов. сформóвалися на оêеансьêих шельфах, що омива-
лися потóжним А. Цирêóляція оêеансьêих вод ó процесі
А. сприяла винесенню з оêеаніч. ãлибинних вод велиêої
маси холодної води з розчиненими в них фосфором,
êремнієм, азотом та ін. біоãенними êомпонентами. Під
дією різних фаêторів — фізиêо-хімічних, біоãенних відбóвалася
êонцентрація фосфоритів в прибережній зоні, на шельфах. 
АПЛIКАТА,  -и, ж. * р. апплиêата, а. z-axis, z-coordinate;
н. Applikate f – в просторовiй ортоãональнiй системi êоор-
динат – одна з êоординат точêи; позначається лiтерою Z.
АПЛІТ,  -ó, ч. * р. аплит, а. aplite, haplite, н. Aplit m – лей-
êоêратова жильна маãматична ãірсьêа порода, бідна слю-
дою та ін. êольоровими мінералами. Розрізнюють ґранітні,
діоритові, сієнітові, ін. А. Найбільш розповсюджені ґран-
ітні А. сêладені êварцом, лóжними польовими шпатами і
êислим плаãіоêлазом. Стрóêтóра А. дрібнозерниста. Мін-
еральні зерна в А. не мають правильних êонтóрів. Колір
світло-сірий, світло-рожевий, жовтóватий. Гóстина
2,5-2,7. А. виêористовóється в сêляній пром-сті, а таêож
яê сировина для щебеню. Найбільше родов. А. — в США
(Пайні-Рівер, шт. Вірджинія). 
АПОЛЯРНИЙ РЕАҐЕНТ,  -оãо, -а, ч. — Див. флотаційні
реаґенти.
АПОФІЗИ,  -із, мн. * р. апофизы, а. apophyses,  apophysis, н.
Apophysen f pl – жили, дайêи та інші ãеолоãічні óтворення,
що відходять від велиêих ãеолоãічних тіл ó боêові породи.
Яê правило, А. сêладені породами, схожими з ãол. маãма-
тичним тілом, але відрізняються êристалічною або порфі-
ровидною бóдовою.

Рис. Блочна фóнêціональна схема êомплеêсó “Метан”: 
а – АТ1-1; б – АТ3-1; в – АМТ-3И; АС – апарат сиãналізації; 
ДМТ – датчиê; СПИ – стояê приймачів сиãналів; АТ1, АТ3 – 

аналізатори метанó.
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АПОФІЛІТ,  -ó, ч. * р. апофиллит, а. apophyllite, fisheye
stone, н. Apophyllit m – породотвірний мінерал підêласó
шарóватих силіêатів, KCa4[Si4O10]2F·8Н2O. Містить (%):
K2О – 5,2;  CaО – 25; SiО2 – 53,7; Н2O – 16,1; f – до 1,5.
Звичайно має домішêó Na. Синãонія тетраãональна. Гóсти-
на 2350±20 êã/м3. Тв. 4,5-5,5. Кристали таблитчасті,
стовпчасті. Стрóêтóра сóбшарóвата. Чистий А. — безбар-
вний, водянисто-прозорий. Домішêи зафарбовóють А. в
жовтóватий, зеленóватий, червонястий êольори, яêі часто
розташовані сеêторально. Блисê сêляний. А. – низьêо-
температóрний ãідротермальний мінерал. Типовий для
миãдалеêам’яних основних ефóзивів. Зóстрічається разом
з цеолітами, ісландсьêим шпатом, аãатом, ґранітом, не-
феліновим сієнітом, в метаморфічних ãірсьêих породах,
вапняêах і сêарнах, а таêож ó деяêих рóдних родовищах. А.
—  цінний êолеêційний матеріал. 
АППАЛАЧІ (APPALACHIAN MOUNTAINS)  – середньо-
висоêі ãори на сході Північної Америêи, ó США і Канаді.
Довжина 2600 êм. Виниêли при неотеêтонічномó піднятті
омолоджених палеозойсьêих сêладчастих стрóêтóр.
Північні та півд.-східні частини А. сêладені êристалічн-

ими породами, західні і півд.-західні – переважно осадо-
вими (пісêовиêами, доломітами, вапняêами), в яêих є ро-
довища êам. вóãілля (Аппалачсьêий êам’яновóãільний ба-
сейн), нафти, ãазó, залізних рóд, титанó і азбестó.
Північні А. (на Північ від річоê Мохоê і Гóдзон) – хвиляс-
те плосêоãір’я висотою 400-600 м, над яêим підносяться
оêремі масиви та хребти – Адірондаê (1628 м), Зелені ãори
(1338 м), Білі ãори (1916 м) та ін. стрóêтóри, яêі мають по-
лоãі вершини та схили; масиви розділені долинами, теê-
тонічноãо походження, яêі перетворені древнім льодови-
êом на троãи. Південні А. ó осьовій зоні сêладаються з
êрóтоãо Блаêитноãо хребта (де розташована найвища точ-
êа А. – ã. Мітчелл, 2037 м) та численних êоротêих пара-
лельних хребтів та масивів, яêі розділені широêими ерозі-
йними долинами (Велиêа Долина та ін.) і êотловинами.
На сході до осьової зони примиêає передãірсьêе плато Пі-
дмонт, на заході – Аппалачсьêе плато. Рослинність –
хвойні та змішані ліси.
АПТСЬКИЙ ЯРУС, АПТ,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р. аптсêий ярóс,
апт; а. Aptian,  н. Apt n, Aptien n, Aptium n – п’ятий знизó
ярóс нижньоãо відділó êрейдової системи. Від ã. Апт ó
Франції.
АРАҐОНІТ,  -ó, ч. * р. араãонит, а. aragonite, aragon spa, н.

Aragonit m, Aragonspat m – поширений мінерал еêзоãенних
óтворень і низьêотемператóрних ãідротермальних жил.
Клас êарбонатів. Формóла: Ca[CO3]. Містить (%): CaО –
56,03; CO2 – 43,97. Домішêи: Ba, Sr, Pb, Mg, Fe, Zn. Синãо-
нія ромбічна. Гóстина 2,9-3,0. Тв. 3,5-4,0. Колір білий, жов-
тóвато-білий. Блисê сêляний. Кристали ãолчасті, аґреґати
ãілчасті, розãалóжені, натічні (залізні êвіти). Різновиди:
êонхіт — основна сêладова частина (поряд з хітином) пер-
лини і перламóтровоãо шарó мóшлі молюсêів; ãороховий
êамінь — зцементовані ооліти А. В Уêраїні є на Донбасі, в
Кримó, на Заêарпатті та в межах Уêраїнсьêоãо щита.
Розрізняють: араґоніт баріїстий (різновид араґонітó, яêий

містить незначнó êільêість ВаО); араґоніт звичайний (найпоши-
реніший араґоніт вапняêових пластів ó виãляді радіальноволо-
êнистих та ãолчастих аґреґатів); араґоніт свинцевистий
(різновид араґонітó, яêий містить до 15% PbO); араґоніт строн-
ціїстий (різновид араґонітó, яêий містить до 6% SrO); араґоніт
цинêовистий (різновид араґонітó, яêий містить до 10% ZnO).
АРЕНІҐСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. арениãсêий ярóс, а.
Arenigian, н. Arenig n – дрóãий знизó ярóс ордовицьêої сис-
теми. Від назви ãір Ареніґ, Уельс, Велиêобританія. Си-
нонім – сêиддавсьêий ярóс (поширена назва цьоãо ярóсó
ó Велиêобританії).
АРГІЛІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. арãилизация, а. argillization, н.
Argillisation f, Argillisierung f – 1) Процес ãідротермаль-
ноãо метасоматичноãо заміщення ãлинистими силіêатами
мінералів маãматичних êомплеêсів під впливом постмаã-
матичних розчинів. 2) Перетворення ãірсьêих порід ó ãлини
при процесах хімічноãо вивітрювання. 
АРГІЛІТ,  -ó, ч. * р. арãиллит, а. argillyte, н. Tonschiefer, Argillit
m – 1) Осадова ãірсьêа порода, що óтворюється внаслідоê
óщільнення, зневоднювання та цементації ãлин. У воді не
розмоêає. Застосовóється яê сировина для виробництва
цементó, êерамзитó  і (рідше) бóд. êераміêи. Каолінові А. з
домішêою ґібситó виêористовóються яê воãнетриви (фл-
інтêлей). 2) Технічна назва відходів збаãачення вóãілля, що
вміщóють значнó частинó ãлинистих порід і можóть виêо-
ристовóватися яê основна сировина або паливна домішêа
при виробництві бóдівельних матеріалів, зоêрема цеãли.
АРҐЕНТИТ,  -ó, ч. * р. арãентит, а. argentite, н. Argentit m
– важливий мінерал срібла êласó сóльфідів. Формóла: Ag2S.
Містить (%): Ag – 87,06; S – 12,94. Домішêи: Pb, Fe, Cu.
Синãонія êóбічна. Кристали рідêісні, êóбо-оêтаедричноãо,
ромбо-додеêаедричноãо і тетраãон-триоêтаедричноãо об-
рисó. Часто деформовані. Спайність недосêонала. Гóсти-
на 7,2-7,4. Тв. 2,0-3,0. Колір свинцево-сірий до залізо-чор-
ноãо. Блисê металічний (на несвіжомó зломі тьмяніє). Ри-
са сіра, блисêóча. Злом раêовистий. Гнóчêий та êовêий.
Рóда срібла. Зóстрічається в ãідротермальних êобаль-
то-ніêелевих і свинцево-цинêових родовищах з ін. мінера-
лами срібла. У природі зóстрічаються псевдоморфози
аêантитó по арґентитó.
Розрізняють: α-арґентит – зайва назва арґентитó; β-арґентит

– те саме, що й аêантит.
АРҐЕНТО…,  р. арãенто…, а. argento…, н. Argento… —
префіêс, яêий вживається в назвах мінералів, щоб
підêреслити наявність срібла в сêладі мінералó. Приêлад:
арґентобісмóтин, арґентопірит, арґентоярозит.
АРДЕННИ (ARDENNES)  – західне продовження Рейн-
сьêих Сланцевих ãір на території Бельãії, Франції,
Люêсембóрґó. Довжина близьêо 160 êм, висоти до 694 м
(ã. Ботранж). Уêладені ã.ч. сланцями та пісêовиêами.
Платоподібна поверхня А. розчленовóється на оêремі
масиви. В А. є родовища êам’яноãо вóãілля і залізної рóди, а
на вершинах торфовища.

Рис. Аппалачі.
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АРЕОМЕТР,  -а, ч. * р. ареометр; а. hydrometer; н. Aräome-
ter n — прилад (статичний ãóстиномір) для вимірювання
ãóстини рідин за виштовхóвальною силою, яêа діє на тіло,
що частêово або повністю занóрене в рідинó, і яêа зрівно-
важена ваãою тіла та (чи) ãрóзилами відомої маси. А.
оснований на заêоні Архімеда. Застосовóють А. постійної
маси (денсиметр) і А. постійноãо об’ємó. Останні можна
застосовóвати для вимірювання ãóстини твердоãо тіла (за
об’ємом витісненої рідини і масою тіла).
АРЕОМЕТР БУРОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ареометр бóро-
вой; а. drilling areometer; н. Bohrsenkspindel f, Bohraräometer
n – прилад для вимірювання ãóстини бóровоãо розчинó. Дія
А.б. ґрóнтóється на заêоні Архімеда. А.б. має шêали для
менших (800–1700 êã/м3) і більших (1700–2800 êã/м3) ве-
личин ãóстини, а таêож шêалó поправоê впливó ãóстини
води.
АРЕТИР,  -а, ч. * р. арретир, н. Arretierschraube f; Arretier-
vorrichtung f – пристрій для óстановêи і заêріплення чóтли-
воãо елемента приладó ó неробочомó положенні; застосо-
вóється, яê правило, з метою зберіãання чóтливоãо еле-
мента від механічних пошêоджень при транспортóванні й
óстановці, óбезпечення йоãо від випадêових поштовхів.
Іноді А. виêористовóють для ãасіння êоливань частини
вимірювальноãо приладó, яêа є поêажчиêом, (наприêлад,
ó дзерêальних ãальванометрах, аналітичних ваãах і ін.).
АРИДНИЙ РЕЛЬЄФ,  -оãо, -ó, ч. * р. аридный рельеф, а.
arid landforms; н. aride Reliefsformen f pl – сóêóпність форм
рельєфó, яêі виниêають ó пóстелях, напівпóстелях та сóхих
степах під впливом пóстельноãо вивітрювання, еолової
діяльності, площинноãо змивó, ерозії і т.д. Приêлади А.р.
– педимент, бедленд, бархани, солончаêи, таêирні рівн-
ини. 
АРКОЗОВИЙ ПІСКОВИК,  -оãо, -ó, ч. * р. арêозовый пес-
чанниê, а. аrkose sandstone, н. Arkose f, Arkosesandstein m –
óламêова осадова порода, яêа сêладається із зерен êварцó
та ортоêлазó пісêовоãо розмірó. Утворюється при рóйнó-
ванні ґранітів. Синонім – арêоз.
АРКТИЧНИЙ ГЕОСИНКЛІНАЛЬНИЙ ПОЯС,  -оãо, -оãо,
-ó, ч.  – рóхомий пояс земної êори, яêий вêлючає палеозой-
сьêі і мезозойсьêі сêладчасті спорóди Півн. Ґренландії,
Канади, Алясêи, північноãо сходó РФ.
АРМАТУРА,  -и, ж. * р. арматóра, а. armature, fittings,
accessories, reinforcement, н. Armatur f, Zubehör n, Ausrüstung
f, Ausstattung f – 1) Допоміжні деталі та пристрої апаратів,
êонстрóêцій, спорóд тощо. Розрізняють А. трóбопровіднó,
ел.-технічнó, пічнó та ін. Напр., вентилі, êлапани, засóвêи
– деталі трóбопровідної А. 2) Елементи êонстрóêції або
виробó, що сприймають зóсилля розтяãó чи зãинó (напр.,
стрижні – А. залізобетонних êонстрóêцій).
АРМАТУРА ГИРЛА НАГНІТАЛЬНОЇ СВЕРДЛО—
ВИНИ,  -и, -…, ж. р. арматóра óстья наãнетальной сêва-
жины; а. well head equipment of injection well, н. Armatur f für
den Einpreßbohrungsmund m – óстатêóвання ãирла наãн-
італьної свердловини, яêе охоплює трóбнó ãоловêó, фон-
таннó ялинêó з запірними пристроями, зворотним êлапа-
ном і швидêозмінними з'єднаннями.
АРМАТУРА СУХА ФОНТАННА,  -и, -ої, -ої, ж. (арматó-
ра; від лат. fons (fontis) – джерело) * р. сóхая фонтанная ар-
матóра; а. dry Christmas tree, н. trockene Eruptionsarmatur f,
trockenes Eruptionskreuz n – арматóра, ізольована від
морсьêої води; таêе заêінчення свердловини виêористо-
вóється в одній з різновидів морсьêої підводної еêсплóа-
таційної системи.

АРМАТУРА ФОНТАННА,  -и, -ої, ж. * р. арматóра фон-
танная; а. well control equipment, Christmas tree (X-tree), н.
Eruptionsarmatur f – cóêóпність деталей óстатêовання ãир-
ла фонтанної свердловини.
АРМУВАННЯ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ (СТВОЛІВ),
-…, с. * р. армирование шахтных стволов, а. reinforcing of shaft
(mine shaft); н. Armierung f von Schächten m pl – 1) Монтаж ó

стовбóрі êонстрóêцій, що забезпечóють рóх підіймальних
посóдин, спорóдження драбин та інженерних êомóні-
êацій. 2) Сóêóпність êонстрóêцій, що забезпечóють спря-
мований рóх підіймальних посóдин ó шахтномó стволі.
Основними елементами армóвання є провідниêи, що спря-
мовóють рóх підйомних посóдин, і  розстріли, яêі трима-
ють на собі ці провідниêи. Застосóвання  тоãо чи іншоãов-
идó армóвання (еластичноãо чи жорстêоãо) залежить від
технічних можливостей, технолоãічної ефеêтивності ви-
êористання й еêономічних поêазниêів. 
АРОМАТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. р. ароматизация; а.
aromatization; н. Aromatisierung f – перeтворення неарома-
тичних сполóê в ароматичні або ãетероароматичні в ре-
зóльтаті деãідрóвання, деãідратації під дією оêсидаторів,
деãідратóючих чинниêів.
АРОМАТИЗАЦІЯ НАФТИ,  -ії, -..., ж. * р. ароматизация
нефти; а. aromatization of oil; н. Erdölaromatisierung f – хім-
ічна переробêа нафти або нафтопродóêтів для збаãачення
їх ароматичними вóãлеводнями (найпростіші сполóêи –
бензол і йоãо похідні; вперше одержані із природних за-
пашних речовин). Внаслідоê А.н. одержóють бензини з
висоêими антидетонаційними властивостями.
АРОМАТИЧНА СИГНАЛІЗАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. арома-
тичесêая сиãнализация, а. aromatic signalling, н. aromatische
Signalisierung f (Signalgebung f) – вид аварійноãо оповіще-
ння, в яêомó носієм інформації є пахóчі речовини (одо-
ранти), яêі вводяться ó свіжий вентиляційний стрóмінь
або ó мережó подачі стиснóтоãо повітря ó шахтó. Інша
назва — мерêаптанова сиãналізація.
АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ,  -их, -óê, мн. * р. аромати-
чесêие соединения, а. aromatics, н. aromatische Verbindungen f
pl – в заãальномó випадêó – сполóêи, яêі сêладені планар-
ними циêлічними системами, в яêих всі атоми циêлó бе-
рóть óчасть ó створенні єдиної системи. Типовий пред-
ставниê А.с. — сполóêи з бензоїдною системою зв’язêів
(бензол та поліциêлічні сполóêи, побóдовані з êонденсо-
ваних бензольних êілець). Виêористовóються в сêладі
флотаційних реаґентів та реаґентів-зв’язóючих при мас-
ляній аґреґації, зв’язóючих при бриêетóванні вóãілля.
АРСЕН,  -ó,, ч. * р. мышьяê, а. arsenic, н. Arsen n – хім-
ічний елемент. Символ As. Ат. н. 33, ат. м. 74,9216. За
звичайних óмов найстійêіший металічний або сірий А.
— сірі êристали, êрихêі. Реаґóє з êиснем. Сплавляється
з деяêими металами, óтворюючи арсеніди. Сполóêи А.

Рис. Армóвання шахтноãо ствола: 1 
— лебідêа; 2 — направляючий блоê; 3 
— центрóвальна пластина; 4 — êон-
трольний ярóс; 5 — боêовий роз-
стріл; 6 – центральний розстріл; 7 
— нитêа висêа; 8 — рознімний ван-
таж; 9 — підвісна дво поверхова 

армóвальна полиця; 10 — шаблон для 
розбивêи лóноê; 11 — наêладний  
шаблон; 12 — ãоризонтальний шаб-
лон; 13 — провідниê; 14 — шнóровий 
висоê; 15 — розбивна вісь; 16 — 

осьова дóжêа; 17 — теодоліт; А, B, 
C, D — рóхливі висêи.
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дóже отрóйні. Домішêи: Sb, Ag, Fe, Ni, S, Bi, Ba. Відомо
понад 120 мінералів, що містять А.; найбільш поширені
— реальãар, аóрипіãмент, арсенопірит — осн. рóда на А.
Знаходиться в ãідротермальних жилах разом з арсенис-
тими і сóрмянистими мінералами Ni, Co, Ag, Pb. Пор-
івняно рідêісний. Застосовóють А. для виãотовлення
деяêих сплавів, особливо чистий — ó напівпровід-
ниêовій техніці; сполóêи йоãо виêористовóють яê інсе-
êтициди, деяêі — ó медицині.
АРСЕН САМОРОДНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. мышьяê
самородный, а. native arsenic, н. gediegenes Arsen n – мінерал
êласó самородних елементів. As. Звичайно містить домі-
шêи Sb, Ag, Fe, Ni, S і ін. Синãонія триãональна. Стрóêтóра
молеêóлярна шарóвата. Кристали ромбоедричні або псев-
доêóбічні. Хараêтерні щільні натічні аґреґати. Колір
олов'яно-білий, швидêо темніє до êоричневоãо і сірóв-
ато-чорноãо. Блисê в свіжомó зламі металічний, частіше
матовий. Спайність в одномó напрямі довершена, злам
зернистий. Тв. 3,5. Гóстина 5,63-5,78. Крихêий. Діамаã-
нітний. Зóстрічається рідêо, ã.ч. в ãідротермальних родо-
вищах — яê в первинних рóдах, таê і в рóдах зони оêиснен-
ня і цементації. Асоціює з прóститом, пірарãіритом, арãен-
титом, сафлоритом, шмальтином, ніêеліном, бляêлими рó-
дами, сфалеритом.
АРСЕНАТИ ПРИРОДНІ,  -ів, -них, мн. * р. арсенаты при-
родные, а. natural аrsenates, н. Naturarsenate n pl – êлас мін-
ералів, солей ортоарсенової êислоти Н2AsO4. Вêлючає біля
120 мінералів. За сêладом А.п. поділяють на безводні (мім-
етезит, олівеніт, дюфтит та ін.) та водні (еритрин, анабер-
ãіт, сêородит, евхроїт, метацейнерит та ін.). Синãонія А.п.
ромбічна, моноêлінна та триêлінна. Тв. ó межах 2,5-5,5.
Гóстина 2,9-7,3. Більшість А.п. належать до рідêісних мін-
ералів. Праêтично всі вони є ãіперãенними óтвореннями,
пов’язаними з процесами оêиснення рóд.
АРСЕНІДИ ПРИРОДНІ,  -ів, -них, мн. * р. арсениды при-
родные, а. natural arsenides, н. Naturarsenide n pl – êлас мін-
ералів, сполóêи металів (Fe, Ni, Co, Pt, Cu) з арсеном.
Стрóêтóри êоординаційні і острівні. Непрозорі. Блисê ме-
талічний. Хараêтерний ізоморфізм Fe, Ni, Co. Зóстрічают-
ься в ãідротермальних родовищах. Баãато яêі А.п. — рóди
êобальтó, ніêелю, платини.
АРСЕНІТИ,  -ів, мн. * р. арсениты, а. arsenites, н. Arsenite
m pl – мінерали – солі арсенистої êислоти – H3AsO3.
Представлені невелиêою êільêістю дóже рідêісних мін-
ералів, переважно солями марãанцю (арманãіт), свинцю
(фінеманіт) та ін.
АРСЕНОВА БЛЯКЛА РУДА,  -ої, -ої, -и, ж.   – мінерал,
те ж, що й тенантит.
АРСЕНОВИЙ КОЛЧЕДАН,  -оãо, -ó, ч.  – мінерал, те ж,
що  й арсенопірит.
АРСЕНОВІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. мышьяêовые рóды, а.
arsenic ores, н. Arsenerze n pl – природні мінеральні óтво-
рення, вміст арсенó в яêих достатній для еêономічно доц-
ільноãо вилóчення цьоãо елемента або йоãо сполóê. Від-
омо понад 120 мінералів, що містять арсен. Найбільш по-
ширені мінерали – арсенопірит (арсеновий êолчедан) FeAsS
(46,0% As), льолінґіт (арсенистий êолчедан) FeAs2 (72,8%
As), реальãар AsS (70,1% As), аóрипіãмент As2S3 (61,0% As).
Більшість родов. належать до ендоãенної серії, плóтоно-
ãенноãо і вóлêаноãенноãо êласів ãідротермальної ãрóпи.
Сполóêи арсенó частіше за все зóстрічаються в êомплеêсі з
êольоровими і блаãородними металами (Сu, Zn, Pb, Au,
Ag і ін.). Арсен в таêих рóдах міститься яê ó формі незалеж-

них мінералів, таê і ó виãляді ізоморфної домішêи серед рó-
доóтворюючих мінералів.  А.р. поділяються на деê. типів:
арсенові, золото-арсенові, поліметалічно-арсенові, мі-
дно-арсенові, êобальто-арсенові, олов'яно-арсенові.
Мінім. вміст As в пром. рóдах 2%, але звичайно розробля-
ються більш баãаті рóди із вмістом As 5-10%. Найбільш
значні родовища: США (Б’ютт, Ґолд-Гілл і ін.), Швеція
(Бóліден), Меêсиêа (Матеóала, Чіóаóа), Японія (Касіоêа,
Сасатятані), Болівія (Потосі) і ін. êраїни.
АРСЕНОЛІТ,  -ó, ч. * р. арсенолит, а. arsenolite, н. Arsenolith
m – мінерал, оêсид арсенó. Формóла: As2O3. Містить (%): As
– 75,8; О – 24,2. Синãонія êóбічна. Гóстина 3,8. Тв.1,5.
Колір чисто-білий або з різними відтінêами. Риса біла.
Блисê сêляний. Злом раêовистий. Прозорий. Стрóêтóра
напівметалічна молеêóлярна. Поліморфний з êлодетитом.
Ізострóêтóрний з сенармонтитом Sb2S3. Продóêт оêиснен-
ня рóд арсенó, а таêож зãонó при підземних пожежах ó рóд-
ниêах і вóãільних пластах. Знаходиться разом з êлодети-
том, еритрином, реальãаром, аóрипіãментом. Рідêісний.
АРСЕНОПІРИТ,  -ó, ч. * р. арсенопирит, а. arsenopyrite, н.
Arsenopyrit m – мінерал êласó сóльфідів. Арсенід-сóльфід
заліза острівної бóдови FeAsS. Містить (%): Fe – 34,3; As –
46,01; S – 19,69. Домішêи: Сo, Ni, Mn, Zn, Sb, Se, Au, Cu.
Синãонія моноêлінна. Гóстина 6,07-6,15. Тв. 6-6,5. Колір
олов'яно-білий, ó зламі сталево-сірий. Непрозорий. Блисê
металічний. Крихêий. Рóда арсенó. Зóстрічається в ãідр-
отермальних жилах. В Уêраїні є на Донбасі, в Кри-
воріжжі, Чивчинсьêих ãорах, на Заêарпатті.
АРТЕЗІАНСЬКЕ ФОНТАНУВАННЯ, -оãо, -..., с. – Див.
фонтанóвання.

АРТЕЗІАНСЬКИЙ
БАСЕЙН,  -оãо, -ó,
ч. * р. артезиансêий
бассейн, а. artesian
basin, н. artesisches
Becken n – сó-
êóпність водонос-
них ãоризонтів та
êомплеêсів, пов’я-
заних з від’ємними
ãеолоãічними стрóê-
тóрами (проãинами,
западинами), в яêих
рóх підземних вод
відбóвається під ãід-
ростатичним напо-

ром. А.б. – ãідроãеолоãічна стрóêтóра заповнена переважно
шарóватими осадовими відêладами, яêі вміщóють пластові
артезіансьêі води. А.б. вміщóє і ãоризонти ґрóнтових вод,
що розповсюджені в межах даної стрóêтóри. В А.б. вирізн-
яють чохол і фóндамент, яêі вміщóють водоносні пласти.
Для верхніх ãоризонтів хараêтерними є ґрóнтові поро-
во-пластові води, а ó зонах розломів, інтрóзивних тілах і
неãлибоêомó фóндаменті зóстрічаються напірні і жиль-
но-тріщинні води, але переважають напірні пластові води.
За водно-êолеêторними властивостями А.б. є резервóаром
пластових вод. Для А.б. хараêтерною є доцентрова спря-
мованість підземноãо стоêó. Лише на ранніх стадіях роз-
витêó при витисêанні порових вод з óщільнених осадових
товщ, проявляється протилежний рóх підземних вод. А.б. –
аêóмóлятори підземних вод. Дренаж, за винятêом  верхніх
ãоризонтів, є óсêладненим і здійснюється лоêально по
ãідроãеолоãічним «віêнам» (теêтонічно послабленим зо-

Рис. Басейн артезіансьêих вод: 1 – водо-
непрониêні ãірсьêі породи; 2 – породи з 
напірною водою; 3 – рівень води ó сверд-
ловинах; 4 – самовиливні êолодязі (свер-

дловини); 5 – свердловина, в яêій 
неможливий ефеêт фонтанóвання.
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нам, розривним порóшенням тощо). У надрах А.б. зосе-
реджені ãоловним чином статичні (ãеолоãічні) запаси пі-
дземних вод, а динамічні (природні) ресóрси мають підп-
орядêоване значення.
А.б. на території Уêраїни належать до платформної та

сêладчастої ãідроãеолоãічних провінцій, займаючи площі
відповідно 373 тис. êм2 і 20 тис. êм2 (62% і 3% території
Уêраїни). Водовмісні породи представлені поровими та
порово-тріщинними êолеêторами, фільтраційні власти-
вості яêих однорідні або зменшóються від периферії до
центрó. Продóêтивність водоносних ãоризонтів витримана
на велиêих площах. В Уêраїні найбільші А.б. сформóвалися
ó Дніпровсьêо-Донецьêій óлоãовині, Донецьêомó та Пе-
редêарпатсьêомó проãинах. Виділяють Волино- Подільсь-
êий, Дніпрово-Донецьêий і Причорноморсьêий А.б. У
сêладчастій провінції розташовані Передêарпатсьêий та За-
êарпатсьêий А.б., пов’язані з теêтонічними проãинами. В
А.б. зосереджено 89,7% ресóрсів питних вод Уêраїни. З ни-
ми пов’язані родов. мінер. вод (êóрорти Моршин, Трóсêа-
вець, Східниця, Мирãород та ін.). В Причорноморсьêомó та
Заêарпатсьêомó А.б. вивчаються можливості виêористання
термальних вод для теплопостачання. В.Г.Сóярêо.

АРТЕЗІАНСЬКИЙ КОЛОДЯЗЬ,
-оãо, -я, ч. * р. артезиансêий êолодец,
а. artesian pore, н. artesisches Bohrbrun-
nen m, artesisches Brunnen m, artesisches
Steigbrunnen m – спеціальна бóрова
свердловина, óстатêована для заби-
рання артезіансьêих вод. В Уêраїні
поширені в степовій зоні. Назва —
від франц. провінції Артóа. В Європі
вперше спорóджені в ХІІ ст.
АРТЕЗІАНСЬКІ ВОДИ,  -их, вод,
мн. * р. артезиансêие воды, а. artesian
water, н. artesisches Wasser n – напірні
підземні води, яêі містяться ó водо-
носномó ãоризонті між двома шарами
водонепрониêних порід. Розêриті
свердловинами, вони піднімаються
вище водотривêої поêрівлі, іноді
фонтанóють. В Уêраїні виділяють

три басейни артезіансьêих вод: Дніпровсьêо-Донецьêий,
Волино-Подільсьêий та Причорноморсьêий. 
АРТИНІТ,  -ó, ч. * р. артинит, а. artinite, н. Artinit m – мін-
ерал, водний êарбонат маãнію. Формóла: 2
[Mg2(CO3)(OH)2⋅3 H2O]. Містить (%): MgО – 41; CO2 –
22,27; H2O – 36,63. Синãонія моноêлінна. Форми виділе-
ння: ãолчасті êристали, êірочêи, ãроновидні та сферичні
аґреґати. Спайність довершена і добра. Гóстина 2. Тв.
2,5-3. Безбарвний або білий. Прозорий. Блисê шовêовис-
тий. Риса біла. Крихêий. Зóстрічається ó низьêотемпера-
тóрних жилах, серпентизованих óльтраосновних породах
разом з іншими êарбонатами. Рідêісний.
АРТИНСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. артинсêий ярóс, а.
Artian, Artinskian, н. Artien n – третій знизó ярóс нижньоãо
відділó пермсьêої системи. Від назви смт. Арті в Єêатерин-
бóрзьêій області Російсьêої Федерації.
АРФВЕДСОНІТ,  -ó, ч. * р. арфведсонит, а. arfvedsonite, н.
Arfvedsonit m – мінерал, лóжний амфібол ланцюжêової бó-
дови. Формóла: (Na, Ca)3 Fe2+4 Fe3+[Si8O22] (OH)2 або Na2,5

Ca0,5 (Fe2+, Mg, Fe3+, Al)5 [Al0,5Si7,5O22](OH, F)2. Містить
(%): Na2О – 8,15; CaО – 4,65; FeО – 33,43; MgO – 0,81;
Al2O3 – 4,45; Fe2O3 – 3,8; SiO2 – 43,85; H2O – 0,15. Домішêи

– оêсиди K2O, MnO, TiO2. Синãонія моноêлінна. Гóстина
3,4-3,5. Тв. 5,5-6. Форми виділення: стовпчасті та тичêó-
ваті êристали, зернисті аґреґати. Колір чорний, іноді з
синім відтінêом. Риса темна, ãолóбóвато-сіра. Слабêо
прозорий ó тонêих шліфах. Поширений в масивах нефел-
інових сієнітів. Зóстрічається в лóжних маãматичних поро-
дах і пеãматитах разом з содалітом, евдіалітом та ін.
Розрізняють: арфведсоніт-азбест (тонêоволоêнистий різн-

овид арфведсонітó стійêий при висоêих температóрах); арфвед-
соніт маãніїстий (амфібол, за сêладом і оптичними
властивостями проміжний між еêерманітом і арфведсонітом).
АРХЕЙ, АРХЕЙСЬКА ЕРА,  -ю; -ї, -и ч; ж. * р. архей, ар-
хейсêая эра, а. archaean, Archeozoic era; н. Archäikum n,
Erdurzeit f – найдавніша ера в ãеолоãічній історії Землі;
нижній підрозділ доêембрію. Верхній віêовий рóбіж да-
тóється близьêо 2600-2800 млн. роêів. Радіометричні зна-
чення для порід найдавнішоãо віêó цієї ãрóпи відповідають
3500-4000 млн. роêів. Породи архейсьêої ери сêладають
фóндамент давніх платформ і виходять на поверхню в об-
ласті їх щитів, в Уêраїні — в області Уêраїнсьêоãо щита.
Відêлади, що óтворилися протяãом архейсьêої ери, станов-
лять архейсьêó ãрóпó. У більшості реãіонів А. представле-
ний ãол. чином ґранітоїдами, ґнейсами, сланцями, амфібо-
літами, а таêож мармóрами та êварцитами. Орãанічні за-
лишêи — міêросêопічні примітивні одноêлітинні росли-
ни (водорості) — знайдені в найдавніших породах, почи-
наючи з 3 млрд роêів. З породами А. пов'язані родов. рóд
хромітів (Австралія, Півн. Америêа, Африêа), мідно-ніê-
елевих рóд, золота, заліза (Канадсьêий, Балтійсьêий щити,
Австралія), êолчедано-мідно-золото-срібна мінералізація,
силіманіт, êорóнд, рідêіснометалічні пеãматити. 
АРХЕЙСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ, -ої, -ості, ж.* р. архей-
сêая сêладчастость, а. archean folding, н.  archäische Fal-
tung f – сêладчастість, найбільш рання (понад 2,6 млрд.
роêів назад) в історії Землі. Представлена ãірсьêими порода-
ми, яêі, яê правило, відрізняються ãлибоêим метаморфізмом
і ґранітизацією. З А.с. пов’язані доãóронсьêі і доêарельсьêі
сêладчасті êомплеêси Балтійсьêоãо та Канадсьêоãо щитів.
АРХЕОМАГНЕТИЗМ,  -ó, ч. * р. археомаãнетизм, а.
archeomagnetism, н. Archäomagnetismus m – розділ ãеомаãне-
тизмó, яêий на основі вивчення залишêової намаãніч-
еності датованих спорóд і виробів з обпаленої ãлини дає
змоãó встановити дані про напрóженість і напрям маãні-
тноãо поля Землі в минóломó.
АРХІМЕДА ЗАКОН,  -…, -ó, ч. * р. заêон Архимеда; а.
Archimedes' law; н. das Archimedisches Prinzip n – на тiло, за-
нóрене в рiдинó або ãаз, дiє знизó вверх виштовхóвальна си-
ла, яêа дорiвнює вазi рiдини (ãазó) G в об’ємi занóреної час-
тини тiла. Ця сила, яêó називають архiмедовою або ãідро-
статичною підіймальною силою Pa, приêладена до центра
маси, рiвномiрно розподiленої по об’ємó занóреної части-
ни. А.з. – основний заêон аеро- i ãiдростатиêи, основа тео-
рiї плавання тiл. Яêщо сила ваãи тiла  G > Pa, тiло тоне,
яêщо G = Pa, тiло знаходиться в байдóжiй рiвновазi на ãли-
бинi, на яêó воно занóрене, яêщо  G < Рa, тiло спливає. Дiю
архiмедової сили на тiло враховóють êоефiцiєнтом плавó-
чостi bарх (iнаêше архiмедовим êоефiцiєнтом). Тодi ваãа тiла
в рiдинi (ãазi) G' = bарх G,  де  bарх =1-Pa /G = 1-ρp /ρт,  ρp — ãóс-
тина рiдини (ãазó); ρт — ãóстина матерiалó тiла.
АСБОЛАН,  -ó, ч. * р. асболан, а. asbolanе, н. Asbolan m,
Asbolit m – мінерал, водний оêсид марãанцю, êобальтó та
ніêелю. Вад êобальтистий. Cêлад: (Со, Ni) O·MnO2·nH2O.
Містить до 32 % СоО; NiO – до 11%. Домішêи: V, Zn.
Аморфний ó більшості випадêів. Утворює сажисті, порош-

Рис. Артезіансьêий 
êолодязь: 1 – водонеп-

рониêні ãірсьêі 
породи; 2 – водонос-
ний ãоризонт; 3 – 
бóрова (артезіанс-
ьêа) свердловина: а – 
водоприймальна час-
тина; б – водопров-
ідна частина; в – 

оãоловоê; ã – насос; 4 
– верхнійрівень води ó 

свердловині.
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êоподібні землисті маси, тонêопористі натічні аґреґати.
Колір чорний з синявою. Гóстина 3,1-3,7. Тв. 4-5. Гіперãе-
нний. Зóстрічається ó невелиêих сêóпченнях в êорі вивіт-
рювання ніêеленосних серпентинітів. Потенційна êобаль-
това рóда.
Розрізняють: асболан мідний (різновид вадó, яêий містить до

27% CuO); асболан ніêелистий (різновид вадó êобальтистоãо,
яêий містить до 4% NiO).
АСК ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬ-
НІСТЮ (АСК ВГД),  * р. АСУ производственно-хозяйс-
твенной деятельностью (АСУ ПХД); а. production-economic
activities ACS; н. automatisches Steuersystem n der produktion-
swirtschaftlichen Tätigkeit f (ASS PWT) – ó ãазовій промисло-
вості – автоматизована система êерóвання (АСК) вироб-
ничо-ãосподарчою діяльністю дочірніх підприємств
(ãазотранспортних, ãазовидобóвних і т.д.) НАК «Нафтоãаз
Уêраїни» та інших її виробничих підрозділів.
АСК-ГАЗ,  * р. АСУ-ãаз; а. automatic control system-gas
(ACS-gas); н. automatisches Steuersystem-Erdgas n (ASS-Erd-
gas n) – автоматизована система êерóвання ãазовою про-
мисловістю. Система її побóдови аналоãічна системі
АСК-нафта (див. АСК-нафта).
АСК ГАЗОВИДОБУВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ (АСК
ГВП)  * р. АСУ ãазодобывающеãо предприятия (АСУ ГДП);
а. gas producing enterprise ACS; н. automatisches Steuersystem n
des Erdgassförderungsbetriebes m (ASS EFB) – ó ãазовій про-
мисловості – автоматизована система êерóвання ãазови-
добóвним підприємством з êоординованоãо êонтролю та
êерóвання роботою свердловин, óстатêóвань підãотовêи ãа-
зó (êомплеêсної та попередньої), діляноê êомóніêацій та
подавання ãазó в маãістральний ãазопровід з óрахóванням
оптимальних режимів роботи всьоãо промислó (родови-
ща) ó ціломó, визначення раціональних місць бóріння та ó
підсóмêó одержання товарноãо ãазó за мінімізацією витрат
на йоãо підãотовêó; працює під êерóванням та за завдан-
ням системи оперативно-диспетчерсьêоãо êерóвання пі-
дприємства «Уêрãазвидобóвання» ó взаємодії з іншими
АСКТП ГВП (АСК-ремонт, АСК ВГД і т.д.). В.С.Бойêо.
АСК ГАЗОТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  * р.
АСУ ãазотранспортным предприятием; а. gas transport
enterprise ACS; н. automatisches Steuersystem n des Erdgasbe-
förderungsbetriebes m – ó ãазовій промисловості – автома-
тизована система êерóвання ãазотранспортним підприєм-
ством, яêа виêонóє розрахóнêи та реалізацію оптималь-
них режимів і стабілізацію роботи маãістральних ãазопро-
водів, обліê надходжень та видавання завдань з розподіле-
ння ãазó між споживачами та транзитó йоãо по трасі, а та-
êож êоординований êонтроль та êерóвання роботою
êомпресорів і всієї ділянêи траси маãістральноãо ãазо-
проводó ó ціломó для надійноãо ãазопостачання спожива-
чів ó межах виділених лімітів за мінімізацією енерãетич-
них та матеріальних ресóрсів; працює ó взаємодії з інш-
ими АСК: АСК-ремонт, АСК-êомплеêтація, АСК-еêоло-
ãія і т.д. під êерóванням та за завданням системи опера-
тивно-диспетчерсьêоãо êерóвання підприємства «Уêрãаз-
видобóвання». В.С.Бойêо.
АСК-НАФТА,  * р. АСУ-нефть; а. automatic control sys-
tem-oil (ACS-oil); н. automatisches Steuersystem-Erdöl n (ASS-Er-
döl n) – автоматизована система êерóвання нафтовидо-
бóвною промисловістю. АСК-нафта являє собою системó
планóвання й êерóвання нафтовидобóвною промислові-
стю на всіх рівнях виробництва, яêа фóнêціонóє яê єди-
ний êомплеêс адміністративних і еêономіêо-математич-

них методів, що реалізóються за допомоãою елеêтрон-
но-обчислювальної й орãанізаційної техніêи, засобів ав-
томатизації і зв’язêó. АСК-нафта діє за принципом «лю-
дина-машина», тобто êінцеве рішення приймає êерівниê
на основі отриманої за допомоãою обчислювальної техн-
іêи інформації й оптимізаційних розрахóнêів. АСК-нафта
являє собою єдність автоматизованої системи планóвання
й êерóвання в нафтовій промисловості (АСПК-НП) і
автоматизованої системи êерóвання технолоãічними про-
цесами (АСК-ТП-НП), а остання в свою черãó підроз-
діляється на автоматизованó системó êерóвання техноло-
ãією видобóвання нафти (АСК-ТП-нафта) і бóріння
(АСК-ТП-бóріння). В ціломó АСК-НП є êомплеêсом ціл-
оãо рядó підсистем: оперативноãо êерóвання виробниц-
твом; поточноãо планóвання; перспеêтивноãо й довãотри-
валоãо планóвання; реалізації продóêції; матеріально-тех-
нічноãо постачання і êомплеêтації обладнання; фінан-
сової діяльності; бóхãалтерсьêоãо обліêó; статистичної
звітності; планóвання праці і заробітної плати; êапітальн-
оãо бóдівництва; нормативноãо обслóãовóвання і т.д. Еле-
ментом АСК-НП є автоматизована система êерóвання пі-
дприємством. В.С.Бойêо.
АСК ТП ГОЛОВНИХ СПОРУД (АСК ТП ГС),  * р. АСУ
ТП ãоловных соорóжений (АСУ ТП ГС); а. main structures
PMACS (production methods automatic control system), APSC
(automatic process control system); н. automatisches Steuersys-
tem n des Technologieprozesses m der Hauptanlagen f pl (ASS TP
HA) – ó ãазовій промисловості – автоматизована система,
під êерóванням та êонтролем яêої забезпечóється остаточ-
на підãотовêа ãазó та подавання йоãо до маãістральноãо ãа-
зопроводó. В.С.Бойêо.
АСК ТП КОМПРЕСОРНОГО ЦЕХУ (АСК ТП КЦ), * р.
АСУ ТП êомпрессорноãо цеха (АСУ ТП КЦ); а. compressor
department PMACS; н. automatisches Steuersystem n des Tech-
nologieprozesses m der Kompressorabteilung f (ASS TP KA) – ó
ãазовій промисловості – автоматизована система, що за-
безпечóє êерóвання та êонтроль за ходом технолоãічноãо
процесó в рамêах цехó, за роботою йоãо основноãо та до-
поміжноãо обладнання (за допомоãою лоêальних САК),
êерóвання êранами êомпресорноãо цехó та їх автоматичне
переêлючення в аварійних ситóаціях (за допомоãою САК
êранами), реãóлювання режимó роботи цехó (за допомо-
ãою САР КЦ), захист об'єêтів та сповіщення персоналó
цехó про пожежó, заãазованість або інші перед- та аварійні
ситóації (за допомоãою відповідних систем); працює під
êерóванням та за завданням АСКТП КС. В.С.Бойêо.
АСК ТП КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ (АСК ТП КС),  * р.
АСУТП êомпрессорной станции (АСУ ТП КС); а. compressor
station PMACS; н. automatisches Steuersystem n des Technolo-
gieprozesses m der Kompressorstation f (ASS TP KS) – ó ãазовій
промисловості – автоматизована система, що забезпечóє
êерóвання та êонтроль за ходом технолоãічноãо процесó в
межах станції та сóміжних лінійних діляноê маãістральноãо
ãазопроводó (ЛДМГ), за роботою êомпресорних цехів (за
допомоãою АСК ТП КЦ), допоміжних заãальностанційних
об'єêтів та об'єêтів елеêтропостачання, технолоãічних
об'єêтів на сóміжних ЛДМГ, а таêож здійснює формóвання
завдань для реãóлювання та стабілізації режимів роботи
êомпресорних цехів; працює під êерóванням та за завдан-
ням АСКТП ãазотранспортним підприємством. В.С.Бойêо.
АСК ТП СТАНЦІЇ ПІДЗЕМНОГО ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ
(АСК ТП СПЗГ),  * р. АСУ ТП станции подземноãо хране-
ния ãаза (АСУ ТП СПХГ); а. underground gas storage station
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PMACS; н. automatisches Steuersystem n des Technologieproz-
esses m der Erdgasuntertagespeicherstation f (ASS TP EgUSS)
– ó ãазовій промисловості – автоматизована система, що
забезпечóє êонтроль за ходом технолоãічноãо процесó з
приймання, підãотовêи, заêачóвання, відбирання та роз-
поділення ãазó, за роботою обладнання (за допомоãою ло-
êальних САК); працює під êерóванням та за завданням
АСК ãазотранспортним підприємством. В.С.Бойêо.
АСК ТП УСТАТКОВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГО-
ТОВКИ ГАЗУ (АСК ТП УКПГ),  * р. АСУ ТП (автомати-
зированная система óправления технолоãичесêим процес-
сом) óстановêи êомплеêсной подãотовêи ãаза (АСУ ТП
УКПГ); а. complex gas treatment unit PMACS (production
methods automatic control system); н. automatisiertes Ste-
uersystem n des Technologieprozesses m der Erdgaskomplex-
vorbereitungsanlage (ASS TP EgKVA) – автоматизована сис-
тема, під êерóванням та êонтролем яêої забезпечóється
êомплеêсна підãотовêа ãазó в ãазовій промисловості.
В.С.Бойêо.
АСК ТП УСТАТКУВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ
ГАЗУ (АСКТП УПOГ),  * р. АСУТП óстановêи предвари-
тельной обработêи ãаза (АСУТП УПОГ); а. preliminary gas
treatment unit PMACS; н. automatisches Steuersystem n des
Technologieprozesses m der Erdgasvorverarbeitungsanlage f
(ASS TP EgVA) – ó ãазовій промисловості – автоматизована
система, під êерóванням та êонтролем яêої забезпечóєть-
ся попередня обробêа та підãотовêа ãазó. В.С.Бойêо.
АСОЦІАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ассоциация, а. association, н. Asso-
ziation f – 1) У сóспільстві – cоюз, спілêа, об'єднання для
досяãнення спільної мети. 2) Для матеріальних тіл – спо-
лóчення, з'єднання чоãо-небóдь в одне ціле. 
АСОЦІАЦІЯ МІНЕРАЛЬНА,  -ії, -ої, ж. *р. ассоциация
минеральная, а. mineral association, н. Mineralsassoziation f –
сóмісне знаходження мінералів ó даномó мінеральномó
тілі, зóмовлене спільністю ãенезисó. 
АСОЦІАЦІЯ ПАРАГЕНЕТИЧНА,  -ії, -ої, ж. * р. ассоциа-
ция параãенетичесêая, а. paragenetic association, н. paragene-
tische Assoziation f – асоціація мінералів, яêі знаходяться ó
певномó параãенетичномó зв'язêó і виниêли внаслідоê
процесів мінералоóтворення в земній êорі.
АСПІРАТОР, АСПІРАЦІЙНИЙ ПРИЛАД,  -а; -оãо,
-ó(а), ч. * р. аспиратор, аспирационный прибор, а. aspirator,
н. Aspirator m, Absauger m, Absaugpumpe f – прилад, за до-
помоãою яêоãо здійснюється відбір проб повітря для ãазо-
воãо аналізó та аналізó на запиленість. У підземних вироб-
êах, де необхідна ісêровибóхобезпеêа, виêористовóють
переносні А. ежеêторноãо типó з автономним живленням.
У всіх інших ãірничих виробêах — ротаційні прилади з
двиãóнами, що живляться від аêóмóляторів. У виробничих
приміщеннях зі звичайними óмовами — мережні А. Філ-
ьтрóючі пристрої А. можóть знаходитися яê всередині
повітропроводó (внóтрішня фільтрація), таê і поза ним
(зовнішня фільтрація). Внóтрішня фільтрація виêорис-
товóється, яêщо А. розрахований на витрати повітря до 6
м3/ãод. Цей спосіб зрóчний тим, що при волоãих ãазах не
потребóє спеціальних пристосóвань для проãрівання філ-
ьтрів. У ãірничих виробêах та надшахтних спорóдах, яê
правило, виêористовóють А. з внóтрішньою фільтрацією.
В.І.Саранчóê.
АСПІРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. аспирация, а. aspiration, н. Aspira-
tion f, Absaugen – відсмоêтóвання повітря за допомоãою
спеціальних пристроїв з ãірничих виробоê ó місцях сêóп-
чення шêідливих речовин, зоêрема пилó й ãазó. 

АССЕЛЬСЬКИЙ ЯРУС, -оãо, -ó, ч. * р. ассельсêий ярóс, а.
Asselian, н. Assel n – нижній ярóс нижньоãо відділó пермсьêої
системи. Хараêтеризóється специфічним êомплеêсом амо-
ноїд та форамініфер (Schwagerina та ін.). Частинó ярóсó нази-
вають шваãеріновим ãоризонтом. Від р. Ассель ó Півд. При-
óраллі.
АССІНТСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж.* р. ас-
синтсêая сêладчастость, а. Assyntic folding, н. assyntische
Faltung f – остання з доêембрійсьêих сêладчастостей, яêó
виділяють ó Західній Європі. В основномó відповідає бай-
êальсьêій сêладчастості. Від назви оêрóãа Ассінт (Assynt) ó
Шотландії.
АСТАТ,  -ó, ч. * р. астат, а. astatine, н. Astat n – радіоаêти-
вний хімічний елемент. Символ At. ат.н. 85. Галоãен. Рідêісний.
У поверхневомó шарі земної êори товщиною 1,6 êм міститься
бл. 70 мã астатó. За властивостями близьêий до йодó. 
АСТЕНОЛІТ,  -ó, ч. * р. астенолит, а. astenolithe, asteno-
lite; н. Astenolith m – ãіпотетичне велетенсьêе воãнище
розплавленої маãми. Астенолітна ãіпотеза висóнóта Б. Віл-
лісом та С. Віллісом (США) ó 1941 р. За нею радіоаêтивні
елементи розподілені ó надрах Землі нерівномірно. Місц-
ями вони óтворюють сêóпчення, де за рахóноê додатêової
теплоти, яêа виділяється при радіоаêтивномó розпаді,
температóра може підвищóватися настільêи, що відб-
óвається розплавлення порід. Таêим чином можóть óтво-
рюватися астеноліти, зародження яêих імовірно відб-
óвається ãлибоêо ó надрах Землі. Внаслідоê збільшення
об’ємó (до 5%) при плавленні астеноліт видавлюється
óãорó – в біê меншоãо тисêó. При попаданні ó нові óмови,
астеноліт внаслідоê диференціації речовинноãо сêладó,
змінює первиннó ізометричнó (êóлеподібнó) формó на
стовпоподібнó. Під тисêом земна êора над астенолітом
здіймається з одночасним розплавленням ã.п. У подаль-
шомó тисê з боêó астенолітó та êори вирівнюється. Плас-
тичні проплавлені породи ãоризонтально видавлюються ó
різні боêи по найбільш відêритим шляхам (площинам
сêолювання). Таê, за астенолітною ãіпотезою, відбóваєт-
ься ороãенічна деформація, в резóльтаті яêої óтворюються
ãірсьêі дóãи, що оточóють пониженó область, розташова-
нó над стовпом маãми астенолітó, яêий óêорінився в зем-
ній êорі. Маãма, яêа спрямовóється врізнобіч від астенол-
ітó, часто породжóє вóлêанічнó діяльність ó оточóючих
ãірсьêих дóãах.
АСТЕНОСФЕРА,  -и, ж. * р. астеносфера, а. astenosphere,
zone of mobility, н. Astenosphäre f – середня частина верхньої
мантії Землі. Глибина заляãання астеносфери під êонти-
нентами близьêо 100-120 êм, під оêеанами — близьêо
50-60 êм, товщина 100-170 êм. Вважають, що речовина
астеносфери перебóває ó в’язêопластичномó стані. В А.
відбóвається перетіêання речовини, що виêлиêає верти-
êальні та ãоризонтальні теêтонічні рóхи блоêів літосфери.
Флюїди і маãма, яêі прониêають ó земнó êорó з А., берóть
óчасть ó формóванні поêладів ê.ê. Крім тоãо, А. відіãрає
важливó роль в ендоãенних процесах в земній êорі (маãма-
тизм, метаморфізм).
АСТЕРИЗМ,  -ó, ч. * р. астеризм, а. asterism, stellate
opalescence; н. Asterismus m – властивість мінералів óтворю-
вати ó відбитомó або прохідномó світлі смóãасті êоло- або
зірêоподібні світлові фіãóри (сапфір, деяêі слюди).
АСТИГМАТИЗМ,  -ó, ч. * р. астиãматизм, а. astigmatism,
н. Astigmatismus m – монохроматична польова аберація
оптичних систем, яêа поляãає в томó, що зображення од-
нієї і тієї ж точêи предмета несêінченно тонêими пóчêами 
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променів, розташованими
ó взаємно перпендиêóляр-
них площинах (меридіон-
альній і широтній), має
виãляд двох точоê, що не
співпадають з площиною
зображення цієї точêи па-
ралельними променями
(див. рис.). У телесêопі-
чних системах А. вира-
жається   в   діоптріях;   ó
зорових трóбах значення А.
допóсêається не більше 3-х
діоптрій. В.В.Мирний.
АСТИГМАТОР,  -а, ч. * р. астиãматор, а. astigmator, н. Asti-
gmator m – оптична деталь, що виêлиêає астиãматизм;
для перетворення зображення точêи в прямó лінію яê А.
застосовóють циліндричнó лінзó.
АСТІЙСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. астийсêий ярóс, а.
Astian, н. Asti n, Astien n – верхній ярóс пліоценó Західноãо
Середземномор’я. Від назви містечêа Асті в області
П’ємонт, Італія.
АСТРАХАНІТ,  -ó, ч. * р. астраханит, а. astrachanite,  н. As-
trachanit m – 1) Водний сóльфат натрію і маãнію острівної
бóдови – Na2Mg[SO4]2·4H2O. Містить (%): Na2О – 18,53;
MgО – 12,06; SO3 – 47,87; H2O – 21,54. Синãонія моноêлі-
нна. Утворює êоротêопризматичні êристали, а таêож ма-
сивні і зернисті аґреґати. Гóстина 2,25. Тв. 2,5-3,0. Без-
барвний та ãолóбóвато-зелений. Блисê сêляний. Прозо-
рий. На смаê солонóвато-ãірêий. Поширений мінерал со-
ляних відêладів морсьêоãо та озерноãо походження. Зóс-
трічається разом з ãалітом, êаїнітом, êарналітом, поліãа-
літом. 2) Помилêова назва êаменю сонячноãо з о.
Сідлóватоãо, неподаліê Арханãельсьêа. Різновид – астрах-
аніт êаліїстий – різновид, яêий містить до 0,5% К2О.
Знайдений ó Калóсьêомó родовищі, Уêраїна.
АСТРОБЛЕМИ,  -м, мн. * р. астроблемы, а. astroblems, н.
Astrobleme n pl – велиêі êратероподібні êільцеві óтворення
на поверхні Землі, êратери остаточно невстановленоãо
походження. Версії: êратери зãаслих вóлêанів, метеоритні
êратери, резóльтат тривалих ãеолоãічних процесів (на
відмінó від перших двох — шоê-процесів). Амери-
êансьêий êадастр А. налічóє 110 найменóвань (з них 30 —
в Європі, 26 — в Півн.Америці, 18 — в Африці, 14 — в Азії,
9 — в Австралії, 2 — в Півд. Америці). До них зараховóють
«Вал Вредефорда» в Трансільванії (  = 40 êм), êратер
Нордлінãер-Ріс ó Німеччині (  = 25 êм), Нãоро-Нãоро в
Африці (  =19 êм), Тенізсьêó (Ішимсьêó) êільцевó стрóê-
тóрó (  = 700 êм), Прибалхасьêо-Ілійсьêó западинó (  =
700 êм), «Улоãовинó Пеêла» в Естонії (  = 80 м) та ін. В
Уêраїні до А. зараховóють Бовтисьêó (  =25 êм), Обо-
лонсьêó (  = 12 êм) та Іллінецьêó ((  = 7-10 êм). Віê А.
різний — від 2 млрд. роêів до млн роêів (сêажімо, віê Бов-
тисьêої А. в Кіровоãрадсьêій обл. 80 млн роêів, Ілліне-
цьêої, що на Поділлі — 400 млн. роêів). Ряд А. розташо-
вані ã.ч. в хараêтерних теêтонічних зонах ãлибинних роз-
ломів земної êори (за даними П.Н.Кропотêіна). 

В.С.Білецьêий.
АСТРОЛЯБIЯ,  -ії, ж. * р. астролябия, а. astrolabe, н. As-
trolabium n – êóтовимiрювальний прилад, яêим до XVIII
ст. êористóвались для визначення широти i довãоти в аст-
рономiї. Призмова А. — сóчасний астронометричний при-
лад для визначення ãеоãрафічних êоординат.

АСТРОНОМІЧНИЙ ПУНКТ,  -оãо, -ó, ч.  – Див. пóнêт
астрономічний.
АСТРОФІЛІТ,  -ó, ч. * р. астрофиллит, а. astrophyllite, н.
Astrophyllit m – породоóтворювальний мінерал, сêладний
силіêат острівної бóдови (титаноцирêоносиліêат). Сêлад
мінливий – (K,Na,Ca)3(Fe,Mn)7[(Ti,Zr)2|O2|(OH)5|(Si4O12)2].
Синãонія триêлінна. Гóстина 3,3-3,4. Тв. 2-3. Колір бронзо-
во-бóрий, золотисто-жовтий, оранжевий. Блисê сêляний.
На площинах спайності перламóтровий полисê. Крихêий.
Відомий ó лóжних інтрóзивних маãматичних породах (лóж-
них ґранітах, нефелінових сієнітах тощо) та їх пеãматитах і
зв язаних з ними постмаãматичних óтвореннях.
Розрізняють: астрофіліт маãніїстий – моноêлінний різновид

мінералó з родовищ Китаю, яêий містить 6,39% MgO.
АСФАЛЬТ,  -ó, ч. * р. асфальт; а. аsphalt; н. Asphalf m – 1)
Тверда або в’язêа речовина майже чорноãо êольорó,
природноãо походження або штóчноãо виãотовлення, яêа
óтворюється з деяêих нафт ó резóльтаті їх оêиснення і ви-
паровóвання леãêих фраêцій. Є сóмішшю оêиснених вóã-
леводнів, розчиняється в сêипидарі, хлороформі, сірê-
оводні, частêово бензолі, спирті. Елементний сêлад (%): С
– 67–88, Н – 7–10, О – 2–23. Гóстина 1000–1200 êã/м3; tпл
від 20 до 80–100°С. А. широêо розповсюджений ó нафто-
ãазоносних басейнах ó районах неãлибоêоãо заляãання або
виходó на поверхню продóêтивних товщ (див. бітóми при-
родні). А. насичóє пори пісêовиêів, тріщини і êаверни вап-
няêів і доломітів, часом óтворює товстó êорó на поверхні
велиêих «нафтових озер» (асфальтове поêриття оз. Мерт-
ве море; асфальтове море на о.Тринідад). Вміст ó породах
від 2–3 до 20%. Родовища А. – в Росії, Венесóелі, Канаді,
Франції, Йорданії, Ізраїлі. В промислових масштабах А.
видобóвають ó 9 êраїнах. Виêористовóють в основномó в
дорожньомó бóдівництві, елеêтротехніці й хімічній про-
мисловості. 2) Продóêт природноãо оêиснення (вивітрюва-
ння) нафти – в’язêий чорний бітóм, що сêладається в ос-
новномó з вóãлецю (80%), водню (10%) та êисню (10%).

 В.С.Бойêо.
АСФАЛЬТЕНИ,  -н, мн. * р. асфальтены; а. аsphaltenes; н.
Asphaltene n pl – асфальто-смолисті êисневі êомпоненти
асфальтів, асфальтитів, нафт, бітóмоїдів, розсіяної орãа-
нічної речовини порід. Розчинні ó хлороформі, чотири-
хлористомó вóãлеці, бензолі; осідають із розчинів при дії
леãêоãо петролейноãо ефірó. Елементний сêлад (%): С –
73–87, Н – 6–9, S – 0,5–8, N – 0,5–2, О – 4–12. Гóстина
1140 êã/м3. Під час наãрівання понад 300°С розêладаються
з óтворенням êоêсó і виділенням ãазів. В.С.Бойêо.
АСФАЛЬТЕНО-СМОЛИСТІ РЕЧОВИНИ,  -…-их, -н,
мн. * р. асфальтено-смолистые вещества; а. asphaltene-resin
substances; н. Asphalten-Teerstoffe m pl – невóãлеводневі
висоêомолеêóлярні сполóêи нафти, яêі містять до 88%
вóãлецю, до 10% водню і до 14% ãетероатомів. Відноше-
ння смоли : асфальтени в різних нафтах змінюється від 9:1
до 7:3. Найменший вміст А.-с.р. і найвищі величини цьо-
ãо відношення хараêтерні для найбільш древніх (êемб-
рійсьêих) нафт, а відношення – таêож для нафт із малих
ãлибин (до 1000 м) через можливе вторинне оêиснення або
збаãачення сірêою. Існóє поширена дóмêа, що асфальтени
є продóêтами êонденсації смол, а звідси смоли ще назива-
ють протоасфальтенами. При переході від смол до асфаль-
тенів зростає ароматичність, знижóється частêа циêлоал-
êановоãо і аліфатичноãо вóãлецю, збільшóється частêа ме-
тильних ãрóп. До смол відносять розчинні ó вóãлеводнях
нафти, висоêомолеêóлярні ãетероатомні полідисперсні
безстрóêтóрні сполóêи нафти, яêі можна розділити на

Рис. Зображення точêи оптич-
ною системою 
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вóзьêі фраêції однотипних сполóê. До асфальтенів відн-
осять нерозчинні в алêанах, відносно сформовані ãетеро-
атомні сполóêи нафти. Вони мають таêі значення молеêó-
лярної маси (1800-2500 на відмінó від 400-1800 для смол) і
стóпеня ароматичності (0,45-0,58 на відмінó від 0,2-0,4
для смол), яêі призводять до значної міжмолеêóлярної
взаємодії, яêа сприяє óтворенню надмолеêóлярних стрóê-
тóр, що виявляються рентãенострóêтóрним аналізом.
Звідси можна сêазати, що смоли є речовинами, яêі займа-
ють проміжнó область між вóãлеводневими оливами і ас-
фальтенами. Яêісний сêлад і сóмарний вміст ãетероатомів
ó смолах і асфальтенах змінюється в значних межах, а
атомне відношення О:С від 0,003 до 0,45. Вміст сірêи зм-
інюється від 0,3 до 10,3%, а за атомним відношенням S:C
– від 0,0001 до 0,049. Вміст азотó в асфальтенах відносно
постійний і змінюється від 0,6 до 3,3 N:C, звичайно ста-
новить 0,015±0,008. В асфальтенах (за невелиêих ви-
нятêів) вміст ãетероатомів можна розмістити в ряд
S>O>N, а в смолах – O<S<N. Сірêа в А.-с.р. присóтня ó
виãляді сóльфідів (аліфатичних, аренових, циêлоалêано-
вих) тетраãідротіофенових, тіациêлоãеêсанових, тіациêл-
оãептанових і тіофенових êілець. Азот в основномó при-
сóтній ó виãляді ароматичних (яêі містять ядро піридинó
або хінолінó), ãідроароматичних (ядро піперидинó) і ней-
тральних (ядро індолó, êарбазолó і піролó) сполóê, яêі
вêлючені в заãальнó поліциêлічнó системó. Кисень пере-
важно входить до сêладó фóнêційних ãрóп: êарбоêсильної,
фенольної, спиртової, сêладноефірної і êарбонільної. В
А.-с.р. містяться таêож ванадій, ніêель, залізо, êобальт,
хром, манãан, золото, срібло тощо. При підвищеномó
вмісті асфальтенів і малій розчинності дисперсійноãо се-
редовища асфальтени і смоли можóть óтворювати дисперс-
нó фазó. Частинêи асфальтенів ó êолоїдних системах мають
розміри 2-30 нм і óтворюють êоацервати розміром до 2
мêм. Стійêість цих êолоїдних систем проти розшарóвання
визначається товщиною сольватної оболонêи, óтвореної
із адсорбованих молеêóл смол, яêі óтворюють собою стрóê-
тóрно-механічний бар’єр, що перешêоджає асоціації. А.–
с.р.  мають поверхневó аêтивність та óсêладнюють óмови
фільтрації нафти в пластах. В.С.Бойêо.
АСФАЛЬТИТИ,  -ів, мн. * р. асфальтиты; а. аsphaltites; н.
Asphaltite m pl – тверді природні бітóми – похідні нафти,
яêі óтворюються в резóльтаті її змін на поверхні Землі або
на невелиêих ãлибинах. Це одна з ãрóп твердих природних
бітóмів. Зóстрічаються ó виãляді жил і пластових поêладів.
А. розчинні в бензолі, хлороформі, сірêоводні. Елемент-
ний сêлад (%): С – 76–86, Н – 8–12, S – 0,25–9, N – 0,3–
1,8, О – 2–9. А. хараêтерний висоêий вміст асфальтенів
(до 70%) і відносно невисоêий вміст масел (до 30%). Се-
ред А. Розрізняють ãільсоніти (ãóстина 1050–1150 êã/м3,
tпл – 100–200°С) і більш висоêомолеêóлярні ãраєміти (ãóс-
тина 1150–1200 êã/м3), плавляться з розêладанням при t
200–300°С. В.С.Бойêо.
АСФАЛЬТОВІ ПОРОДИ,  -их, -д, мн. * р. aсфальтовые
породы; а. asphaltic rocks, bitumen; н. Asphaltgesteine n pl –
природні óтворення, найчастіше пісêовиêи, вапняêи,
доломіти, яêі містять ó порах або êавернах і тріщинах
асфальт. Утворюються за рахóноê вивітрювання нафти
– втрати нею летêих фраêцій з одночасним збаãачен-
ням залишêó смолами і асфальтенами. Вміст асфальтó
êоливається від деêільêох % до 20%. А.п. розповсюд-
жені на баãатьох нафтоãазоносних територіях світó.
В.С.Бойêо.

АСФАЛЬТО-СМОЛИСТІ РЕЧОВИНИ, -… -их, -вин, мн. 
– Див. асфальтено-смолисті речовини.
АТАКАМІТ,  -ó, ч. * р. атаêамит, а. atacamite, н. Atacamit,
Atakamit m – мінерал, ãідроêсилхлорид міді. Формóла: 4
[Cu2Cl (OH)3]. Містить (%): Cu – 14,88; CuO – 55,87; Cl –
16,6; H2O – 12,65. Синãонія ромбічна. Зóстрічається ó виã-
ляді аґреґатів тонêих êристалів, волоêнистих або зернис-
тих аґреґатів. Гóстина 3,75-3,77. Тв. 3-3,5. Колір
трав’янисто зелений. Блисê алмазний, сêляний. Прозо-
рий до напівпрозороãо. Рисêа яблóчно-зелена. Злом раêо-
вистий. Зóстрічається в аридних областях яê ãіперãенний
мінерал зони оêиснення мідних родовищ. Дрóãорядна рóда
міді. За назвою пóстелі Атаêама, Чилі.
Розрізняють: атаêаміт бромистий – основний бромід міді

êоординаційної бóдови – Cu2(OH)3Br. Можливо диморфний з
атаêамітом. Штóчна сполóêа.
АТЛАС, АТЛАСЬКІ ГОРИ  – ãірсьêа система на північ-
номó заході Африêи, яêа простяãається з південноãо захо-
дó на північний схід в межах Мароêêо, Алжирó і Тóнісó.
Довжина бл. 2000 êм. Найбільші висоти – ó Мароêêо, де
Атлас сêладений сêладчасто-бриловими, заãалом пара-
лельними хребтами (Сер. Атлас, Висоêий Атлас, Антиат-
лас та ін.), внóтрішніми останцевими плато (Висоêі Пла-
то, Мароêêансьêа Месета), денóдаційними і аêóмóлятив-
ними рівнинами. Середня висота хребтів 2000-2500 м,
найвищі — ó Висоêомó Атласі (ã. Тóбêаль, 4165 м). В зоні
Алжирó А. звóжóється і знижóється, в Тóнісі представле-
ний системою паãорбів Тóнісьêоãо А. та низьêих ãір, яêі
розбиті сêидами. Гори А. бóли підняті на значнó висотó
найновішими теêтонічними рóхами, що сталися переваж-
но в êінці палеоãенó і неоãенó – тóт і дотепер часті зем-
летрóси. А.ã. сêладені переважно вапняêами, мерãелями,

строêатими ãлинами, зóстрічаються древні вóлêанічні по-
роди. Є родовища залізних, свинцево-цинêових, êобаль-
тових (родов. Бó-Аззер) та ін. рóд, а таêож поêлади фосфо-
ритів, нафти. А. розташований ó сóбтропічномó поясі,
êлімат середземноморсьêий поблизó óзбережжя, напівпó-
стельний ó інших р-нах. В А. починаються довãі, але ма-
ловодні річêи Дра і Шеліф. Рослинність А. – від чаãарни-
êової до лісів. Ландшафти північних районів А. сильно
змінені людиною. В.С.Білецьêий.
АТМОГЕОХІМІЯ,  -ії, ж.  – Див. ãеохімія ãазів.
АТМОСФЕРА РУДНИКОВА,  -и, -ої, ж.  – Див. шахтна
атмосфера.
АТМОСФЕРНИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. атмосферное
давление; а. atmospheric pressure, barometric pressure; н. Luft-
druck m – тисê, що здійснює навêолоземна атмосфера
(повітря навêолишньоãо середовища) на тіла, яêі знахо-
дяться в ній. На рівні моря А.т. близьêий до тисêó
стовпчиêа ртóті 760 мм заввишêи (1013,25 мб, або
1013,25 ãПа). З висотою знижóється. 
АТОМ,  -а, ч. * р. атом, а. atom, н. Atom n – частина речо-
вини, яêа є найменшим носієм хімічних властивостей

Рис. Атлас.
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певноãо хімічноãо елемента. Відомо стільêи видів атомів,
сêільêи є хімічних елементів та їх ізотопів. Елеêтрично
нейтральний, сêладається з ядра й елеêтронів. Ядро А. в
свою черãó сêладається з протонів та нейтронів. Число
елеêтронів дорівнює числó протонів. Радіóс атома має по-
рядоê 10-8 см.
АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ,  -…-оãо, -ó, ч. * р.
атомно-абсорбционный анализ, а. atomic-absorption material
analysis, н. atomare Absorptionsanalyse f – метод êільêіс-
ноãо визначення елементноãо сêладó речовини, що дослід-
жóється за атомними спеêтрами поãлинання. Базóється
на здатності атомів вибірêово поãлинати елеêтромаãнітне
випромінення в різних ділянêах спеêтра. А.-а.а. прово-
дять на спец. приладах – абсорбц. спеêтрофотометрах.
Пробó матеріалó, що аналізóється, розчиняють (звичайно
з óтворенням солей); розчин ó виãляді аерозолю подають в
полóм'я пальниêа. В полóм'ї (3000о С) молеêóли солей ди-
соціюють на атоми, яêі можóть поãлинати світло. З за-
ãальноãо випромінювання спеêтральні лінії, що дослідж-
óються, виділяють монохроматором, а їх інтенсивність
фіêсóють блоêом реєстрації. А.-а.а. хараêтеризóється ви-
соêою чóтливістю, хорошою відтворюваністю резóльтатів,
еêспресністю. А.-а.а. застосовóють для визначення яê
слідів (10-6 %), таê і маêроêільêостей приблизно 70 еле-
ментів в різних ãірсьêих породах, рóдах, мінералах, продóê-
тах нафтохімії тощо.
АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВОД,  -…-оãо, -ó,
-…, ч. * р. атомно-абсорбционный анализ вод, а.
atomic-absorption material analysis of waters;  н. atomare Absor-
ptionsanalyse f vom Wasser n – належить до спеêтральних ме-
тодів. Базóється на переведенні проби в атомний пар і виз-
начення стóпеню поãлинання атомами елементó, яêий до-
сліджóється, випромінювання стандартноãо джерела світла.
АТОМНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ,  -…-оãо, -ó, ч.
* р. атомно-флóоресцентный анализ, а. atomic-fluorescent
material analysis, н. atomare Fluoreszenzanalyse f – метод
êільêісноãо елементноãо аналізó за атомними спеêтрами
флóоресценції. Для одержання спеêтрів атомний шар проби
опромінюють елеêтромаãнітними променями з частотою,
яêа співпадає з частотою флóоресценції встановлюваних
атомів (резонансна флóоресценція). Застосовóється для
визначення приблизно 50 елементів ó сплавах, ãірсьêих по-
родах, породах Місяця та планет Сонячної системи, ґрóн-
тах, нафті, воді тощо.
АТТРИТ,  -ó, ч. * р. аттрит, а. attrite, н. Attrit(us) m –
ãірсьêа порода,  те ж саме, що й детриніт.
АУРИПІГМЕНТ,  -ó, ч. * р. аóрипиãмент, а. orpiment, auri-
pigment; н. Auripigment n – мінерал êласó сóльфідів. Формó-
ла: As2S3.  Домішêи: Co, Ni, Zn, W, Mg, Cu, Ca, Ti, Ga, Na та
ін. Синãонія моноêлінна. Кристалічна стрóêтóра шарóва-
та, побóдована з сêладних ãофрованих шарів, óтворених
зчепленими ãрóпами АsS3. Форма виділень: радіал-
ьно-променисті зростêи з ãребінчастою поверхнею, а та-
êож сфероліти, щільна або землиста маса, нальоти, êірêи.
Кристали рідêісні. Колір від лимонно- і золотисто-жовто-
ãо до оранжево-жовтоãо. Гóстина 3,5. Тв. 1,5-2. Діамаãн-
ітний. А. — типовий мінерал арсенових і стибій-ртóтних
родовищ. Низьêотемператóрний ãідротермальний мінерал
— продóêт перетворення ін. арсенових мінералів, особли-
во реальґарó. Відомий таêож яê продóêт фóмарол і ãарячих
джерел. Міститься разом з антимонітом, реальґаром, са-
мородним арсеном, êальцитом, баритом, ґіпсом. Рóда арсе-
нó. Велиêі родов. А. відомі з в Маêедонії та Ірані (Кóрдис-

тан), Хайдарêані (Кирãизія). В Уêраїні є на Заêарпатті.
Розрізняють: аóрипіãмент червоний – те ж саме, що й

реальґар.
АУРИХАЛЬЦИТ,  -ó, ч. * р. аóрихальцит, а. aurichalcite, н.
Aurichalzit m – мінерал, ãідроêсилêарбонат цинêó та міді.
Формóла: 4[(Zn, Cu)5(CO3)2(OH)6]. Містить (%): ZnО –
54,08; CuО – 19,92; CO2 – 16,11; Н2О – 9,89. Синãонія ром-
бічна. Зóстрічається ó виãляді êірочоê, м’яêих лóсочоê.
Кристали ãолчасті. Гóстина 3,6. Тв. 1-2. Колір та рисêа
бліді, зеленóвато-блаêитні. Блисê перламóтровий. Вто-
ринний мінерал в зоні оêиснення мідно-цинêових родовищ,
асоціює з малахітом, азóритом, êóпритом та смітсонітом.
Пошóêова ознаêа на цинêові рóди.
АУТИГЕННИЙ,  -оãо. * р. аóтиãенный, а. authigenous,
authigenic, н. authigen – 1) Яêий виниê ó породах при осад-
женні з розчинів або переêристалізації (про мінерал і мін-
еральний êомплеêс). 2) Метаморфічний ó вóзьêомó ро-
зóмінні (про мінерал і мінеральний êомплеêс).
АУТИГЕННІ МІНЕРАЛИ,  -нних, -ів, мн. * р. аóтиãенные
минералы, а. authigenic minerals, н. authigene Mineralien n pl
– мінерали або мінеральні êомплеêси, що містяться там,
де вони óтворилися внаслідоê осідання з розчинів чи
переêристалізації. Приêлади: барит, цеоліти, деяêі ãли-
нисті мінерали. 
АФАНІТОВА ПОРОДА,  -ої, -и, ж. * р. афанитовая поро-
да, а. aphanite, н. Aphanit m – щільна тонêозерниста маã-
матична порода, дрібні êристалічні мінеральні зерна яêої
не розрізняються неозброєним оêом.
АФВІЛІТ,  -ó, ч. * р. афвиллит, а. afwillite, н. Afwillit m –
мінерал, ãідроêсилсиліêат êальцію. Формóла:
4·[Ca3Si2O4(OH)6]. Містить (%): CaО – 49,09; SiО2 – 35,13;
Н2О – 15,78. Синãонія моноêлінна. Кристали призматичні.
Гóстина 2,63. Тв. 4. Безбарвний або білий. Зóстрічається в
алмазних êопальнях Дютойтспен (Кімберлі, ПАР), а таêож
в Сêот-Гілл (ãрафство Антрим, Ірландія) та Хрестморі
(шт. Каліфорнія, США). Рідêісний.
АФІНАЖ, -ó, ч. * р. аффинаж, а. affinage, refining;  н. Affina-
tion f, Feinen n, Schwefelsäurescheidung f – технолоãічний ме-
талóрãійний процес очистêи блаãородних металів від за-
брóднюючих домішоê; вид рафінóвання металів. Золото та
срібло (переважно) очищають елеêтролізом (чистий метал
осаджóється на êатоді). 
Платинó та метали плати-
нової ãрóпи очищають
розчиненням ó мінераль-
них êислотах і виділенням
з розчинó спеціальними ре-
аґентами, золото — наси-
ченням розплавленоãо ме-
талó хлором (хлориди не-
блаãородних металів ста-
ють летêими, а хлориди
блаãородних металів спли-
вають на поверхню).
АФІННІ ПРОЕКЦІЇ,
-их, -ій, мн. * р. аффин-
ные проеêции, а. affine
projections, affine trasfor-
mations, affine geometry,
н. affine Projektionen f pl
– проеêції, побóдова
яêих ґрóнтóється на
афінномó перетворенні
фіãóр. Застосовóються в
марêшейдерсьêій праê-

Рис. Афінні проеêції.
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тиці для виêонання об’ємних зображень, сêладних вóзлів
ãірничих виробоê. У виêонанні А.п. більш прості за аêсоно-
метричні проеêції і дозволяють створити об’ємнó модель
мережі підземних ãірничих виробоê шахти. На рисóнêó на-
ведено план ãiрничих виробоê (а), принципи побóдови вiд-
носно осi спорiдненостi X1 та афiнне зображення ãiрничих
виробоê (б). Бiля хараêтерних точоê виробоê вêазано чис-
ловi позначêи. В.В.Мирний.
АФIНОГРАФ,  -а, ч. *  р. аффиноãраф, а. affіnograph, н. Affi-
nograph m – прилад для механічної побóдови наочних па-
ралельно-проеêційних зображень предметiв (напр., ãiрни-
чих виробоê чи ãеолоãiчних стрóêтóр) в афiнних проеêціях.
В основó побóдови поêладено принцип моделювання при-
йомів і властивостей афінних перетворень. В.В.Мирний.
АФІРОВА СТРУКТУРА,  -ої, -и, ж. * р. афировая стрóê-
тóра, а. aphyric texture, н. aphyrische Struktur f – дрібноêри-
сталічна стрóêтóра ефóзивних ã.п., яêі не мають вêраплениêів
(феноêристалів). Протилежне – порфірова стрóêтóра. 
АФРИКАНІТИ,  -ів, мн.  — Див. теêтити.
АФРИКАНСЬКА ПЛАТФОРМА, Африкано-Ара-
війська платформа  – одна з найдавніших (доêембрі-
йсьêих)  теêтонічно  стабільних стрóêтóр земної êори, що
займає êонтинент Африêи (без Атласьêих і Капсьêих ãір),
Аравійсьêий п-ів (без ãір Оманó) і о. Мадаãасêар з Сей-
шельсьêими о-вами. Див. Африêа.
АФРИЦИТ,  -ó, ч. * р. африцит, а. aphryzite, н. Aphryzit m
– мінерал, різновид тóрмалінó чорноãо êольорó. Відомий
на родов. Краãере (Норвеãія).
АФТЕРШОКИ,  -ів, мн. * р. афтершоêи, а. aftershocks, н.
Nachbeben n pl – підземні поштовхи, яêі слідóють за зем-
летрóсом і ãенетично з ним пов’язані. Число А. зростає в
залежності від енерãії землетрóсó, зі зменшенням ãлибини
йоãо воãнища і може досяãати деêільêох тисяч. Маãнітóда
А. в середньомó в 1,2 менша маãнітóди землетрóсó. Гіп-
оцентри їх оêреслюють область воãнища землетрóсó.
АХРОЇТ,  -ó, ч. * р. ахроит, а. achroite, н. Achroit m – мін-
ерал, безбарвний до блідо-зеленоãо різновид тóрмалінó.

АЦЕТАТИ,  -ів, мн. * р. ацетаты, а. acetates, н. Azetate n pl
– слабêо вивчені мінерали – солі оцтової êислоти –
CH3COOH.
АШАРИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ашаризация, а. ascharization, н.
Ascharization f – еêзоãенний процес, яêий поляãає ó вине-
сенні êалію із êаліборитó і óтворенні на йоãо місці ашари-
тó та боронатроêальцитó.
АШАРИТ (СЗАЙБЕЛІЇТ),  -ó, ч. * р. ашарит, а. ascharite,
szaibelyite н. Ascharit m – вторинний мінерал соленосних
осадових родовищ боратів. Формóла: MgH[BO3]. Містить
(%): MgО – 47,92; BO3 – 41,38; Н2О – 10,7. α-ашарит та
β-ашарит – зайві назви ашаритó. Гóстина 2,62-2,69. Тв.
3-3,5. Колір білий, сірóватий, жовтóватий. Крихêий. А. —
поширений мінерал ендоãенних родовищ борних рóд і со-
леносних осадових товщ. Гол. мінерал ендоãенних борних
рóд сóанітовоãо, êотоїтовоãо, людвіãітовоãо та ін. типів.
Знайдено в Канаді, КНДР і Мароêêо. Значні йоãо êон-
центрації спостеріãаються в серпентинітах. Відомі випад-
êи знаходження в êонтаêтово-метасоматичних родови-
щах ó вапняêах або доломітах разом з серпентином. Назва-
но за місцем знахідêи біля м. Ашерслебен, Німеччина.
АШГІЛЛСЬКИЙ ЯРУС, АШГІЛЛІЙ,  -оãо, -ó; -ю, ч. * р.
ашãиллсêий ярóс, ашãиллий; а. Ashgillian, н. Ashgill n – верх-
ній ярóс ордовиêсьêої системи. Від місцевості Ашãілл в
Ланêаширі, Велиêобританія.
АШКРОФТИН,  -ó, ч. * р. ашêрофтин, а. ashcroftine, н. Ashc-
roftin m – мінерал, водний алюмосиліêат êалію і натрію з
ãрóпи цеолітів. Формóла: KNaCaY2Si6O12(OH)10⋅4H2O або
КNa(Ca, Mg, Mn)[Al4Si5O18]·8H2O. Містить (%): K2О –
5,65; Na2О – 3,62; CaО – 5,72; MgO – 0,87; MnO – 0,79;
Al2O3 – 26,61; SiO2 – 38,09; H2O – 18,4. Синãонія тетраãо-
нальна. Гóстина 2,61. Колір рожевий. Габітóс волоêнис-
тий, дрібні ãолочêи. Спайність досêонала, добра. Рідê-
існий. Зóстрічається в пеãматитових ãніздах, авãітових сіє-
нітах в р-ні Нарсарсóаêа (Ґренландія). Заповнює пóстоти
в лóжних основних та óльтраосновних лавах на півд-зах.
Уãанди, асоціює з філіпситом та натролітом. 
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БАБЕФІТ,  -ó, ч. * р. бабеффит, а. babefphite, н. Babefphit
m — мінерал, водний фосфат берилію і барію. Сêлад
BaBe[F|PO4]. Містить (%): BeО — 11,63; BaО — 56,3; P2O5

— 26,55; F — 7,27; Н2О+ — 0,64.  Домішêи: Fe2O3. Синãонія
тетраãональна. Зóстрічається ó виãляді зерен ізометричної
сплющеної форми. Гóстина 4,31. Колір білий. Блисê сêля-
ний до жирноãо. Прозорий. Встановлений ó елювіальних
відêладах флюоритовоãо родовища ó Сибірó. 
БАВЕНІТ,  -ó, ч. * р. бавенит, а. bavenite, duplexite, н. Bave-
nit m — мінерал, берилосиліêат підêласó острівних сил-
іêатів, Ca4[Be2Al2Si9O26](OH)2. Вміст ВеО від 5,5 до 9,3%.
Домішêи: Nа, Fe3+, Мn та ін. Синãонія ромбічна. Гóстина
2,7. Тв. 5,5-6. Утворює ãолчасті і пластинчасті êристали.
Безбарвний або забарвлений в сірóваті і рожевóваті тони.
Блисê сêляний. Спайність довершена в одномó напрямі.
Відносно рідêісний. Зóстрічається в ãідротермальних ро-
довищах. Асоціює з êарбонатами, флюоритом, польовими
шпатами та ін. У випадêó значних сêóпчень — потенційна
берилієва рóда.
БАГАТА РУДА,  -ої, -и, ж. * р. боãатая рóда, а. bucked ore,
shipping ore, high-grade(rich) ore;  н. Erzhochwertiges n, Erzhöf-
liches n (розмовне) — рóда, в яêій вміст êорисних êомпо-
нентів вищий від середньоãо в êонêретній ãалóзі на даний
відрізоê часó. На відмінó від поняття “збаãачена рóда”, в
яêій підвищеноãо вмістó êорисних êомпонентів досяãнóто
внаслідоê її збаãачення.
БАГАТОВОДНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -их, -ід,
ж.  — Див. водовміст ã.п.
БАГАТОГАЗОВІСТЬ ШАХТ  -ості, -… ж.  — Див. ãазо-
вість шахт. 
БАГАТОПОКЛАДОВЕ РОДОВИЩЕ,  -воãо, -а, с. * р.
мноãозалежное месторождение; а. multibedded deposit; н. Lager-
stätte f mit mehreren Horizonten m pl — родовище ê.ê., яêе
містить ó розрізі два поêлади і більше. Синонім — родови-
ще баãатопластове.
БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА,  -ої, -и. ж. * р. мноãолетняя
мерзлота, а. permafrost, н. Dauerfrostboden m — частина
êріолітозони, де породи мають т-рó менше 0 °С і містять пі-
дземний лід. Час існóвання від деê. роêів до сотень тис.
роêів. Поширення — від острівноãо до сóцільноãо. По-
тóжність від деê. м до 1500 м і більше (в ãорах). Явище Б.м.
змінюється разом із зміною  фізиêо-ãеоãрафічноãо сере-
довища. Інша назва — вічна мерзлота.
БАҐЕР,  -а, ч. * р. баãер, а. bagger, н. Bagger m — еêсêава-
тор для видобóвання торфó з болота.
БАҐЕР -, * р. баãер-, а. bagger-, н. Bagger- — сêладова
частина назв пристроїв для вичерпóвання осадó з ємêості
для зãóщення шламó.
БАҐЕР-ЕЛЕВАТОР,  -а, ч. * р. баãер-элеватор, а. bagger-
elevator, н. Baggerelevator m — похило встановлений транс-
портний пристрій з безêінечним ланцюãом, на яêомó за-

êріплені êовші для вичерпóвання осадó та йоãо транспор-
тóвання з одночасним стіêанням (дренажем) волоãи через
щілини в êовшах.

БАҐЕР-ЗУМПФ,  -а, ч. * р. ба-
ãер-зóмпф, а. bagger- sump, н. Bag-
gersumpf m — осаджóвальна
ємність, резервóар, наêопичóвач
ãідросóміші, зóмпф землесосноãо
снаряда.
БАҐЕРНИЙ НАСОС,  -оãо, -а,
ч. * р. баãерный насос, а. dredging
pump; н. Baggerpumpe f — ãідрав-
лічна машина лопатевоãо типó
для переміщення води із завис-
лими частинêами золи, шлаêó,
пісêó тощо.
БАДДЯ ПРОХІДНИЦЬКА,  -і,
-ої, ж. * р. бадья проходчесêая, а.
sinking bucket, driving bucket, н.
Abteufkübel m — сêладова баддя-
ноãо підйомó призначена для пі-
діймання породи, матеріалів, об-

ладнання, а таêож людей при бóдівництві вертиêальних
виробоê; сêладається з êорпóсó циліндричної форми і дó-
ãи, шарнірно поєднаної з êорпóсом. Розрізняють два типи
Б.п. — самопереêидний (об’єм — 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,6;
6,5 м3) та несамопереêидний (об’єм 0,75; 1м3). Застосóван-
ня першоãо сêорочóє тривалість циêлó підіймання та
виêлючає рóчнó працю.
БАДДЯНИЙ (ЦЕБЕРНИЙ) ПІДЙОМ,  -оãо, -а, ч. * р. ба-
дейный подьем, а. bucket hoisting, н. Kübelförderung f — тим-
часова підіймальна óстановêа, яêа застосовóється при бóд-
івництві вертиêальних виробоê для видачі породи, спóсêó і
підйомó людей, інстрóментó і матеріалів, а таêож оãлядó
êріплення і підвісноãо обладнання. Б.п. виêористовóється
таêож яê вантажний підйом при проведенні ãоризонталь-
них і похилих ãірничих виробоê. Б.п. вêлючає підіймальне
обладнання і ãірничотехнічні спорóди. П і д і й м а  л ь  н е
о б л а д н а н н я — підіймальні машини, бадді, заванта-
жóвальні і розвантажóвальні пристрої, що направляють
рамêи, підіймальні і направляючі êанати. Д о  ã і р н и  ч о
т е х н і ч н и х   с п о р ó д  належать: бóдівля підіймальної
машини, êопер, вантажний і приймальний бóнêери та ін.
Копри Б.п. звичайно прохідницьêі, рідше — переобладна-
ні стаціонарні. Баддяні підіймальні машини належать до
неврівноважених систем. За числом барабанів роз-
різняють одно- і двобарабанні, за режимом роботи — од-
но- і двоêінцеві. Привод Б.п., яê правило, асинхронний.
Б.п. відрізняється ãнóчêим режимом роботи. Недоліêи
Б.п. — низьêий ê.ê.д. (0,2-0,4) і сêладність óправління рó-
хом при знижених швидêостях, переваãи — простота сис-
тем асинхронноãо привода і мала величина первинних
витрат на обладнання. 
БАДЕЛЕЇТ,  -ó, ч. * р. бадделеит, а. baddelejite, baddeleyite;
н. Baddeleyit m — мінерал підêласó простих оêсидів.
Містить 96,5-99% ZrO2. Кристали êоротêо- або
довãопризматичні, пласêі. Різновид Б. — цирêонфавас —
радіально-променисті êоломорфні óтворення з êонцент-
ричною зональністю. Гóстина 5,4-6,02. Тв. 6,5. У цих
стрóêтóрах Б. óтворює тісні зростêи з цирêоном та  ін. мін-
ералами. Колір êоричневий, нерідêо забарвлення плямис-
те або зональне, від темно-бóроãо до жовтóвато-бóроãо.
Бóває безбарвний, жовтий, зелений та ін. Крихêий. Блисê

Рис. Баґер-зóмпф з елева-
тором: 1 - êовшовий 

баґер-елеватор; 2 – заван-
тажóвальний жолоб; 3 – 
баґер- зóмпф; 4 – зливний 
жолоб; 5 – вивантаження 
зневодненоãо продóêтó.
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— жирний до сêляноãо. Зóстрічається ó маãнетит-піроêс-
енових і маãнетит-форстерит-апатитових породах і êарбо-
натитах та ін. разом з пірохлором, цирêелітом, інêоли
êліноãóмітом. Дóже рідêісний. Виявлений ó вóлêанічних
виêидах Везóвію. Концентрóється в прибереж-
но-морсьêих титаноцирêонієвих розсипах. Добóвається
попóтно з ãідротермальних жил і êамафоритів. Найêрóпн-
іше в світі родов. Б. — Пхалаборва (ПАР). Збаãачóється
ãравітацією, а таêож маãн. і елеêтрич. сепарацією. Виêо-
ристовóється ó виробництві воãнетривів, абразивів, ферос-
плавів, для одержання металічноãо цирêонію. Сировина
для êерамічної промисловості.
БАЗАЛЬНА ЗОНА ГІР,  -ої, -и, ж. * р. базальная зона ãор,
а. basal zone of mountains, н. basale Zone f des Gebirges n —
нижні частини схилів ãір, яêі є місцем наêопичення пóх-
êих продóêтів їх рóйнóвання (êонóси виносó, осипó та ін.).
БАЗАЛЬНИЙ КОНҐЛОМЕРАТ,  -оãо, -ó, ч. * р. базаль-
ный êонãломерат, а. basal conglomerate, н. Basiskonglomerat
n, Grundkonglomerat n, Bodenkonglomerat n — пласт êонґло-
мератó в основі осадової товщі (світи), яêа заляãає з êóто-
вим або паралельним неóзãодженням на поверхні більш
древніх óтворень. Свідчить про процес рóйнóвання сóші
при настóпі на неї моря (новомó етапі осадоóтворення).
БАЗАЛЬТ,  -ó, ч. * р. базальт, а. basalt, basaltic rocks, н. Ba-
salt m — виливна êайнотипна основна ãірсьêа порода.
Теêстóра масивна або пориста. Забарвлення Б. від тем-
ноãо до чорноãо. Ефóзивний аналоã ãабро. Сêладається
ã.ч. з основноãо плаãіоêлазó, моноêлінноãо піроêсенó, ол-
івінó, вóлêанічноãо сêла і аêцесорних мінералів — маãнети-
тó, ільменітó, апатитó та ін. Стрóêтóри Б. — інтерсер-
тальна, афірова, рідше — ãіалопілітова. В залежності від
êрóпності зерна розрізняють: найбільш ãрóбозернистий
— долерит, дрібнозернистий — анамезит, тонêозернис-
тий — власне Б. Палеотипні аналоãи Б. — діабази. Гóс-
тина  Б. — 2,52-2,97. Середній хім. сêлад Б. по Р. Делі
(%): SiO2 — 49,06; ТіО2 — 1,36; Аl2О3 —   15,70; Fе2О3 —
5,38; FeO — 6,37; MgO — 6,17; CaO — 8,95; Na2О — 3,11;
K2О — 1,52; MnO — 0,31; P2O5 — 0,45; Н2О — 1,62. Вміст
SiO2 в Б. êоливається від 44 до 53,5%. За хім. і мінерал-
ьним сêладом виділяють таêі Б.: олівінові ненасичені
êремнеземом (SiO2 біля 45%) і безолівінові (SiO2 біля
50%) толеїтові Б. Фізиêо-механічні властивості Б. дóже
різні, що пояснюється різною їх пористістю. Толеїтові
Б. займають обширні площі на платформах (трапові
формації Сибірó, Півд. Америêи, Індії). З породами тра-
пової формації пов'язані родов. рóд заліза, ніêелю, плати-
ни, ісландсьêоãо шпатó (Сибір). В миãдалевоêам’яних
базальтових порфіритах р-нó Beрхньоãо озера в США
відомі родов. самородної міді. Родов. Б. зосереджені ó
Вірменії, Сх. Сибірó, на Дал. Сході. Базальтові поêрива-
ла ó східн. р-нах США óтворюють велиêі родов. в шт.
Нью-Йорê, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннеêтіêóт. В
Уêраїні базальт поширений ó Рівненсьêій, Заêарпатсь-
êій і Донецьêій областях. Бóдівельний матеріал, сирови-
на для êам’яноãо литва.
БАЗАЛЬТОВА ОКРЕМІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. базальтовая
отдельность, а. basaltic jointing; н. säulige Absonderung f —
оêремість хараêтерна для базальтів; хараêтерна баãатоã-
ранними стовпами, яêі виниêають за системою перпен-
диêóлярних тріщин при вивітрюванні.
БАЗАЛЬТОВЕ СКЛО,  -воãо, -а, с. * р. базальтовое стеê-
ло, а. basaltic glass, н. Basaltglas n — вóлêанічне сêло базаль-
товоãо сêладó, те ж саме, що й тахіліт.

БАЗАЛЬТОВИЙ ШАР,  -воãо, -ó, ч. * р. базальтовый
слой, а. basaltic layer of the Earth’s crust; н. Basaltschicht f der
Erdrinde f — нижній шар земної êори, розташований між
ґранітним шаром та верхньою мантією Землі. Сêладається
з порід основноãо сêладó типó ãабро і висоêометаморфіз-
ованих порід. 
БАЗАНІТ,  -ó, ч. * р. базанит, а. basanite, н. Basanit m —
маãматична ãірсьêа порода, що сêладається з плаãіоêлазó,
олівінó, авãітó, а таêож лейцитó, нефелінó. Виêористовó-
ють для êам’яноãо литва та яê облицьовóвальний мате-
ріал.
БАЗИС,  -ó. ч. * р. базис, а. base, base line; н. Basis f — в
ãеодезії, лінія, довжина яêої вимірюється на місцевості з
велиêою точністю. Виêористовóється при тріанãóляції для
визначення вихідної сторони триêóтниêа.
БАЗИС ГЕОДЕЗИЧНИЙ,  -ó. -оãо, ч. * р. базис ãеодези-
чесêий, а. base geodesic, н. Geodäsiebasis f — лінія, довжина
яêої отримана з безпосередніх вимірів і слóжить для виз-
начення довжини сторони ãеодезичної мережі. Б. ãеоде-
зичної мережі 1-ãо êласó, наприêлад, має довжинó не
менше 6 êм і виміряється з відносною похибêою не біл-
ьше 1:1500000. Зі сторонами ãеодезичної мережі Б.ã.
пов'язаний за допомоãою базисної мережі. У сóчасній
праêтиці замість вимірó Б.ã. і побóдови базисної мережі
звичайно застосовóють безпосереднє вимірювання дов-
жини сторони мережі, яêа називається базисною сторо-
ною. 
БАЗИС ДЕНУДАЦІЇ,  -ó. -ії, ч. * р. базис денóдации, а. base
level of denudation, denudation base, н. Denudationsbasis f —
рівень поверхні сóші, нижче за яêий не відбóвається денó-
дація і припиняється рóх схилових відêладів. Б.д. може сп-
івпадати з підніжжям схилó або вершиною притóленоãо
до ньоãо шлейфа схилових відêладів (осип, делювій і т.п.),
нижче яêих денóдація змінюється аêóмóляцією. На рівні
Б.д. при йоãо стабільномó положенні протяãом тривалих
відрізêів ãеол. часó формóються поверхні вирівнювання, пе-
диплени.
БАЗИС ДРЕНАЖА,  -ó. -ó. ч. * р. базис дренажа, а. base
level of drainage, drainagebase, н. Drainagebasis f — місце
розвантаження підземноãо потоêó води. Може бóти при-
родним (море, річêа) або штóчним (ãірнича виробêа, водо-
знижóвальна óстановêа тощо). Розрізняють ãоловний Б.д.,
де відбóвається розвантаження основноãо потоêó води.
БАЗИС ЕРОЗІЇ,  -ó. -ії, ч. * р. базис эрозии, а. base level of
erosion, н. Erosionsbasis f — поверхня поздовжньоãо проф-
ілю водноãо потоêó, на рівні яêої потіê (ріêа, стрóмоê)
втрачає свою енерãію і нижче яêої не може поãлибити
(еродóвати) своє ложе. Заãальний (ãоловний) рівень Б.е.
— рівень Світовоãо оêеанó, точніше, рівень дна водотоêів,
яêі впадають в оêеан в їх ãирлі. Для ріê, що сліпо êонтаêтó-
ють з внóтрішньоêонтинентальними западинами, тó ж
роль відіãрає рівень розташованоãо ó западині безстічноãо
озера або дна самої западини, яêщо вона сóха. Вище за
течією водноãо потоêó можóть розташовóватися місцеві
Б.е., що лімітóють ãлибинó ерозії на оêр. ділянêах йоãо
поздовжньоãо профілю; ними можóть слóãóвати рівень
проточних озер або вихід на поверхню твердих, важêо
розмивних ã.п. Зміни висоти Б.е. виêлиêають посилення
або ослаблення ерозії і є одною з причин зміни фаз вріза-
ння ріê, поãлиблення їх долин і наповнення цих долин рі-
чêовими відêладами.
БАЗИСНИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ОБ’ЄКТ,  -оãо, -оãо,
-а, ч.  — Див. базисний об’єêт розробêи.
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БАЗИСНИЙ ОБ’ЄКТ РОЗРОБКИ,  -оãо, -а, -и, ч. * р.
базисный объеêт разработêи; а. base productive oil reservoir;
н. Basisbearbeitungsobjekt n — нижній продóêтивний пласт
баãатопластовоãо родовища, яêий заляãає на ãлибині, дос-
тóпній для масовоãо бóріння видобóвних свердловин при
сóчасномó стані техніêи і технолоãії, хараêтеризóється
найбільшою продóêтивністю, значними запасами і висо-
êою сортністю та яêістю нафти, а таêож є достатньо
підãотовленим для розробêи. Син.: базисний еêсп-
лóатаційний об’єêт.
БАЗИФІКАЦІЇ МАТЕРИКОВОЇ КОРИ ГІПОТЕЗА,  -…,
-и, ж.  — Див. êонтинентальна земна êора.
БАЗО…,  р. базо…, а. baso…,  н. Baso… — префіêс, яêий
вживається в назвах мінералів, щоб підêреслити ос-
новність мінералó. Приêлад: базоалюмініт, базобісмóтит
тощо.
БАЗОАЛЮМІНІТ,  -ó, ч. * р. базоалюминит, а. basalumi-
nite, н. Basalaluminit m — мінерал, водний основний сóль-
фат алюмінію Al4[(OH)10| SO4]·5H2O. Містить (%): Al2О3 —
42,85; SO3 — 17,15; H2O — 40. Синãонія ãеêсаãональна. Ут-
ворює білі сóцільні маси з раêовистим зломом. Гóстина
2,12. Знайдений ó виãляді нальотів на стінêах тріщин і в
прожилêах з ãідробазалюмінітом, алофаном, ґіпсом,
араґонітом.
БАЗОВЕ СХОВИЩЕ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН,  -оãо,
-а, -…, с. * р. базисный сêлад взрывчатых веществ, а. head
depot of explosives, basic explosive storage, н. Sprengstofflager n
— сóêóпність сховищ вибóхових матеріалів (ВМ), яêі
одержóють з заводів-виãотівниêів для постачання витрат-
них сêладів ВМ. Б.с.в.р. спорóджóють поверхневим,
напівзаãлибленим або заãлибленим (до 15 м). Гранична
ємність Б.с.в.р., яê правило, не перевищóє тримісячних
потреб. В залежності від різновидó ВМ ãранична ємність
оêремих сховищ сêладає: для ВМ з вмістом рідêих нітр-
оефірів більше 15%, нефлеãматизованоãо ãеêсоãенó, тет-
рилó — 60 т; для аміачно-селітряних ВМ, тротилó і йоãо
сплавів з нітросполóêами, ВМ з вмістом рідêих нітр-
оефірів до 15% — 240 т; порохó димноãо і бездимноãо — 130
т; детонóючоãо шнóра і детонаторів (маса з тарою) — 120 т,
воãнепровідноãо шнóра — без обмежень.
БАЙКАЛЬСЬКА СИСТЕМА РИФТІВ,  -ої, -и, -…, ж. —
система ґрабенів ãлибинноãо заêладення, розташованих
на півн.-зах. оêолиці ãірсьêої області Прибайêалля. Дов-
жина бл. 2000 êм. Найбільші з опóщених її ланоê — ґра-
бен-западини: Байêальсьêа, Тóнêінсьêа, Барãóзинсьêа,
Хóбсóãóльсьêа. На півн.-сх. та сх. ця система продов-
жóється в напрямі Становоãо хребта, на півд.-зах. йде че-
рез Тóнêінсьêó западинó до оз. Хóбсóãóл. У одній з цих
теêтоніч. западин розташоване найãлибше êонтиненталь-
не водоймище світó — оз. Байêал з маêс. ãлиб. 1620 м,
оточене ãірсьêими хребтами висотою до 2000 м. Западина
оз. Байêал відрізняється асиметрією поперечноãо про-
філю з велиêою êрóтістю схилів зах. береãів і більш поло-
ãих східних; ãлибина êристаліч. фóндаментó  4500 м. ґра-
бени Б. с. р., яê і ґрабени ін. рифтових зон Землі, пов'язані з
велиêим, широêим, але виразно лінійним підняттям з
амплітóдою до 3000-4000 м над рівнем моря. Це підняття
істотно ãеоморфолоãічно виділилося в пліоцен-плейсто-
ценовий період, тобто в епохó повсюдноãо ãороóтворення
на тер. внóтр. Азії. Розвитоê Б.с.р. відбóвався протяãом не-
оãенó, місцями сóпроводячись  вóлêаніч. діяльністю (нині
зãаслою) і продовжóється до сьоãодні. Рифтові стрóêтóри
óспадêовóють положення і простяãання більш ранніх,

оліãоцен-ранньонеоãенових проãинів. Глибинна стрóêтó-
ра Б.с.р. хараêтеризóється деяêим зменшенням ãóстини
матеріалó і підйомом розіãрітої основної маãми з верх.
мантії, що може слóжити причиною висоêої рóхливості
земної êори в цьомó реãіоні.
БАЙКАЛЬСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. бай-
êальсêая сêладчастость, а. Baikalian folding,  н. baikalisch
Faltung f — ера (циêл) теêтоãенезó в пізньомó доêембрії
(приблизно 1500-550 млн роêів), яêа передóвала Кале-
донсьêій сêладчастості ранньоãо палеозою. Термін запро-
понований М.С.Шатсьêим в 1932. Типові р-ни розвитêó
ãеосинêлінальних óтворень, що сформóвалися в резóль-
таті Б.с. (байêаліди), — сêладчасті системи Єнісейсьêоãо
êряжó і Байêальсьêої ãірсьêої області. Байêаліди óтворю-
ють древні ядра численних палеозойсьêих сêладчастих
систем: Уралó, Таймирó, Центр. Казахстанó, Півн.
Тянь-Шаню, підмóрівêа Зах.-Сибір. плити та ін. Присóт-
ність древніх масивів Б.с. встановлено таêож на Кавêазі, в
Афãаністані, Ірані і Тóреччині. Стрóêтóри тоãо ж віêó, що
й байêаліди, широêо розвинені на всіх êонтинентах. Ана-
лоãи Б.с.: êадомсьêа (асинтсьêа) — Зах. Європа (Фран-
ція), êатанãсьêа — Африêа, ãадринсьêа і бразильсьêа —
Америêа, лóїнсьêа —  Австралія. Б.с. зóмовила розміщен-
ня найãоловніших стрóêтóрних елементів Землі протяãом
всієї її подальшої історії. В Уêраїні вони виявлені в Кар-
патах, Кримó, Добрóджі (Добрóджинсьêа сêладчаста сис-
тема).З Б.с. пов'язаний масовий розвитоê родов. мідяни-
стих пісêовиêів, вияви ãідротермальних родов. рóд золота,
міді, олова і вольфрамó. 
БАЙОСЬКИЙ ЯРУС, БАЙОС,  -оãо, -ó, -ó, ч. * р. байос-
сêий ярóс, байос; а. Bajocian, н.  Bajoc(ien) n, Bajocium n —
дрóãий знизó ярóс середньоãо відділó юрсьêої системи, йде
за ааленсьêим ярóсом.  
БАЙПАС (ОБВІД),  -а, ч. * р. байпасс, а. by-pass, н. Beipass m,
Bypass m — трóбопровід для відведення потоêó рідини від
елементів óстановêи, êлапанів та ін. пристосóвань. Б. ви-
êористовóється, напр., при ремонті елементів основноãо
трóбопроводó без йоãо зóпинêи (без припинення подачі
потоêó по трóбопроводó).
БАЙТ,  -а, ч. * р. байт, а. byte, н. Byte n — одиниця êіл-
ьêості інформації, яêою цифрова обчислювальна машина
може оперóвати яê одним цілим. Б. дорівнює 8 біт.
БАК,  -а, ч. * р. баê, а. cistern, tank, н. Tank m, Behälter m,
Bottich m, Kufe f — посóдина для рідини.
БАКАЛАВР,  -а, ч. * р. баêалавр, а. bachelor, н. Bakkalaureus m
— 1) Перший вчений стóпінь ó ряді êраїн. 2) Особа, що
одержала диплом про заêінчення спеціальної освіти.
БАКАРА,  -и, ж. * р. баêêара а. Вассаra, н. Backara — ці-
нний сорт êришталю. Від назви францóзьêоãо міста Баê-
êари, де видобóвають Б.
БАКТЕРІЇ,  -ій, мн. * р. баêтерии, а. bacterias;  н. Bakte-
rien  f pl — міêросêопічні, здебільшоãо одноêлітинні,
орãанізми. Ряд Б. підвищóє родючість ґрóнтó, деяêі
виêористовóють для виãотовлення добрив, ó промисло-
вості, зоêрема, ó спеціальних методах збаãачення êорисних
êопалин. Див. вилóãовóвання баêтеріальне.
БАЛАКЛАВСЬКЕ ПІДНЯТТЯ,  -оãо, -…, с.  — невелиêа
теêтонічна стрóêтóра на півдні Кримó. Сêладена пісêовиê-
ами та ãлинистими сланцями таврійсьêої серії верхньотрі-
асово-нижньоюрсьêоãо віêó та ãрóбоóламêовими óтво-
реннями нижньо- і середньоюрсьêоãо віêó. На зах. фланзі
Б.п. під рівнем Чорноãо моря спостеріãається зменшення
ширини шельфó і зãóщення епіцентрів слабêих зем-
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летрóсів. В ороãрафічномó відношенні породи тріасо-
во-середньоюрсьêоãо віêó óтворюють зниження в рельєфі
між пасмами верхньоюрсьêих вапняêів.
БАЛАКЛАВСЬКІ ВИСОТИ,  -их, -т, мн.  — ãрóпа плос-
êовершинних паãорбів на Головномó пасмі Кримсьêих ãір.
Простяãаються від мисó Фіолент до сêелі Ласпі. Висота
200-300 м (маêс. 316 м). Сêладаються з вапняêів, переêри-
тих пісêовиêами та ãлинами. Поверхня Б.в. еродована. Ро-
довища мармóровидних вапняêів. 
БАЛАНС,  -ó, ч. * р. баланс, а. balance, н. Bilanz f — 1)
Рівноваãа, óрівноваження. Рівність між êільêістю речови-
ни (в одиницях маси), що надходить на яêó-небóдь техно-
лоãічнó або ін. операцію та сóмарною її êільêістю, яêа ви-
ходить з неї, напр., з продóêтами розділення, переробêи,
збаãачення:

Go = G1+G2+...+Gi

або ó відсотêах:
100 = γ1+γ2+...+γі.

2) Система поêазниêів, яêі хараêтеризóють співвіднош-
ення елементів ó бóдь-яêомó явищі, що постійно змінюєт-
ься, напр., бóхãалтерсьêий Б., паливний Б., водний Б. 3)
Урівноважóючий пристрій в механічних системах, напр.,
для óрівноваження обертових мас ó приводах.
БАЛАНС ГАЗОВОГО ПОКЛАДУ МАТЕРІАЛЬНИЙ,  -ó,
-…, -оãо, ч. * р. баланс ãазовой залежи материальный; а.
material balance of gas pool; н. Materialbilanz f des Erdgas-
lagers n — відображення заêонó збереження маси стосовно
ãазовоãо (ãазоêонденсатноãо, ãазоãідратноãо) поêладó. При
розробці родовища в óмовах ãазовоãо режимó Б.ã.п.м. запи-
сóється ó виãляді:

Mп = М (t) + Мвидоб (t) ,
де Мп — початêова маса ãазó в пласті; М (t) — маса ãазó, яêа
залишилася в пласті на момент часó t; Мвидоб — маса ãазó,
видобóта з поêладó на момент часó t.
БАЛАНС ЕНЕРГІЇ У ВИДОБУВНІЙ СВЕРДЛОВИНІ,
-ó, …, ч. * р. баланс энерãии в добывающей сêважине;
а. energy balance in production hole (well);  н. Energiebilanz f in
der Gewinnungsbohrung f — співвідношення êільêості енер-
ãії, яêа надходить із пласта (пластової Епл) та підведена з
поверхні ó свердловинó (штóчна Ешт), і енерãії, що витра-
чається на подолання сили ваãи ãідродинамічноãо стовпа
ãазорідинної сóміші (Ест), сил шляховоãо (Ет), місцевоãо
(Ем) та інерційноãо (Еін) опорів, а таêож на транспортó-
вання продóêції свердловини від ãирла до пóнêтó збирання
і підãотовêи (Етран). Рівняння Б.е. ó в.с. записóється таê: 

Епл+ Ешт= Ест+ Ет+ Ем+ Еін+ Етран .
Яêщо Ешт= 0, то має місце фонтанний спосіб еêсплóатації
свердловини, êоли фонтанóвання свердловини можливе яê
за рахóноê енерãії рідини Ер, таê і за рахóноê енерãії стис-
неноãо ãазó Еã. За Ешт> 0 і Епл≥ 0 спосіб еêсплóатації нази-
вають механізованим. В.С.Бойêо.
БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -ó,  -…, ч. 
— державний обліê запасів ó надрах óсіх êорисних êопалин,
що виявлені, розвідані або розробляються. Відображає
êільêість та частêово яêість êорисної êопалини, стóпінь
розвіданості запасів, їх освоєння ãірничовидобóвною про-
мисловістю та зміни в резóльтаті видобóтêó і втрат під час
еêсплóатації або інших причин.
БАЛАНС ЗАПОМПОВУВАННЯ І ВІДБИРАННЯ,  -ó, -…,
ч. (баланс; від італ. pompa — насос) * р. баланс заêачêи и
отбора; а. balance of injection and extraction; н. Einpumpen —
und Entnahmebilanz f — Див. êомпенсація відбирання запом-
повóванням.

БАЛАНС КОРИСНИХ КОМПОНЕНТІВ,  -ó, -…, ч. * р.
баланс полезных êомпонентов а. balance of useful components,
н. Nutzgehalt n des Erzes n Nutzbilanz f des Erzes n — хараêте-
ризóє розподіл êорисноãо êомпонента між продóêтами пе-
реробêи — êонцентратом(тами) та відходами (хвостами).
Б.ê.ê. визначає осн. поêазниêи процесó збаãачення: яêість
і вихід êонцентратó, втрати і вміст êорисноãо êомпонента ó
відходах, вилóчення êорисноãо êомпонента. Рівняння
Б.ê.ê.:

100 α = Σγі βі + (100 — Σγі) θ
де α — вміст êорисноãо êомпонента ó вхідній сировині; βі
— те ж в і-томó êонцентраті; θ — те ж ó хвостах; γі — вихід
i-тоãо êонцентратó, %.
Для оперативноãо êонтролю і óправління процесом

зважóють і випробóють вхіднó рóдó і визначають вміст
êорисних êомпонентів ó всіх продóêтах, вихід êонцентратó
і вилóчення за рівнянням Б.ê.ê., яêе в цьомó випадêó
називається технол. балансом. Більш точним є товарний
баланс, що сêладається за даними ваãовоãо обліêó рóди і
товарних êонцентратів (з êориãóванням на волоãість),
визначення вмістó êорисноãо êомпонента в них, а таêож в
залишêах незавершеноãо виробництва і відходах з óрахó-
ванням механічних втрат. Товарний Б.ê.ê. сêладається по
êожномó êомпонентó в т (для блаãородних металів в êã).
Б.ê.ê. є осн. звітним доêóментом збаãач. і металóрã. підпр-
иємств.
БАЛАНС МІЖГАЛУЗЕВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. баланс ме-
жотраслевой, а. intersectoral balance;  н. Bilanz f zwischen den
Industriezweigen m pl — система поêазниêів, яêі хараêте-
ризóють виробництво та розподіл сóспільноãо продóêтó
в ãалóзевомó розрізі, міжãалóзеві виробничі зв’язêи, ви-
êористання матеріальних і трóдових ресóрсів, створення
і розподіл національноãо доходó. Б.м. є математичною
моделлю ãосподарства, яêó описóють системою мате-
ріальних рівнянь, що хараêтеризóють виробництво і
розподіл продóêції: X = AX + Y, де Х — веêтор валовоãо
випóсêó, Y — веêтор êінцевоãо випóсêó,  А — матриця
êоеф. прямих витрат. На основі моделі Б.м. можна зна-
ходити збалансовані обсяãи виробництва по всіх ãалóзях
ãосподарства, а таêож êоеф. повних затрат. Повна сис-
тема Б.м. об’єднóє матеріальні баланси, баланс трóдових
ресóрсів, баланс національноãо доходó, баланс всьоãо
сóспільноãо продóêтó, фінансовий баланс ãрошових до-
ходів та витрат. 
БАЛАНС НАФТИ (ГАЗУ),  -ó, -…, ч. * р. баланс нефти
(ãаза); а. balance of oil (gas); н. Erdölbilanz f, Erdgasbilanz f —
система поêазниêів, що хараêтеризóють видобóтоê пали-
ва, з одноãо боêó, та йоãо виêористання і розподіл між
споживачами, з іншоãо. Всі розрахóнêи проводяться од-
наêово для нафти і ãазó за таêими формóлами:
для нафти Qз.п. + Qв+ Qп.з= Qз.с+ Qн.т+ Qт.в+ Qв.т+ Qз.ê;
для ãазó Qв+ Qп.з= Qз.с+ Qн.т+ Qт.в+ Qв.т,

де Qз.п — запаси нафти і ãазовоãо êонденсатó в резервóарах
на початоê періодó; Qв — видобóтоê відповідноãо видó па-
лива; Qп.з — надходження палива ззовні; Q з.с — здача відпо-
відноãо видó палива споживачеві; Qн.т — нетоварні витрати
палива; Qт.в — товарні витрати палива; Qз.ê — залишêи на-
фти і ãазовоãо êонденсатó в резервóарах та нафтопроводах
під êінець періодó; Qв.т — технолоãічні втрати. В.С.Бойêо.
БАЛАНС ПАЛИВНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. баланс топливный,
а. fuel balance, н. Bilanz f der Feuerung f, Brennstoffbilanz f —
система поêазниêів, що êільêісно і яêісно хараêтеризóють
наявність ресóрсів різних видів палива та потребó в них.
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БАЛАНС ПІДЗЕМНИХ ВОД,  -ó, -…, ч. * р. баланс под-
земных вод, а. ground water budget, н. Grundwasserbilanz f —
співвідношення êільêості води, яêа надходить ó водоноснó
товщó і витіêає (витрачається) з неї за певний проміжоê
часó.
БАЛАНС ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ,  -ó, -…, ч. * р. ба-
ланс продóêтов обоãащения, а. balance of products of mineral
preparation, н. Bilanz f der Vorbereitungsprodukte  n pl (Auf-
bereitungsprodukte n pl) — система розрахóнêових поêаз-
ниêів щодо êільêісноãо (в одиницях маси) або відсотêов-
оãо співвідношення збаãачóваноãо матеріалó та продóêтів
збаãачення, а таêож вмістó в них бóдь-яêоãо êомпонента.
Основне рівняння Б.п.з.:

Go α = G1β1+G2β2+...+Giβі
або ó відсотêах:

100α  = γ1β1+γ2β2+...+γіβі,
де α — вміст êомпонента ó вхідномó продóêті (живленні);
βі — вміст êомпонента в і-томó вихідномó продóêті; γі —
вихід i-тоãо вихідноãо продóêтó, ó % до живлення.
При збаãаченні рóд баланс сêладається за вмістом

êорисноãо êомпонента, при збаãаченні вóãілля, яê пра-
вило, за зольністю, тобто за вмістом золи. О.А.Золотêо.
БАЛАНСИР,  -а, ч. * р. балансир; а. walking beam; н. Aus-
gleichhebel m — важіль  ó  верстаті-êачалці, що хитається
на осі і слóжить для передачі зворотно-постóпальноãо рóхó
від êривошипно-шатóнноãо механізмó до êанатної під-
вісêи êолони насосних штанã.
БАЛАНСОВІ ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -их,
-ів, -…, мн. *  р. балансовые запасы полезных исêопаемых, а.
balance reserves of minerals, н. Bilanzvorräte m pl der Boden-
schätze m pl — ãрóпа запасів ê.ê., виêористання яêих еêо-
номічно доцільне при існóючомó технічномó та технолоãі-
чномó рівні за дотримання вимоã заêонодавчих аêтів з ра-
ціональноãо виêористання надр і охорони навêолишньоãо
середовища. У ãрóпó вêлючаються запаси êатеãорій А, В,
С1, і С2, що задовольняють вимоãам êондицій за яêістю,
êільêістю, за технол. властивостями мінеральної сировини і
ãірничотехн. óмовами еêсплóатації родовища.
БАЛІСТИЧНА МОРТИРА,  -ої, -и, ж. * р. баллистичес-
êая мортира, а. ballistic mortar, н. ballistischer Mörser m —
масивний сталевий циліндр діаметром 500-600 мм, з од-
ноãо боêó яêоãо вздовж осі просвердлено êанал (шпóр) ді-
аметром 55 мм, яêий призначений для розташóвання в
ньомó зарядó ВР. З допомоãою Б.м. ó дослідномó штреêó
проводяться дослідження запобіжних ВР, яêі допóсêа-
ються для застосóвання в шахтах, небезпечних за ãазом і
пилом. Б.м. є різновидом балістичноãо маятниêа. 
БАЛІСТИЧНИЙ МАЯТНИК,  -оãо, -а, ч. * р. баллистичес-
êий маятниê, а. ballistic pendulum, н. ballistisches Pendel n —
пристрій для встановлення роботоздатності та ефеêтив-
ності ВР. Б.м. являє собою циліндричний маятниêовий
вантаж, яêий підвішений на металевих тяãах і поєднаний
з мортирою, в яêій виêонане  шпóроподібне заãлиблення;
в останнє заêладають заряд ВР і при вибóхó фіêсóють вели-
чинó відхилення маятниêа. За еталон приймають відхиле-
ння, виêлиêане вибóхом зарядó тротилó масою 200 ã. Для
досліджóваної ВР знаходять масó зарядó, яêий дає таêе ж
відхилення. Різновидом Б.м. є балістична мортира.
БАЛАС,  -ó, ч. * р. баллас, а. ballas, н. Ballas m — 1) Мін-
ерал, різновид алмазó, дрібні, опóêлі, променисті аґреґа-
ти. Сорт технічних алмазів з êристалами сферичної фор-
ми. 2) Ювелірна назва ясêраво-червоної шпінелі.
БАЛТІЙСЬКИЙ ЩИТ,  -оãо, -а, ч.  — вистóп доêембрій-

сьêоãо фóндаментó на півн.-зах. Східно-Європейсьêої
платформи. На півн.-зах. межóє зі сêладчастими спорóда-
ми êаледонід Сêандинавії, яêі насóнені на êристалічні по-
роди щита; в півд. і півд.-сх. напрямі метаморфічні ãірсьêі
породи занóрюються під чохол осадових порід Російсьêої
плити. Займає півд.-сх. половинó Сêандинавсьêоãо
п-ова, Кольсьêий п-ів, Карелію. У бóдові щита виділяют-
ься три велиêі частини — ãеоблоêи (сеãменти): східний
(Кольсьêо-Карельсьêий), центральний (Свеêофенсьêий)
і західний (Південно-Сêандинавсьêий). Найдавнішими
óтвореннями фóндаментó Б.щ. є архейсьêі породи
(2700-2500 млн роêів). Широêо розвинені молодші, про-
терозойсьêі óтворення.
БАЛТСЬКА АЛЮВІАЛЬНО-ДЕЛЬТОВА РІВНИНА, 
-ої, -…-ої, -и, ж.  — ãеоморфолоãічна підобласть на півд.
сході Волино-Подільсьêої області пластово-денóдаційних і
пластово-аêóмóлятивних підвищених рівнин, на межиріччі
Дністра та Південноãо Бóãó. Являє собою давню алювіал-
ьно-дельтовó рівнинó, що формóвалася протяãом неоãенó.
Геострóêтóрно відповідає відносно занóреній півд.-зах. час-
тині Уêраїнсьêоãо щита. На êристалічномó фóндаменті заля-
ãають неоãенові морсьêі відêлади, що фаціально заміщóються
алювіально-дельтовими піщано-ãлинистими óтвореннями
балтсьêої світи міоценово-пліоценовоãо віêó.
БАНДИЛІТ,  -ó, ч. * р. бандилит, а. bandylite, н. Bandylit m
— мінерал, ãідроêсилхлороборат міді шарóватої бóдови. Фор-
мóла: CuCl[B(OH)4]. Містить (%): Cu — 35,74; Cl — 19,94;
B2О3 — 24,08; Н2О — 20,34. Синãонія тетраãональна. Гóстина
2,81. Тв. 2,5. Кристали таблитчасті або ізометричні. Гнóч-
êий. Колір темно-синій, зеленóватий. Рисêа блаêитна. Блисê
сêляний, на зламі перламóтровий. Рідêісний. Зóстрічається
яê вторинний мінерал на родов. Міна-Кітен (Чилі), асоціює
з атаêамітом та еріохальцитом. 
БАР, -а, ч. * р. бар, а. bar, jib, н. Ausleger m — 1) Напрямна
рама, по яêій рóхається різальний ланцюã із зóбцями; робо-
чий орãан врóбової, врóбово-навалювальної і навалювальної
машин або ãірнич. êомбайна; призначений для óтворення
врóбів (зарóбних щілин), відбійêи (деêільêома поряд розта-
шованими Б.) і навалêи ê.ê. на вибійний êонвеєр. Б. сêла-
дається з несêінченноãо ріжóчоãо ланцюãа та рами. На лан-
êах ланцюãа розташовані êóлаêи з ãніздами для різців або
вантажних лопатей. Різці встановлюються в êóлаêах віял-
оподібно і óтворюють врóб висотою від 90-150 мм.  2) Поза-
системна одиниця тисêó. 1 бар = 105 Па = 0,986923 атм. 3)
Вóзьêа, витяãнóта вздовж óзбережжя наносна смóãа сóходо-
лó. Сêладається переважно з пісêó, ãравію та черепашниêó.
БАРАБАН ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ,  -а, -…, ч. * р. ба-
рабан подъемной машины, а. hoisting drum, lifting drum, keyed
drum, winding drum, н. Fördertrommel f — орãан намотóвання
підйомних êанатів. Розрізняють Б.п.м. циліндричні та
біциліндричні, а таêож розрізні та нерозрізні. Див. під-
іймальна машина шахтна.
БАРАЖ,  -ó, ч. * р. барраж, а. barrage, н. Sperren f, Wassera-
bdämmung f — спосіб захистó шахт і êар'єрів від підземних
вод шляхом повноãо або частêовоãо оãородження ãірн. ви-
робоê за допомоãою водонепрониêних пристроїв. При Б.
рівень підземних вод в межах останніх знижóється за рахó-
ноê водовідливó або дренажó, а за їх межами залишається
близьêим до природноãо або дещо підвищóється внасл-
ідоê підпорó. Б. здійснюється за допомоãою інфóзійних,
ін'єêційних, êріоãенних і шпóнтових баражних пристроїв.
За схемою розташóвання в плані вони розділяються на
лінійні і êонтóрні, замêнені і незамêнені. 
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БАРАРИТ,  -ó, ч. * р. барарит, а. bararite, н. Bararit m —
мінерал, флóорид амонію та êремнію. Формóла: (NH4)2SiF6.
Синãонія ãеêсаãональна. Тв. 2,5-3. Гóстина 2,15. Колір
білий. Блисê сêляний. Солоний на смаê. Асоціює з наша-
тирем та êриптоãалітом. Знайдений ó вóлêанічних поро-
дах Везóвію. Зóстрічається ó виãляді êірочоê з сірêою і
êриптоãалітом на поверхні землі біля вóãільних пластів,
яêі ãорять, ó вóãільних êопальнях Барари (Індія).
БАРБЕРТОНІТ,  -ó, ч. * р. барбертонит, а. barbertonite, н.
Barbertonit m — мінерал, водний êарбонат маãнію та хромó
острівної бóдови. Формóла: Mg6Cr2(OH)16CO3⋅4H2O. Синãо-
нія ãеêсаãональна. Гóстина 2,1. Тв.1,5-2,0. Пластинчасті
або волоêнисті аґреґати з довершеною спайністю. Колір
рожевий до бóзêовоãо. Рисêа блідо-бóзêова до білої. Блисê
восêовий до перламóтровоãо. Жирний на дотиê. Виявле-
ний ó Дóндасі (Тасманія) і Каапше-Хóп (Трансвааль,
ПАР). Асоціює з стихтитом, хромітом, антиãоритом. 
БАРБОТУВАННЯ,  -…, с. * р. барботирование а. bubbling,
sparging; н. Barbotage f, Druckluftmischung f, Durchsprudeln n
— продавлювання (пропóсêання) ãазó через шар рідини.
Застосовóють для наãрівання рідини парою, перемішóва-
ння аãресивних рідин і абразивних пóльп; Б. таêож сóпро-
воджóє процеси абсорбції, реêтифіêації, флотації, флоêó-
ляції. При абсорбції і реêтифіêації Б. відбóвається на тарі-
лêах т.зв. барботажних êолон. При Б. створюється велиêа
міжфазна поверхня на межі рідина-ãаз, що сприяє інтенс-
ифіêації тепло- і масообмінних процесів, а таêож більш
повній хім. взаємодії ãазів з рідинами. Може таêож засто-
совóватися для ãомоãенізації сóспензій та ãідросóмішей. 
БАРЕЛЬ,  -я, ч. * р. баррель, а. barrel, н. Barrel n — одини-
ця об'ємó. 1 Б. нафтовий = 42 ãалонам (США) = 0,15899 м3

= 158,99 л. 1 Б. сóхий = 0,11563 м3 = 115,63 л. У Велиêоб-
ританії 1 Б. сóхий = 0,16365 м3 = 163,65 л.
БАРЕМСЬКИЙ ЯРУС, БАРЕМ,  -оãо, -ó, ч. * р. барремс-
êий ярóс, баррем; а. Barremian, н. Barreme f, Barremien n,
Barremium n — четвертий знизó ярóс нижньоãо відділó
êрейдової системи. Від м. Баррем ó Франції.
БАР’ЄР ТИСКУ,  -ó, -…, ч. * р. барьер давления; а. pressure
barrier; н. Drucksperre f, Durckschranke f — зона підвищен-
оãо пластовоãо тисêó, що створюється шляхом заêачóван-
ня води в наãнітальні свердловини внóтрішньоêонтóрноãо
рядó для запобіãання перетіêанням рідини або ãазó між сó-
сідніми ділянêами поêладó.
БАР’ЄРНЕ ЗАВОДНЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р. барьерное за-
воднение, а. barrier flooding, barrier water-flood operation, н.
Barrieren-Wasserfluten n, Barrieren-Wassereinpressen n,
Barrieren-Wassereinpumpen n — спосіб розробêи нафтоãазо-
вих чи нафтоãазоêонденсатних поêладів, оснований на за-
êачóванні води в пласт ó межах ãазонафтової зони через
водонаãнітальні свердловини, розташовані на лінії внóтр.
êонтóрó ãазоносності. Б.з. призначене для створення во-
дяноãо бар'єрó, що розділяє осн. запаси нафти нафтової об-
лямівêи і ãазó ãазової шапêи, запобіãання проривó ãазó в
нафт. свердловини і вторãнення нафти в ãазовó шапêó. Доз-
воляє присêорити темпи відборó нафти і підвищити êоеф.
нафтовіддачі. Найбільш ефеêтивне застосóвання Б.з. на
нафтоãазових поêладах пластовоãо типó з êрилоподібн-
ими нафт. облямівêами, вóзьêими підãазовими зонами і
велиêими ãазовими шапêами. Основна переваãа — мож-
ливість одночасної розробêи запасів нафти і ãазó. Недоліê
Б.з. — защемлення значної êільêості ãазó при витісненні
йоãо водою. Б.з. інêоли застосовóється в поєднанні із за-
êонтóрним та іншими видами заводнення. В.С.Бойêо.

БАРЖА БУРОВА,  -і, -ої, ж. * р. бóровая баржа; а. drilling
barge; н. Bohrbarge f — тип шельфовоãо бóровоãо сóдна ста-
рих êонстрóêцій з плосêим дном і êораблеподібним êор-
пóсом; більш пізні типи — достатньо малі бóрові сóдна во-
дотоннажністю понад 10000 тонн.
БАРЖА ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ СВЕРД-
ЛОВИН,  -і, …, ж. * р. баржа для êапитальноãо ремонта
сêважин; а. well workover barge; н. Barge f für Sondenge-
neralreparatur f — пересóвне бóрове óстатêовання, облад-
нане для виêонання робіт з êапітальноãо ремонтó свердло-
вин.
БАРИЛІТ,  -ó, ч. * р. барилит, а. barylite, н. Barylit m —
мінерал, рідêісний діортосиліêат барію та берилію (за інш-
ими даними — алюмінію) острівної бóдови. Формóла:
4[BaBe2Si2O7] або BaAl2[Si2O7]. Синãонія ромбічна. Аґреґа-
ти таблитчастих призматичних êристалів. Гóстина
4,0-4,7. Тв. бл. 7. Блисê жирний, сêляний. Безбарвний,
напівпрозорий. Зóстрічається в Лоãнбан (Швеція), Фран-
êлін (Нью-Джерзі, США), а таêож ó Вишневих ãорах на
Уралі разом з ãедифаном, баритом, ґранатом, êальцитом,
вілемітом. Рідêісний.
БАРИТ,  -ó, ч. * р. барит, а. barite, baryte, cawk, heavy spar;
н.  Baryt m, Schwerspat m — мінерал êласó сóльфатів, білоãо
або сіроãо êольорó зі сêляним блисêом. Формóла: Ba[SO4].
Найпоширеніший мінерал барію (рóда барію). Синãонія
ромбічна. Гóстина 4,5. Тв. 3,5-3,75. Зóстрічається ó ãідр-
отермальних низьêотемператóрних жильних рóдних родо-
вищах, в осадових породах, ó зонах вивітрювання ãірсьêих
порід і рóдних родовищах. До числа найважливіших родо-
вищ належать сêóпчення велиêих êристалів баритó в Кам-
берленді, Корнóоллі, Уестморленді, Нортóмберленді (Ан-
ãлія), з антимонітом ó Фельшобаньє (Рóмóнія), ó виãляді
êонêрецій в мерãелях — в ãорі Патерно поблизó Болоньї
(Італія), масивні поêлади в шт. Каліфорнія, Джорджія,
Теннессі, Міссóрі, Арêанзасі (США) та ó виãляді “пóс-
тельних троянд” в Нормані (шт. Оêлахома, США) і в
Саліні (шт. Канзас, США). Виêористовóють для вироб-
ництва білої фарби, барієвих препаратів, паперó, ґóми.
Крім тоãо, виêористовóється яê обважнювач бóровоãо роз-
чинó чи рідини ãлóшіння. В Уêраїні зóстрічається на За-
êарпатті та на Донбасі.
Розрізняють: барит волоêнистий (різновид баритó ó виãляді

волоêнистих аґреґатів); барит вонючий (різновид баритó з домі-
шêами бітóмінозної речовини); барит-ãедифан (різновид мінер-
алó ãедифанó з вмістом ВаО до 8%); барит звичайний (зайва назва
баритó); барит землистий (землисті аґреґати баритó); барит зер-
нистий (зернисті аґреґати баритó); барит êальціїстий (різновид
баритó, яêий містить до 2% Са); барит êременистий (сóміш
баритó з êварцом); барит оптичний (прозорий різновид баритó,
яêий застосовóюється в оптиці); барит пластинчастий (аґреґати
баритó, яêі сêладаються з пластинчастих індивідів); барит прихо-
ваноêристалічний (аґреґати баритó, яêі сêладаються з прихова-
ноêристалічних індивідів); барит радіїстий (різновид баритó,
яêий містить радій); барит свинцевий ромбоедричний (застаріла
назва піроморфітó); барит свинцевистий (різновид баритó, яêий
містить до 18% PbO); барит-стронціаніт (сóміш стронціанітó з
баритом); барит стронціїстий (різновид баритó, яêий містить до
15% SrO); барит щільний (óніêально щільні аґреґати баритó).
Інша назва баритó — баритин. Розрізняють баритин ãеміпр-

изматичний (те ж саме, що й баритоêальцит); баритин ромбі-
чний (застаріла назва альстонітó).
БАРИТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. баритизация, а. barytization,
н. Barytisation f — ãідротермальний метасоматичний про-
цес заміщення êарбонатів та ін. мінералів баритом. 
БАРИТОВІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. баритовые рóды, а.
barite ores, н. Baryterze n pl — природні мінеральні óтворен-
ня, що містять барит в таêих êонцентраціях, при яêих
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технічно можливе і еêономічно доцільне йоãо вилóчення
та виêористання. Родовища Б.р. поділяються на власне ба-
ритові і êомплеêсні, перев. сóльфідно-баритові. До пер-
ших належать ті, в яêих барит є єдиним або найãоловн-
ішим êорисним êомпонентом. Власне Б.р. за мінеральним
сêладом поділяються на істотно баритові, êварц-баритові,
êальцит-баритові та ін. У виãляді домішоê в них присóтні
оêсиди заліза, сóльфіди свинцю, цинêó, міді, золото; êон-
центрації останніх можóть досяãати значень, що являють
інтерес при êомплеêсній переробці рóд. До сêладó Б.р.
може входити вітерит — до деêільêох десятêів %. Вста-
новлені світові запаси власне Б. р. сêладають бл. 300 млн
т. Комплеêсні Б. р. поділяються на барито-флюоритові,
барито-êолчеданні, барито-поліметалічні, барито-целес-
тинові та ін. За óмовами óтворення виділяються таêі ãене-
тичні типи родовищ Б.р.: 1) ãідротермальні, середньо- і
низьêотемператóрні, серед яêих розрізняють жильні
(найбільш поширені), 2) метасоматичні; 3) родов. вивітр-
ювання елювіальні і делювіальні розсипи. Все більшоãо
значення набóвають стратиформні родовища. В Уêраїні
сêóпчення Б.р. розвідане на Біãансьêомó родовищі ó Заêар-
патсьêій області. Верхня товща містить власне Б.р., а
нижня — êомплеêсні рóди. 
БАРИТОКАЛЬЦИТ,  -ó, ч. * р. баритоêальцит, а. baryto-
calcite, н. Barytcalcit m — мінерал, êарбонат барію і êальцію.
Формóла: 2[BaCa(CO3)2]. Містить (%): BaО — 51,5; CaО —
18,9; CO2 — 29,6. Синãонія моноêлінна. Гóстина 3,64-3,66.
Тв. 4. Кристали êоротêо- і довãопризматичні. Крихêий.
Блисê сêляний до смоляноãо. Колір сірий, зелений, жов-
тий. Рисêа біла. Прозорий і напівпрозорий. Знайдений ó
Алстон-Мóрі (ãрафство Камберленд, Анãлія) ó асоціації з
баритом і флюоритом ó вапняêах. З êварцом і псевдомор-
фозами баритó виявлений таêож ó Чехії, ФРН. 
БАРИЧНИЙ (БАРОМЕТРИЧНИЙ) СТУПІНЬ,  -оãо (-оãо),
-я, ч. * р. баричесêая стóпень, а. barometric degree, н. Baro-
meterstufe f — різниця висот (альтитóд) двох точоê на од-
ній вертиêалі, яêа відповідає різниці атмосферноãо тисêó
в 1 мбар між цими точêами (1 мбар = 100 Н/м2). Б.с. збіл-
ьшóється при зменшенні тисêó, тобто зростає при збіл-
ьшенні висоти. На рівні моря при стандартних óмовах
(тисêó 1 атм. та температóрі 0°С). Б.с. дорівнює приблизно
8 м на 1 мбар. При зростанні температóри повітря на
один ãрадóс Б.с. збільшóється на 0,4 %. Б.с. виêористовó-
ють при барометричномó нівелюванні.
БАРІЙ,  -ю, ч. * р. барий,  а. barium; н. Barium n — хімічний
елемент. Символ Ва, ат.н. 56, ат. маса 137, 34. Належить
до лóжноземельних металів. Б. — м’яêий сріблясто-білий
метал, ãóстина 3760 êã/м3. Хімічно дóже аêтивний. Кларê
5·10-2% за масою. Найвідоміший мінерал — барит. Роз-
відані запаси баритó бл. 115 млн т, заãальні запаси — бл.
300 млн т. Б. застосовóють ó техніці висоêоãо ваêóóмó,
сполóêи Б. — ó ядерній техніці, піротехніці тощо.
БАРІО…,  р. барио…, а. bario…,  н. Bario… — префіêс,
яêий вживається в назвах мінералів, щоб підêреслити на-
явність барію в сêладі мінералó. Наприêлад: баріоальбіт,
баріоанортит, баріобіотит, баріоêальцит, баріоортоêлаз,
баріосанідин тощо.
БАРОВА МАШИНА КАМЕНЕРІЗНА,  -ої, -и, -ої, ж. * р.
баровая машина êамнерезная, а. jib rock-cutting machine; н.
Steinschrämmaschine f, Steinschneidmaschine f — машина з
виêонавчим орãаном ó виãляді барó для вирізóвання з ма-
сивó монолітів або блоêів. Застосовóється на монолітних
породах з êóтом падіння шарів не більше 15о. У Б.м.ê. за-

êладений êонстрóêтивний принцип вóãледобóвних врó-
бових машин. Вперше Б.м.ê. почали виêористовóватися
для вирізóвання блоêів êаменю з 20-х рр. ХХ ст. За при-
значенням і областю застосóвання виділяють машини для
видобóтêó стіновоãо (з êоеф. міцності до 5) і облицю-
вальноãо (з êоеф. міцності до 9) êаменю; за хараêтером
роботи — на передóстóпні і надóстóпні, яêі працюють в
êар'єрах і шахтах. За числом виêонавчих орãанів розрі-
зняють Б.м.ê. однобарові і баãатобарові. Більшість Б.м.ê.
óніверсальні. Найбільше поширення отримали одно-
барові êаменерізні машини для видобóтêó облицю-
вальноãо êаменю на відêритих ãірничих роботах. При ви-
êористанні Б.м.ê. звичайно застосовóють стовповó сис-
темó розробêи. Переваãа Б.м.ê. в порівнянні з ін. видами
êаменерізних машин — підвищений êоеф. виêористання
довжини робочоãо інстрóмента (до 85%) при відносно
невелиêій йоãо товщині. Забезпечóється виêонання ãли-
боêих пропилів і тим самим видобóтоê блоêів велиêоãо
розмірó при невисоêих втратах сировини на пропили.
Інтенсифіêóється процес відділення блоêів від масивó,
збільшóються висота видобóвних óстóпів, темп поãлиб-
лення êар'єрів, êоеф. заповнення робочоãо просторó
êаменерозпилювальних верстатів. 
БАРОМЕТР,  -а, ч. * р. барометр, а. barometer, н. Barome-
ter n, Luftdruckmesser m — прилад для вимірювання
атмосферноãо тисêó. В ãеодезії та марêшейдерсьêій справі
для барометричноãо нівелювання застосовóють ртóтні Б.
(сифонні або чашêові), а таêож барометри-анероїди.
Ртóтні Б. виêористовóють яê êонтрольні, а анероїди — яê
робочі прилади.
БАРОМЕТРИ ГЕОЛОГІЧНІ,  -ів, -их, мн. — те ж саме,
що й мінерали — ãеолоãічні барометри.
БАРОМЕТРИ МІНЕРАЛОГІЧНІ,  -ів, -их, мн. — те ж са-
ме, що й мінерали — ãеолоãічні барометри.
БАРОМЕТРИЧНА ФОРМУЛА,  -ої, -и, ж. * р. баромет-
ричесêая формóла; а. barometric height formula; н. barometri-
sche Formel f — формóла, за яêою визначають залежнiсть
тисêó або ãóстини ãазó вiд висоти. Ця залежнiсть зóмовле-
на дією поля тяжiння Землi i тепловим рóхом молеêóл ãазó
(повiтря). Припóсêаючи, що ãаз є iдеальним ãазом сталої
температóри i вважаючи поле тяжiння Землi однорiдним,
отримóють Б.ф. таêоãо виãлядó:

де p0 — тисê на нóльовомó рiвнi (на рiвнi вибою в ãазових
свердловинах, бiля поверхнi Землi або на рiвнi моря), Па; p
— тисê на висотi h, м над цiєю поверхнею, Па; m — маса
молеêóли (для повiтря дорiвнює масi молеêóли азотó), êã; g
— присêорення вiльноãо падiння, м/с2; k — êонстанта Бо-
льцмана, Дж/К; T — абсолютна температóра повiтря, К.
Записана Б.ф. є наближеною: при виведеннi її не врахова-
но залежності g i T вiд висоти, вiдхилення ãазó вiд iдеаль-
ноãо ãазó тощо. Нею можна êористóватися для визначен-
ня атмосферноãо тисêó до висоти 11 êм (з поправêами на
змiнó температóри). За óточненою Б.ф. ãрадóюють альти-
метри, висотоміри. Змiнó тисêó нерóхомоãо стовпа ãазó ó
свердловинi розраховóють за óточненою барометричною
формóлою Лапласа-Бабiне: 

де p(z) — тисê ãазó на ãлибинi z, м, Па; p0 — тисê ãазó на
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ãирлi свердловини, Па; — вiдносна ãóстина ãазó (до
повiтря); Tс — середня температóра ãазó, К; zã — середнiй
êоефiцiєнт стисливості ãазó при середньомó тисêó i серед-
нiй температóрi ãазó. Б.ф. з певним обмеженням можна
виêористати для визначення розподiлó êільêості êолоїд-
них частиноê по висотi рiдинної або ãазової дисперсної
системи, на яêi дiє поле тяжiння. Б.ф. є оêремим випад-
êом розподiлó Больцмана. В.С.Бойêо.
БАРОМЕТРИЧНИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. барометри-
чесêое давление, а. barometric (atmospheric) pressure; н. baro-
metrischer Druck m — абсолютний атмосферний тисê.
БАРОМЕТРІЯ МІНЕРАЛОГІЧНА,  -ії, -ої, ж. * р. баро-
метрия минералоãичесêая, а. mineralogical barometry, н. minera-
logische Barometrie f — розділ ãенетичної мінералоãії, в яêо-
мó вивчають методи визначення тисêó, що існóвав при óт-
воренні мінералів, за тисêом, яêий зберіãся ó вêлюченнях
мінералотвірноãо середовища.
БАРОТРОПНА РІДИНА,  -ої, -и. ж. * р. баротропная
жидêость; а. barotropic fluid; н. barotrope Flüssigkeit f — рід-
ина, ãóстина яêої визначається лише тисêом (таêа рідина
припóсêається óмовно при дослідженнях, на відмінó від
бароêлінної рідини, ãóстина яêої визначається тисêом і
температóрою).
БАРХАН,  -ó, ч. * р. бархан, а. barhan, sand-hill; н. Barchan
m — серповидна дюна, “роãи” яêої зорієнтовані в напрям-
êó рóхó повітряних мас (вітрó).
БАСЕЙН,  -ó, ч. * р. бассейн, а. basin, н. Bassin n — 1. У ãео-
морфолоãії частина сóші з доцентровою системою схилів і
стоêó. Вирізняють: а) Б. водозбірний, річêовий — частина
поверхні сóші, яêа обмежена водорозділами, з яêих стіê-
ають поверхневі або підземні води в однó (ãоловнó) річêó; б)
Б. замêнений або безстічний — ізольована область внóтрі-
шньоматериêовоãо стоêó, яêа не має зв’язêó з оêеаном че-
рез річêові системи; в) штóчна або природна (морсьêа,
озерна) водойма; ã) фірновий Б. — напівêрóãле розши-
рення ó виãляді амфітеатрó ó верхів’ї троãó, яêий заповне-
ний фірном, що є областю живлення долинноãо льодови-
êа. 2. У теêтоніці — велиêа за розмірами стрóêтóра синê-
лінальної бóдови і сóбовальної форми (синонім терміна
синеêліза, западина) з певним типом êорисних êопалин.
БАСЕЙН КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ,  -ó, -…, ч. * р. бассейн
полезноãо исêопаемоãо, а. mineral field, mineral basin; н. Mine-
ralbecken n — замêнена область безперервноãо або майже
безперервноãо поширення пластових осадових ê.ê.,
пов'язаних з певною формацією ã.п. Для різн. частин Б.ê.ê.
хараêтерна спільність ãеол.-історич. процесó наêопичен-
ня осадів ó єдиній велиêій теêтоніч. стрóêтóрі (проãині,
ґрабені, синеêлізі). Розрізнюють таêі Б.ê.ê.: вóãленосні, на-
фтоãазоносні, соленосні, залізорóдні та ін.
БАСТАРД,  -ó, ч. * р. бастард, а. bastard, н. Bastard m —
різновид бóрштинó (янтарю), мóтний від вêлючень води.
БАСТНЕЗИТ,  -ó, ч. * р. бастнезит, а. bastnaesite, н. Bast-
näsit m — мінерал, флóор-êарбонат церію острівної бóдови,
Се[СО3](F,OH) або 6[(Ce, La)FCO3]. Хараêтерний мінерал
ãідротермальних родовищ, зв’язаний з лóжними породами.
Сêлад (%): TR2O3 — 73,5; F — 8,5; CO2 — 19,8. Домішêи:
лантан і церієві лантаноїди, ітрій та ітрієві лантаноїди, во-
да.  Синãонія ãеêсаãональна. Колір жовтий, червонóватий,
бóрий. Прозорий. Тв. 4-5. Гóстина 4,9-5,2. Зóстрічається з
баритом, êальцитом, флюоритом. Б. — ãоловне сировинне
джерело для отримання церію і йоãо сполóê. Найбільше
родов. — Маóнтін-Пасс (США). Бастнезит ãідроêсили-
стий — різновид з êарбонатитів Кольсьêоãо п-ова, яêий

містить ãідроêсил (до 4,07% H2O). Збаãачóється ґравітацій-
ними методами; при тонêій вêрапленості — флотацією з
виêористанням жирних ê-т. 
БАТАРЕЯ СВЕРДЛОВИН,  -ї, -…, ж. * р. батарея сêва-
жин; а. battery of wells, line of wells; н. Bohrlochbatterie f —
ряд  (êрóãовий, прямолінійний) свердловин (не реêо-
менд.).
БАТИСКАФ,  -а, ч. * р. батисêаф; а. bathyscaphe; н. Bathy-
skaph n, m — ãлибоêоводна êамера (сталева сферичної або
сферично-циліндричної форми) з апаратóрою для спосте-
режень, досліджень на велиêій морсьêій ãлибині і механі-
змами для переміщення під водою (батисферó опóсêають
на тросі). Виêористовóється, зоêрема, при підводних ãірн-
ичих роботах.
БАТІАЛЬ,  -і, ж. * р. батиаль; а. bathyal, н. bathyale Zone f
— ãлибинна зона моря (від 200 до 2000-2500 м ãлибини).
Синонім — батіальна зона.
БАТІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р. батиальные от-
ложения, а. bathyal deposits; н. bathyale Ablagerungen f pl —
оêеанічні і морсьêі осади, яêі відêладаються на материêо-
вомó схилі між неритовою і абісальною зонами в інтервалі
ãлибин 200-2500 м. Займають бл. 20% площі Світовоãо оê.
Серед Б.в. переважають териãенні осади (понад 56%), що
виниêають внаслідоê виносó óламêовоãо матеріалó і ãли-
нистих частиноê з сóші. Далі йдóть вапняêові мóли (бл.
30%), серед яêих приблизно однаêово поширені форамі-
ніферові, êоралові і раêóшняêові осади, а таêож
êрем'янисті мóли, представлені переважно діатомовими,
рідше — радіолярієвими осадами. Вóлêаноãенні осади
(5%) приóрочені до областей сóчасн. вóлêаніч. діяльності.
БАТОЛІТИ,  -ів, мн. * р. батолиты, а. batholith, abyssolith,
central granite; н. Batholithe m pl — форма заляãання ãлибин-
них маãматичних ãірсьêих порід; велиêі інтрóзивні тіла (пл.
понад 200 êм2), сêладені ãол. чином ґранітоїдами, що за-
ляãають серед осадових товщ порід ó ядрах антиêліноріїв.
Б., яê правило, орієнтовані своєю довãою віссю паралель-
но простяãанню сêладчастих стрóêтóр. Контаêти з боêо-
вими (вмісними) породами можóть бóти óзãодженими і сі-
чними. Б. óтворюються на значній ãлибині і оãолюються в
резóльтаті подальшої денóдації. Питання про формó і по-
ходження Б.є дисêóсійним.
БАТСЬКИЙ ЯРУС, БАТ,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р. батсêий ярóс,
бат; а. Bathonian, н. Bathonien n, Bathonium n — верхній
(третій знизó) ярóс середньоãо відділó юрсьêої системи.
БАФЕРТИСИТ,  -ó, ч. * р. бафертисит, а. bafertisite, н. Bafer-
tisit m — мінерал, силіêат барію, заліза, титанó ланцюжêо-
вої бóдови — BaFe2Ti[O3|Si2O6]. Містить (%): BaО — 29,98;
FeО — 22,56; Fe2O3 — 1,08; TiO2 — 15,39; SiO2 — 23,68; H2O
— 1,79. Домішêи: оêсиди Mn, Mg, Nb, Na, Ca, Al, K, а та-
êож Cl, Cr, Zn, Sn. Синãонія ромбічна Кристали ãолчасті,
пластинчасті, зóстрічаються сфероліти. Спайність в одно-
мó напрямі. Гóстина 4,25-3,96. Тв. 5,5. Колір ясêраво-чер-
воний, бóрóватий, бóрóвато-жовтий. Поширений ãідроте-
рмальний мінерал залізорóдноãо родовища Байюнь-Обо
(Китай). Знаходиться разом з еãірином, флюоритом, бари-
том, бастнезитом.
БАХМУТСЬКА ЗАПАДИНА,  -ої, -и, ж.  — теêтонічна
стрóêтóра на півн. заході Донецьêоãо проãинó, в області
йоãо зчленóвання з Дніпровсьêо-Донецьêою западиною. Яв-
ляє собою депресію ó поверхні êристалічноãо фóндаментó
ãлибиною до 22 êм, розміри 50х45 êм. З півночі, сходó і пі-
вдня обмежена ãлибинними розломами. Сêладена, зоêрема,
породами девонсьêої осадово-вóлêанічної соленосної,

ρг
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êам’яновóãільної, нижньопермсьêої ãалоãенної, тріасової
сіробарвної, êрейдової êарбонатної та палеоãен-неоãено-
вої териãенно-êарбонатної формацій. Опóсêається зі
швидêістю 1-4 мм на ріê. З Б.з. пов’язані родов. êам’яної
солі (Артемівсьêе, Новоêарфаãенсьêе, Слов’янсьêе), ґіпсó
(Артемівсьêе), воãнетривêих ãлин (Часовоярсьêе), чис-
ленні родовища бóд. м-лів (пісêів, êерамічних ãлин). 
БАШКИРСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. башêирсêий ярóс,
а. Bashkirian, н. Baschkirien n — нижній ярóс середньоãо
відділó êам’яновóãільної системи. Відповідає верхній час-
тині намюрсьêоãо (“намюр С”) та нижній і середній части-
нам вестфальсьêоãо (“вестфал А+В”) ярóсів за схемою,
прийнятою в Зах. Європі.
БАШМАК (ОПИРАЧ, ПІДКЛАДЕНЬ) КОЛОНИ
НАСОСНО - КОМПРЕСОРНИХ ТРУБ,  -а (а), -…, ч. * р.
башмаê êолонны насосно-êомпрессорных трóб; а. tubing
string shoe; н. Rohrschuh m der Steigrohre n pl, Steigrohrschuh
m — потовщена мóфта в нижній частині êолони трóб, що
слóжить опорою для останньої. Частота вживання термінó
“башмаê” в останій час сóттєво зменшóється за рахóноê
введення термінів “опирач” і “підêладень”, яêі більш
влóчно відтворюють сóть поняття. Це дозволяє вважати
термін “башмаê” таêим, що застаріває.

БАШМАК (ОПИРАЧ, ПІДКЛАДЕНЬ)
НІВЕЛІРНИЙ,  -а (а), -оãо, ч. * р. башмаê
нивелирный, а. pointed shoe;     н. nivellierter
Schuh m, Nivellierschuh m — переносна
чавóнна або сталева масивна підставêа
для нівелірної рейêи. Виêористовó-
ється при нівелюванні вищих стóпенів
сêладності на поверхні або в êар’єрі, має
один (іноді два) напівсферичних вистó-
пи для встановлення рейêи, рóчêó для
перенесення, три êоротêих шипи для
заãлиблення в ґрóнт. Застарілий термін.
БАШМАК (ОПИРАЧ) ОБСАДНИХ
ТРУБ,  -а (а), …, ч.* р. башмаê обсадных
трóб; а. casing shoe; н. Futterrohrschuh m
— деталь, що приêріплюється до ниж-
ньої трóби обсадної êолони; опорне êіл-

ьце, напрямна насадêа. Застарілий термін.
БАШТОВИЙ ЕКСКАВАТОР (КАБЕЛЬНИЙ ЕКСКА-
ВАТОР),  -оãо, -а, ч. * р. башенный эêсêаватор, а. tower
shovel, н. Kabelbagger m, Turmbagger m, Seilbagger m — од-
ноêівшова óстановêа для виймання і транспортóвання
розêривних порід ó напрямі, перпендиêóлярномó їх перем-
іщенню. Сêладається з двох башт — машинної і опорної
(êонтрбашти), між яêими натяãнóті два паралельні êана-
ти з êовшем êлапанноãо, сêіповоãо або ґрейферноãо типó.
Пересóвання обох башт незалежне — по паралельних або
êриволінійних траєêторіях на рейêовомó або ãóсеничномó
ходó. Об’єм êовша 8-15 м3. Відстань між баштами при ãли-
бині розробêи до 70 м — 400 м, частота робочих циêлів —
20-30 ãод-1. Продóêтивність Б.е. досяãає 200 м3 на ãод. по
породі і 250 т по вóãіллю. Б.е. застосовóють при незрóчній
êонфіãóрації родов., відсóтності транспортних êомóніê-
ацій, а таêож при сильно обводнених родовищах.
А.Ю.Дриженêо.
БАШТОВИЙ КОПЕР,  -оãо, -а, ч. * р. башенный êопер, а.
tower head-frame, head-gear; н. Förderturm m, Turmförder-
gerüst n — постійна спорóда, що зводиться над ãирлом
стовбóра ãлибоêої (звичайно понад 500 м) шахти. При-
значений для розміщення підіймальної машини, елеêтрич.

та ін. обладнання, що забезпечóє рóх ó стовбóрі підійма-
льних посóдин (êлітей та сêіпів). Б.ê. зводять з монолітн-
оãо залізобетонó, збірних залізобетонних, металіч., зміш-
аних бóд. êонстрóêцій. З метою присêорення бóдівництва
шахти Б.ê. нерідêо виêористовóються для проходêи стов-
бóрів. В ниж. частині Б.ê. розміщóють прохідн. обладнан-
ня, розвантажóвальний станоê, нóльовó рамó, механізми
для відêривання ляд, пристрої для приймання бетонó та
ін. У ряді випадêів виêористовóються баãатоêанатні під-
іймальні машини, яêі переобладнóються на період бóдівни-
цтва шахти в одноêінцеві прохідницьêі. 
БЕДАНТИТ, БЬОДАНТИТ,  -ó, ч. * р. бёдантит, а.
beudantite, н. Beudantit m — мінерал, ãідроêсилсóльфатарс-
енат свинцю та оêисноãо заліза. Формóла:
PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6. Містить (%): PbО — 31,35; Fe2О3

— 33,68; As2O5 — 16,14; SO3 –11,24; Н2О — 7,59. Синãонія
триãональна. Гóстина 4-4,3. Тв. 3,5-4,5. Колір чорний,
темно-зелений, êоричневий. Блисê сêляний до смолисто-
ãо (наближається до алмазноãо). Прозорий до напівпроз-
ороãо. Рідêісний. Вторинний мінерал, яêий виниêає при
зміні свинцевих рóд, особливо сóльфосолей. Зóстрічається в
асоціації з фармаêосидеритом, сêородитом, ãематитом та
êварцом. 
Розрізняють: бедантит-плюмбоярозит (за сêладом проміжний

між бедантитом і ярозитом, ближчий до ярозитó); бедантит фос-
фористий (êорêіт).
БЕДЛЕНД,  -ó, ч. * р. бедлент, а. badland, н. Badlands pl —
рельєф, що хараêтеризóється заплóтаною мережею ярів та
ãострих водороздільних ãребенів.
БЕЄРИТ,  -ó, ч. * р. бейерит, а. bayerite, н. Bayerit m —
мінерал, êарбонат êальцію та бісмóтó. Формóла:
2[Ca(BiO)2(CO3)2]. Са може заміщатися Pb. Синãонія тетра-
ãональна. Вторинний мінерал. Зóстрічається в асоціації з
бісмóтитом. Знайдений ó Шнееберзі (ФРН) та Стю-
арт-Майнс (шт. Каліфорнія, США). Інша назва — бехі-
єрит.
БЕЗВІДХОДНА ТЕХНОЛОГІЯ,  -ої, -ї, ж. * р. безотход-
ная технолоãия, а. wastless technology,  non-refuse technology;
н. abproduktfreie Technologie f — напрямоê êомплеêсноãо
виêористання êорисних êопалин та захистó навêолишньоãо
середовища від забрóднень. При цьомó забезпечóється
маêсимальне вилóчення (добóвання) з сировини всіх ці-
нних êомпонентів при мінімальномó виділенні чи повній
відсóтності відходів ó твердомó, рідêомó чи ãазоподібномó
стані. При впровадженні Б.т. на основі міжãалóзевої êоо-
перації із видобóтої рóди або вóãілля, êрім отримання осн.
êомпонента, сóпóтніх êольорових і чорних металів, мож-
ливе виробництво бóд. матеріалів, матеріалó для дорожніх
поêриттів, хім. продóêтів, добрив, а таêож виêористання
порід відвалів для заêладення виробленоãо просторó шахт
і т.п. О.А.Золотêо.
БЕЗВІДХОДНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗБАГАЧЕННЯ,  -ої, -ї, -…,
ж. * р. безотходная технолоãия обоãащения, а. wastless techno-
logy of mineral preparation;     н. unabfällische (abproduktfreie)
Vorbereitungstechnologie f — технолоãія збаãачення êорисних
êопалин, за яêою êожен з отримóваних продóêтів напра-
вляється на подальше виêористання. Напр., при збаãа-
ченні вóãілля відходи породи можóть бóти виêористані ó
бóдівельній промисловості, при виãотовленні цеãли тощо.
О.А.Золотêо.
БЕЗВОДНИЙ (БЕЗГАЗОВИЙ) ДЕБІТ СВЕРДЛО-
ВИНИ,  -оãо, (-оãо), -ó, -…, ч. * р. безводный (безãазовый)
дебит сêважины; water(gas)-free discharge[flow(rate)] of a
well; н. wasserfreie (erdgasfreie) Bohrlochproduktivität f — де-

Рис. Башмаê 
нівелірний.
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біт видобóвної нафтової свердловини, при перевищенні
яêоãо настає прорив ó неї води (ãазó) внаслідоê підняття
водяноãо (опóсêання ãазовоãо) êонóса.
БЕЗВОДНИЙ ПЕРІОД РОЗРОБКИ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р.
безводный период разработêи; а. waterless period of
development; н. wasserfreie Bearbeitungsperiode f — частина
періодó розробêи нафтовоãо (ãазовоãо) родовища, êоли із
поêладó (еêсплóатаційноãо об’єêта) під час витіснення на-
фти (ãазó) із пластів водою одержóють продóêцію праê-
тично без води.
БЕЗЕСТАКАДНИЙ НАМИВ,  -оãо, -ó, ч. * р. безэстаêад-
ный намыв, а. trestleless hydraulic filling; н. gerüstfreies Bode-
nanspülen n — спосіб ãідравліч. óêладання породи ó схови-
щах, ó ãідровідвалах і хвостосховищах, при яêомó намив-
ний трóбопровід проêладається безпосередньо по повер-
хні породи, що намивається або на ãреблях в межах ярóсó
намивó.
БЕЗКАПСУЛЬНЕ ВИСАДЖУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р.
беcêапсóльное подрывание, а. no-cap blasting, н. sprengkapsel-
loses Sprengen n, unkapselisches Sprengen n — спосіб висад-
жóвання в повітря за допомоãою детонóючоãо шнóра. 
БЕЗКОМПРЕСОРНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО
РОДОВИЩА,  -ої, -ї, -…, ж. * р. бесêомпрессорная эêсплó-
атация ãазовоãо месторождения; а. natural exploitation of gas
field, gas field exploitation without compressor; н. verdichterlose
Gasförderung f, druckloses Gasförderverfahren n — видобó-
вання природноãо ãазó і йоãо подавання до маãістральноãо
ãазопроводó за рахóноê природної пластової енерãії на по-
чатêовомó етапі розробêи родовища, поêи величина плас-
товоãо тисêó досить велиêа (5,5–12 МПа). Зниження
пластовоãо тисêó призводить до необхідності введення в
еêсплóатацію ãоловної (на вході в маãістральний ãазопро-
від), а зãодом дотисêної êомпресорних станцій (на тери-
торії промислó), що означає перехід на êомпресорнó еêс-
плóатацію ãазовоãо родовища. В.С.Бойêо.

БЕЗЛЮДНЕ ВИЙМАН-
НЯ ВУГІЛЛЯ,  -оãо, -…,
с. * р. безлюдная выемêа óã-
ля, а. manless coal winning,
н. unbemannter(mannloser)
Kohlenabbau m — спо-
соби, що забезпечóють
добóвання вóãілля в очис-
ній виробці без людей при
виêонанні всіх процесів і
операцій, необхідних для
нормальноãо її фóнêці-
онóвання. При цих спосо-
бах до розробêи залóча-
ються дóже тонêі пласти
(до 0,6 м), а таêож дóже
порóшені пласти, розроб-
êа яêих іншими способа-
ми неможлива. Способи
безлюдноãо виймання: бó-
рошнеêовий, за допомо-
ãою êанатних пилоê,
сêреперострóãів тощо.
Приêлад впровадження
Б.в.в. в Уêраїні: шахто-
óправління “Холодна

Балêа”, 27-а північна лава пласта К5. Потóжність пласта
0,36-0,5 м, êóт падіння — 5°, поêрівля — ãлинистий сланець

середньої стійêості, довжина лави 127 м. Застосóвання
технолоãії Б.в.в. на основі сêреперострóãа дозволило підв-
ищити продóêтивність праці в 1,5-1,6 рази, чисельність
робітниêів на дільниці зменшилася на 30%, витрати
êріпильних лісоматеріалів зменшилися в 9-10 раз, зросла
безпеêа праці.
БЕЗНАПІРНА ФІЛЬТРАЦІЯ,  -ої, -ї, ж. * р. безнапорная
фильтрация; а. gravitational water loss,  н. drucklose Filtration f
— Див. фільтрація.
БЕЗНАПІРНІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. безнапорные воды; а.
free water, gravity water, gravitational water;  н. druckloses Wasser
n, drucklose Filtration f — підземні води, яêі мають вільнó по-
верхню (тисê на яêó дорівнює атмосферномó), а таêож
води в наземних водостоêах і водоймах, ó трóбах при не-
повномó їх заповненні. Підземні Б.в. містяться в першомó
від поверхні водопрониêномó шарі, óтворюючи ґрóнтові
води, верховодêó або не повністю насичóють ãлибо-
êозалеãлий водопрониêний шар. Рóх Б.в. ó породах відб-
óвається під дією сили тяжіння в напрямêó похилó. Рівень
Б.в. ó підземних виробêах, на відмінó від напірних вод, óс-
тановлюється на ãлибині їх появи без відêачóвання.
БЕЗПЕКА ГІРНИЧА,  -и, -ї, ж. * р. безопасность ãорная,
а. safety in the mining industry, mine safety; н. Arbeitssicherheit f
in der Bergbauindustrie f — стан óмов праці на об’єêтах ãірн-
ичої промисловості, що виêлючає вплив небезпечних і шê-
ідливих фаêторів на працюючих. Робота по видобóтêó êо-
рисних êопалин, особливо підземним способом, завжди
пов’язана з небезпечними і шêідливими фаêторами. Аã-
ресивна запиленість, шóм, вібрація, небезпечні дії робо-
чих орãанів машин і транспортних засобів, застосóвання
вибóхових матеріалів і проведення вибóхових робіт, а ó
вóãільних шахтах, êрім тоãо, можливі обвали ãірсьêоãо ма-
сивó, вибóхово-небезпечні рóдниêовий ãаз і вóãільний пил,
аãресивна шахтна вода і волоãа, підвищена температóра
ãірсьêих порід та повітря в підземних вибоях і виробêах —
все це зóмовлює велиêó віроãідність травматизмó, неãа-
тивний вплив на стан здоров'я і захворювання людей і
потребóє прийняття êомплеêсó заходів по нейтралізації
небезпечних і шêідливих фаêторів виробництва.
В Уêраїні безпеêа праці в ãірничій промисловості забезпе-

чóється шляхом виêонання êомплеêсó заходів щодо запобіãання
травматизмó, захворювань і аварій. Метою безпеêи праці в ãірн-
ичій промисловості є охорона праці, збереження здоров'я, працез-
датності і  життя працюючих. Об’єêтами безпеêи ãірничих робіт є
óмови праці і засоби безпеêи, а сóб’єêтами — персонал ãірничих
підприємств з підземним та відêритим способом  видобóтêó і
переробêи êорисних êопалин: вóãілля, металічних і неметалічних
рóд, солі, бóдівельних матеріалів і т.ін. 
Охорона праці — це система правових, соціально-еêоно-

мічних, орãанізаційно-технічних, санітарно-ãіãієнічних і ліê-
óвально-профілаêтичних заходів та засобів, спрямованих на
збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Основні принципи охорони праці виêладені в Конститóції

Уêраїни, Заêоні "Про охоронó праці", Трóдовомó Кодеêсі
Уêраїни і інших заêонодавчих аêтах, в ãалóзевих та міжãалóзевих
правилах охорони праці (правила безпеêи, санітарні норми і пра-
вила) та інстрóêціях до них, а таêож ó спеціальних інстрóêціях і
вêазівêах. У ãірничодобóвній промисловості діють "Правила без-
пеêи ó вóãільних шахтах", "Єдині правила безпеêи з розробêи
рóдних, нерóдних і розсипних родовищ підземним способом",
"Єдині правила безпеêи при розробці відêритим способом",
"Єдині правила безпеêи при вибóхових роботах", "Санітарні пра-
вила при óстатêóванні й óтриманні підприємств вóãільної про-
мисловості", "Правила безпеêи в нафто-ãазовидобóвній
промисловості", "Єдині правила безпеêи при ãеолоãорозвідóвал-
ьних роботах", "Єдині правила безпеêи при подрібненні, сортó-
ванні, збаãаченні êорисних êопалин і ãрóдêóванні рóд і
êонцентратів". З вимоãами Правил безпеêи пов’язані  правила
технічної еêсплóатації, що розроблені стосовно вóãільних шахт.

Рис. Технолоãія безлюдної виїмêи 
тонêоãо пласта (Донецьêий де-
ржавний технічний óніверситет): 

1 - êонвеєрний штреê; 2 - теле-
сêопічний êонвеєр; 3 - лебідêа; 4 - 
приводна станція; 5 - êріплення; 6 
- перевантажóвач; 7 - породона-
вантажóвальна машина; 8 - вен-

тиляційний штреê.



БЕЗ — БЕЗ 80

Доповнюють правила безпеêи бóдівельні норми і правила (напр.,
щодо проходêи підземних ãірничих виробоê, протипожежноãо
захистó бóдівель і спорóд на пром. майданчиêó). Разом з Прави-
лами безпеêи діють системи державних і ãалóзевих стандартів
праці, а таêож інших державних нормативів з охорони праці.
Відповідно до Заêонó Уêраїни "Про охоронó праці" óмови

праці на робочомó місці, безпеêа технолоãічних процесів,
машин, механізмів, óстатêóвання та інших засобів виробництва,
стан засобів êолеêтивноãо та індивідóальноãо захистó, що виêо-
ристовóються працівниêами, а таêож санітарно-побóтові óмови
повинні відповідати вимоãам нормативних аêтів про охоронó
праці. Власниê ãірничоãо підприємства зобов’язаний створити в
êожномó стрóêтóрномó підрозділі і на робочомó місці óмови
праці відповідно до вимоã нормативних аêтів, ãарантованих
заêонодавством про охоронó праці, створити і забезпечити фóнê-
ціонóвання системи óправління охороною праці на підприємстві.
Власниê зобов’язаний таêож забезпечити працівниêів необхідн-
ими засобами виробництва, спецодяãом, іншими засобами інди-
відóальноãо захистó на роботах зі шêідливими і небезпечними
óмовами праці.
Адміністрація підприємств і орãанізацій зобов’язана забезпе-

чити безпечні óмови праці відповідно до діючих правил, норм і
інстрóêцій, яêі повинні додержóватись посадовими особами
(êерівниêами, інженерно-технічними працівниêами і майстрами
діючих підприємств, підприємств, що бóдóються, і об’єêтів), а
таêож працівниêами проеêтних і êонстрóêторсьêих інститóтів і
орãанізацій.
Працівниêи зобов’язані: виêонóвати вимоãи нормативних

аêтів про охоронó праці, правила поводження з машинами, механ-
ізмами, óстатêóванням та іншими засобами виробництва,
êористóватись засобами êолеêтивноãо та індивідóальноãо
захистó; додержóватись зобов’язань щодо охорони праці та правил
внóтрішньоãо трóдовоãо розпорядêó підприємства; проходити ó
встановленомó порядêó попередні та періодичні медичні оãляди;
особисто вживати заходів щодо óсóнення бóдь-яêої виробничої
ситóації, яêа створює заãрозó життю працівниêа чи здоров'ю
людей, яêі йоãо оточóють. Працівниêи в óстановлені строêи
повинні проходити за рахóноê роботодавця інстрóêтаж, нав-
чання з питань охорони праці, з подання першої медичної допо-
моãи потерпілим óнаслідоê нещасних випадêів і правил
поведінêи ó разі виниêнення аварії.
Еêсплóатація і обслóãовóвання машин, ãірничошахтноãо

óстатêóвання, приладів і апаратóри, а таêож їх монтаж, демонтаж
і зберіãання повинні здійснюватись робітничим персоналом
відповідно до посібниêів (інстрóêцій) з їх еêсплóатації та інших
доêóментів підприємств, а виêонання робочих (технолоãічних)
операцій — зãідно з професійними посадовими інстрóêціями.

 Заêонодавством Уêраїни встановлено системó правових,
соціально-еêономічних, орãанізаційно-ãіãієнічних і ліêóвал-
ьно-профілаêтичних заходів та засобів, спрямованих на збере-
ження здоров'я і працездатності людей в процесі праці, а
Правила безпеêи деталізóвали таêі заходи та засоби.
Заêладêа, бóдівництво та еêсплóатація шахт, êар’єрів та ін.

ãірничих підприємств повинні здійснюватись за проеêтами з
додержанням державних технічних нормативів і стандартів без-
пеêи та еêолоãії. Виробничі об’єêти, спорóди, óстатêóвання,
транспортні засоби, технолоãічні процеси, а таêож óмови праці на
робочих місцях (зоêрема стан атмосфери в шахтах, їх заãазо-
ваність та запиленість), стан заходів êолеêтивноãо та індивідóа-
льноãо захистó повинні відповідати нормативним аêтам про
охоронó праці та технічним вимоãам до обладнання ãірничих підпр-
иємств.
Власниê  підприємства  ó  відповідності з заêонодавством

зобов’язаний  відшêодóвати працівниêові шêодó, заподіянó
йомó в разі  êаліцтва  або іншоãо óшêодження здоров’я при  виêо-
нанні  трóдових обов’язêів, а таêож сплатити потерпіломó (чле-
нам  сім’ї померлоãо) одноразовó допомоãó.  Власниê
відшêодовóє потерпіломó  витрати  на ліêóвання  (в т.ч.  саніта-
рно-êóрортне),  протезóвання,  придбання  транспортних
засобів,  доãляд  за ними та інші  види   медичної та  санітарної
допомоãи.  Відповідно до встановленоãо  порядêó надає  інва-
лідам праці,  вêлючаючи  непрацюючих, допомоãó ó  вирішенні
соціально-побóтових питань за їх  рахóноê, а при можливості —
за рахóноê  підприємства.
Реалізація  таêих заходів і вимоã,  встановлених заêонами та

нормативними  аêтами,  дозволяє  забезпечити охоронó  праці і
безпеêó  ãірничих робіт  в Уêраїні  на рівні розвинóтих êраїн
Заходó. На  сьоãоднішній  час, що  хараêтеризóється  яê  перех-
ідний період від êомандно-адміністративної еêономіêи, що діяла

за  часів Радянсьêоãо Союзó, до  ринêової еêономіêи,  стан  з без-
пеêою праці ó  ãірничодобóвній промисловості можна охараêтери-
зóвати  яê таêий, що не  відповідає вимоãам.  На шахтах,
особливо вóãільних, висоêий рівень смертельноãо і  заãальноãо
травматизмó. Все  ще мають  місце вибóхи метанó та  вóãільноãо
пилó,  рóдниêові пожежі та виêиди вóãілля, ãазó, породи. Висоêий
рівень леãеневих  та інших  професійних захворювань від  запи-
лення  повітря,  вібрації,  шóмó, висоêої температóри та   волоãи
на робочих місцях ó ãірничих виробêах.
Томó   держава  запроваджóє додатêові  заходи з   безпеêи  та

охорони праці на ãірничих підприємствах.  Вêазані  заходи
знайшли  відображення ó національній “Проãрамі  поліпшення
станó безпеêи, ãіãієни праці і виробничоãо середовища”, що
затверджена  Постановою Кабінетó  Міністрів Уêраїни  від 10
жовтня 2001 р. № 1320, та “Проãрамі  підвищення безпеêи праці
на вóãільних підприємствах”, що  затверджена  Постановою Каб-
інетó Міністрів  Уêраїни від 6 липня 2002 р. № 939.

 Проãрамами  передбачені  пріоритетні наóêово-технічні
дослідження з  охорони праці,  розробêа і  запровадження  наóêово
обґрóнтованої державної системи наочної, навчально-методич-
ної  і  êонтрольної  діяльності ó  сфері  охорони  праці,  орãаніз-
аційні  і  технічні  заходи з основних  напрямêів  забезпечення
поліпшення  óмов  праці. Завдяêи  запровадженим  заходам  та
зóсиллям  всіх  працівниêів орãанів Держохоронпраці і  виробни-
чих  підприємств послідовно відбóваються  позитивні  зміни  в
проблемі охорони і  безпеêи праці. На  вóãільних  шахтах остан-
нім часом  відмічається   зниження  смертельноãо і заãальноãо
травматизмó, ó  2003 р. не  відбóлось  жодноãо  вибóхó  метанó  і
пилó,  зменшилась заãальна êільêість пожеж ó шахтах.  Виниêли
óмови подальшоãо поліпшення охорони праці  і безпеêи робіт ó
вóãільній  промисловості при  послідовній  забезпеченості
державноãо  фінансóвання  для реалізації таêих óмов. 
Історія   становлення ãірничої безпеêи в Уêраїні розпочалась

на початêó  XX століття, êоли  на шахтах Донецьêоãо  вóãільноãо
басейнó  бóло створено першó  ãірничорятóвальнó  станцію з
дослідницьêою   лабораторією. Ця  станція  започатêóвала прове-
дення дослідження небезпечних  фаêторів  і óмов праці ó шахтах
і зãодом — створення  спеціальної наóêово-дослідної óстанови,
яêó ó радянсьêий час ó 1927 році бóло  пойменовано ó  Державний
Маêіївсьêий  наóêово-дослідний інститóт  з безпеêи робіт ó ãірн-
ичій   промисловості (МаêНДІ). Нині  МаêНДІ  є  ãоловною наó-
êово-дослідною  орãанізацією  з безпеêи праці  в системі
Мінпаливенерãо. Зóсиллями МаêНДІ  ó співпраці з іншими  наó-
êовими   óстановами бóли  проведені  дослідження та  розробêа
основних  заходів щодо  безпеêи  ãірничих робіт,  створені Пра-
вила безпеêи ó вóãільних  шахтах,  інстрóêції по деталізації
заходів  безпеêи та інші  нормативи  з охорони і безпеêи праці.
Інститóт  має достатній  наóêовий потенціал  для  виêонання
досліджень  і робіт,  пов’язаних  з  обґрóнтóванням та розробêою
заходів та засобів поліпшення  охорони праці і безпеêи  робіт яê по
об’єêтах  вóãільної, таê  і інших ãалóзей  промисловості стосовно
сóчасних державних  замовлень і  вимоã  часó.              
На базі вêазаної ãірничорятóвальної станції внаслідоê рядó

трансформацій ó радянсьêі часи бóла створена спеціальна ãірн-
ичорятóвальна слóжба, яêа нині в системі Мінпаливенерãо
Уêраїни має статóс державної воєнізованої ãірничорятóвальної
слóжби (ДВГРС) з широêим êолом обов’язêів по ліêвідації
аварій, рятóванню людей, наданню медичної допомоãи потерп-
ілим і ін. У 1968 р. створений наóêово-дослідний інститóт ãірнич-
орятóвальної справи. НДІГС і нині проводить  роботó по
запобіãанню і ліêвідації пожеж ó шахтах і створенню протипо-
жежних засобів. У 1993 р. створено спеціальний наóêово-дослі-
дний заêлад — інститóт охорони праці, що діє в системі
Держнаãлядохоронпраці і виêонóє êоординацію досліджень з
проблем охорони праці для всіх ãалóзей і об’єêтів, ó томó числі і в
ãірничій промисловості.
Головним орãаном державноãо óправління проблемами охо-

рони і безпеêи праці в Уêраїні є Держнаãлядохоронпраці
Уêраїни. При Мінпаливенерãо і інших міністерствах створені
óправління охорони праці. На êожномó вóãільномó підприємстві
створюються слóжби охорони праці і ó їх стрóêтóрі діє спеціальний
технолоãічно-наãлядовий підрозділ вентиляції і техніêи безпеêи.
Підвищені вимоãи щодо ãірничої безпеêи і охорони праці.

Сêладний êомплеêс заходів і засобів безпеêи, створення óмов для
фóнêціонóвання орãанів óправління і слóжб охорони праці, а таêож
для проведення наóêово-дослідних робіт потребóють значних
êоштів і підсилення підтримêи всіх цих заходів з боêó держави.
Виходячи з тоãо, що сóчасна Уêраїна не може розвиватися без
власної ãірничодобóвної промисловості, а таêож з тоãо, що без-
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пеêа праці є одним з ãоловних пріоритетів держави, реалізація
розãлянóтих заходів необхідна, вона забезпечить достатній стан
ãірничої безпеêи в Уêраїні на рівні передових êраїн. В.П.Колосюê.
БЕЗПЕКА ПРАЦІ,  -и, -і, ж. * р. безопасность трóда; а.
occupational safety; н. Arbeitssicherheit f — стан óмов праці,
за яêих виêлючено вплив на працівниêів небезпечних та
шêідливих виробничих фаêторів. ГОСТ 12.0.002-80.
БЕЗПЕКА ПРАЦІ В ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИ-
СЛОВОСТІ,  -и, -і, -…, ж. *р. безопасность трóда в ãорно-
добывающей промышленности, а. safety in the mining
industry; н. Arbeitssicherheit f in der Bergbauindustrie f — óмо-
ви праці на об’єêтах ãірничої промисловості, що виêлюча-
ють вплив небезпечних і шêідливих фаêторів на працюю-
чих. Б.п. підтримóється шляхом виêонання êомплеêсó за-
ходів щодо запобіãання травматизмó, захворюванням і ава-
ріям. Див. “Правила технічної безпеêи”, “Єдині правила без-
пеêи при підривних роботах”, “Правила технічної еêсплóата-
ції”.
БЕЗПЕЧНА ВІДСТАНЬ ПРИ ВИБУХОВИХ РОБОТАХ,
-ої, -і, -…, ж. * р. безопасное расстояние при взрывных рабо-
тах, а. safe distance in blasting, н. sicherheitliche Distanz f bei
den Sprengarbeiten f pl, Sicherheitsabstand bei Sprengarbeiten f
pl — мінімальна відстань від зарядó вибóхових речовин, що
є безпечною для людей, механізмів, спорóд і не виêлиêає
передачі детонацій іншомó зарядó. Реãламентована “Єди-
ними правилами безпеêи при вибóхових роботах”. В залеж-
ності від видó небезпечної дії вибóхó розрізняють таêі без-
печні відстані: за дією повітряної хвилі, за передачею де-
тонації, за óшêоджóючою дією óламêів, за сейсмічною
дією вибóхó. За дією повітряної хвилі — відстань, на яêій
вибóхова хвиля на поверхні втрачає спроможність спричи-
няти óраження заданої інтенсивності; в залежності від
масштабó вибóхó, óмов розташóвання зарядó і допóстимоãо
хараêтерó óшêоджень спорóд Б.в. приймається пропорці-
йною êореню êвадратномó або êóбічномó від маси зарядó.
За передачею детонації — відстань, на яêій неможлива пе-
редача детонації від одноãо зарядó до іншоãо; Б.в. ó цьомó
випадêó пропорційна êореню êвадратномó маси зарядó і
залежить від родó ВР та óмов розташóвання аêтивноãо і
пасивноãо зарядів. За óшêоджóвальною дією óламêів —
відстань, на яêій виêлючена можливість óшêодження ос-
êолêами та óламêами; ця Б.в. визначається проеêтом (при
êамерних, свердловинних і êотлових зарядах) і встанов-
люється êерівниêом висаджóвальних робіт в залежності
від методó висадження, видó робіт і місцевих óмов. За сей-
смічною дією вибóхó — відстань, на яêій êоливання ґрóн-
тó, виêлиêане вибóхом, є безпечним для бóдов та спорóд;
дана Б.в. пропорційна êореню êóбічномó маси зарядó і за-
лежить від родó та водонасичення ґрóнтó, на яêомó знахо-
дяться спорóди, яêі мають бóти захищені.
БЕЗПЕЧНА ГЛИБИНА РОЗРОБКИ,  -ї, -и, -…, ж. * р.
безопасная ãлóбина разработêи, а. safe depth for mining, н.
Sicherheitstiefe f für Bergarbeit f — ãлибина ãірничих робіт,
при яêій і нижче яêої деформації земної поверхні в резóль-
таті підробêи дорівнюють або менші допóстимих для
підроблюваноãо об’єêта. Нижче ãоризонтó безпечної ãли-
бини ãірничі роботи можóть виêонóватись без застосóван-
ня ãірничих чи êонстрóêтивних заходів охорони спорóд.
Б.ã.р. обчислюють в залежності від потóжності пласта,
яêий виймається при розробці, допóстимих деформацій
для підроблюваних об’єêтів та спеціальних êоефіцієнтів,
êотрі залежать від басейнó, де здійснюється розробêа ê.ê.
Б.ã.р. відêладається по вертиêалі від нижньоãо рівня
об’єêта, яêий підляãає охороні.

БЕЗПЕЧНА ПРОМИСЛОВА ПРОДУКЦІЯ,  -ої, -ої, -ії,
ж. * р. безопасная промышленная продóêция, а. safe industrial
production, н. gefahrlose Industrieproduktion f — продóêція,
яêа забезпечóє і зберіãає протяãом визначеноãо строêó еê-
сплóатації безпеêó робіт.
БЕЗПОЛУМ’ЯНЕ (БЕЗПОЛУМЕНЕВЕ) ВИСАД-
ЖЕННЯ,  -оãо (-оãо), -…, с. * р. беcпламенное подрывание,
а. nonflame blasting; н. flammenloses Sprengen n — спосіб ви-
садження ãірсьêої породи без виниêнення полóм'я. Поля-
ãає ó виêористанні енерãії інертних ãазів (êардоêс),
повітря (ердоêс, аеродоêс) або випарів води сóêóпно з ін-
ертними ãазами (ãідроêс), стиснених в обмеженомó про-
сторі металевоãо патрона до висоêоãо заздалеãідь заданоãо
тисêó. Б.в. застосовóють ó шахтах, небезпечних по ãазó і
пилó; їх виêористання дозволяє механізóвати процес відб-
ійêи вóãілля і слабêих порід в очисних і підãот. вибоях.
Принцип дії сóчасних патронів Б.в. оснований на хім. ре-
аêції порошêоподібноãо зарядó, реаêції миттєвоãо розши-
рення твердих та сêраплених ãазів, в резóльтаті яêої óтво-
рюється значна ê-ть інертних ãазів, водяної пари, вóãле-
êислоãо ãазó і азотó. За рахóноê цьоãо створюється висо-
êий тисê (180 МПа). Б.в. може застосовóватися і без залó-
чення хім. реаêції за рахóноê êомпресорноãо наãнітання
повітря до пневмопатрона. Див. таêож ãідроêс.
БЕЗРОЗМІРНА ФІЗИЧНА ВЕЛИЧИНА,  -ої, -ї, -и, ж. *
р. безразмерная физичесêая величина; а. dimensionless
quantity; non-dimentional physical quantity; н. dimensionslose
physikalische Grösse f — величина, в розмірності яêої всі
степені розмірностей основних величин дорівнюють нó-
лю. ДСТУ 2681-94.
БЕЗРОЗМІРНИЙ ЧАС,  -оãо, -ó, ч. * р. безразмерное вре-
мя; а. dimensionless time; н. dimensionslose Zeit f — ó нафто-
добóванні — відношення наêопиченоãо відборó рідини із
еêсплóатаційноãо об’єêта до початêовоãо балансовоãо за-
пасó нафти при пластових óмовах під час витіснення на-
фти водою, що застосовóється при побóдові хараêтерис-
тиêи витіснення нафти водою.
БЕЗСТОЯКОВИЙ ПРИВИБІЙНИЙ ПРОСТІР,  -оãо, -оãо,
-ó, ч. * р. беcстоечное призабойное пространство, а. prop-free
face space (face area), usable space, working space; н. unstempelend
Vorortraum m, stempelfreier Abbauraum m — простір в очисній
виробці, обмежений вибоєм та переднім рядом стояêів êрі-
плення.
БЕЗСТІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ,  -ої, -ї, ж. * р. беcсточная
технолоãия, а. closed drainage process, н. abflusslose Technolo-
gie f; Technologie f ohne Abwässer n pl — êомплеêс технолоã-
ічних методів переробêи мінеральної сировини, об'єднаних
замêненим водообіãом, що виêлючає забрóднення навêо-
лишньоãо середовища.
БЕЗЦІЛИКОВА ОХОРОНА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК,  -ї,
-и, -…, ж. * р. бесцелиêовая охрана ãорных выработоê, а.
non-pillar maintenance of mine workings; н. Grubenbausiche-
rung f ohne Kohlenpfeiler m — способи забезпечення еêс-
плóатац. станó підземних ãірн. виробоê, що проводяться
без охоронних цілиêів вóãілля за рахóноê спеціальних за-
ходів і êріплення. Б.о. застосовóється в Уêраїні, Росії,
Чехії, Польщі, Німеччині, Бельãії та ін. Сóть Б.о.ã.в. поля-
ãає в розташóванні виробоê в зонах із зниженим ãірничим
тисêом або на межі цих зон, що створює сприятливі óмо-
ви для їх підтримêи або виêористання таêих методів
розробêи ê.ê., яêі забезпечóють ãармонійне просідання
порід поверхні. Під Б.о.ã.в. таêож розóміють безцілиêове
підтримання виробоê, безцілиêовó підãотовêó, безцілиê-
ове виймання пластів.
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БЕЙДЕЛІТ,  -ó, ч. * р. бейделлит, а. beidellite, н. Beidellit m
— мінерал, алюмініїстий різновид мінеральноãо видó мон-
тморилоніт-бейделіт. Формóла:
(K2,H3O)Al2[(OH)2|AlSi3O10]·nH2O. Синãонія моноêлінна. Зóс-
трічається ó виãляді землистих мас та óтворює тонêі êрис-
талічні пластинêи. Гóстина 2,6. Тв. 1,5. Колір білий з жов-
тóватим, бóрóватим, червонóватим відтінêом. Блисê ó щіл-
ьних масах слабêий восêовий. Має здатність до êатіонн-
оãо обмінó, ó воді набóхає. Зóстрічається ó êорі вивітрюва-
ння основних і óльтраосновних ã.п. та ó зоні оêиснення рóд-
них родовищ, ó лесах і ґрóнтах, що óтворилися з лесó. 
Розрізняють: бейделіт залізний (різновид бейделітó з вмістом

до 19% Fe2O3); бейделіт маãніїстий (різновид бейделітó, яêий
містить до 3% MgO); бейделіт хромистий (різновид, яêий містить
до 2% Cr2O3).
БЕКЕРЕЛІТ,  -ó, ч. * р. беêêерелит, а. becquerelite, н. Becque-
relith m — мінерал, водний оêсид óранó. Формóла:
Са(UO2)6O4 (OH)6⋅8H2O. Са заміщóється Ba i K. Містить
(%): UO3 — 90,49; H2O — 9,51. Са або Ba i K — домішêи.
Синãонія ромбічна. Спайність довершена. Колір темний,
бóрштиново-жовтий до безбарвноãо. Рисêа жовта. Тв. 2-3.
Гóстина 5,2. Блисê алмазний до жирноãо. Прозорий.
Знайдений ó Заїрі разом з анґлезитом, содіїтом, іанти-
нітом, êюритом, сêóпітом та ін. óрановими мінералами.
Утворюється в резóльтаті радіоаêтивноãо розêладó óрані-
нітó та іантинітó. Розрізняють таêож беêереліт свинце-
вий — мінерал бієтит (бійєтит) з Катанãи (Конãо-Кінш-
аса), в яêомó замість барію помилêово визначений сви-
нець.
БЕЛЯНКІНІТ, БЄЛЯНКІНІТ,  -ó, ч. * р. белянêинит, а.
belyankinite, н. Beljankinit m — мінерал, водний танталоні-
обат натрію, êальцію і цирêонію острівної бóдови. Формó-
ла: (Ti, Ni, Zr, Ca) (O, OH)2 (1,5-2)H2O або СаТі6О13·11Н2О.
Синãонія ромбічна або моноêлінна. Спайність досêонала в
одномó напрямі. Гóстина 2,32-2,4. Тв. 2-3,5. Колір жов-
то-êоричневий. На площинах спайності перламóтровий
полисê. Крихêий. Аморфний. Зóстрічається в нефелінсієн-
ітових пеãматитах Кольсьêоãо півострова з міêроêліном,
нефеліном, еãірином. Крім тоãо, зóстрічається в асоціації з
евдіалітом, лоренценітом, рамзаїтом і лампрофілітом. 
Розрізняють: бєлянêініт марãанцевистий (різновид бєлянêі-

нітó, яêий містить до 13% MnO); бєлянêініт ніобіїстий (різновид
бєлянêінітó, яêий містить ніобій).
БЕМІТ,  -ó, ч. * р. бемит, а. boehmite, н. Böhmit m — міне-
рал êласó оêсидів і ãідрооêсидів, моноãідрат алюмінію. Фор-
мóла: AlO(OH). Прозорий, безбарвний. Зóстрічається ãо-
ловним чином в еêзоãенних родов. боêситів.  За сêладом
ідентичний діаспорó. Синãонія — ромбічна. Кристалічна
стрóêтóра шарóвата, в її основі — черãóвання пачоê, що
сêладаються з двох êисневих (внóтрішніх) і двох ãідро-
êсильних (зовнішніх) шарів з атомами алюмінію в пóсто-
тах. Безбарвний або білий; часто забарвлений механіч.
домішêами в жовтóватий, рожевóватий, зеленóватий êоль-
ори. Крихêий. Тв. 3,5-4. Гóстина бл. 3,1. Б. ã.ч. осадовий
мінерал, óтворюється в êорах вивітрювання. Яê осн. êом-
понент боêситів Б. виêористовóється для отримання ãли-
ноземó. Збаãачення вêлючає ãравітац. (відсадêа, êонцент-
рація на столах) і маãнітні (поліґрадієнтна сепарація) ме-
тоди та флотацію, іноді — хім. збаãачення з вилóãовóванням.
Від прізвища німецьêоãо мінералоãа І.Бема.
БЕНЗИН, БЕНЗИНА,  -ó, -и, ч, ж. *р. бензин; а. petrol; н.
Benzin n — сóміш вóãлеводнів різної бóдови; безбарвна ãо-
рюча рідина з хараêтерним запахом, яêó одержóють з на-
фти. Застосовóється яê моторне паливо, розчинниê.
БЕНІТОЇТ,  -ó, ч. * р. бенитоит, а. benitoite, н. Benitoit m —

мінерал, титаносиліêат барію. Формóла: 2[BaTiSi3O9].
Містить (%): BaО — 36,97; TiО2 — 19,32; SiО2 — 43,71. Син-
ãонія ãеêсаãональна або триãональна. Гóстина 3,6. Тв. 6-6,5.
Кристали ó виãляді невелиêих плосêих триêóтних под-
війних пірамід. Колір сапфірово-синій, білий або безбарв-
ний. Блисê сêляний. Крихêий. Прозорий до напівпрозор-
оãо. Люмінесціює синім при опроміненні óльтрафіолетом.
Рідêісний. Знайдений в асоціації з нептóнітом ó невелиêих
натролітових жилах в серпентиніті та êристалічних сланцях
ó шт. Каліфорнія (США). Цінóється яê êоштовний êамінь.
БЕНСТОНІТ,  -ó, ч. * р. бенстонит, а. benstonite, н. Bensto-
nit m — мінерал, êарбонат êальцію, маãнію та барію. Формó-
ла: 3[(Ca, Mg, Mn)7(Ba, Sr)6(CO3)13]. Синãонія триãональна.
Ромбоедричні êристали незмінені або ó зростêах, масивні
аґреґати. Тв. 3-4. Гóстина 3,6-3,65. Блисê сêляний. Колір
білий, світло-жовтий, êоричневий. Флóоресціює жовтим
або червоним. Жильний мінерал, зóстрічається разом з
êальцитом. 
БЕНТОНІТ,  -ó, ч. * р. бентонит, а. bentonite, bentonite clay,
mineral soap, н. Bentonit m — різновид вибілюючих ãлин,
сêладаються в осн. з мінералів ãрóпи монтморилонітó. До
Б. входять таêож ãідрослюди, êаолініт, палиãорсьêіт, цеол-
іти тощо. Б. — пластичні ãлини висоêої яêості. Виділяют-
ься 3 пром.-ãенетич. типи родов. Б.: ãідротермально-мета-
соматичний, вóлêаноãенно-осадовий і териãенно-осадо-
вий. Перші два óтворені в резóльтаті ãідротермальноãо ме-
тасоматозó або підводноãо перетворення вóлêаніч. попе-
лó, тóфів та ін. вóлêаноãенних і вóлêаноãенно-осадових
порід; третій тип — перевідêладення та діаãенетичні зміни
продóêтів розмивó êір вивітрювання і розêристалізації êо-
лоїдно-дисперсних продóêтів. Колір Б. — від білоãо до яс-
но-зеленоãо і ясно-синьоãо, іноді — êремовий, жовтий,
червоний або êоричневий. Застосовóють Б. ó ãірничод-
обóвній пром-сті для приãотóвання бóрових розчинів, а та-
êож яê природний адсорбент, наповнювач і т. ін. — ó ли-
варномó виробництві, чорній металóрãії, êераміч. вироб-
ництві, харчовій пром-сті, медицині і фармаêолоãії, сільс-
ьêомó ãосподарстві. Б. є в Уêраїні. Родовища лóжнозе-
мельних Б. розробляють ó Черêасьêій та Заêарпатсьêій
областях (Черêасьêе та Горбсьêе родов.), відомі таêож ó
Донбасі, Кримó, Придністров’ї. Запаси Черêасьêоãо ро-
дов. Б. становлять 104,7 млн т. За рóбежем Б. відомі в
США (Блеê-Гіллс, Сандерс-Дефайанс), Канаді, Велиêоб-
ританії та ін. êраїнах. Найбільшими виробниêоми і ãол.
еêспортерами Б. є США, Греція, Японія, Італія, Арґенти-
на, Іспанія. Від назви місцевості Бентон ó США.
БЕРАУНІТ,  -ó, ч. * р. бераóнит, а. beraunite, н. Beraunit m
— мінерал, водний фосфат заêисноãо та оêисноãо заліза.
Формóла: Fe2+Fe53+(OH)5(PO4)4⋅4H2O або Fe3+[(OH)3|(PO4)2]·
2,5H2O. Синãонія моноêлінна. Форми виділення: дрóзи,
розлистовані сфероїдні маси, êонêреції. Тв. 3,5-4. Гóстина
2,8-3. Блисê сêляний. Колір від синьоãо до червонóва-
то-êоричневоãо. Рисêа жовта до оливêової. Зóстрічається
ó вторинних поêладах залізних рóд і яê продóêт зміни пер-
винних фосфатів ó пеãматитах. 
БЕРБЕНКІТ,  -ó, ч. * р. бёрбэнêит, а. burbankite, н. Burban-
kit m — мінерал, êарбонат натрію, êальцію, стронцію, барію
і рідêісних земель. Формóла: Na2(CaSrBaTR)4·[CO3]5.
Містить (%): Na2O — 10,17; CaО — 13,68; SrО — 19,7; BaО
— 14,02; La2O3 — 2,34; Ce2O3 — 4,65; Pr2O3 — 0,37; Nd2O3 —
1,4; Sm2O3 — 0,1; Gd2O3 — 0,08; Y2O3 — 0,1; CO2 — 33,39.
Синãонія ãеêсаãональна. Утворює дрібні êристали ãеêсаãо-
нально-дипірамідальноãо обрисó. Гóстина 3,54-3,58. Тв.
4,5-5,5. Колір жовтий, зеленóвато-жовтий. Блисê сêляний.
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За сêладом, стрóêтóрою та деяêими властивостями под-
ібний до êарбоцернаїтó. Хараêтерний мінерал пізніх
стадій êарбонатитовоãо процесó. Зóстрічається ó êарбона-
титах масивó Бірпаó Маóнтінс (США) та масивó Вó-
овіярві (Мóрмансьê) разом з піротином, флоãопітом, пір-
итом, сфалеритом, êальциртитом, êарбонатами.
БЕРҐШЛЯҐ,  -ó, ч. * р. берãшляã, а. rock bump, rock burst,
scaling; н. Bergschlag m — раптове, з трісêом, відêолюва-
ння шматочêів ãірсьêих порід від стіноê ãлибоêих виробоê.
Іноді передóє раптовомó осіданню масивів породи. Див.
таêож стріляння порід.
БЕРҐШТРИХ,  -ó, ч. * р. берãштрих, а. bergstrich, н. Berg-
strich m — êоротêий штрих, що наêреслюється перпенди-
êóлярно до ãоризонталі і позначає напрям схилó поверхні.
БЕРЕЗИТ,  -ó, ч. * р. березит, а. beresite, н. Beresit m —
метасоматична ãірсьêа порода, що сêладається з êварцó
(25-50%), альбітó (5-25%), серицитó (10-15%), êарбонатó
(до 10%) і збаãачена піритом. Б. — пошóêова ознаêа на
золоторóдні родовища.
БЕРИЛ,  -ó, ч. * р. берилл, а. beryl, н. Beryll m — найпоши-
реніший мінерал берилію. Формóла: Al2Be3[Si6O18]. Домішêи
Na, Cs, Rb, Li, Fe2+, Fe3+, Mn, Mg, H2O, He. Метасиліêат
алюмінію і берилію êільцевої бóдови. Містить (%): Al2О3 —
19; BeО — 14; SiO2 — 67. Синãонія ãеêсаãональна. Гóстина
2,63-2,91. Тв. 7-8. Блисê сêляний. За забарвленням виділ-
яють відміни Б.: аêвамарин — зеленóвато-блаêитний, сма-
раãд — ясêраво-зелений та ін. Зóстрічається ó ґранітних
пеãматитах, ґрейзенах і ãідротермально-пневматолітових
жилах, зв’язаний з êислими виверженими ãірсьêими поро-
дами. Б. з пеãматитів представлений ã.ч. натрієвими, на-
трієво-літієвими, літієво-цезієвими різновидами. Най-
менша ê-ть домішоê хараêтерна для Б. з êварцових жил,
êварц- і флюорит-мóсêовітових ґрейзенів. Деяêі з відмін Б.
— дороãоцінне êаміння. Найбільш відомі пеãматитові ро-
дов. Б.: Берніê-Лейê (Канада), Блеê-Гілс (США),
Мінас-Жерайс, Боа-Вістó (Бразилія). Дрібно- і тонêов-
êраплені рóди Б. збаãачóються флотацією. В óêр. наóê.
літератóрі вперше описаний в леêції “Про êамені та ãеми”
Ф.Проêоповича, яêа читалася в Києво-Моãилянсьêій
аêадемії в 1705-1709 рр. Б. в Уêраїні зóстрічається ó ґрані-
тних пеãматитах на півн. заході Уêраїнсьêоãо щита і ó
Приазов’ї. 
Розрізняють: берил Барбари (берил з пров. Трансвааль з місц-

евості Барбара, ПАР); берил блаãородний (дороãоцінний берил
без вêлючень і дефеêтів); берил ãолóбий (аêвамарин), берил золо-
тистий (ãеліодор); берил літіїстий (різновид берилó, яêий містить
понад 1% Li2O); берил лóжний (різновид берилó, яêий містить до
5% (Na, K)2O ); берил натріїстий (різновид берилó, яêий містить
понад 1% Na2O); берил рожевий (різновид берилó рожево-черво-
ноãо êольорó); берил сêандіїстий (те саме, що бацит); берил
цезіїстий (різновид берилó, яêий містить до 3% Сs2O).
БЕРИЛІЄВІ РУДИ,  -вих, рóд, мн. * р. бериллиевые рóды;
а. beryllium ores; н. Beryllerze n pl — природні мінеральні
óтворення, що містять берилій. Bе міститься в рóдах ãол.
чином в формі власних мінералів, а таêож ó виãляді ізомо-
рфної домішêи (до 1-2%) в породотвірних мінералах. Голо-
вні мінерали, що входять до сêладó Б.р.: берил (14,1 %
ВеО), фенаêіт (42-45%), бертраніт (40-42%), ãель-берт-
рандит (32-35%), хризоберил (18-20%), ãельвін-ґентãель-
він-даналіт (10-12%), евêлаз (16-17%) і лейêофан (10-12%).
Мінерали, в сêладі яêих Be може розсіюватися ó виãляді із-
оморфної домішêи, — везóвіан (до 1-4% ВеО) і марãарит
(до 3%). Водночас з Б.р. вилóчають W, Мо, Sn, Та, Li, Cs,
Rb і ін., а хвости збаãачення Б.р. є сировиною для êе-
раміч. і бóд., пром-сті. Родов. Б.р. в більшості випадêів

мають ендоãенне постмаãматичне походження і пов'язані
з областями поширення масивів лейêоêратових ґранітів і
сóблóжних ґранітоїдів. Відомо 7 ãол. рóдних формацій Б.
р.: 1 — берилоносні ґранітні пеãматити; 2 — фенаêіт-ґен-
тãельвінові полевошпатові метасоматити; 3 — ãельвінові
і хризоберилові апосêарнові ґрейзени; 4 — слюдяні ґрейзе-
ни і êварцові жили з берилом, рідêо з бертрандитом; 5 —
слюдо-флюоритові ґрейзени, зони прожилоê і мінералі-
зовані зони дроблення з берилом, хризоберилом, фенаêітом
серед êарбонатних товщ, осадово-метаморфіч. і маãма-
тичних ãірсьêих порід підвищеної основності; 6 — флюо-
ритові метасоматити і полевошпат-êальцитові прожил-
êи з фенаêітом, бертрандитом, евдідімітом та ін. берилі-
євими мінералами серед êарбонатних порід в приêонтаêто-
вих зонах дрібних сêлепінь ґраносієнітів; 7 — флюорити-
зовані ріолітові тóфи з ãель-бертрандитом. Рóдні тіла
різноманітні за морфолоãією: пошарові пласти, рóдні
штоêи, стовпи, трóбоподібні поêлади, êрóті і полоãі жили.
Родов. Б.р. зосереджені в США, Бразилії, Арґентині,
Меêсиці, ПАР, Намібії, Мозамбіêó, Зімбабве, Уãанді, Ма-
даãасêарі, Індії, Портóãалії. Геоãр. розподіл світових запа-
сів нерівномірний: 61 % належить Америці (з них 42%
Бразилії, по 8% США і Арґентині), бл. 20% — Азії, 16% —
Африці, 3% — Австралії. Зах. Європа майже позбавлена
Б.р. За даними Roskill Information Services (London, UK), ó
2000 р. світовий видобóтоê берилієвих рóд сêлав 5061 т. З
них в США — 4510, Китаї — 500, Мадаãасêарі — 30,
Бразилії — 13, Портóãалії — 4, Зімбабве — 4 т. За іншими
джерелами світовий видобóтоê берилієвих рóд значно
більший. Найбільш перспеêтивне джерело Be — êомплеê-
сні рóди пневматоліто-ãідротермальних родов., в яêих бе-
рилієві мінерали представлені бертрандитом і фенаêітом
в поєднанні з флюоритом. Найбільш поширена схема зба-
ãачення Б.р. вêлючає флотацію слюди і польовоãо шпатó з
подальшою флотацією фенаêітó і бертрандитó, вміст
ВеО в êонцентраті 3-11%,  вилóчення 75-90%. 
БЕРИЛІЙ,  -ó, ч. * р. бериллий, а. berillium; н. Beryllium n —
хімічний елемент. Символ Be, ат. 4, ат. н. маса 9,01218. Має
один стабільний ізотоп  Ве. Відêритий в 1798 р. франц. хі-
міêом Л.Воêленом ó виãляді оêсидó ВеО, виділеноãо з бе-
рилó. Б. — леãêий світло-сірий метал. Гóстина 1844 êã/м3, t
плавлення 1284оС. Кларê 6·10-4% за масою. Б. — типовий
амфотерний елемент з висоêою хім. аêтивністю; êомпаêт-
ний Б. стійêий на повітрі завдяêи óтворенню плівêи ВеО.
При наãріванні сполóчається з êиснем, ãалоãенами та ін. не-
металами. Розчинний в лóãах і більшості êислот. При ви-
соêих т-рах Б. взаємодіє з більшістю металів, óтворюючи
бериліди. Розплавлений Б. взаємодіє з оêсидами, нітрид-
ами, сóльфідами, êарбідами. Летêі сполóêи Б. і пил, що
містить Б., тоêсичні. Відомо 54 берилієві мінерали, най-
важливіші — берил, фенаêіт, бертрандит, ãельвін. Заã. за-
паси Б. в рóдах бл. 400 тис.т. Застосовóють ó сплавах бери-
лію для êонстрóêцій надзвóêових літаêів, раêет, êосмічних
апаратів тощо. В ядерній техніці Б. — джерело нейтронів. 
БЕРИЛІО…,  р. бериллио…, а. beryllium…,  н. Beryllio… —
префіêс, яêий вживається в назвах мінералів, щоб підêре-
слити наявність берилію в сêладі мінералó. Приêлад: бери-
ліовавеліт, бериліоґранат, бериліоãóміт, бериліоміê-
роêлін тощо.
БЕРИЛОБОРАТИ,  -ів, мн. * р. бериллобораты, а. beryl-
loborates, н. Berylloborate n pl — мінерали êласó боратів, яêі
містять берилій, що входить до сêладó êомплеêсноãо боро-
берилієвоêисневоãо радиêала. 
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БЕРИЛОСИЛІКАТИ,  -ів, мн. * р. бериллосилиêаты, а.
beryllosilicates, н. Beryllosilikate n pl — мінерали êласó сил-
іêатів, яêі містять берилій, що відіãрає однаêовó роль з
êремнієм, óтворюючи êомплеêсний берилоêременеêисне-
вий радиêал.
БЕРИЛОСУЛЬФАТИ,  -ів, мн. * р. бериллосóльфаты, а.
beryllosulphates, н. Beryllosulphate n pl — мінерали êласó
сóльфатів, яêі містять берилій, що входить до сêладó êомп-
леêсноãо сóльфатоберилієвоãо радиêала.
БЕРІАСЬКИЙ ЯРУС, БЕРІАС,  -оãо, -ó; -ó, ч. * а. берри-
ассêий ярóс, берриас; а. Berriassian, н. Berrias n, Berriasien n,
Berriasium n — нижній ярóс нижньоãо відділó êрейдової
системи. 
БЕРКЕЇТ, БЬОРКЕЇТ,  -ó, ч. * р. бёрêеит, а. burkeite, н.
Burkeit m — мінерал, сóльфатêарбонат натрію. Формóла:
Na6(SO4)2 CO3. Містить (%): Na2О — 47,67; СО2 — 11,28;
SO3 — 41,05. Синãонія ромбічна. Кристали призматичні.
Спайності немає. Гóстина 2,57. Тв. 3,75. Колір білий до
сірóватоãо. Прозорий. Крихêий. Злом раêовистий. Блисê
сêляний. Рідêісний. Виявлений ó бóромó борошні ãлин в
р-ні о. Сьорлз-Лейê (шт. Каліфорнія, США) разом з êаль-
цитом, ãалітом, ãейлюситом, тихітом, троною, сóльфоãа-
літом і бóрою. Інша назва — берêіт.
БЕРМА,  -и, ж. * р. берма,  а. bench,  banguette, berm; н.
Berme f — 1) При підземній
розробці родовищ — смóãа,
яêа приляãає до êонтóра
об'єêта, що охороняється від
впливó ãірничих робіт, зовні-
шня межа яêої є початêовою
для побóдови запобіжноãо
цілиêа. Ширина Б. в залеж-
ності від типó родовища і êа-
теãорії охорони знаходиться
в межах 2-20 м. 2) При
відêритій розробці родов. —
ãоризонтальний або слабêо-
похилий майданчиê на не-
робочомó борті або неро-
бочій ділянці бортó êар’єрó,
яêий розділяє сóміжні за ви-
сотою óстóпи. Розрізнюють
Б. запобіжнó і транспортнó.
Запобіжна Б. призначена
для підвищення стійêості і
зменшення ãенеральноãо êó-
та óêосó бортó êар'єрó, а та-
êож для запобіãання випад-
êовомó випадінню шматêів
породи на розташовані ниж-
че óстóпи. Ширина запобі-
жної берми за Правилами
безпеêи повинна бóти не
меншою за 0,3 висоти óстó-
пó, але не менше розмірó,
достатньоãо для розташó-
вання на Б. обладнання для
навантаження і транспортó-
вання шматêів породи, що впали. Транспортна Б. призна-
чена для розміщення трансп. шляхів, яêі з'єднóють робочі
майданчиêи óстóпів з êапітальними траншеями. Транс-
портнó Б., яêа поєднóє деêільêа óстóпів, називають з’єд-
нóвальною. Частина верхньоãо майданчиêа óстóпó, шири-

на яêоãо дорівнює розмірó основи призми обвалення, на-
зивається Б. безпеêи.
БЕРНУЛЛІ РІВНЯННЯ,  -…, с. * р. Бернóлли óравнение; а.
Bernoulli`s theorem; н. Bernulligleichung f — рівняння ãiдро-
механiêи, яêе визначає зв'язоê мiж швидêiстю v рiдини,
тисêом p в нiй та висотою h частиноê над площиною вiд-
лiêó. Встановив йоãо ó 1738 р. Д. Бернóлi. Для елементар-
ноãо ламiнарноãо стрóменя iдеальної нестисливої рiдини
Б.р. має виãляд:

де ρ — ãóстина рiдини; g — присêорення вiльноãо падiння.
В останньомó рiвняннi всi члени мають розмiрнiсть тис-

êó; p — статичний тисê;  — динамiчний тисê; h ρ g

— ваãовий тисê. Яêщо таêi рiвняння записати для двох
перерiзiв течiї, то матимемо:

Для ãоризонтальної течiї першi члени зліва і справа цьоãо
рiвняння вiдпадóть i воно набере виãлядó:

тобто в óсталенiй ãоризонтальнiй течiї iдеальної нестисли-
вої рiдини в êожномó її перерiзi сóма статичноãо i динамiч-
ноãо тисêів бóде сталою. Отже, в тих мiсцях течiї, де
швидêiсть рiдини бiльша (вóзьêi перерiзи), її динамiчний
тисê збiльшóється, а статичний зменшóється. На цьомó
явищi основана дiя стрóминних насосiв, ежеêторiв, вит-
ратомiрiв Вентóрi i Пiêо, пóльверизаторiв. Б.р. є наслiд-
êом заêонó збереження енерãiї. Яêщо ж рiдина не iдеальна,
то її механiчна енерãiя розсiюється i тисê вздовж трóбоп-
роводó, по яêомó тече таêа рiдина, спадає. Для реальної
в’язêої рідини в правій частині рівнянь щодо тисêó, треба
дописати величинó втрат тисêó ∆рвт на ãідравлічний опір
рóхові. Б.р. широêо виêористовóють для розв'язóвання
баãатьох ãiдравлiчних задач ó нафтоãазовiй справi.
В.С.Бойêо.
БЕРТ’ЄРИН,  -ó, ч. * р. бертьерин, а. berthierine, н. Berthi-
erin m — мінерал, ãідроêсилалюмосиліêат заліза та маãнію з
ãрóпи хлоритів. Формóла: (Fe2+, Fe3+, Mg)2-3 (Si,
Al)2O5(OH)4. Синãонія моноêлінна. Бóдова шарóвата.
Сêладає пласт залізної рóди ó Аянжі (деп. Мозель), зóстр-
ічається в рóдах Шампані, Бóрãóндії, Лотаринãії (Фран-
ція). Залізна рóда. 
БЕРТОЛІДИ,  -ів, мн. * р. бертоллиды, а. bertollides, н. Bert-
hollide n pl — мінерали змінноãо сêладó, яêі знаходяться на
межі між звичайними сполóêами й ізоморфними сóміш-
ами.
БЕРТРАНДИТ,  -ó, ч. * р. бертрандит, а. bertrandite, н. Ber-
trandit m — мінерал, Be4(OH)2[Si2O7]. Діортосиліêат берилію
острівної бóдови. Вміст ВеО 34,5-41,6%; SiО2 — 50,3. Син-
ãонія ромбічна. Стрóêтóра представлена пов'язаними
один з одним шарами здвоєних тетраедрів. Утворює др-
ібні пластинчасті êристали, радіально-променисті і
снопоподібні аґреґати, зерна. Хараêтерні двійниêи. Без-
барвний, білий, рідше рожевий, жовтий; прозорий.
Спайність довершена. Крихêий. Тв. 6-6,5. Гóстина
2,59-2,6. Поширений в ãідротермальних берилієвих родо-
вищах (в асоціації з флюоритом, фенаêітом, êварцом, поль-

Рис. Берма: а) при підземній 
розробці родовищ: 1 — об’єêт, 
яêий підляãає охороні; 2 — 
берма; 3 — запобіжний (охо-
ронний) цілиê; 4 — напрямêи 
падіння і простяãання пласта; 

5 — êóт падіння пласта; 
б) при відêритій розробці родо-
вищ: 1 — неробочий борт 

êар’єрó; 2 — берми; 3 — верхні 
брівêи óстóпів; 4 — нижні 
брівêи óстóпів; 5 — відêоси 

óстóпів.
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овим шпатом та ін.) і берилійвмісних ґранітних пеãма-
титах яê продóêт зміни берилó. Зóстрічається в
êварц-вольфраміт-молібденітових жилах, ґрейзенах і пеã-
матитах нефелінових сієнітів. Зóстрічається таêож ó пеã-
матитових жилах разом з берилом, тóрмаліном, ãердеритом
та ін., іноді в порожнинах ó виãляді псевдоморфоз по бери-
лó. Б. — один з ãоловних берилієвих мінералів. Осн. метод
збаãачення — флотація при рН 8,3, а таêож êомбінована
переробêа, що передбачає отримання з бідних рóд флото-
êонцентратó, змішóвання йоãо з баãатою рóдою, содою,
фтористим натрієм та вилóãовóвання берилію з отриман-
ням ãідрооêисó та ін. сполóê Be. Від берилó Б. відоêре-
млюється маãнітною сепарацією.
БЕРЦЕЛІАНІТ,  -ó, ч. * р. берцелианит, а. berzelianite, н. Ber-
zelianit m — мінерал, селенід міді êоординаційної бóдови
Cu2-xSe. Містить (%): Cu — 61,62; Se — 38,38. Домішêи: Ag,
Ti. Синãонія êóбічна. Спайності не має. Гóстина 6,7. Тв. 2.
Колір срібно-білий, швидêо тьмяніє. Блисê металічний.
Риса блисêóча. Непрозорий. Зóстрічається ó виãляді
вêраплениêів, дендритоподібних êірочоê та щільних óтво-
рень. Помічений з іншими селенідами ó ãідротермальних
залізних рóдах та êальцитових жилах. Рідêісний. 
БЕРЦЕЛІЇДИ,  -ів, мн. * р. берцелииды, а. berzeliides, н.
Berzeliide m pl — мінерали, що містять певний хім. елемент
різних валентностей. 
БЕСКИДИ  — система ãірсьêих хребтів ó півд. смóзі Кар-
пат, ó межах Польщі, Уêраїни, Чехії та Словаччини. Про-
стяãається між долинами річоê Морави та Мизóнêи. Дов-
жина понад 300 êм. Висота до 1725 м — (ã. Баб’я). Б. східні
розташовані на Львівщині смóãою завдовжêи  понад 100
êм, завширшêи до 18-30 êм. Висоти 800-1000 м (маêс.
1362 м — ã. Маãóра). Корисні êопалини: поêлади нафти,
озоêеритó, êалійної солі, бóд. матеріалів тощо. Численні
джерела мінеральних вод.
БЕТА-РАДІОАКТИВНІСТЬ,  -…-сті, ж. * р. бета-радио-
аêтивность, а. beta radioactivity, н. Betaradioaktivität f — пе-
ретворення атомних ядер ізотопів одних хімічних еле-
ментів на інші внаслідоê випромінювання бета-части-
ноê. Інша назва — бета-розпад.
БЕТА-СПЕКТРОМЕТР, -…-а, ч. * р. бета-спеêтрометр,
а. beta spectrometer, н. Beta-Spektrometer n — прилад, за до-
помоãою яêоãо досліджóють спеêтр (розподіл за енерãією)
бета-частиноê.
БЕТА-ЧАСТИНКИ,  -…-ноê, мн. * р. бета-частицы, а.
beta-particle, н. Betateilchen n pl — елеêтрони й позитрони,
що їх випóсêають атомні ядра деяêих радіоаêтивних речовин.
БЕТАФІТ,  -ó, ч. * р. бетафит, а. betafite, н. Betafit m —
мінерал, танталоніобат óранó. Формóла: (Са, Na, U)2(Ti,
Nb, Ta)2O6(O, OH, F). Синãонія êóбічна. Кристали оêтаед-
ричні, іноді додеêаедричні. Спайності немає. Тв. 4-4,5.
Гóстина 3,7-5. Колір зеленóвато-êоричневий. Блисê восêо-
вий до сêляноãо. Метаміêтний. Злом раêовистий. Крих-
êий. Знайдений ó пеãматитах на Мадаãасêарі, в Сибірó і в
Норвеãії. Асоціює з пірохлором. 
Розрізняють: бетафіт алюмініїстий (різновид бетафітó з

Маньчжóрії, що містить 15,68% Al2O3); бетафіт ітріїстий (різн-
овид бетафітó, яêий містить до 11% Y2O3); бетафіт рідêісноземе-
льний (те ж саме, що й бетафіт ітріїстий); бетафіт свинцевий
(різновид бетафітó з відношенням Pb:U=3:8); бетафіт танталис-
тий (різновид бетафітó, яêий містить до 30% Ta2O5); бетафіт
титановий (різновид бетафітó з відношенням Ti : (Nb+Ta) : Fe =
9 : 3 : 1); бетафіт цирêоніїстий (різновид бетафітó з êарбонатитів
Карелії, яêий містить до 10% ZrO2).
БЕТОНІТ,  -а, ч. *р. бетонит, а. concrete block, pre-cast
concrete segment; н. Betonit m, Betonformstein m — елемент

êріплення ãірничої виробêи, що являє собою бетонний
êамінь прямоêóтної форми масою до 45 êã.
БЕТОНІТОВЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. êріпле-
ння бетонітове. 
БЕТОННЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. êріплення
бетонне. 
Б’ЄФ,  -ó, ч. * р. бъеф; а. pool, quiet reach, reach, race;  н. Hal-
tung f, Kanalstufe f, Wassergang m — ділянêа водоймища, рі-
чêи, êаналó вище або нижче водонапірної спорóди (ãреблі,
шлюзó і т. ін.). Розрізняють верхній Б., нижній Б. і розділ-
ьний Б.
Б’ЄФ ВЕРХНІЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. бъеф верхний; а. head
water, upper pool, upper reach, upstream wall; н. Oberwasser n,
obere Haltung f, Oberstau m — ділянêа рóхомої води або во-
ди, яêа перебóває в споêої, що розміщена перед водона-
пірною спорóдою.
Б’ЄФ НИЖНІЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. бъеф нижний; а.
downstream, tail-water, downstream wall; н. Unterwasser n,
untere Haltung f — ділянêа рóхомої води або води, розміщ-
еної за водонапірною спорóдою.
БІБЛІОГРАФІЯ ГІРНИЧА,  -ії, -ої, ж. * р. библиоãрафия
ãорная, а. mine bibliography; н. Bergbaubibliographie f — ãа-
лóзь наóê.-праêтич. діяльності, основним завданням яêої
є інформація про дрóêовані праці з ãірничої справи (êниãи,
статті, патенти, стандарти, депоновані рóêописи, дисер-
тації та ін.). Перші êниãи з ãірничої справи з'являються в
Європі ó XV ст. В êінці XVІІІ — на поч. ХІХ ст. випóсêа-
ються перші ãалóзеві жóрнали. Таê, ó Франції ó 1794-1815
виходив ãірн. жóрн. "Journal des mines", з 1816 — "Annales
des mines". У Росії в 1825  — "Горный жóрнал". Перший
значний бібліоãрафіч. посібниê з ãірництва виданий ó
1798 -99 рр. в Німеччині (Gаtterer С. W. J. Allgemeines Re-
pertorium der minera-logischen bergwerks-und salzwerk-
wis-senschaftlichen Literatur,  Bd. 1-2, Giessen). В Уêраїні
першою помітною спеціальною роботою з ãірництва бóв
траêтат Ф.Проêоповича “Про êорисні êопалини”
(1705-1709), ряд ãірничих термінів описаний ó першомó
вітчизняномó дрóêованомó тлóмачномó словниêó “Леêси-
êон славеноросьêий та імен толêóвання” Памви Беринди
(1627, Київ). Провідне місце в системі сóчасної поточної
інформації займає реферативний жóрнал “Горное дело”
(Росія). У Велиêобританії випóсêається  "International
petroleum abstracts" (з 1973) і  "Journal of the Institute of
petroleum" (з 1914), ó Франції видана бібліоãрафія М.
Agout Bibliographie des livres, theses et conferences relatifs а
l'industrie du petrole" (1949). У США виходить поêажчиê з
ãазової пром-сті  “Gas abstracts" (з 1945); там же виданий
довідниê  "А Guide to information sources in mining,
minerals, and geosciences", ed. by S. R. Kaplan (1965). Літер-
атóра з óсіх питань ãірничої справи найбільш повно відобр-
ажена в бібліоãрафіч. pозділі жóрналó “Glückauf” (Німечч-
ина, 1865), “Erdöl und Kohle” (Німеччина, 1848), рефера-
тивних жóрналах США, Велиêої Британії, Канади. Цінні
наóêові фонди має Фрайберзьêа ãірнича аêадемія (Німе-
ччина), Шемницьêий меморіальний мóзей (Мішêольц,
Уãорщина), Національний ãірничий óніверситет Уêраїни
(Дніпропетровсьê) та ін. В.С.Білецьêий.
БІВЕРИТ,  -ó, ч. * р. биверит, а. beaverite, н. Beaverit m —
мінерал, основний сóльфат свинцю, міді, тривалентноãо за-
ліза й алюмінію острівної бóдови — Pb(Cu, Fe,
Al)3[(OH)6|(SO4)2]. Містить (%): PbО — 33,71; CuО — 12,02;
Fe2О3 — 18,08; Al2О3 — 3,85; SO3 — 24,18; Н2О — 8,16. Синãо-
нія триãональна. Утворює землисті й пóхêі маси. Хараê-
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терні шестиêóтні міêросêопічні таблитчасті óтворення.
Гóстина 4,36. Колір бóрий або жовтий. Зóстрічається яê
вторинний мінерал в оêиснених свинцево-мідних рóдах. 
БІГУНИ,  -ів, мн. * р. беãóны, а. runner, roll, н. Kollergänge m
pl — машина (чавóнна чаша з обертовими масивними êот-
êами) для тонêоãо подрібнення та змішóвання матеріалів
шляхом їх роздавлювання та частêовоãо стирання. Б. бó-
вають безперервної та періодичної дії, сóхоãо та моêроãо
подрібнення. Має масивні обертові êотêи, що заêріплені
на хрестовині і êотяться по днó чавóнної чаші. Продóê-
тивність вітчизняних Б. 0,5-10 т/ãод (сóхе подрібнення) і
10-30 т/ãод (моêре подрібнення). Найбільш потóжні заêор-
донні Б. мають продóêтивність до 500 т/ãод. Б. застосовó-
ють в ãірничорóдній пром-сті та пром-сті бóд. матеріалів,
при амальґамації рóд.
БІДНА РУДА,  -і, -и, ж. * р. бедная рóда, а. second-class
ore, poor(low-grade, lean) ore; н. armes (geringhaltiges) Erz n;
Erzarmes n, Erzgeringwertiges n — рóда, в яêій вміст êо-
рисноãо êомпонента(тів) значно нижчий від середньоãо
вмістó по родовищах, що розробляються. Залóчають Б.р.
до розробêи по мірі зменшення запасів баãатих рóд. Яê
правило, Б.р. збаãачóють.
БІКІТАЇТ,  -ó, ч. * р. биêитаит, а. bikitaite, н. Bikitait m —
мінерал, водний алюмосиліêат літію. Формóла: 2
[LiAlSi2O6⋅H2O]. Містить (%): Li2О — 6,51; Al2О3 — 26,68;
SiО2 — 55,79; H2O — 9,82. Синãонія моноêлінна. Гóстина
2,29. Тв. 6,5. Безбарвний до білоãо. Блисê сêляний. Форми
виділення: псевдоромбічні таблитчасті êристали, масивні
аґреґати. Вперше знайдений ó Зімбабве (Біêіта) Зóстр-
ічається в пеãматитах. 
БІКСБІЇТ,  -ó, ч. * р. биêсбиит, а. bixbyite, н. Bixbyit m —
мінерал, оêсид марãанцю. Формóла: (Mn3+, Fe3+)2O3. Домі-
шêи: SiO2, CaO, BaO, TiO2. MnO2 — 44,2; MnO — 33; Fe2O3 —

21,9. Синãонія êóбічна. Тв. 6-6,5. Гóстина 4,9. Колір чор-
ний. Риса чорна. Блисê металічний. Непрозорий. Полімо-
рфний з браóнітом. Знайдений з топазом ó пóстотах в ріо-
літах хр. Томас-Рейндж (шт. Юта, США). 
БІЛА СВИНЦЕВА РУДА,  -ої, -ої, -и, ж.  — те ж саме,
що й церóсит.
БІЛОКОРОВИЦЬКИЙ КРЯЖ,  -оãо, -ó, ч.  — височина ó
півн. частині Житомирсьêої області. Простяãається ó
півн.- сх. напрямі на бл. 25 êм. Ширина 1,5-6 êм. Являє
собою денóдаційне останцеве пасмо, що підноситься над
навêолишньою місцевістю на 20-25 м. Б.ê. сêладений
êварцитами. Форми рельєфó денóдаційні. 
БІЛОЦЕРКІВСЬКО-ОДЕСЬКИЙ ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК,
-…-оãо, -оãо, -ó, ч.  — стрóêтóрно відоêремлена сêладова
частина Уêраїнсьêоãо щита. Охоплює басейн сер. течії Пі-
вденноãо Бóãó та верхів’я р. Росі (Київсьêó, Житомирсьêó,
Вінницьêó, Черêасьêó, Одесьêó обл.). Межі Б.-О.т.б. виз-
начаються ãлибинними Немирівсьêим і Тальнівсьêим роз-
ломами. Сêладений ã.ч. ґранітоїдами. Архейсьêі висоêо-
метаморфізовані óтворення — амфіболіти, ґнейси, êварци-
ти, мармóри та ін., яêі зазнали інтенсивної ґранітизації,
збереãлися ó виãляді невелиêих реліêтових тіл. З ґраніто-
їдами пов’язані родовища бóд. матеріалів, зоêрема обли-
цювальноãо êаменю (Київсьêа та Черêасьêа обл.), мінер.
радіоаêтивних вод (Біла Церêва та Миронівêа), численні
прояви êаолінó (Черêасьêа обл.), з метаморфічними êом-
плеêсами — родовища ãрафітó (Заваллівсьêе родов.) та зал.
рóд (Саврансьêе, Ананьївсьêе ó Одесьêій обл.). 
БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКА ЗОНА,  -…-ої, -и, ж.  — теêтоні-
чна стрóêтóра, периферійна частина Передêарпатсьêоãо

проãинó. Сêладена міоценовими моласами, óêладеними
ãлинами, пісêовиêами, ґіпсами й анãідритами. Корисні êопа-
лини: природні ãорючі ãази (Більче-Волицьêе, Рóдêівсьêе,
Дашавсьêе та ін. родовища), самородна сірêа (Передêар-
патсьêий сірêоносний басейн).
БІНАРНИЙ,  -оãо. * р. бинарный, а. binary, н. binär — под-
війний, двоїстий, той, що сêладається з двох частин;
б і н а р н і  с п л а в и  — сплави з двох êомпонентів (ме-
талів, або металó і неметалó); б і н а р н а   сóміш вóãілля —
сóміш двох мароê вóãілля, що збаãачóються разом ó êільê-
існомó співвідношенні, яêе прийнятне за óмовами ефеê-
тивноãо виêористання цієї сóміші в сêладі êоêсової ших-
ти (за поêазниêами здатності шихти до êоêсóвання).
БІНАРНА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж. * р. бинарная система;
а. binary system; н. binäres System n — система, що сêла-
дається з двох частин, елементів, напр., з нафти і вільноãо
ãазó.
БІНДГЕЙМІТ,  -ó, ч. * р. биндãеймит, а. bindheimite, н. Bind-
heimit m — мінерал, водний антимонат свинцю. Формóла:
8[Pb2Sb2 O6(O,OH)]. Синãонія êóбічна. Землисті маси і êірêи.
Тв. 4-4,5. Гóстина 4,6-5,6. Блисê смоляний до землистоãо.
Колір жовтий, êоричневий, сірий, білий або зеленóватий.
Зóстрічається в зоні оêиснення стибійсвинцевих рóд. 
Розрізняють: біндãейміт бісмóтистий (різновид біндãеймітó,

яêий містить до 10 % Ві2О3); біндãейміт сріблистий (різновид бін-
дãеймітó, яêий містить срібло).
БІНІТ,  -ó, ч. * р. биннит, а. binnite, н. Binnit m — мінерал,
різновид тенантитó (тенантит срібло-цинêовистий).
Містить 1,5% Ag i до 8 % Zn. Інша назва — сарторит.
БІОГЕНЕЗ,  -ó, ч. * р. биоãенез, а. biogenesis, н. Biogenese f
— óтворення мінералів ó процесі життєдіяльності орãанізмів.
БІОГЕННІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -рід, мн. * р. био-
ãенные ãорные породы, а. biogenic rocks, organic rocks,
biolithes; н. biogene Gesteine n pl, organogene Gesteine n pl,
Biolithe m pl — осадові ã.п., яêі сêладаються з продóêтів
життєдіяльності тварин та рослин або являють собою їх
залишêи, яêі не розêлалися. За речовинним сêладом вид-
іляють êарбонатні (вапняêи êоралові, форамініферові, êо-
êолітові, раêóшняêи та ін.), êременисті (діатоміт, спон-
ãоліт, радіолярит та ін.), фосфатні (раêóшняêи з фосфат-
них черепашоê, сêóпчення êістоê, ãóано) породи, виêопне
вóãілля та ãорючі сланці. Син. — біоліти (див. біоліт).
БІОГЕОХІМІЧНІ ПОШУКИ,  -их, -êів, мн. * р. биоãеохими-
чесêие поисêи, а. biogeochemical search;     н. biogeochemische
Suchen f pl — пошóêи, основані на вивченні аномальних
êонцентрацій хім. елементів в продóêтах біосфери з метою
виявлення родов. ê.ê. Вперше Б.п. запропоновані в 1920-х
рр. визначним óêраїнсьêим вченим В.І.Вернадсьêим. В
залежності від різновидó живої речовини розрізняють
фітоãеохімічні, торфоãеохімічні, зооãеохімічні Б.п. 
БІОГЕОХІМІЯ,  -ії, ж. * р. биоãеохимия, а. biogeochemistry,
н. Biogeochemie f — наóêа, що вивчає хімічний сêлад живих
орãанізмів та їх óчасть ó ãеохімічних процесах. Основи Б.
заêлав В.І.Вернадсьêий ó 1920-х роêах. Зоêрема Б. розãля-
дає розêладення орãанічних речовин, що пов’язано з ви-
ниêненням ґрóнтів, мóлó, осадових ãірсьêих порід, поêладів
вóãілля, нафти і ãорючих ãазів.
БІОКОНВЕРСІЯ,  -ії, ж. * р. биоêонверсия; а. bioconversion;
н. Biokonversion f — біолоãічний процес трансформації
баêтеріями і ãрибами (міêро- та маêроміцети) висоêомо-
леêóлярних вóãлецевих сполóê. Б. твердих ãорючих êопа-
лин здійснюється з метою біоãазифіêації, біовилóãовóва-
ння, зрідження вóãілля, оêиснення метанó, а таêож для
вилóчення êонцентратів поліметалів з розсипів.
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БІОКОРОЗІЯ,  -ії, ж. * р. биоêоррозия; а. biocorrosion; н. Bio-
korrosion f, Biorost m; Biozerstörung f — êорозія металів,
спричинювана міêроорãанізмами або продóêтами їх жит-
тєдіяльності.
БІОЛІТ,  -ó, ч. * р. биолит, а. biogenic rock, biolithе,  н. Bio-
lith m — ãірсьêа порода, що сêладається з різних орãані-
чних залишêів. Б. поділяють на ãорючі (êаóстобіоліти) —
бóре та êам’яне вóãілля, торф та ін. та неãорючі — êрейда,
вапняê, діатоміт тощо.
БІОМОРФОЗА,  -зи, ж. * р. биоморфоза, а. biomorph, н.
Biomorphose f — псевдоморфозa мінералів та їх аґреґатів по
орãанічних тваринних (зооморфозa) і рослинних (фітомо-
рфозa) рештêах.
БІОСТЕЛ,  -ó, ч. — Див. біостроми.
БІОСТРОМИ,  -м, мн. * р. биостромы; а. biostromes; н.
Biostrome m pl — лінзи ãірсьêих порід значної довжини (де-
сятêи і сотні м), сêладені біоãермними вапняêами. За жит-
тя орãанізмів вони являли собою банêó, що підводилася
над дном басейнó. Сóêóпність послідовно наростаючих в
розрізі (в часі) Б. наз. біостромовим масивом, або біост-
елом. 
БІОТИТ,  -ó, ч. * р. биотит, а. biotite, н. Biotit m — мінерал
êласó силіêатів (алюмосиліêат шарóватої бóдови). Збаãа-
чений залізом член ізоморфноãо рядó KFe3 (OH, F)2

[AlSi3O10] — KMg3(OH,F)2[AlSi3O10], яêий належить до
ãрóпи триоêтаедричних слюд (залізисто-маãнезіальна слю-
да). Колір від жовтоãо, бóроãо до чорноãо. Сêлад і власти-
вості змінюються від залізноãо різновидó — лепідомеланó
до маãнієвоãо різновидó  — флоãопітó. Синãонія частіше
моноêлінна. Гóстина 3,02-3,12. Тв. 2-3,5. Блисê сêляний.
Важливий породоóтворювальний мінерал маãматичних, ме-
таморфічних і метасоматичних порід. Виêористовóють яê
елеêтроізоляційний матеріал, для виãотовлення фарби.
Від прізвища францóзьêоãо вченоãо Ж.- Б. Біо.
Розрізняють: біотит 1М (політипна модифіêація біотитó, еле-

ментарна êомірêа яêої сêладається з одноãо тришаровоãо паêета і
шарó êалієвих оêтаедрів); біотит 1Мd (те саме, що біотит 1М, але
невпорядêований); біотит 2М1 (політипна модифіêація біотитó,
яêа має в елементарній êомірці паêети двох орієнтацій, і томó
шари повторюються через один); біотит 2М2 (політипна модиф-
іêація біотитó, яêа відрізняється від біотитó 2М1 іншим мотивом
óпаêóвання атомів); біотит 3Т (політипна триã. модифіêація
біотитó, в яêій ó заãальній óпаêовці по осі заêономірно черãó-
ються паêети трьох орієнтацій); біотит баріїстий (різновид біот-
итó, яêий містить до 7 % ВаО); біотит залізно-титановий
(різновид біотитó, яêий містить до 4 % ТіО2); біотит êальціїстий
(різновид біотитó, яêий містить до 14,3 % СаО); біотит маãнезіал-
ьний (зайва назва флоãопітó); біотит марãанцевий (різновид біот-
итó, яêий містить до 21,5 % MnO i Mn2O3); біотит нормальний
(біотит, ó яêоãо Mg>Fe); біотит титановий (різновид біотитó,
яêий містить до 13 % ТіО2); біотит хромистий (ãіпотетичний
біотит з вмістом Cr2O3); біотит цезіїстий (різновид біотитó, яêий
містить до 3 % Cs2O).
БІОФІЛЬТР,  -а, ч. * р. биофильтр, а. biological filter, н. bio-
logisches Filter m, n — спорóда для біолоãічноãо (з застосó-
ванням міêроорãанізмів) очищення побóтових і промисло-
вих стічних вод.
БІРМІТ, БУРМІТ,  -ó, ч. * р. бирмит, а. birmite, н. Birmit f
— темно-бóрий, червонóватий або жовтий різновид бóрш-
тинó (янтарю). Cêлад ó %: С — 80,05; Н — 11,50; О —
8,43%; S — 0,02; зола 0,2-0,6. Тв. 2,5-3,5. Гóстина
1,03-1,09. Зóстрічається ó Верхній Бірмі (М’янмі). 
БІРЮЗА,  -и, ж. * р. бирюза, а. turquoise (biryusa), н. Türkis
m, Kallait m — мінерал. Формóла: Cu Al6 [(OH)2(PO4)]4

4H2O. Домішêи: Si, Са, Sr, в менших êільêостях — Zn,  Мо,
Ni, Со, V, Ti, Ba, Be, Mg та ін. Гіперãенний мінерал êласó
фосфатів. Синãонія триêлінна. Гóстина 2,6-2,84. Тв.

5,5-6,5. Колір зелений, ãолóбий, зелено-сірий. Блисê вос-
êовий. Утворюється при еêзоãенних процесах разом з бó-
рими залізняêами, халцедоном, êаолінітом та іншими вто-
ринними мінералами в мідних родовищах. Б. досить
êрихêа. Виниêає ã.ч. в областях з аридним êліматом. До-
роãоцінний êамінь. Гол. родовища: Бірюзаêан, Півн. Тад-
жиêистан; Нішапóр, Іран; Вілла-Гроóв, Серріллос, США.
Різновиди Б.: бірюза виêопна (те саме, що бірюза êістяна);

бірюза ãолóбóвато-зелена (інша назва бірюзи); бірюза залізиста
(різновид бірюзи, яêий містить до 5,32 % FeO); бірюза залізна
(різновид бірюзи, яêий містить до 21,29 % Fe2O3); бірюза західна
(торãовельна назва бірюзи); бірюза êістяна (різновид бірюзи, яêий
являє собою виêопні орãанічні рештêи: êістêи та зóби; сêладена
переважно міêроêристалічним апатитом, забарвленим віві-
анітом ó синій êолір); бірюза êолорадсьêа (бірюза з плато Коло-
радо, США); бірюза натічна (бірюза ó виãляді натічних аґреґатів);
бірюза невадсьêа (інша назва варисцитó); бірюза персидсьêа
(торãовельна назва бірюзи з Іранó); бірюза східна (торãовельна
назва бірюзи).

БІСЕКТОР,  -а, ч. * р. бисеêтор, а.
besector, н. Bisektor m — два вертиêальних
штрихи сітêи нитоê візирної трóби
марêшейдерсьêоãо або ãеодезичноãо прила-
дó, яêі спільно виêористовóють для візó-
вання на ціль шляхом введення її в про-
міжоê між штрихами. Відстань між
штрихами вибирається таêою, щоб віз-

óвальні промені, що проходять через них, óтворили в ãоло-
вній точці об'єêтива êóт γ ó межах 30-60". У цьомó випадêó
спостеріãач при наведенні припóсêається найменшої по-
хибêи, яêа виражається формóлою  

,

де  — особиста похибêа спостеріãача. В.В.Мирний.
БІСКВІТ,  -ó, ч. * р. бисêвит, а. stear plate, н. Biskuit m — 1)
Порцелянові пластинêи, на яêих визначають êолір риси
мінералів. 2) Не поêритий поливою фаянс. Відомий в Єв-
ропі з ХVІІІ ст.
БІСМАЛІТИ,  -ів, мн.  — Див. інтрóзія.
БІСМІТ,  -ó, ч. * р. бисмит, а. bismite, н. Bismit m — 1) Мін-
ерал, триоêсид бісмóтó. Формóла: Bi2O3. Синãонія моноêлі-
нна. Гóстина 8,6. Масивні аґреґати, êірочêи. Колір сірóв-
ато-зелений до жовтоãо. Продóêт оêиснення бісмóтових
рóд. Зóстрічається в Калаві (Болівія). 2) Те ж саме, що й
бісмóт самородний.
БІСМОКЛІТ,  -ó, ч. * р. бисмоêлит, а. bismoclite,  н. Bismo-
clit m — оêсихлорид бісмóтó. Формóла: 2[BiOCl]. Містить
(%): Bi2О3 — 89,41; Cl — 13,67.Синãонія тетраãональна. Гóс-
тина 7,36. Тв. 2-3. Форми виділення: дрібні лóсêóваті
êристали або щільні землисті маси. Спайність досêонала.
Кремово-білий, сірóватий, жовтóвато-êоричневий. Про-
свічóє в дрібних зернах. Вторинний мінерал, яêий óтво-
рюється при зміні бісмóтинó або самородноãо бісмóтó.
Асоціює з ярозитом, алóнітом, церóситом, вісмóтином, йо-
дарãіритом.  
БІСМУТ,  -ó, ч. * р. висмóт, а. bismuth; н. Wismut n — хім-
ічний елемент, символ Вi, ат. н. 83;  Ат. м. 208,980.;
сріблясто-рожевий метал. Вміст Б. в земній êорі
1,7х10-5мас.%. Відомо понад 100 мінералів Б. Осн. пром.
значення мають самородний бісмóт, бісмóтин і сóльфо-
солі Б. У зоні ãіперãенезó ці мінерали переходять ó важêо-
розчинні ãідрооêиси і основні êарбонати Б. Осн. форма
присóтності Б. ó вивержених породах — власна аêцесорна
мінералізація. Найбільш значні êонцентрації Б. відмічені в
êислих породах. Відносно збаãачені Б. продóêти пізніх фаз

Рис. Бісеêтор
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êристалізації маãми. Власне бісмóтові родов. рідêісні і не-
велиêі за масштабами. Сóпóтня бісмóтова мінералізація
виявлена в рóдах праêтично всіх висоêо- і середньотемпе-
ратóрних родов. W, Sn, Мо, Cu, Pb, Аu, Co. Бісмóт засто-
совóється в металóрãії для виãотовлення леãêоплавêих
сплавів, фармацевтичній та хімічній пром-сті, атомній
енерãетиці, елеêтроніці, сêляній і êерамічні пром-сті. 
БІСМУТ САМОРОДНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. висмóт само-
родный, а. native bismuth; н. gediegenes Wismut n — мінерал
êласó самородних елементів, Bi. Має незначні домішêи Sb,
Pb, Те, As, S та ін. Синãонія триêлінна. Колір Б. с. срібля-
сто-білий, з рожевóватим відтінêом на свіжомó зламі і êо-
ричневим на старомó; хараêтерні жовтóвато-червоні роз-
води. Леãêо ріжеться ножем. Спайність довершена в одно-
мó напрямі. Тв. 2,5. Гóстина 9,75 ± 0,05. Леãêоплавêий
(270оС). Б.с. — типовий напівметал; питомий елеêтрич.
опір бл. 1,2х10-6 Ом·м і сильно залежить від домішоê. Б.с. —
ãідротермальний мінерал, входить до сêладó бісмóтових
рóд. Збаãачóється аналоãічно бісмóтинó. Б.с. відносно рі-
дêо óтворює пром. сêóпчення, подібні тим, яêі виявлені,
напр., ó Рóдних ãорах, в Болівії та Австралії.
БІСМУТИН,  -ó, ч. * р. висмóтин, а. bismuthine,
bismuthinite,  bismuth glance, н. Bismuthinit m, Bismuthin n —
мінерал êласó сóльфідів, підêласó простих сóльфідів, сірчи-
стий бісмóт. Сêлад Bi2S3. Непрозорий, сріблясто-білий з
металічним блисêом. Вміст Bi до 81%. Часто присóтні домі-
шêи Pb (до 5%), Cu (до 3,2%), іноді Sb (до 2,4%), Se (до
8,8% в селенобісмóтині). Синãонія ромбічна. Колір від
олов'яно-білоãо до свинцево-сіроãо, іноді з жовтóватими
або синюватими розводами. Блисê металічний. Ріжеться
ножем. Спайність довершена в одномó напрямі. Тв. 3,5.
Гóстина 6,8. Б. — напівпровідниê n-типó. Питомий елеêт-
ричний опір сêладає в середньомó 5,7х102 Ом⋅м. Б. — ãідр-
отермальний  мінерал; зóстрічається в жильних олов'яно-
вольфрамових родов. і ґрейзенах, в сêарнах, в арсено-бісм-
óтових, мідно-бісмóтових, золото-бісмóтових родов., іноді
в пеãматитах. Хараêтерний для олов'яних родов. Болівії і
олов’яно-свинцево-цинêових родов. Японії. Б.- ãол. мін-
ерал бісмóтових рóд, але велиêі сêóпчення Б. зóстрічаються
рідêо. Бісмóтова рóда. Осн. метод збаãачення — флотація. 
БІСМУТИТ,  -ó, ч. * р. висмóтит, а. bismuthite, н. Bismutit m
— êарбонат бісмóтó шарóватої бóдови. Формóла:
Bi2[O2CO2]. Синãонія тетраãональна. Утворює порошêо-
подібні та землисті маси. Гóстина 6,1-7,7. Тв. 2,5-3,75.
Рисêа сіра. Продóêт вивітрювання бісмóтинó.
БІСМУТОВІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. висмóтовые рóды, а.
bismuth ores; н. Wismuterze n pl — природні мінеральні óтво-
рення, що містять бісмóт в êільêостях, при яêих еêономі-
чно доцільне йоãо вилóчення. Крім власне Б.р., виділяють
бісмóтовмісні рóди — рóди êольорових і блаãородних ме-
талів, в яêих бісмóт є попóтним або одним зі сêладових
êомпонентів. Бісмóт знаходиться в рóдах ã.ч. ó формі
власних мінералів, меншою мірою — ó виãляді домішêи ó
ґаленіті і стибієвих сóльфосолях. У природі відомо понад
60 рóдних бісмóтових мінералів, з них основні: бісмóт са-
мородний (містить 95,9-99,9% Bi), бісмóтин (81,3% Bi), êо-
заліт (42% Bi), айêініт (36,3% Bi), тетрадиміт (59,27% Bi),
телóробісмóтит (52% Bi), бісміт (89,7% Bi), бісмóтит
(76,5-91,4% Bi). Родовища Б.р. розрізняють ендоãенні та еê-
зоãенні. Гол. ендоãенні родов. Б.р. — постмаãматичні, ãене-
тично пов'язані з ґранітоїдними êомплеêсами. Осн. зна-
чення мають бісмóтовмісні рóди (0,001-0,1% Bi) вольфра-
мових, олов'яних, мідних, золоторóдних і свинцево-цин-

êових родов., ã.ч. ґрейзенової, сêарнової, висоêотемпера-
тóрної ãідротермальної ãрóпи (Казахстан, Забайêалля,
Китай); сêарново-шеєлітові (Росія і Півд. Корея); мі-
дносêарнові — США; сêарново-поліметалічні (êраїни
Сер. Азії, Росія, Меêсиêа); оловосóльфідні (Болівія); мі-
дно-золоторóдні (Австралія); мідні і свинцеві (Японія);
поліметалічні (Перó).
БІСМУТОТАНТАЛІТ,  -ó, ч. * р. бисмóтотанталит, а.
bismutotantalite, н. Bismutotantalit m — мінерал, танталат
бісмóтó êоординаційної бóдови. Формóла: BiTaO4. Домі-
шêи: Nb — до 15%. Містить (%): Bi2О3 — 51,33; Ta2O5 —
48,67. За ін. даними, тантал може заміщатися ніобієм.
Синãонія ромбічна. Гóстина 8,7-8,9. Тв. 5-5,5. Стовпчасті
êристали. Спайність досêонала. Риса жовто-бóра, жовта.
Колір смолянисто-чорний, бóрий, ó шліфах безбарвний.
Рідêісний. Зóстрічається в пеãматитах разом з тóрмал-
іном, êаситеритом, мóсêовітом на родовищі Тамба-Гілл
(Уãанда).
БІТ,  -а, ч. * р. бит, а. bit, н. Bit n — 1) У теорії інформації
— одиниця вимірó êільêості інформації. 2) Один із двох
символів (0 і 1), застосовóваних для представлення даних
ó двоїчній системі числення. Число Б. пам'яті ЕВМ визна-
чається маêсимальною êільêістю двоїчних цифр, яêі в ній
вміщаються. Число Б. даних — це êільêість двоїчних
розрядів, в яêих вони записані. 
БІТОВНІТ,  -ó, ч. * р. битовнит, а. bytownite, н. Bitownit m
— мінерал, алюмосиліêат êальцію і натрію з ãрóпи польових
шпатів, проміжний різновид ізоморфноãо рядó плаãі-
оêлазів. Формóла: (Ca,Na)[(Al,Si)AlSi2O8]. Ca, Na частêово
заміщóється К.  Синãонія триêлінна. Форми виділення:
зерна неправильної форми, масивні аґреґати. Тв. 6. Гóс-
тина 2,7. Блисê сêляний до перламóтровоãо. Колір білий
до темносіроãо. Рисêа біла. Вперше знайдений ó Бітаóні
(нині Отава, Канада). Зóстрічається в основних інтрóзи-
вних і ефóзивних породах. Рідêісний.
Розрізняють: бітовніт-анортит (плаãіоêлаз від Ab20An80 до

Ab10An90); бітовніт êаліїстий (різновид бітовнітó, яêий містить
К2О); бітовнортит (те саме, бітовніт-анортит).
БІТУМИ,  -ів, мн. * р. битóмы, а. bitumens, н. Bitumen n pl
— 1) Мінеральні êомплеêси (ãорючі орãанічні речовини),
що сêладаються з вóãлеводнів, óтворилися з білêових і жи-
рових речовин нижчих орãанізмів. Існóють ó ãазовій фазі
(земний ãаз), рідêій (нафта), твердій (озоêерит, земна
смола, асфальт). 2) Б. природні (Б.п.) — орãанічні речови-
ни (дистиляційні рештêи нафти, вóãілля), що розчиня-
ються в орãанічних розчинниêах (сірêовóãлець, бензол,
спирт та ін.). Це ê.ê. орãанічноãо походження з первин-
ною вóãлеводневою основою. Заляãають в надрах ó твер-
домó, в’язêомó та в’язêо-пластичномó стані. З ãенетичної
точêи зорó до Б.п. належать нафта, природні ãорючі ãази,
ãазовий êонденсат, а таêож природні похідні нафти (маль-
ти, асфальти, асфальтити, êерити, ãóміноêерити, озоêе-
рити, антраêсоліти) та їх аналоãи — нафтоїди. Б.п. сêла-
даються з висоêомолеêóлярних вóãлеводнів та ãетероатом-
них (êисневих, сірчистих, азотистих, металвмісних) спо-
лóê. Фіз.-хім. властивості Б.п.: êонсистенція — від в’яз-
êорідêих (мальти) до пóхêих (ãóміноêерити); ãóстина
відповідно 965; 1500 êã/м3; т-ра розм'яêшення від 35оС
(мальти) до неплавêих (êерити, антраêсоліти, ãóміноêер-
ити); розчинність в хлороформі від 100% (мальти, асфаль-
ти) до нерозчинних (антраêсоліти). Класифіêаційні межі
для розчинних Б.п. визначають за вмістом масел: мальти
65-40%, асфальти 40-25%, асфальтити 25-5%; для не-
розчинних бітóмів — за параметрами елементноãо сêладó і
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оптич. даними. Елементний сêлад (С, Н, О, S, N) визна-
чається напівміêро- і маêрометодом, спаленням; метали в
бітóмах встановлюються методами êолориметрії, спеêт-
росêопії, нейтронноаêтиваційним та ін., ãрóповий сêлад —
методами висхідної хроматоãрафії. Основні запаси ас-
фальтових (перев. мальт) приóрочені до моноêліналей. Ро-
дов. розташовóються на зовн. бортах мезозой-êайнозой-
сьêих êрайових проãинів, що примиêають до щитів і
сêлепінь древніх платформ і знаходяться в зоні дії аêтив-
ної інфільтрації. Найбільші з них (запаси в млрд т) лоêал-
ізовані на схилах Канадсьêоãо, Гвіансьêоãо та ін. щитів,
Оленьоêсьêоãо сêлепіння. Родов. подібноãо типó óтвори-
лися в епохи інтенсивноãо підняття êрайових антеêліз,
êоли створювалися óмови для висхідної латеральної міãр-
ації нафти з сóміжних проãинів і оêиснення її сóльфатами і
êиснем інфільтраційних вод. Жильні і штоêверêові
бітóмні сêóпчення формóються на шляхах вертиêальної
міãрації вóãлеводнів по теêтоніч. тріщинах і приóрочені до
лоêальних розривів на нафтоãазоносних стрóêтóрах
(Садêінсьêе, Іванівсьêе, Бориславсьêе та ін. родов.), зо-
нах реãіональних розривів в передових частинах сêладчас-
тих систем і на бортах міжãірсьêих западин і êрайових про-
ãинів. Видобóтоê Б.п. ведеться êар'єрним, шахтним або
свердловинним способами. Б.п. — êомплеêсна сировина,
в осн. хім. і енерãетична. З асфальтових бітóмів отри-
мóють леãêі синтетич. нафти і нафтовий êоêс, êомпонен-
ти моторноãо палива та ін. Б.п. і важêі висоêосмолисті на-
фти — джерела сірêи, цінних металів (V, Ni, Sb, Ge, U та
ін.). 3) Штóчні Б. (продóêти переробêи нафти й êам'яноãо
вóãілля) — тверді пластичні або в'язêі сóміші вóãлеводнів і
їхніх похідних. Одержóють ã.ч. з залишêів переробêи на-
фти, êреêінãó, очистêи мастил (нафтові Б.), êам’яновóãіл-
ьної смоли (êам’яновóãільні Б.), а таêож шляхом еêстра-
êції з торфó та бóроãо вóãілля. В Уêраїні еêстраêцію Б. з
торфó та бóроãо вóãілля проводять бензолом. Зовнішній
виãляд та фізичні яêості Б., яêі виділяються з торфів та
бóроãо вóãілля різні. Вони можóть мати жовте, світло-êо-
ричневе, бóре або чорне забарвлення. Одні з них — тверді
і êрихêі, дрóãі — аморфні порошêи, а треті — мастилопод-
ібні та смолоподібні продóêти різної в’язêості. При анал-
ізах Б. торфів та бóроãо вóãілля ã.ч. визначають дві ãрóпи
сêладових речовин — восêи та смоли. Найбільш цінними
Б. є ті, яêі мають ó своємó сêладі більше вoсêів. Нафтові Б.
застосовóють здебільшоãо ó шляховомó бóдівництві (ас-
фальт, дорожний бітóм), поêрівельних, ãідроізоляційних
матеріалах. Найбільш безпечними ó êанцероãенномó
відношенні для людини є прямоãінні нафтові бітóми
БН-3 та БН-4, яêі реêомендовано виêористовóвати при
бриêетóванні вóãілля. Кам’яновóãільні Б., яêі мають підв-
ищенó êанцероãенність, виêористовóють ó шляховомó
бóдівництві тільêи після додатêової обробêи. Див. таêож
бітóми вóãільні, бітóми торфові. В.І.Саранчóê.
БІТУМИ ВУГІЛЬНІ,  -ів, -их, мн. * р. битóмы óãольные, а.
coal bitumens; н. Kohlenbitumen n pl — продóêти, яêі вилóча-
ють з деяêих типів виêопноãо вóãілля орãаніч. розчинни-
êами. Вихід Б.в. залежить від природи орãаніч. речовини, її
сêладó, стóпеня метаморфізмó, óмов вилóчення і êоли-
вається, яê правило, в межах 1-22%; з підвищенням стó-
пеня вóãлефіêації вихід Б.в. падає. Таê ó вóãіллі Дніпровс-
ьêоãо бóровóãільноãо бас. вміст смол 2,3-20,9%, вóãіллі Пі-
дмосêовноãо бас. — 1,3-4,8%, ó землистомó бóромó вóãіллі
Німеччини — 6,3-36,6%, в америêансьêомó бóромó вóãіллі
— 1,6-14,2%. Найбільш висоêий вихід хараêтерний для

бóроãо вóãілля ãрóпи Б1. Осн. праêтич. цінність має восêо-
ва частина (сировина для одержання бóровóã. восêó —
"монтан-восêó"). Еêстраêційні смоли виêористовóються
таêож яê пом’яêшóвачі ó виробництві лаêів, ґóм та пласт-
мас і яê замінниêи фенолів ó виробництві лаêів, êлеїв то-
що. У Дніпровсьêомó бóровóã. бас. виділено ãóмóсове та
ãóміто-ліптобіолітове вóãілля, яêе має висоêий вихід Б.
(8-20%) при низьêомó вмісті смол (до 25%) і є перспеêтив-
ною сировиною для виділення бóровóãільноãо восêó. 
БІТУМИ ТОРФОВІ,  -ів, -их, мн. * р. битóмы торфяные;
а. peat bitumens; н. Torfbitumen n pl — продóêти, що вилóча-
ють з торфó орãаніч. розчинниêами; осн. сêладові Б.т. —
вісê, смоли, парафіни. Вміст бітóмів в торфі залежить від
йоãо ãенетич. типó і від міри йоãо розêладó. Найбільш
бітóмінозним є верховий торф висоêої міри розêладó
трав'яної (пóшицевої) ãрóпи. При еêстраêції бітóмів з та-
êоãо торфó бензолом вихід продóêтів досяãає 15% (на ор-
ãаніч. масó), бензином — до 9%. У торфах Уêраїни
êільêість бітóмів сêладає 5,6-28,5 %. За елементним сêла-
дом Б.т. містять (в розрахóнêó на орãанічнó масó): вóãлецю
— 65-75%,  водню — 9-12%,  êисню 12-22%. Найбільш ці-
нним продóêтом, яêий еêстраãóється з торфó, є торфовий
вісê. Б.т. виêористовóють в ливарномó виробництві, ó ви-
робництві пластмас, êомпозицій для полірóвання та за-
хистó паперó, шêіри, дерева, а таêож в медицині, побó-
товій техніці. Див. таêож торфовий вісê.
БІТУМІНІЗАЦІЯ, (БІТУМІЗАЦІЯ),  -ії (-ії), ж. * р. битó-
минизация (битóмизация), а. bituminization, bituminous
grouting of rock; н. Bituminierung f — 1) Штóчне заповнення
тріщин ó ґрóнтах і ãірсьêих породах розплавленим  природ-
ним бітóмом. Призначена для створення ãідроізоляц. за-
віс при бóдівництві ãірн. виробоê і підземних спорóд. Б.
ãірсьêих порід вперше застосована в США в 1926. В про-
цесі Б. ãірсьêих порід розплавлений бітóм під тисêом наãн-
ітають ó свердловини. Охолоджóючись, він твердне і запоб-
іãає прониêненню води ó виробêó. 2) Анаеробний процес
розêладання баãатих на жири й білêи орãанічних речовин
(орãанічних рештоê) із втратою êисню, внаслідоê яêоãо
збільшóється вміст вóãлецю та водню й óтворюються па-
рафіни й нафтени. 
БІТУМІНОЗНЕ ВУГІЛЛЯ,  -оãо, -…, с. * р. битóминозные
óãли, а. bituminous coal, н. bituminöse Kohle f — зãідно з êла-
сифіêацією вóãілля США — êлас вóãілля з виходом летêих
речовин 14-35%, вóãлецю бл. 80%, êисню бл. 10%. Приблизно
відповідає óêраїнсьêим марêам êоêсівноãо вóãілля Ж, К, П.
БІТУМОЇДИ,  -ів, мн. * р. битóмоиды, а. bitumoide; н. Bitu-
moiden n pl — êомпоненти орãаніч. речовин порід, ґрóнтів.
Б. розчиняються в орãанічних розчинниêах. Входять до
сêладó природних бітóмів. Розрізняють синбітóмоїди
(синãенетичні вмісним породам) та епібітóмоїди (міãрóючі
ó вмісні породи з інших порід).
БІФІЛЯРНИЙ,  -оãо. * р. бифилярный, а. bifilar,  н. bifilär
— подвійний, двонитêовий.
БІФІЛЯРНІ ШТРИХИ, -их, -ів, мн. — подвійні штрихи
на  лімбах чи здвоєні зображення діаметрально протилеж-
них штрихів лімба в деяêих êонстрóêціях теодолітів (в
осн. висоêоточних і підвищеної точності з оптичними мі-
êрометрами) для підвищення точності роботи міêроме-
тра, виêлючення впливó еêсцентриситетó і похибоê ді-
аметрів лімба.
БІШОФІТ,  -ó, ч. * р. бишофит, а. bishofite; н. Bischofit m —
мінерал êласó ãалоãенідів, MgCl2·6Н2О. Іноді містить домі-
шêи Вr — до 1%. Синãонія моноêлінна. Безбарвний або
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білий, іноді забарвлений тонêодисперсним ãематитом ó
червоний êолір. Блисê сêляний або матовий. Крихêий.
Спайність відсóтня. Тв. 1-2. Гóстина 1,6. Гіãросêопічний,
на повітрі (особливо холодномó) розпливається. Добре
розчинний ó воді і спирті. Має пеêóчий, ãірêий смаê. За
походженням ã.ч. осадовий, хемоãенний. Б. — цінна і де-
шева сировина для одержання маãнію і йоãо сполóê, ви-
робництва маãнезіальноãо цементó; виêористовóється для
просочóвання деревини з метою її зміцнення, ó медицині
(бішофітотерапія). 
БЛАСТЕЗ,  -ó, ч. * р. бластез, а. blastasy, н. Blastese f —
óтворення мінералів при метаморфічних процесах êрис-
талізацією ó твердомó стані. В êожний момент мінералоó-
творення пов’язане лише з невелиêою ділянêою вихідної
первісної породи.
БЛИСКАВЕЦЬ,  -ю, ч. * р. бирюза натечная, а. sinter
turquoise  — стара óêраїнсьêа назва бірюзи натічної.
БЛИСК,  -ó, ч. * р. блесê, а. glance, н. Glanz m — 1) Фізи-
чна властивість мінералів, одна з їх ãоловних діаãности-
чних ознаê. Зóмовлений взаємодією світловоãо променя з
поверхнею мінералó. Розрізнюють блисêи: сêляний, алмаз-
ний, напівметалічний, металічний, а таêож масний і смо-
листий, та блисê, що хараêтеризóє аґреґати мінералів при
ãрóбій нерівності поверхні, — восêовий, а при тонêій —
матовий. 2) Заãальна назва сóльфідів металів, для яêих ха-
раêтерний металічний блисê. 

Розрізняють: блисê авантюриновий (те саме, що êамінь соняч-
ний); блисê арсено-ніêелистий та арсено-ніêелевий (зайва назва
ґерсдорфітó); блисê арсено-стибієво-ніêелевий (зайва назва ґер-
сдорфітó, яêий містить стибій); блисê бісмóтовий (застаріла назва
бісмóтинó); блисê арсеновий, бісмóтовий арсеновий та бісм-
óто-арсеновий (сóміш самородноãо арсенó з арсенолітом); блисê
бісмóто-êобальтовий (зайва назва êобальтинó, яêий містить
бісмóт); блисê бісмóто-стибієво-ніêелевий (застаріла назва êалі-
літó); блисê ãнóчêий срібний (штернберãіт); блисê дзерêальний
(верліт); блисê дистомовий (бóрноніт); блисê евтомовий (молі-
бденіт); блисê євãеновий (полібазит); блисê залізний (явноêрис-
талічний різновид ãематитó); блисê залізо-стибієвий
(бертьєрин); блисê êобальто-свинцевий (êлаóсталіт); блисê
êобальтовий (êобальтит); блисê лóсêóватий (зайва назва фран-
êеїтó); блисê марãанцевий (алабандит); блисê арсено-стибієвий
(інша назва стибарсенó); блисê арсено-стибієвий ніêелевий (інша
назва êоринітó); блисê мідний (застаріла назва хальêозинó); блисê
мідно-бісмóтовий (інша назва емплеêтитó); блисê мідно-свинце-
вий (сóміш ґаленітó з хальêозином); блисê мідно-срібний (інша
назва штромейєритó); блисê мідно-стибієвий (інша назва халь-
êостибітó); блисê молібденовий (застаріла назва молібденітó);
блисê молібдено-свинцевий (інша назва вóльфенітó); блисê ніê-
елевий (1 — зайва назва ґерсдорфітó; 2 — зайва назва óльманітó);
блисê ніêелево-бісмóтовий (сóміш лінеїтó з бісмóтином); блисê
ніêелево-арсеновий (зайва назва ґерсдорфітó); блисê ніêел-
ево-стибієвий (óльманіт); блисê олов'яно-мідний (зайва назва
станінó); блисê письмовий (зайва назва сильванітó); блисê ртóт-
ний (зайва назва онофритó); блисê свинцевий (застаріла назва
ґаленітó); блисê свинцевий селеновий (êлаóсталіт); блисê свин-
цевий селено-мідистий (сóміш êлаóсталітó з óманãітом); блисê
свинцево-бісмóтовий (інша назва ãаленобісмóтитó); блисê свин-
цево-арсеновий (сарторит); блисê свинцево-стибієвий (застаріла
назва цинêенітó); блисê селеновий (зайва назва наóманітó); блисê
селено-бісмóтовий (зайва назва ãóанаãóатитó); блисê
селено-свинцево-бісмóтовий ( ãаленобісмóтит селенистий);
блисê селено-срібний (наóманіт); блисê срібний (застаріла назва
арґентитó); блисê срібний ромбічний (інша назва аêантитó);
блисê срібний телóристий (зайва назва ãеситó); блисê срібний
чорний (зайва назва стефанітó); блисê срібно-бісмóтовий (зайва
назва матильдитó); блисê срібно-мідний (зайва назва штромейє-
ритó); блисê срібно-свинцевий (зайва назва ґаленітó, яêий
містить до 1 % Ag); блисê срібно-стибієвий (1 — зайва назва міар-
ãіритó; 2 — зайва назва дисêразитó); блисê сталевий стибієвий
(зайва назва джемсонітó); блисê стибієвий та блисê стибієвий
сірий (застаріла назва антимонітó); блисê стибієвий аêсотомі-
чний та блисê стибієвий променистий (інша назва джемсонітó);
блисê стибієво- арсеново- ніêелевий (інша назва êоринітó); блисê

стибієво-мідний (інша назва бóрнонітó); блисê стибієво-ніêел-
евий (застаріла назва óльманітó); блисê стибієво-ніêел-
ево-êобальтовий (інша назва óльманітó êобальтистоãо); блисê
стибієво-свинцевий (застаріла назва бóрнонітó); блисê стибі-
єво-срібний та блисê чорний срібний (застаріла назва стефан-
ітó); блисê телóристий срібний (інша назва ãеситó); блисê
телóровий (інша назва наãіаãітó); блисê телóро-бісмóтовий
(застаріла назва тетрадимітó); блисê халібіновий (застаріла назва
джемсонітó). В.С.Білецьêий. В.І.Павлишин.
БЛИЩ,  -а, ч. * р. блесê, а. glance, н. Glanz m — стара óê-
раїнсьêа назва блисêó.
БЛІДЕНЬ,  -ю, ч. * р. бóра, а. borax, н. Borax m — стара óê-
раїнсьêа назва бóри.
БЛОК,  -а, ч. * р. блоê,  а. block; unit; н. Block m — 1) Час-
тина цілоãо, що розãлядається самостійно. 2) Констрóê-
тивно та схемно заêінчена частина пристрою, що виêонóє
самостійні (оêремі) фóнêції та являє собою сóêóпність вóз-
лів або ãрóпи елементів та деталей. Наприêлад, блоê живлен-
ня — сêладова частина елеêтрифіêованоãо приладó (пристрою),
що являє собою одне джерело чи набір джерел стрóмó, спожива-
ноãо приладом (пристроєм). Блоê-штатив (блоêовий станоê) — ó
ãеодезії, марêшейдерії — застосовóється для підвісêи і натяãó мі-
рноãо дротó при вимірі довжини прольотó. Б.-ш. входить ó êомп-
леêт базисноãо приладó і сêладається з ãоловêи з блоêом і штóр-
валами, заêріплюється на штативі. У поліãонометрії застосовó-
ються полеãшені блоêові станêи Вітрама. 3) При підземній
розробці вóã. родов. — частина шахтноãо поля, розêрита з
поверхні і провітрювана незалежно. Розподіл на Б. засто-
совóють при висоêомó ãазовмісті шахтних полів розміром
за простяãанням більше 6-8 êм для поліпшення їх венти-
ляції. У інших випадêах розміри Б. за простяãанням —
2,5-5 êм, а за падінням і вхрест простяãанню дорівнюють
розмірам шахтноãо поля. Під Б. розóміють таêож сполó-
чені підземними ãірн. виробêами і незалежно провітрювані
поля деêільêох шахт, об'єднаних в одне ãірниче підпр-
иємство. 4) При підземній розробці рóдних родов. — вий-
мальна дільниця в межах поверхó із застосóванням однієї
системи розробêи; висота Б. дорівнює висоті поверхó, ши-
рина — потóжності рóдноãо поêладó або йоãо частині. 

5) При  відêритій  розробці
родов. — частина óстóпó,
що розробляється самості-
йними засобами відбійêи
або виймання. Виділяють
Б.: еêсêаваторний та висад-
жóвальний. Об'єм ãірн. маси
в Б. повинен забезпечити
безперебійнó роботó ван-
тажноãо обладнання протя-
ãом 2-3 днів. 6) У проãрамó-
ванні — спеціальна виділ-
ена сêладова частина про-
ãрами для ЕОМ, що відпо-
відає одній з взаємопов'яза-

них задач, яêі вирішóються разом. 7) Простий (рóхомий або
нерóхомий) механізм для піднімання важêих предметів, що
має формó êолеса (на осі) з жолобêом по оêолó, через яêе пе-
реêинóто ланцюã, трос чи êанат. 8) Вóзол машини з êільêох
однаêових частин. 9) Збірний елемент, êамінь велиêих
розмірів для бóдівництва; сêріплений êомплеêт чоãо-небóдь;
монтажний елемент.
БЛОК-ДІАГРАМА,  -…-и, ж. * р. блоê-диаãрамма; а. block
diagram, relief-diagram; н. Block-Diagramm n — просторове
зображення поêладó на площині, що побóдоване на основі
принципó (аêсонометричноãо, прямоêóтноãо, êосоêóт-

Рис. Схеми блоêів різноãо призна-
чення: а - направляючий; б - рівн-
оважний; в - рóхомий для виãрашó 
ó силі; ã - рóхомий для виãрашó ó 

відстані.
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ноãо) проеêціювання, поєднóє стрóêтóрнó êартó (або
êартó ãеолоãічноãо зрізó) з двома ãеолоãічними профілями
(профільними розрізами по площинах, яêі перетинаються
на ãраницях ділянêи) і дає змоãó бачити бóдовó поêладó в
об’ємномó зображенні.

БЛОК-ДІАГРАМА ГЕОЛО-
ГІЧНОЇ СТРУКТУРИ,  -…-и,
-…, ж. * р. блоê-диаãрамма
ãеолоãичесêой стрóêтóры, а.
block -diagram of geologic
structure, н. Block-Diagramm n
der geologische n Struktur f —
об’ємне зображення ãеоло-
ãічної (сêладчастої, теêтоніч-
но порóшеної та ін.) стрóêтóри,
виêонане в аêсонометричній,

афінній, веêторній і ін. проеêції.
БЛОК-КОНТАКТ,  -…-а, ч. * р. блоê-êонтаêт, а.
block-contact, auxiliary contact, interlock contact;  н. Blockkon-
takt m — êонтаêт елеêтричноãо апарата, що перемиêає
êола êерóвання чи сиãналізації.
БЛОККОПОЛІМЕР,  -ó, ч. * р. блоêêополимер, блоêсопо-
лимер; а. block copolymer; н. Blockkopolymer(es) n, Blockmisch-
polymer(es) n, Blockmischpolymerisat n, Blockkopolymerisat n
— лінійний полімер, маêромолеêóли яêоãо містять два або
більше видів блоêів, сполóчених лінійно, напр. ААААА-
АА–ВВВВВВВ–ААААААА–. Блоêêополімери знаходять
застосóвання в полімерних êомпозиційних матеріалах, яêі
виêористовóються, зоêрема, при еêсплóатації та ремонті
ãірничошахтноãо óстатêóвання. В.С.Бойêо.
БЛОККОПОЛІМЕРИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. блоêсополиме-
ризация; а. block copolymerization; н. Blockkopolymerisation f;
Blockpolymerisierung f; Block(misch)polymerisation f — синтез
полімерів з оліãомерів або з оліãомерів і мономерів, де маê-
ромолеêóли блоêêополімерів становлять черãóвання ãомо-
полімерних блоêів різних мономерів і сполóчають їх влас-
тивості.
БЛОК МАНІФОЛЬДА,  -а, -…, ч. * р. блоê манифольда; а.
manifold block; н. Manifold-Block m — êомплеêт напірноãо і
приймально-роздавальноãо êолеêторів, змонтований на
шасі автомобіля і призначений для обв'язóвання насосних
аґреґатів між собою і ãирловим óстатêóванням під час на-
ãнітання рідини ó свердловинó.
БЛОК-СХЕМА,  -…-и, ж. * р. блоê-схема, а. block scheme,
flow chart, block diagram; н. Blockschema n — схема машини,
приладó, апарата, пристрою, в яêій основні вóзли (блоêи),
що óтворюють її, зображено прямоêóтниêами та іншими
фіãóрами, а зв'язоê між ними поêазано лініями зі стрілê-
ами.
БЛОКИ ТЕКТОНІЧНІ,  -ів, -их, мн. * р. блоêи теêтони-
чесêие, а. tectonic blocks; н. tektonische Blöcke m pl — ділянêи
земної êори, обмежені розломами. В плані Б.т. баãатоêóтні
ізометричні або довãасті. Розміри від сотень м2 до
мільйонів êм2. Невелиêі Б.т. виділяються в рóдних і шахт-
них полях, при виборі діляноê під бóдівництво. Крóпні Б.т.
— брили літосфери — розрізняються хараêтером теêтоніч.
режимó і специфічністю історії розвитêó. Вони зазнають
вертиêальних (десятêи êм) та ãоризонтальних перем-
іщень, яêі можóть досяãати деê. сотень і тисяч êм. 
БЛОКОВЕ ЗАВОДНЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р. блочное за-
воднение; а. block contour flooding;  н. Blockfluten n, Block-
wasserfluten n — різновидність внóтрішньоêонтóрноãо за-
воднення, що передбачає “розрізання” нафтовоãо поêладó

рядами наãнітальних свердловин на “блоêи” (анãл. block) і
дає змоãó розробляти весь поêлад за один етап без êонсер-
вації запасів ó внóтрішніх зонах і без перенесення фронтó
наãнітання. Б.з. реêомендóється для витяãнóтих по площі
еêсплóатаційних об’єêтів з помірною неоднорідністю
продóêтивних пластів.
БЛОКОВЕ ВИСАДЖЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р. блоêовое под-
рывание, а. bulk blasting, companion blasting, н. Blocksprengen n
— одноразове підривання частини масивó óстóпó
(êар’єрó) при баãаторядномó розташóванні свердловинних
зарядів.
БЛОКОВЕ МАГАЗИНУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. блоêовое
маãазинование, а. block shrinkage,  block shrinkage stopping; н.
Magazinblockbau m, Block-Speicher m — наêопичення від-
битої рóди ó виробленомó просторі очисної виробêи на всю
висотó блоêó (поверхó). Застосовóється при розробці поê-
ладів міцних, не схильних до злежóвання і оêиснення рóд, в
стійêих вмісних породах. При Б.м. висота блоêó, яê прави-
ло, 40-50 м, довжина 50-70 м, відстань між випóсêними
отворами в днищі 4-7 м. Розташовóють блоêи по лінії або
вхрест лінії простяãання поêладó. Відбивання рóди прово-
диться з очисних і підãотовчих виробоê. Див. маãазинóван-
ня êорисної êопалини, системи розробêи з маãазинóванням
рóди.
БЛОКУВАННЯ1,  -…, с. * р. блоêировêа, а. blocking, н. Block-
ierung f, Verriegelung f — фіêсація робочих частин апаратів
та механізмів ó певномó положенні, яêе зберіãається неза-
лежно від тоãо, óсóнено чи ні блоêóючий вплив. Б. підв-
ищóє безпеêó обслóãовóвання і надійність роботи облад-
нання, забезпечóє необхіднó послідовність вêлючення ме-
ханізмів та елементів пристроїв, а таêож обмеження пере-
міщень механізмів ó межах робочої зони. Б. широêо засто-
совóють ó ãірн. промисловості. Механічне Б. êришоê ел.
апаратóри, автоматичних вимиêачів, пóсêачів, êонтаê-
торів та ін. пристроїв шахтної і нафтопромислової авто-
матиêи, що виãотовляється ó вибóхозахищеномó виêо-
нанні, забезпечóє захист обслóãовóючоãо персоналó при
оãлядах і ремонтах, запобіãаючи відêриванню оболонêи
при наявності напрóãи в робочих êамерах апарата. Елеêт-
ричне Б. виêористовóють на шахтномó і êар'єрномó транс-
порті для безпеêи проходження потяãів і підвищення
пропóсêної спроможності відêатних шляхів, на людсьêо-
мó і сêіповомó підйомах шахт для забезпечення заданоãо
циêлó рóхó, в системах óправління ãірн. машинами з ме-
тою запобіãання аваріям тощо.
БЛОКУВАННЯ2,  -…, с. * р. блоêирование, а. blocking, н.
Blockung f — деформація, яêа відбóвається в êристалах
при напрóженні, що перевищóє межó їх міцності. Почи-
нається вона з óтворення мозаїчності й може заêінчитися
перетворенням моноêристалó в поліêристалічний аґреґат.
БЛОЧНЕ (БЛОКОВЕ) КРІПЛЕННЯ,  -оãо (-воãо), -…, с.
* р. блочное êрепление, а. blocking support,  block timbering, н.
Blockausbau m — сóцільне баãатошарове êріплення з бетон-
них блоêів; виêористовóють в ãоризонтальних виробêах при
ãірн. тисêó 294-392 êПа і більше. Розрізняють Б.ê. із зво-
ротним і без зворотноãо сêлепіння для жорстêоãо або по-
датливоãо режимів роботи. Податливість досяãається óста-
новленням між блоêами проêладоê з дерева або синтетич.
матеріалів (на основі полістиролó і ін.) товщиною 10-40
мм, що деформóються під навантаженням. Для зведення
Б.ê. застосовóють лебідêó та спеціальний óêладач êріплення.
По мірі óêладання блоêів заêріплений простір  заповнюють
породою. Останнім встановлюють замêовий блоê.

Рис. Блоê-діаãрама ãеолоãі-
чної стрóêтóри.



БЛО — БОГ 92

БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЕ БУДІВНИЦТВО,  -…-оãо, -а,
с. * р. блочно-êомплеêтное строительство; а. block
construction, prefabricated building; н. Blockbauweise f — êом-
плеêс взаємопов’язаних технолоãічних, технічних і орãан-
ізаційних прийомів по створенню і застосóванню блочних
(БП) і блочно-êомплеêтних (БКП) пристроїв. Б.-ê.б. по-
ширене на об’єêтах нафтової і ãазової промисловості: при
облаштóванні нафтових і ãазових промислів, бóдівництві
нафтопереêачóвальних, êомпресорних і ãазорозподільних
станцій маãістральних трóбопроводів; ãазопереробноãо óс-
татêóвання і ін. Застосóвання Б.-ê.б. пов’язано із спе-
цифіêою розробêи нафтових і ãазових родовищ, вимоãами
безперервноãо нарощóвання потóжностей на перших ета-
пах розробêи і заміни обладнання при зміні технолоãі-
чних параметрів та настóпноãо демонтажó. Застосóвання
Б.-ê.б. ґрóнтóється на забезпеченні поставоê на бóдівельні
майданчиêи повністю зібраних і випробóваних БП і БКП,
а таêож êомплеêтів матеріалів, яêі належать до них, дета-
лей, арматóри і вóзлів, що доставляються на бóдівельні
майданчиêи відповідно до робочої специфіêації об’єêта.
БП виêонóються ó виãляді блоêів, блоê-êонтейнерів і
блоê-боêсів. Застосóвання БП значно зменшóє витрати
на проеêтóвання і виробництво обладнання на заводах за
рахóноê серійноãо випóсêó. Перенесення бóдівельно-
монтажних робіт з бóдівельних майданчиêів на про-
мислові підприємства (до 95–99% вартості реалізóється
поза бóдівельними майданчиêами) і зменшення êільêості
витрачених матеріалів на об’єêтах (ó 5–8 разів порівняно з
традиційними проеêтними рішеннями) дають змоãó в 3–
15 разів знизити тривалість і трóдомістêість бóдівел-
ьно-монтажних робіт ó ціломó, а таêож вартість бóдівни-
цтва (на 15–25%). В.С.Бойêо.
БЛУКАЮЧІ СТРУМИ,  -чих, -ів, мн. * р. блóждающие то-
êи, а. stray currents, н. Streuströme m pl, Schleichströme m pl,
Irrströme m pl, Blindströme m pl — стрóми витоêó (відтоêó) в
землю із заземлених елеêтрич. пристроїв (рейоê елеêтро-
транспортó, робочих заземлень елеêтропередачі, силових
êабелів ó місцях порóшення ізоляції тощо). Форма, ампліт-
óда і напрям Б.с. не постійні. На ãірничих роботах Б.с. мо-
жóть спричиняти травмóвання людей, пожежі, вибóхи, пе-
решêоди ó êаналах зв'язêó, посилення êорозійноãо рóйнó-
вання. У êорозійномó відношенні Б.с. особливо небез-
печні від джерел постійноãо і випрямленоãо стрóмів. У
анодних зонах, де стрóм стіêає в землю з металевих час-
тин, рóйнóвання металó відбóвається з швидêістю до 10
мм на ріê. Захист від êорозії, що виêлиêається Б.с, здійсн-
юють посиленими і поляризованими дренажами, êатод-
ними станціями або поляризованими протеêторами. 
БЛЯКЛІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. блеêлые рóды; а. gray
copper ore,  tahr ore,  fahlite; н. Fahlerze n pl — ãрóпа мін-
ералів, сêладних сóльфідів (сóльфосолей) міді, що óтворю-
ють ізоморфний ряд із заãальною формóлою Сu12(Sb, As)4S13.
Крайніми членами рядó є стибіїстий різновид — тетраед-
рит і арсенистий — тенантит. Домішêи: Zn, Fe, Ag, рідше
— Hg, Ni, So, яêі заміняють Сu, а таêож Bi, Se і Те, яêі за-
міняють Sb, As і S. Колір  — від сталевоãо до залізисто-чор-
ноãо. Блисê на свіжомó зламі металічний, спайність від-
сóтня. Тв. 3-4,5. Гóстина 4,6-5,4. Крихêі. Б.р. —  ãідротер-
мальні мінерали. Їх ãоловні сóпóтниêи — ґаленіт, сфале-
рит, хальêопірит, пірит, êварц, барит, êальцит. Б.р. леãêо
вивітрюються, замінюючись малахітом, азóритом, êóпри-
том та ін. Промислове значення має тільêи тетраедрит,
яêий входить до сêладó мідних та сóрм’яних рóд.

БЛЬОДИТ,  -ó, ч. * р. блёдит, а. bloedite, н. Blödit m — мін-
ерал, водний сóльфат натрію і маãнію. Формóла:
4[Na2Mg(SO4)2⋅4H2O]. Синãонія моноêлінна. Сильно зм-
інені êоротêопризматичні êристали, масивні зерна або
щільні аґреґати. Тв. 2,5-3. Гóстина 2,25. Безбарвний, ãо-
лóбóватий або червонóватий. На смаê слабêо ãірêо-соло-
ний. Б. — мінерал евапоритів, зóстрічається в печерах. На-
званий на честь німецьêоãо хіміêа К.Бльоде. Інша назва
— астраханіт. 
БОБКОВІТ,  -ó, ч. * р. бобêовит, а. bobkovite, н. Bobkovit m
— алюмініїсто-лóжний опал — (К, Са, Mg, Fe)0,5(Si29Al)O60.
Сêлад ó %: K2O — 0,28; CaO — 0,37; MgO — 0,26; Fe2O3 —
0,54; SiO2 — 89,2; Al2O3 — 2,87; H2O — 3,24. Колір сірóв-
ато-білий. При висиханні розтрісêóється і стає білим, не-
прозорим. Гóстина 2,238. Зóстрічається в порожнинах ви-
лóãовóвання êарбонатних порід.
БОБОВА РУДА, -ої, -и, ж. — Див. ооліти.
БОБОВИНИ,  -н, мн. * р. бобовины, а. bean ore, favas н. Boh-
nenerze n pl — природні мінеральні óтворення (êонêреції)
еліпсоїдної або сферич. форми розміром від 1 мм до 3 см.
Широêо відомі сêóпчення Б. оêсидів заліза, алюмінію,
марãанцю (т. зв. бобові рóди). Б. розмірами від сотих мм до
1-2 мм сêладають êлас міêроêонêрецій і мають таêі мор-
фолоãічні різновиди: ооїди (овоїди), ґлобóли, сфероліти,
ооліти. Б. êрóпніші за 3 см, що мають êонцентрич. бóдо-
вó, наз. пізолітами. Б. — це аґреґати мінералів, яêі за зовн-
ішнім виãлядом аналоãічні оолітам, але не мають êонцен-
тричношарóватої бóдови.
БОВТИСЬКА ЗАПАДИНА,  -ої, -и, ж.  — óніêальна ãео-
лоãічна стрóêтóра в центральній частині Уêраїнсьêоãо щи-
та. Розташована ó верхів’ї р. Тясмин, на межі Кіровоãра-
дсьêої та Черêасьêої областей. У плані ізометрична. Ді-
аметр 20-25 êм. Являє собою лійêоподібнó депресію ãли-
биною до 600 м, óсêладненó центральним підняттям. За-
êладена ó êристалічних породах щита. На її поверхні заля-
ãають червоноêолірні пісêи тріасовоãо — ранньоюрсьêоãо
віêó. Основнó частинó розрізó становить 300-метрова тов-
ща вóлêаноãенних та осадово-вóлêаноãенних відêладів
верхньоюрсьêоãо, êрейдовоãо та ранньопалеоãеновоãо
віêó. Завершóють розріз осадові óтворення êайнозою —
ãлини, алеврити, ãлинисті ãорючі сланці, бóре вóãілля, торф.
Вважається, що Б.з. — вóлêанічна стрóêтóра. За іншою
версією Б.з. вважають астроблемою, або метеоритним
êратером. 

БОГХЕД,  -ó, ч. * р. боãхед, а.
boghead, algal coal, н. Boghead-
kohle f — вóãілля êласó виêопно-
ãо, яêе виниêло ã.ч. в резóльтаті
перетворення залишêів найни-
жчих рослин. Являють собою
сêóпчення залишêів водорос-
тей — таломоальãініт або êоло-
альãініт (> 50%), розподілених
більш або менш рівномірно в
однорідній зцементованій масі
вітринітó (êолініт, детриніт),
без мінеральних домішоê або з
тонêодисперсними ãлинис-
тими речовинами. Боãхеди ма-
тові, напівматові, світлі, тем-
но-êоричневі на бóровóãільній
стадії, сірóвато-чорні на

êам’яновóãільній; однорідні, монолітні, злам раêовистий,

Міêрострóêтóра боãхедó 
êам’яновóãільної низьêої 
стадії вóãлефіêації. Маце-
рали: альãініт (чорний), 

вітриніт (сірий), інертиніт 
(білий). С1. Львівсьêо-Волин-
сьêий басейн. Відбите сві-
тло, імерсійне середовище. 
Шêала 20 мêм. Фото 

Г.П.Маценêо.
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дóже міцні, в’язêі, запалюються від сірниêа і ãорять із за-
пахом паленої ґóми. Хараêтеристиêи Б.:  Wa до 4%;  Ad —
5-30%; Vdaf 70-93%; Hdaf — 8-12%; Qset = 20,3-25,1 êДж, вихід
первинноãо дьоãтю 50-70%. Б. заляãають серед ãóмóсовоãо
вóãілля ó виãляді прошарêів невелиêої потóжності 20-25 см
(напр., Підмосêовний басейн), рідêо ó виãляді самості-
йних пластів потóжністю до 2 м (Ірêóтсьêий басейн).
Відомі ó Шотландії (назва — від шотландсьêої місцевості
Боãхед), Франції, Австралії, Бразилії, США (шт. Пенсиль-
ванія, Алясêа). В Уêраїні відомі ó Львівсьêо-Волинсьêомó
басейні, рідêо зóстрічаються на Донбасі. Різновиди Б. —
таломоальãініти та êолоальãініти — виділені в детальній
êласифіêації (Гінзбóрã А.І., 1962, 1964). 
БОДЕНШТЕЙН,  -ó, ч. * р. боденштейн, а. bodenstein, н.
Bodenstein m  — те саме, що й янтар.
БОЗИНҐЕН,  -ó, ч. * р. бозынãен, а. bozyngen, н. Boszyngen
— тóфоподібний пористий ґіпс, яêий виниêає при випітн-
юванні ґрóнтових розчинів в областях з аридним êліматом.
Іноді óтворює порожнисті ãорби висотою до 5-6 м, яêі в
еêстрааридних óмовах на пролювіальних площах містять
поêлади щільної êам’яної солі (напр., на півн. підніжжі
Кóньлóня). 
БОЙЛЕР,  -а, ч. * р. бойлер; а. boiler; н. Boiler m, Heisswas-
serspeicher m — пристрій для наãрівання води (переважно па-
рою) в системах теплопостачання й ãарячоãо водопостачан-
ня, напр. при тепловомó діянні на нафтовий поêлад.
БОКИ ВИРОБКИ,  -ів, -…, ж. * р. боêа выработêи, а. sides
of a working, wall of a working; н. Grubenbaustösse m pl — по-
верхні ãірсьêих порід, що обмежóють виробêó з її боêів. 

БОКОВІ (БІЧНІ) ПОРОДИ,  -вих,
-их, -ід, мн. * р. боêовые породы
(вмещающие породы), а. lateral rocks,
н. Nebengesteine n pl — ãірсьêі поро-
ди, що знаходяться збоêó від поêла-
дó ê.ê. або прилеãлі до ньоãо. При
ãоризонтальномó заляãанні поêладó
пласт, що лежить знизó, наз. ґрóн-
том (підошвою), а зверхó — поêрів-
лею. У разі похилоãо (êрóтоãо) заля-
ãання поêладó розрізнюють Б.п. ви-
сячоãо боêó (або висячої сторони),
що знаходяться над поêладом, і ле-
жачоãо боêó (або лежачої сторони),
що знаходяться під поêладом . Влас-
тивості і стан Б.п. впливають на
вибір системи розробêи ê.ê., техн-
іêо-еêономічні поêазниêи бóдівни-

цтва і еêсплóатації ãірн. підприємств. 
БОКСИТИ,  -ів, мн. * р. боêсит, а. bauxite, н. Bauxite m pl
— осадова ãірсьêа порода, що сêладається в осн. з оêсидів і
ãідрооêсидів алюмінію, а таêож оêсидó заліза та різних дом-
ішоê (ãлинистих частиноê). Головні рóдотвірні мінерали
Б.: діаспор, беміт, ґібсит, ґетит, ãідроґетит, ãідроãем-
атит, êаолініт, шамозит, хлорити, рóтил, анатаз,
ільменіт, алюмоґетит, алюмоãематит, сидерит, êальцит,
слюди. За зовн. виãлядом Б. дóже різноманітні. Колір їх
звичайно червоний, бóрóвато-êоричневий, рідше сірий,
білий, жовтий, чорний. За аґреґатним станом виділяють
Б. щільні (êам'янисті), пористі, землисті, пóхêі, ãлино-
подібні; за стрóêтóрними ознаêами — óламêові і êонê-
реційні; за теêстóрою — êоломорфні (однорідні, шарóваті
і т. д.). У зв'язêó з різною пористістю ãóстина Б. змінюєт-
ься від 1800 до 3200 êã/м3. Б. óтворилися або в резóльтаті

ãлибоêоãо хім. перетворення (латеритизації) алюмосил-
іêатних порід в óмовах волоãоãо тропіч. êліматó (латеритні
Б.), або внаслідоê перенесення продóêтів латеритноãо
вивітрювання і їх перевідêладення (осадові Б.). Яêість ла-
теритних Б., яê правило, висоêе, тоді яê осадові Б. мають
різнó яêість. Б. — ãол. рóда для вилóчення ãлиноземó
(Аl2O3) і алюмінію; виêористовóються таêож в абразивній
пром-сті (елеêтроêорóнд), ó чорній металóрãії (флюс при
виплавці мартенівсьêої сталі), для одержання воãнет-
ривів, спеціальних цементів та ін. Б. —  êомплеêсна сиро-
вина; вони містять Ga, а таêож Fe, Ti, Cr, Zr, Nb, рідêісно-
земельні елементи, основна рóда алюмінію. Б. добóвають
відêритим, рідше підземним способами. Велиêими запа-
сами Б. володіє Китай, Уãорщина, Австралія, Ґвінея,
Ямайêа, Ґайана, Сóрінам, Росія, Ґана, Гаїті і Домініêан-
сьêа Респóбліêа, Бразилія, Греція, Індія, Тóреччина,
США, Франція. В Уêраїні є на Заêарпатті, в Приазов’ї та
на Уêраїнсьêомó щиті. Утворюється звичайно в óмовах
тропічноãо êліматó при вивітрюванні порід, що містять
алюміній. Від назви місцевості ле Бо на півдні Франції. 
БОЛЕЇТ,  -ó, ч. * р. болеит, а. boleite, н. Boleit m — мін-
ерал, ãідроêсилхлорид свинцю, міді і срібла. Формóла:
Pb26Cu24Ag9Cl62 (OH)47⋅H2O. Містить (%): Pb — 49,98; Cu —
13,62; Ag — 8,67; Cl — 19,95; O — 3,43; H2O — 4,35. Синãо-
нія тетраãональна та псевдоêóбічна. Кристали псевдо-
êóбічні. Гóстина 5,05. Тв. 3,5-3,75. Колір синій, тем-
но-синій. Блисê сêляний. Риса синя з зеленóватим відт-
інêом. Вперше знайдений ó Болео (шт. Півн.Нижня Кал-
іфорнія, Меêсиêа). Відносно рідêісний вторинний мін-
ерал, асоціює з êóменãітом, псевдоболеїтом, анãлезитом та
фосãенітом. 
БОЛІВІАН,  -ó, ч. * р. боливиан, а. bolivian, н. Bolivian n —
сóмнівна сóльфосіль сêладó — Ag2Sb12S19. Синãонія ромбі-
чна. Спайність ясна. Гóстина 4,82-4,828. Тв. 3. Колір ста-
лево-сірий. Блисê напівметалічний. 
БОЛІВІАНІТ,  -ó, ч. * р. боливианит, а. bolivianite, н. Boli-
vianit m — 1. Те саме, що болівіан; 2. Зайва назва станінó.
БОЛОТНИЙ ГАЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. болотный ãаз, а. marsh
gas,  н. Methan n, Sumpfgas n — метан, присóтній ó природ-
них ãазах. Утворюється ó резóльтаті розêладó рослинних
речовин. 
БОЛОТО,  -а, с. * р. болото, а. bog,  swamp, marsh, moor,
morass; н. Moor n, Sumpf m, Morast m — надмірно зволоже-
на ділянêа земної поверхні, поêрита переважно волоãо-
любними рослинами (ãідрофітами), з рештоê яêих, яê
правило, óтворюється торф. Переважання процесів аêó-
мóляції над розêладанням — ãол. відмінність болотяних
еêосистем від інших. Б. вважають торфовим, êоли внасл-
ідоê процесó торфонаêопичення êоренева система осн.
маси рослин розташовóється в шарі торфó, що відêлався і
не досяãає підстилаючоãо мінеральноãо ґрóнтó. У серед-
ньомó мінім. товщина шарó торфó в цьомó випадêó сêла-
дає 30 см. Заãальна площа Б. в світі приблизно становить
3,5 млн êм2, з них бл. 50% — торфові з ãлибиною торфó
більше 0,5 м. Найбільші території, зайняті Б., зосереджені
в Бєларóсі, Канаді, Фінляндії, США, Росії. В Уêраїні бо-
лотяні масиви зосереджені на північномó заході —
Поліссі.
БОЛЬСОНИ,  -н, мн. * р. больсоны, а. bolsons, н. Bolsone m
pl — (від ісп. bolson) — западини в міжãірсьêих пóстелях
Півн. Америêи.
БОМБА PVT,  -и, -…, ж. * р. бомба PVT; а. PVT bomb,
bottom hole pressure bomb; н. PVT-Bombe f — пристрій для до-

Рис. Боêові породи при 
полоãомó (а) та êрó-
томó (б) заляãанні 

êорисної êопалини: 1 - 
поêрівля; 2 - êорисна 
êопалина; 3 - підошва 
поêладó; 4 - висячий 
біê; 5 - лежачий біê.
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слідження фазової рівноваãи рідина–ãаз сêладних ãазона-
фтових і ãазоêонденсатних вóãлеводневих систем, а таêож
для визначення термодинамічної поведінêи всієї системи і
систем змінноãо сêладó, яêі імітóють стан флюїдó в пласто-
вих óмовах під час еêсплóатації поêладó без підтримóвання
пластовоãо тисêó. Б. PVT дає змоãó визначити тисê P,
об’єм ãазової і рідêої фаз V та температóрó Т. В.С.Бойêо.
БОР,  -ó, ч. * р. бор, а. boron, н. Bor n — хімічний елемент.
Символ В, ат.н. 5, ат.м. 10, 811. Неметал. Темно-сірі êрис-
тали. У природі існóє ó виãляді боратів. Має понад 10
алотропних модифіêацій. Кларê 5·10-3% за масою. Найваж-
ливіші мінерали — бóра та êерніт. Світові запаси бл. 100
млн т. Застосовóють сполóêи борó в металóрãії, медицині,
ядерній фізиці, елеêтроніці тощо.
БОРАТИ,  -ів, мн. * р. бораты, а. borates, н. Borate n pl —
êлас мінералів — солей борних êислот, з яêих найбільше
значення має ортоборна êислота H3BO3. До боратів нале-
жить понад 400 мінералів. Серед власне Б. розрізняють ор-
то-, мета-, піроборати і солі поліборних ê-т, а таêож без-
водні і більш поширені водовмісні Б. Синãонія Б. ромбі-
чна, моноêлінна, іноді êóбічна або триãональна.
Більшість Б. — поліãенні мінерали. Утворюються ã.ч. ó
збаãачених бором соленосних басейнах. Рідше борати
пов’язані з пеãматитами і ãідротермальними та êонтаêто-
во-метасоматичними óтвореннями. В природі зóстрічают-
ься частіше ó виãляді мінералó бóри. Найбільші сêóпчення
Б. — ó вóлêаноãенно-осадових ендоãенних êонтаêто-
во-метасоматичних і ãалоãенно-осадових родовищах. Най-
більші вóлêаноãенно-осадові родов. відомі в США (шт.
Каліфорнія, Невада), Арґентині, Чилі, Перó, Тóреччині і
Китаї, êонтаêтово-метасоматичні — в Росії, США, Перó,
Китаї, Кореї, Німеччині та ін. Виêористовóють ó хімічній,
паперовій, сêлоробній промисловості. 
БОРАЦИТ,  -ó, ч. * р. борацит, а. boracite, н. Boracit m —
мінерал, хлороборат маãнію êарêасної бóдови. Формóла:
8[Mg6B14O26Cl2]. Містить (%): MgО — 31,4; B2О3 — 62,5; Cl
— 7,9. Синãонія ромбічна. При т-рі понад 265 оС — êóбічна.
Спайності немає. Тв. 7. Гóстина 2,9-3. Блисê сêляний.
Прозорий до напівпрозороãо. Колір білий, зелений, сірий
або безбарвний. Утворюється в евапоритах разом з ãал-
ітом, анãідритом, ґіпсом. Дрóãорядне джерело борó. 
Розрізняють: борацит залізистий (різновид борацитó, яêий

містить до 36 % FeO); борацит марãанцевий (різновид борацитó з
невелиêою êільêістю марãанцю); α-борацит (1 — ромбічна низь-
êотемператóрна модифіêація борацитó; стійêа при звичайній
т-рі; вище 265оС переходить ó борацит. 2 — те саме, що борацит);
β-борацит (те саме, що борацит).
БОРДОЗИТ,  -ó, ч. * р. бордозит, а. bordosite, н. Bordosit m
— 1. Різновид срібла, яêий містить до 30,7 % Hg. Колір
жовтий, на повітрі швидêо тьмяніє. Крихêий. Можливо,
те саме, що êонãсберãіт; 2. Оêсихлоридні сполóêи ртóті з
вêлюченнями самородної ртóті й хлорарãіритó.
БОРИСЛАВІТ,  -ó, ч. * р. бориславит, а. boryslawite, н. Bory-
slawit m — твердий êрихêий різновид озоêеритó.
БОРИСЛАВСЬКО -ПОКУТСЬКИЙ ПОКРИВ,  -…-оãо,
-ó, ч.  — теêтонічна стрóêтóра, сêладова частина Пере-
дêарпатсьêоãо проãинó. З півд. заходó переêрита стрóêтó-
рою Сêибовоãо поêривó з амплітóдою насóвó понад 20 êм.
На півн. сході насóнóта на Самбірсьêий поêрив. Флішовий
êомплеêс êрейдовоãо та палеоãеновоãо віêó сêладений
пісêовиêами, ãлинами, мерãелями, а неоãенові нижні моласи
містять êонґломерати, пісêовиêи, соленосні ãлини. Корисні
êопалини: êалійна сіль (Стебницьêе родов.), êам’яна сіль
(Долинсьêе родов.), нафта (Бориславсьêе, Долинсьêе,
Битêівсьêе родов.), озоêерит (Бориславсьêе родов.).

БОРКАРИТ,  -ó, ч. *р. борêарит, а. borcarite, н. Borcarit m
— êислий бороêарбонат êальцію і маãнію —
СаMgH6[(BO3)4 (CO3)2]. Сêлад ó %: CaO — 41,31; MgO —
7,4; H2O — 10,27; B2O3 — 24,77; CO2 — 15,64. Домішêи:
FeO, Al2O3. Синãонія моноêлінна. Утворює сóцільні дрі-
бноêристалічні виділення радіально-тичêóватої бóдови.
Спайність досêонала. Гóстина 2,77. Тв. 4. Колір зеленóва-
то-ãолóбий, таêож безбарвний. Блисê сêляний. Знайде-
ний на êонтаêті доломітів з ґранітоїдами в Сибірó.
БОРНІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. борные рóды, а. borax,
tіncal; н. Borerze n pl — природні мінеральні óтворення, що
містять бор в таêих сполóêах і êонцентраціях, при яêих їх
пром. виêористання технічно можливе і еêономічно доц-
ільне. Яê Б.р. виêористовóються природні борати і боро-
силіêати. Найбільш поширені борати натрію, êальцію і
маãнію. Попóтні êорисні êомпоненти Б.р. — залізо, олово,
сóльфіди êольорових металів. Родов. ãенетично розділ-
яють на ендоãенні та еêзоãенні. Ендоãенні мають перев. êон-
таêтово-метасоматич. ãенезис і óтворюються боратами в
формації маãнезіальних сêарнів або боросиліêатами в фор-
мації вапняêових сêарнів. Еêзоãенні родов. поділяють на
вóлêаноãенно-осадові, в яêих переважають борати êаль-
цію, і ãалоãенно-осадові з боратами маãнію. Самостійний
тип еêзоãенних родов. — мінералізовані води ãарячих
джерел, озера ропи. Б.р. розробляють ã.ч. підземним спо-
собом. Найбільші родов. Б.р. відомі в Росії, Китаї, Кореї,
США, Арґентині, Перó, Чилі, Тóреччині.
БОРНІТ,  -ó, ч. * р. борнит, а. bornite, н. Bornit m, Buntkup-
ferkies m, Buntkupfer(erz) n, bunter Kupferkies m, Chalkomenit
m — важливий мінерал міді (êласó сóльфідів). Сóльфід міді
та заліза êоординаційної бóдови. Формóла: Cu5FeS4.
Містить (%): Cu 52-65; Fe 8-18; S 20-27. Синãонія ромбічна.
Вище 2000С переходить ó êóбічнó модифіêацію. Гóстина
4,9-5,3. Тв. 3,5. Колір від мідно-червоноãо до бóроãо. Риса
сірóвато-чорна. Блисê напівметалічний, злом дрібнораê-
овистий. Крихêий. Непрозорий. Парамаãнітний. Ізо-
тропний, іноді слабêо анізотропний. Баãата мідна рóда.
Зóстрічається ó баãатьох мідних родовищах яê ãіпоãенний і
ãіперãенний мінерал. Від прізвища австрійсьêоãо мінерал-
оãа І. Борна. В Уêраїні є на Донбасі та в Чивчинсьêих ãорах. 
Розрізняють: борніт оранжевий (те саме, що реньєрит); борніт

свинцевистий (різновид борнітó з Джезêазãансьêоãо родовища в
Казахстані, яêий містить до 1,65 % Pb2+).
БОРОАЛЮМОСИЛІКАТИ,  -ів, мн. * р. бороалюмосили-
êаты, а. boron aluminosilicates, н. Boroalumosilikate n pl —
мінерали êласó силіêатів, що містять бор і алюміній, яêі ві-
діãрають однаêовó роль з êремнієм, óтворюючи êомплеêс-
ний бороалюмоêремнеêисневий радиêал (напр., манан-
доніт — LiAl4[(OH)8 AlBSi2O10]).
БОРОНАТРОКАЛЬЦИТ,  -ó, ч. * р. боронатроêальцит, а.
boronatrocalcite, н. Boronatrokalzit m — водний борат натрію
і êальцію ланцюжêової бóдови — NaCa[B5O9]⋅8H2O. Сêлад ó
%: Na2O — 7,7; CaO — 13,8; B2O3 — 43; H2O — 35,5. Синãонія
триêлінна. Гóстина 1,96. Тв. 3. Колір аґреґатів білий, оêремі
êристали безбарвні. Полисê êристалів перламóтровий,
аґреґатів — шовêовистий. Зóстрічається ó відêладах озер
або яê продóêт заміщення ó ãлинистих ґіпсоносних поро-
дах соляних êóполів разом з êолеманітом, ініоїтом та ін.
БОРОСИЛІКАТИ,  -ів, мн. * р. боросилиêаты, а. borosili-
cates, н. Borosilikate n pl — мінерали êласó силіêатів, яêі
містять бор, що відіãрає однаêовó роль з êремнієм, óтворю-
ючи êомплеêсний бороêремнеêисневий радиêал.
БОРТ1,  -а, ч. * р. борт, а. bort, н. Borte f — 1) У відношенні
до êар’єрó — а. pit edge,  flank of an open cast;  н. Tagebaugrenze f,
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Tagebaurand m, Tagebauwand f — бічна стінêа, напр., борт
êар’єрó. Б. êар'єрó — боêова поверхня, що обмежóє êар’єр.
Сêладається з óêосів та майданчиêів óстóпів. Відрізняють
робочий та неробочий борти êар'єрó. 

Профіль Б.ê. ó вертиêальній пло-
щині може бóти плосêим, опóê-
лим, óвіãнóтим і ламаним; ó плані
— прямолінійним і êриволін-
ійним, з опóêлістю ó біê вироблено-
ãо просторó чи ó біê переміщення
фронтó робіт. Параметри Б.ê. ха-
раêтеризóються висотою і êóтом
нахилó. Висота — відстань по вер-
тиêалі між верхнім і нижнім êонтó-
рами êар'єрó. Кóт нахилó — êóт, óт-
ворений ãоризонтальною площи-
ною з óмовною поверхнею, що
проходить через верхню і нижню

брівêи êар'єрó. 2) Б. лави — початêова та êінцева частини
лави (в сполóченні її з транспортним та вентиляційним
штреêами). 3) Б. розсипó (розсипища) — промисловий êон-
тóр розсипó, балансові запаси êотроãо óточнені відповідно
до прийнятоãо способó розробêи.
БОРТ2,  -ó, ч. * р. борт, а. bort, н.  Boort m — технічний
термін для визначення алмазноãо “брóхтó”, яêий сêла-
дається з сильно тріщинóватих та переповнених вêлючен-
нями êристалів. Виêористовóється для виãотовлення аб-
разивних порошêів, бóрових êороноê, алмазно-металічних
олівців та для різешліфóвання. Розрізняють: борт залізистий
(зайва назва стюартитó); борт маãнітний (різновид бортó, яêий
дає 3-19 % золи).
БОТРІОГЕН,  -ó, ч. * р. ботриоãен, а. botryogen, н. Botryo-
gen n — мінерал, водний сóльфат маãнію та заліза. Формóла:
Mg Fe3 (SO4)2(OH)⋅7H2O. Містить (%): MgО — 4,4; Fe2О3 —
17,4; FeO — 7,9; SO3 — 34,9; H2O — 35,4. Синãонія моноêлі-
нна. Призматичні êристали або брóньêовидні, ãроновидні
та сферолітові аґреґати. Тв. 2-2,5. Гóстина 2,14. Блисê
сêляний. Колір від світло- до темно-оранжево-червоноãо.
Рисêа жовта. Зóстрічається разом з вторинними сóльфа-
тами ó верхній оêисненій частині сóльфідних родовищ ó
посóшливих реãіонах. Знайдений на родовищах Чóêіêам-
ата, Кетенья та Альêапарроса (Чилі), Сан-Хóан (Арґенти-
на), Фалóн (Швеція) і в США (шт. Каліфорнія та Пен-
сильванія).
БОУЛІНҐІТ,  -ó, ч. * р. боóлинãит, а. bowlingite, н. Bowlingit
m — волоêнистий різновид сапонітó.
БРАВОЇТ,  -ó, ч. * р. бравоит, а. bravoite, н. Bravoit m —
мінерал, дисóльфід ніêелю та заліза з ãрóпи піритó. Формó-
ла: 4[(Ni, Fe)S2]. Домішêи — Со. Містить (%): Ni — 17,5; Fe
— 21,15; Со — 6,61; S — 53,7. Синãонія êóбічна. Тв. 5,5-6.
Гóстина 4,62. Колір сіро-сталевий. Блисê металічний.
Форми виділення: êірêи або êонêреції з радіально-волоê-
нистою або стовпчастою теêстóрою. Зóстрічається разом
з піритом, ґаленітом, сфалеритом та хальêопіритом. 
БРАГИНСЬКО -ЛОЄВСЬКА СІДЛОВИНА, -…-ої, -и, ж.
— теêтонічна стрóêтóра на êрайньомó півн. заході Дні-
провсьêо-Донецьêої западини. Являє собою вистóп доêемб-
рійсьêоãо фóндаментó, óсêладнений óспадêованими
сêлепінчастими підняттями та рифтовими прирозломни-
ми вистóпами. Глибина заляãання доêембрійсьêих порід
до 1,5 êм. У найбільш піднятій частині сідловини де-
вонсьêі, êам’яновóãільні та ін. відêлади мають неповний
розріз. Крейдові, палеоãенові та ін. товщі хараêтеризóються
фаціальним заміщенням. 
БРАЗИЛЬСЬКИЙ ЩИТ,  -êоãо, -а, ч.  — найбільший

вистóп доêембрійсьêоãо фóндаментó Південно-Амери-
êансьêої платформи в межах Бразильсьêоãо плосêоãір’я.
Б.щ. простяãається від долини р. Амазонêа на півночі до
р. Парана на півдні. Поділяється на Західно-Бразильсь-
êий (Центрально-Бразильсьêий) та Східно-Бразильсьêий
масиви, яêі іноді розãлядають яê самостійні щити. Уêла-
дений переважно ґранітами і ґнейсами, а таêож êварцита-
ми, філітами та ін. породами архею і протерозою. Є родо-
вища рóд заліза (шт. Мінас-Жерайс та ін.), рідêісноземе-
льних елементів.
БРАНЕРИТ,  -ó, ч. * р. браннерит, а. brannerite, н. Branne-
rit m — мінерал, óранова, торієва та інші солі титанових
êислот. Формóла: (U, Ca, Th, Y)(Ti, Fe)2O6. Сêлад ó %: UO2

— 10,3; UO3 — 33,5; CaO — 2,9; ThO2 — 4,1; (Y, Er)2O3 —
3,9; TiO2 — 39; FeO — 2,9. Синãонія моноêлінна. Колір чор-
ний. Рисêа зеленóвато-êоричнева. Радіоаêтивний, ме-
таміêтний. Тв. 4,5. Гóстина 4,50-4,53. Знайдений ó золо-
тоносних розсипах поблизó пеãматитів ó верхів’ях
Келлі-Галч (шт. Айдахо, США). Зóстрічається разом з
евêсенітом. Рóда óранó. Від прізвища америêансьêоãо ãео-
лоãа Дж. Браннера.
Розрізняють: бранерит торіїстий (різновид бранеритó з родо-

вища Кроêерс-Уелл (Південна Австралія), яêий містить 12,81 %
ThO2).
БРАУНІТ,  -ó, ч. * р. браóнит, а. braunite  н. Braunit m —
мінерал ãрóпи сêладних оêсидів марãанцю і силіцію êоорди-
наційної бóдови Mn2+Mn63+SiO12. Сêлад ó %: MnO — 78,3;
MnO2 — 11,7; SiO2 — 10. Домішêа заліза до 18%. Синãонія
тетраãональна. Колір чорний або сталево-сірий, непрозо-
рий. Крихêий. Спайність довершена. Тв. 6-6,5. Гóстина
4,8±0,1. Кристали пірамідальні. Блисê напівметалічний.
Слабо маãнітний. За походженням метаморфічний, рідше
— ãідротермальний. Утворюється внаслідоê метаморфі-
змó марãанцевих оêсидів та яê вторинний мінерал в óмовах
вивітрювання. Поширений в оêсидних рóдах марãанцю, ó
баãатьох слабêометаморфізованих осадових і вóлêаноãен-
но-осадових родовищах. Б. — важлива марãанцева рóда. 
Розрізняють: браóніт залізний (різновид браóнітó з вмістом

заліза ó відношенні до марãанцю — 1:5).
БРАХІАНТИКЛІНАЛЬ,  -і, ж. * р. брахиантиêлиналь, а.
brachyanticline, н. Brachyantiklinale f — êоротêа антиêлінал-
ьна сêладêа верств ãірсьêих порід. В середині її заляãають
давніші за ãеолоãічним віêом породи. Падіння верств — від
центра. У плані має овальнó формó.
БРАХІСИНКЛІНАЛЬ,  -і, ж. * р. брахисинêлиналь, а.
brachysyncline, brachysynclinal fold; н. Brachysynklinale f — êо-
ротêа синêлінальна сêладêа верств ãірсьêих порід. У сере-
дині брахісинêліналі заляãають молодші за ãеолоãічним
віêом породи, падіння верств — до центра. У плані має
овальнó формó.
БРЕГІТ,  -ó, ч. * р. брэããит, а. braggite, н. Braggit m — сóль-
фід платини, паладію і ніêелю êоординаційної бóдови —
(Pt, Pd, Ni)S. Сêлад ó %: Pt — 58,2; Pd — 18,1; Ni — 4,7; S — 19.
Синãонія тетраãональна. Утворює видовжені й заоêрóãлені
зерна. Гóстина 10. Колір сталево-сірий. Блисê металічний. 
БРЕҐЕРИТ,  -ó, ч. * р. бреããерит, а. bröggerite, н. Bröggerit
m — мінерал, різновид óранінітó, яêий містить 5-14%
ThO2.
БРЕДАЛЬБАНІТ,  -ó, ч. * р. бредальбанит, а.
breadalbanite, н. Breadalbanit m — назва обманêи роãової з
Бредальбіні, Шотландія.
БРЕДИҐІТ,  -ó, ч. * р. бредиãит, а. bredigite, н. Bredigit m
— мінерал, метастабільна висоêотемператóрна фаза ор-
тосиліêатó êальцію острівної бóдови. Формóла мінералó:

Рис. Профіль бортів êар’єрó: 
1 – верхній êонтóр êар’єрó; 2 

– нижня брівêа; β1, β2  – 
êóти нахилó неробочоãо і 

робочоãо борта.
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(Ca,Ba)Ca13Mg2(SiO4)8; за іншою версією, Ca2[SiO4].
Містить (%): CaО — 49,23; SiO2 — 33,08. Домішêи: TiO2,
Fe2O3, MnO, BaO, MgO, F. Синãонія ромбічна. Зóстрічаєт-
ься в Сêаóт-Гіллі (ãрафство Антрим, Ірландія), де асоціює
з ґеленітом, ларнітом, сперитом, перовсьêітом, маãнези-
том, мелілітом. У США виявлений ó зоні êонтаêтó
сієніт-монцонітової інтрóзії в шт. Техас. 
БРЕЙНЕРИТ,  -ó, ч. * р.. брейнерит, а. breunnerite, н.
Breunnerit m — типовий мінерал лиственітів, залізистий
маãнезит. Містить до 7,5% FeO.

БРЕКЧІЯ,  -ії, ж. * р.
бреêчия, а. breccia; н.
Brekzie f — ãірсьêа порода,
що сêладається з ãостро-
êóтних зцементованих
óламêів розміром понад 10
мм. Уламêи, що сêладають
Б., можóть бóти однорідн-
ими і різнорідними, різêо
відрізняючись від цемен-
тó. У Б. нерідêо присóтній
заповнюючий матеріал. В

залежності від розмірів óламêів виділяють Б. брилові —
1000 мм, велиêо-, середньо- і дрібноóламêові (1000-100
мм) і велиêо-, середньо- і дрібнощебневі (100-10 мм). За
ãенезисом розрізняють Б. осадові, êарстові, хімічні, вóл-
êанічні, теêтонічні.
БРЕМСБЕРҐ,  -а, ч. * р. бремсберã, а. break incline,
inclined drift, slope, gravity plane, jig, gravity incline, rope
incline; н. Bremsberg m — похила ãірнича виробêа, що не має
безпосередньоãо виходó на земнó поверхню. Розміщена за

спадом пласта чи порід вище основноãо відêатноãо
(транспортноãо) ãоризонтó і призначена для транспортó-
вання êорисних êопалин та ін. вантажів. В залежності від
призначення і застосóвання розрізняють Б. ãоловні (ос-
новні), панельні, проміжні (дільничні) та допоміжні. Го-
ловний Б. обслóãовóє всю бремсберґовó частинó шахтноãо
поля (поверховий спосіб підãотовêи), панельний Б. — па-
нель, проміжний — виїмне поле і слóãóє ã.ч. для транспор-

тóвання ê.ê. з підповерхів на поверховий відêатний
штреê. Допоміжний Б. проводять паралельно ãоловномó
та виêористовóють для спóсêó породи та ін. вантажів на
відêатний ãоризонт поверхó або шахти, а таêож піднім-
ання обладнання та матеріалів ó зворотномó напрямêó,
подачі свіжоãо або видалення відпрацьованоãо (висхідн-
оãо) стрóменя повітря. 
БРИЗАНТНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ВР),  -них, -вих,
-н, мн. * р. бризантные взрывчатые вещества, а. detonating
explosives, desruptive explosives, high explosives,  н. hochexplo-
sive Sprengstoffe m pl, Brisanzsprengstoffe m pl — вибóхові ре-
човини (ВР), яêі, яê правило, менш чóтливі до зовнішніх
впливів, ніж ініціюючі ВР. Здатні до стійêої детонації. Ви-
êористовóються ó вибóховій техніці яê засіб подрібнення
ã.п., рóйнóвання спорóд, êонстрóêцій тощо. Їх ãоріння пе-
реходить в детонацію лише в замêнóтомó об’ємі або при
наявності велиêої êільêості ВР. На праêтиці детонація
Б.в.р. здійснюється шляхом вибóхó ініціюючоãо ВР.
Більшість Б.в.р. — ароматичні нітросполóêи, нітраміни,
нітроефіри. Основнó масó промислових Б.в.р. сêладають
амоніти та ґранóліти, в меншій êільêості виêористовó-
ються динаміти, амонали, алюмотол, водонаповнені ВР. З
Б.в.р. виділяють підêлас ініціюючих ВР, яêі застосовó-
ються тільêи ó засобах ініціювання. В шахтах, небезпеч-
них з ãазó та пилó, застосовóють таê звані запобіжні Б.в.р.
(містять певнó êільêість NaCl, KCl). 
БРИЗАНТНІСТЬ,  -ості, ж. * р. бризантность, а. brisance,
shattering effect; н. Brisanz f, Sprengkraft f — здатність ВР під
час вибóхó подрібнювати та пробивати середовища, при-
леãлі до зарядó ВР. Б. обóмовлена óдарною дією продóêтів
детонації. Виявляється лише при безпосередній близь-
êості до зарядó, на відстані, яêа не перевищóє 2,0-2,5 раді-
óса зарядó (томó вона має назвó “місцева дія вибóхó”).
Бризантна дія являє собою тільêи частêó роботи вибóхó і
обóмовлена ãоловною частиною імпóльсó вибóхó — робо-
тою продóêтів детонації при падінні їх тисêó ó відносно
вóзьêомó інтервалі. Бризантна дія і Б. зростають з підв-
ищенням ãóстини ВР і швидêості детонації. Відносна Б.
оцінюється за величиною впливó на свинцевий або мі-
дний циліндр (êрешер). Див. проба ВР. 
БРИЗКАЛО,  -а, с. * р. брызãало, а. splasher, н. Sprühgerät n
— 1) Пристрій для зрошення або ополісêóвання водою
вóãілля в розпóшеномó шарі при йоãо транспортóванні і
ãрохотінні з метою відмивання вóãільноãо дріб’язêó або
частиноê обважнювача. 2) Пристрій для розпилення води з
метою приãнічення пилó на перепадах технолоãічних по-
тоêів сипêоãо матеріалó (пересипах) або в системах очи-
щення відпрацьованих димових ãазів чи технолоãічноãо
повітря пневматичних збаãачóвальних óстановоê. За спо-
собом дії розрізняють Б. зливні, стрóменеві, дощові, фа-
êельні (форсóнêові).
БРИКЕТ,  -ó, ч. * р. бриêет, а. briquette, н. Brikett n — спре-
сований з яêоãось матеріалó шматоê ó виãляді цеãлини,
ãрóдêи або плитêи. Вóãільний бриêет — зрóчний вид пали-
ва. Переваãи Б. над сипêим вóãіллям — поліпшення óмов
зберіãання, транспортóвання та виêористання. За призна-
ченням вóãільні Б. бóвають побóтові і промислові. Останні
виêористовóють яê сировинó для êоêсóвання (вóãілля
êам’яне та бóре ) та напівêоêсóвання (вóãілля бóре). Крім то-
ãо, êам’яновóãільні бриêети виêористовóються для одер-
жання різних видів елеêтродів. Перша в Уêраїні бриêетна
фабриêа спорóджена в 1870 р. в Одесі, яêа випóсêала ант-
рацитові бриêети для êораблів торãовоãо флотó.

Рис. Розташóвання êапітальноãо та допоміжноãо бремсберґів при 
одноãоризонтномó розêритті світи пластів вертиêальними ство-

лами і êапітальним ґезенêом. 
1, 2, 3 – відповідно, ãоловний, допоміжний 

та вентиляційний стволи; 4 – êвершлаґ для пласта m2; 
5 – êвершлаґ для пласта m1; 6 – ãоловний штреê пласта m2; 7 – 

êапітальний ґезенê; 8 – допоміжний бремсберґ; 
9 – êапітальний бремсберґ; 10 – вентиляційний хідниê; 

11 – транспортний поверховий штреê; 12 – вентиляційний 
поверховий штреê; 13 – допоміжний похил; 

14 – êапітальний похил; 15 – вентиляційний хідниê похилó; 16 – 
ãоловний вентиляційний штреê пласта m2

Девонсьêа бреêчія, Сóмсьêа 
область.
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БРИКЕТУВАННЯ,  -…, с. * р. бриêетирование, а. briquet-
ting, н. Brikettierung f — різновид ãрóдêóвання, фізиêо-хім-
ічний процес термомеханічної переробêи дрібних ê.ê. —
слабêострóêтóрних рóд, êонцентратів та відходів вироб-
ництва, яêий дозволяє одержати  механічно і термічно мі-
цний сортовий продóêт — бриêет, що має певнó формó,
розмір і масó. Бриêетóють дрібні залізні рóди і êонцентра-
ти, сировинó для виробництва феросплавів та дрібні фе-
росплави, різні відходи чорної металóрãії (оêалинó, стрóж-
êó, металóрãійний пил, шлаê, шлам), торф, бóре вóãілля, др-
ібні êласи êам’яноãо вóãілля та антрацитів, напівêоêсовий
та êоêсовий дріб’язоê, побóтові відходи тощо. 

В залежності від
властивостей вих-
ідної сировини Б.
виêонóється без
зв’язóючих речовин
(молоде бóре вóãі-
лля, торф) під дією
тисêó 100-250 МПа
і зі зв’язóючими
(êам.вóã. та рóдний
дріб’язоê, антраци-
товий штиб та ін.)
під дією тисêó 20-80
МПа. Феноменоло-

ãічна схема Б. вêлючає таêó послідовність сóбпроцесів: —
підãотовêó сировини до пресóвання, подрібнення, ãрохочен-
ня, сóшêó; препарóвання зв’язóючих речовин; дозóвання
êомпонентів бриêетної шихти; їх змішóвання; наãрівання
і охолодження бриêетної шихти перед пресóванням; —
пресóвання бриêетної шихти; — обробêó “сирих” бри-
êетів з метою їх швидêоãо затвердівання: охолодження,
пропарêó, êарбонізацію, сóшêó, відновлювальне випа-
лення. Б. підвищóє теплотó зãоряння êам. вóã. дріб’язêó,
антрацитових штибів, бóроãо вóãілля, торфó, поліпшóє 

ККД спалювання,
транспортабельність,
óмови зберіãання та
виêористання цих
видів паливної сиро-
вини. Крім тоãо, Б.
створює додатêові си-
ровинні ресóрси для
виробництва мало-
димноãо та бездимно-
ãо палива, а таêож
рóдної і нерóдної си-
ровини завдяêи óтил-
ізації відходів різних
виробництв (êолош-
ниêовий пил, метале-
ва стрóжêа, оêалина,
шлаêи, відходи про-
мисловості нерóдних
бóд. матеріалів, рядó
хім. виробн. та ін.),
розширює сировиннó
базó êоêсóвання за ра-
хóноê виêористання в

êоêсових шихтах недефіцитних мароê êам. вóãілля. Б. ши-
роêо розвинóте в ФРН, Польщі, Рóмóнії, США, Японії,
Франції, Велиêобританії, Канаді. В Уêраїні наêопичений

велиêий досвід промисловоãо бриêетóвання êам’яноãо та
бóроãо вóãілля, створено наóêові основи процесó бриêетó-
вання вóãілля зі зв’язóючими.  

БРИКЕТНИЙ ПРЕС,
-оãо, -а, ч. * р. бриêет-
ный пресс, а. briquetting
press, н. Brikettpresse f —
машина для бриêетó-
вання дрібнозернистих
мінералів. За величи-
ною питомоãо тисêó
пресóвання розрізн-
яють Б.п. низьêоãо і се-
редньоãо (20-100 МПа),
висоêоãо (100-150 МПа)
і надвисоêоãо тисêó
(200-500 МПа). До пер-
шої ãрóпи належать
вальцеві, столові та ро-
таційні преси, до дрóãої
— штемпельні, до тре-
тьої — êільцеві. Валь-
цеві, столові і ротаційні
Б.п. застосовóють для
бриêетóвання êам'яно-
ãо вóãілля, рóд і рóдних
êонцентратів, відходів
виробництва та ін.
Штемпельні Б.п. —  для
бриêетóвання молодоãо
бóроãо вóãілля і торфó.
Кільцеві — для зрілоãо
бóр. вóã. Крім тоãо, за-
стосовóють стрічê-
ово-ваêóóмні — для
бриêетóвання рóд. У
промисловості виêо-

ристовóють в осн. вальцеві, столові та штемпельні Б.п. 
БРИЛИ,  -л, мн. * р. ãлыбы, а. block, lump; н. Blöcke m pl,
Krustenstücke n pl — 1) Необêатані безформні (від 10 см і
більш) або обêатані велиêі (більше 1 м в діаметрі) óламêи,
шматêи êаменю, землі, ãлини, льодó тощо. 2) Велиêі óлам-
êи лави і ін. порід, виêинóті при вóлêанічномó вивер-
женні. 3) Ділянêи земної êори різноманітних розмірів (від
одиниці до баãатьох сотень êм), обмежені розломами і
зміщені в яêомó-небóдь напрямі. Підняті вãорó Б. — ãорс-
ти, опóщені вниз — ґрабени.
БРИЛЬЯНТ,  -ó, ч. * р. бриллиант, а. diamond, н. Diamant
m — чистий штóчно оãранований алмаз.
БРИТОЛІТ,  -ó, ч. * р. бритолит, а. britholite, н. Britholit m
— церіїстий різновид мінеральноãо видó абóêóмаліт —
бритоліт острівної бóдови — Ca2Ce3[OH(SiO4)3]. Сêлад ó
%: CaO — 14,1; TR2O3 — 62,0; H2O — 1,1; SiO2 — 22,8. Дом-
ішêи: Th (до 20 %), P (до 6,5 %), Mn (до 4 %), Na (до 2 %),
Fe (до 1,5 %), F (до 2,6 %). Синãонія ãеêсаãональна. Вид
ãеêсаãонально-дипірамідальний. Кристали призматичні.
Гóстина 4,447. Тв. 6,0. Колір бóрий. Блисê сêляний. Хараê-
терний мінерал постмаãматичних óтворень, зв'язаних з
лóжними породами. 
Розрізняють: бритоліт алюмініїстий (різновид бритолітó з

пеãматитових жил лóжних ґранітів Сибірó, яêий містить 14,91 %
Al2O3); бритоліт марãанцевий (різновид бритолітó з Мóãоджар,
яêий містить 4,44 % MnO); бритоліт торіїстий (різновид бритол-
ітó, яêий містить до 20 % ThО2).

Рис. Заãальний виãляд êам’яновóãільної 
бриêетної фабриêи: 1 – цех збаãачення; 2 - 
сóшильно-пресове відділення; 3 - сеêція 
охолодження бриêетів; 4 – цех відвант-
аження бриêетів; 5 - óстановêа підãото-

вêи нафтозв’язóючоãо.

Рис. Схема ланцюãа апаратів êам’яно-
вóãільної бриêетної фабриêи з 

нафтозв’язóючим: 1, 2, 14, 17 – êон-
веєри; 3, 6, 7, 9 – бóнêери; 4 – 

трóба-сóшарêа; 5 – сепаратор; 8 – 
ãоризонтальний змішóвач; 10 – вихро-
вий змішóвач; 11 – шнеêи; 12 – валêові 
преси; 13 – стаціонарний ãрохот; 15 – 
рампа; 16 – живильниê; 18 – êолосни-
êовий ãрохот; 19 – êонвеєр-стріла; 20 

– залізничний ваãон.

Рис. Штемпельний бриêетний прес: 1 
– станина; 2 – пресова ãоловêа; 3 – 

пресовий механізм; 
4 – êолінчастий вал; 5 – êорінні 

підшипниêи; 6 – привод; 
7 – фóндамент.

Рис. Схема вальцевоãо бриêетноãо 
преса: 1 – вальцеві пресóвальні валêи; 
2, 4 – бóнêери; 3 – óщільнóючі валêи.
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БРІВКА (БРОВКА) УСТУПУ КАР'ЄРУ,  -и, -…, ж. * р.
бровêа óстóпа êарьера, а. open-pit edge, crest, toe of a bench;
н. fortschreitende Böschung f — лінія перетинó поверхні óêо-
сó (ярóса відвалó) з поверхнями верхньоãо і нижньоãо май-
данчиêів (відповідно до цьоãо розрізняють верхню або
нижню брівêó). Нижня Б. найнижчоãо óстóпó êар'єрó на-
зивається êонтóром дна êар'єрó; верхня Б. верхньоãо óстó-
пó (лінія перетинó поверхні верхньоãо óêосó з земною по-
верхнею) називається êонтóром êар'єрó.
БРОМ,  -ó, ч. * р. бром, а. bromine, н. Brom n — хімічний
елемент. Символ Br. Ат. н. 35, ат. м. 79,904. Належить до
ãалоãенів. Червоно-бóра рідина з різêим запахом. Кларê
1,6·10-4% за масою. Мінерали: бромарãірит AgBr, емболіт
Ag(Cl,Br). В природі Б. знаходиться в розсіяномó стані,
сóпóтниê хлорó. Леãêо вилóãовóється. Міститься ó морсьêій
воді (0,065% за масою), розсолах соляних озер (до 0,2%),
підземних розсолах, пов’язаних з соляними і нафтовими
родовищами. Ізоморфні домішêи Б. є в êам’яній солі,
сильвіні, êарналіті, бішофіті. Застосовóють Б. і йоãо спо-
лóêи ó фотоãрафії, медицині, виробництві барвниêів то-
що.
БРОМАРГІРИТ,  -ó, ч. * р. бромарãирит, а. bromargyrite; н.
Bromargyrit m — мінерал êласó ãалоãенідів 4AgBr. Синãонія
êóбічна. Тв. 2,5-3. Гóстина 5,8-6,4. Колір зелений або жов-
тий. Блисê алмазний. Ковêий. Входить до сêладó срібних
рóд. Вторинний мінерал срібла, яêий óтворюється в резóль-
таті поверхневоãо оêиснення срібних рóд в районах ãлибо-
êоãо вивітрювання, особливо ó посóшливих областях, при
наявності хлорó і бромó. Асоціює з самородним сріблом, йо-
дарãіритом, ярозитом і вадом. Інша назва — бромоарãірит. 
БРОМАТОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. броматометрия, а.
bromatometry, bromometry, н. Bromatometrie f — метод êільê-
існоãо аналізó, при яêомó основним реаґентом є титрова-
ний (див. Титр) розчин броматó êалію.
БРОМЕЛІТ,  -ó, ч. * р. бромеллит, а. bromellite, н. Bromellit
m — мінерал, оêсид берилію, близьêий до цинêітó. Формó-
ла: ВеО. Синãонія ãеêсаãональна. Стрóêтóра вюрцитова.
Тв. 9. Гóстина 3,02. Колір білий. Блисê сêляний. Прозо-
рий. Кристали призматичні. Виявлений в Лонãбані
(Швеція), де асоціює з сведенборãітом, ріхтеритом і мар-
ãанцевим біотитом. Дóже рідêісний.
БРОМІДИ,  -ів, мн. * р. бромиды, а. bromides, н. Bromide n
pl — 1) Сполóêи бромó з іншими хімічними елементами. Б.
êалію виêористовóють, зоêрема, в ІЧ-техніці. Б. натрію —
при виãотовленні світлочóтливих матеріалів та в меди-
цині. 2) Мінерали — солі бромідної êислоти HBr.
Найбільш відомою серед Б. є сіль срібла AgBr. Б. хараê-
терні для зони оêиснення срібних сóльфідних родов. в óмо-
вах аридноãо êліматó. 
БРОНЗИТ,  -ó, ч. * р. бронзит, а. bronzite, н. Bronzit m —
мінерал маãматичних і метаморфічних порід. Проміжний
член мінеральноãо видó енстатит-феросиліт, яêий містить
10-30% феросилітовоãо (Fe[SiO3]) êомпонента. Колір бóрий,
зеленêóватий. Тв. 5-6. Гóстина бл. 3,3. Залізистий енстатит.
Розрізняють: бронзит-авãіт (те саме, що енстатит-авãіт);

бронзит ванадіїстий (товстотаблитчастий різновид діалаãó, яêий
містить до 4 % V2O3); бронзит êальціїстий (нестійêа форма
бронзитó, яêа містить до 9 % Ca[SiO3]); бронцита (іспансьêа
назва бронзитó). 
Відповідно до реêомендацій Міжнародної мінералоãічної асо-

ціації замість термінó бронзит виêористовóють  назвó енстатит. 
БРОШАНТИТ,  -ó, ч. * р. брошантит, а. brochantite,  н. Bro-
chantit m — мінерал êласó сóльфатів, Cu4[SO4](OH)6.
Містить 69-70% CuО. Синãонія моноêлінна. Кристалічна
стрóêтóра сóбшарóвата. Колір смараãдово-зелений до

темно-зеленоãо; прозорий. Спайність довершена. Тв.
3,5-4. Гóстина 4.  Форми виділення: ãолчасті êристали,
дрібноêристалічні дрóзи, натічні форми волоêнистої бóдо-
ви. Хараêтерний ãіперãенний мінерал зони оêиснення мі-
дних родов. ó посóшливих р-нах, де зóстрічається разом з
малахітом, азóритом, êóпритом, хризоêолою та ін.
БРУКІТ,  -ó, ч. * р. брóêит, а. brookite, н. Brookit m — мін-
ерал êласó оêсидів та ãідроêсидів, одна з трьох природних
поліморфних модифіêацій TiO2. Двооêис титанó лан-
цюжêової бóдови. Формóла: TiO2. Ті — 60%; О — 40%. Син-
ãонія ромбічна. Кристали табличêоподібні. Переважно
жовтоãо, бóроãо, чорноãо êольорів. Спайність недосêона-
ла. При температóрі 7000С переходить ó рóтил. Тв. 6,0-6,5.
Гóстина 3,9-4,1. Блисê металічний, алмазний. Сировина
для одержання феротитанó, титановоãо білила. Зóстр-
ічається в жилах альпійсьêоãо типó, в ґнейсах, сланцях, а
таêож ó розсипах. Від прізвища анãлійсьêоãо мінералоãа
Г.-Дж. Брóêа.
БРУНКІТ,  -ó, ч. * р. брóнêіт, а. brunckite, н. Brunckit m —
мінерал, прихованоêристалічний землистий різновид сфа-
леритó білоãо êольорó. Знайдений ó рóдниêó Серêапóêіо
(Перó) та в р-ні Трóсêавця (Уêраїна). Рідêісний.
БРУНСВІҐІТ,  -ó, ч. * р. брóнсвиãит, а. brunsvigite, н. Brun-
svigit m — мінерал, ãідроêсилалюмосиліêат заліза і маãнію,
член ãрóпи хлоритів. Синãонія моноêлінна. Гóстина 3,0.
Тв. 1-2. Колір оливêово-зелений, жовтóвато-зелений. Зóс-
трічається ó порожнинах дрібнолóсêóватих мас в ãабро
(ãори Гарц, ФРН), êрім тоãо, зафіêсований ó США (шт.
Вірджинія і Массачóсетс). Рідêісний.
БРУНЬЯТЕЛІТ,  -ó, ч. * р. брóньятеллит, а. brugnatellite,
н. Brugnatellit m — мінерал, водний ãідроêсилêарбонат
маãнію і заліза. Формóла: Mg6FeCO3(OH)13⋅4H2O. Містить
(%): MgО — 43,63; Fe2О3 — 14,39; CO2 — 7,93; H2O — 34,05.
Синãонія триãональна і ãеêсаãональна. Масивні аґреґати
або пластинчасті êристали. Тв. 2. Гóстина 2,14. Блисê пер-
ламóтровий. Колір м’ясисто-червоний до жовтоãо або сві-
тло-êоричневоãо. Рисêа біла. Прозорий. Зóстрічається ó
виãляді êіроê і шêаралóпоê по тріщинах ó серпентиніті.
Асоціює з артинітом, ãідромаãнезитом, хризотилом,
араãонітом, брóситом і піроаóритом.
БРУСИТ,  -ó, ч. * р. брóсит, а. brucite; н. Brucit m — мін-
ерал êласó оêсидів та ãідрооêсидів, Мg(ОН)2. Містить 69%
МgО, 31% Н2О. Синãонія триãональна. Стрóêтóра шарóва-
та. Зóстрічається ó виãляді сóцільної листóватої маси або
тонêоволоêнистих аґреґатів. Колір білий, зеленêóватий;
блисê на площині спайності перламóтровий, на зламі —
сêляний. Спайність довершена по (001). Тв. 2,5. Гóстина
2,4. Б. óтворюється при низьêотемператóрній ãідроте-
рмальній зміні маãнезіальних óльтраосновних порід, мета-
морфізмі ã.п. і в êорах вивітрювання. Гол. сóпóтниêи — сер-
пентин, маãнезит, ãідромаãнезит, хлорит. Родов. відомі в
Росії, США, Канаді, Італії. Перспеêтивна сировина для
отримання маãнію і йоãо сполóê. Від прізвища амери-
êансьêоãо мінералоãа А. Брóса.
Розрізняють: брóсит волоêнистий (волоêнистий різновид брó-

ситó); брóсит залізистий (різновид брóситó, яêий містить понад
10 % FeO); брóсит марãанцевистий (різновид брóситó, яêий
містить до 18 % MnO).
БРУТТО-ФОРМУЛА,  -…-и, ж. * р. брóтто-формóла, а.
gross-formula,  н. Bruttoformel f — формóла, яêа вêазóє
тільêи на валовий хімічний сêлад мінералó, не розêриваю-
чи особливостей йоãо êристалічної стрóêтóри. 
БРУШИТ,  -ó, ч. * р. брóшит, а. brushite а. Bruschit m  —
êислий водний фосфат êальцію шарóватої бóдови —
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CaH[PO4]⋅2H2O. Сêлад ó %: СаО — 32,58; Р2О5 — 41,25;
Н2О — 26,17. Синãонія моноêлінна. Зóстрічається ó виãляді
призматичних табличêоподібних êристалів та êонêрецій.
Спайність досêонала. Гóстина 2,25-2,33. Тв. 2. Колір жов-
тóвато-білий. Зóстрічається в ãóано на о-вах Авес і Сомбре
(Малі Антільсьêі о-ви). 
БРЮСТЕРИТ,  -ó, ч. * р. брюстерит, а. brewsterite, н.
Brewsterit m — мінерал, водний алюмосиліêат стронцію і
барію з ãрóпи цеолітів. Формóла: (Sr,Ba,Са)Al2Si6O16⋅5H2O.
Сêлад ó %: SrO — 8,9; BaO — 6,6; CaO — 1,2; Al2O3 — 15,4;
SiO2 — 54,3; H2O — 13,6. Синãонія моноêлінна. Кристали
призматичні, зернисті аґреґати. Гóстина 2,45. Тв. 5,5.
Колір білий, зеленóватий, жовтóватий. Зóстрічається ó
виãляді дрóз ó порожнинах сланців і базальтів. Виявлений
ó Строншіані (Шотландія). Зóстрічається на свинцевих
рóдниêах в Шварцвальді (ФРН), в Кольдó-Бономе (Фран-
ція) та ін. Рідêісний.
БУДИНАЖ,  -ó, ч. * р. бóдинаж, а. hillock sands,  н. Sand-
hügel- Landschaft f — розпад пласта або дайêи на лінзи, яêі
сполóчені між собою шийêами або óтворення оêремих
лінз – бóдин. 
БУДИНИ,  -ів, мн. * р. бóдины, а. boudins; н. Endzustand m
der Boudinage f, Boudinage f — невелиêі лінзоподібні блоêи
міцних ã.п. відділені один від одноãо тонêими
пережимами-шийêами. Утворюються під впливом стресó
(тисêó) на товщі, яêі представлені перешарóванням мі-
цних жорстêих пластів з пластичними шарами (напр.,
вапняêів з ãлинами). При цьомó пластичні шари розплю-
щóються, розтіêаються по латералі, розриваючи міцні
пласти на блоêи, розтяãóючи і обтіêаючи їх. Таêе розлінз-
óвання (бóдинаж) хараêтерне для сêладчастих областей.
БУДІВЕЛЬНА ГІРНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ,  -ої, -ої, -ії, ж. *
р. строительная ãорная технолоãия, а. mining construction
practice, mining construction methods,  mining construction
technology, н. Schacht-  und Tiefbaulehre f — наóêова дис-
ципліна про способи бóдівництва ãірн. виробоê і підземних
спорóд різноãо призначення; входить в системó ãірничих
наóê. Розãлядає задачі, пов'язані з обґрóнтóванням і вибо-
ром техніêи і технолоãії проходêи вертиêальних, ãоризон-
тальних і похилих ãірн. виробоê при бóдівництві ãірн. підпр-
иємств, трансп. і ãідротехн. тóнелів і ін. підземних спорóд.
Для вирішення технічних задач виêористовóються: фіз. і
матем. моделювання, ãрафіч., аналітич. і чисельні методи із
застосóванням ЕОМ, еêспериментальні дослідження в ла-
бораторних і виробничих óмовах, аналіз і óзаãальнення
виробничоãо досвідó на базі еêономіêо-матем. моделей і
ін. Б.ã.т. пов'язана з ãеол. наóêами, фізиêою, математи-
êою, хімією, ãеомеханіêою і бóдів. механіêою, аеро- і ãідрод-
инаміêою, теплофізиêою, машинознавством, еêономіêою і
ін. наóêами. 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ МІНЕРАЛЬНА СИРО-
ВИНА,  -…, -…, -ої, -и, ж. * р. строительных материалов
минеральное сырье, а. mineral raw materials for building
materials, н. Mineralrohstoffe m pl für Baustoffe m pl — різн-
оманітні ã.п., що їх видобóвають з метою виробництва
бóд. матеріалів або виробів. У бóдівництві виêористовó-
ють природний стіновий êамінь (тóф, вапняêи), бóд.
êамінь (міцні осадові, маãматичні та метаморфічні поро-
ди). Інші породи є сировиною для виробництва цементó,
цеãли, черепиці, сêла, леãêих наповнювачів бетонів тощо.
Уêраїна повністю забезпечена власними мінер. ресóрсами
бóд. матеріалів. Ґраніти, ãабро, лабрадорити родовищ Уê-
раїни еêспортóються. В нашій êраїні є значні запаси

в’яжóчої та цеãельно-черепичної мінеральної сировини. Яê
Б.м.м.с. виêористовóють таêож розêривні породи родовищ
та продóêти збаãачення рóд і вóãілля. 
БУДІВНИЦТВО ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
(ШАХТИ, КАР'ЄРУ),  -а, -…, с. * р. строительство ãорно-
ãо предприятия (шахты, êарьера), а. building of mining
enterprise (mine, quarry),  н. Bau m des Bergbaubetriebes m
(der Grube f, des Tagebaus m) — ãірничо-бóдівельні роботи
велиêоãо масштабó, що починаються після визначення
запасів êорисних êопалин, óхвалення ТЕО на об'єêт, про-
еêтó ãірничоãо підприємства, створення відповідної інфр-
астрóêтóри. Див. доêладніше — шахта, êар’єр.
БУДІВНИЦТВО СВЕРДЛОВИН,  -а, -..., с. * р. строи-
тельство сêважин; а. well drilling (construction); н. Errichtung f
der Sonden f pl, Abteufen n der Bohrungen f pl — вид бóдівел-
ьноãо виробництва, яêе в залежності від êінцевоãо резóль-
татó в планóванні і аналізі ãосподарсьêої діяльності підро-
зподіляється на розвідóвальне й еêсплóатаційне. До роз-
відóвальноãо Б.с. належить бóдівництво опорних, пара-
метричних, пошóêових і розвідóвальних свердловин з ме-
тою реãіональних досліджень, пошóêів і розвідêи нафто-
вих і ãазових родовищ, а таêож підземних сховищ ãазó,
незалежно від джерел фінансóвання. До еêсплóатаційноãо
Б.с. належить бóдівництво свердловин, призначених для
еêсплóатації нафтових і ãазових родовищ, тобто бóріння ви-
добóвних, наãнітальних, оцінювальних, спостережних
(êонтрольних, п’єзометричних), поãлинальних, водозаб-
ірних свердловин, а таêож свердловин для еêсплóатації пі-
дземних сховищ ãазó. Б.с. — процес, яêий сêладається з
таêих основних операцій: безпосередньоãо бóріння стов-
бóра свердловини, здійснення ãеолоãічних і ãеофізичних
випробóвань, êріплення стовбóра свердловини сталевими
(або іншими) трóбами і підãотовêи свердловини до виêо-
нання її основноãо призначення, наприêлад, для видобó-
вання нафти.
БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДУ,  -а,- …, с. * р. строи-
тельство трóбопровода; а. pipeline construction; н. Rohrlei-
tungsbau m, Rohrleitungverlegung f — бóдівельні роботи ве-
лиêоãо масштабó, що починаються після óхвалення ріше-
ння про транспортóвання нафти й ãазó трóбопроводом,
напр., із шельфовоãо родовища до терміналó, та розрахóн-
êó необхідної пропóсêної здатності трóбопроводó. Пер-
ший етап — морсьêі підводні роботи значноãо обсяãó,
дрóãий — проêладання трóбопроводó по сóші. Для виêо-
нання обох етапів попередньо проводять детальні пошó-
êові роботи і ґрóнтовне планóвання.
Розрізняють бóдівництво маãістральноãо і промисловоãо

трóбопроводó, вóãлепроводó, продóêтопроводó, ãазопроводó,
підземноãо, наземноãо, надземноãо, підводноãо і т.д.
БУЙ,  -я, ч. * р. бóй; а. buoy; н. Boje f, Schwimmer m — пла-
вóчий, об’ємний, заяêорений сиãнальний поплавоê
(знаê) з фіêсованими êоординатами місцезнаходження
для позначення мілизни, підводних êаменів та ін. В
морсьêій ãірничій справі застосовóється для позначення
êонтóрів нафтовоãо родовища, підходів до ньоãо, óпоряд-
êованої раціональної відробêи виїмêовоãо поля морсьêими
видобóвними засобами і т.п. В сóчасних êонстрóêціях Б.
передбачена можливість êоротêочасноãо (при штормах)
або тривалоãо (в льодовий період) занóрення ó водó.
БУЛАНЖЕРИТ,  -ó, ч. * р. бóланжерит, а. boulangerite, н.
Boulangerit m — мінерал êласó сêладних сóльфідів (сóльфо-
солей). Формóла: Pb5Sb4S11. Містить: Рb — 58,9%, Sb —
22,8%,  S — 18,3%. Синãонія моноêлінна. Стрóêтóра лан-
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цюãово-стрічêова. Зóстрічається в ãідротермальних
поліметалічних родовищах разом з ґаленітом, антимон-
ітом, сфалеритом, піритом та іншими сóльфосолями
свинцю ã. ч. ó виãляді аґреґатів променистої і тонêоволоê-
нистої бóдови, рідше — ó виãляді ãолчастих, стовпчастих і
таблитчастих êристалів. Колір від свинцево-сіроãо до залі-
зно-чорноãо. Блисê металічний, спайність середня по
(100). Гóстина 6,230. Тв. 2,5-3,0. Крихêий, непрозорий,
хороший  елеêтропровідниê. Рідêісний. Родовища — в
Чехії, Німеччині, Росії, Франції, Швеції, США, Уêраїні.
Є дрóãорядною свинцевою рóдою. Збаãачóється флотацією
з виêористанням êсантоãенатів. 
Розрізняють: бóланжерит мідистий (різновид бóланжеритó з

родовищ Забайêалля, яêий містить мідь).
БУЛТФОНТЕЙНІТ,  -ó, ч. * р. бóлтфонтейнит, а.
bultfonteinite, н. Bultfonteinit m — мінерал, ãідроêсилсиліêат
êальцію острівної бóдови, яêий містить флóор. Формóла:
Ca2F(SiO3,OH)⋅H2O. Містить(%): CaО — 53,37; F — 8,63;
SiO2 — 28,58; H2O — 13,06. Синãонія триêлінна. Утворює ра-
діально волоêнисті аґреґати і сфероліти. Гóстина 2,73. Тв.
5,0 Колір рожевий. Блисê сêляний.  У шліфах безбарвний.
Асоціює з êальцитом, апофілітом, натролітом, долеритом
та вêлюченнями ãлинистих сланців в êімберлітах. Рідê-
існий. 

БУЛЬДОЗЕР,  -а, ч. *
р. бóльдозер,  а. bull-
dozer; н. Planierraupe f,
Bulldozer m — траêтор
або тяãач (ãóсеничний
або êолісний), облад-
наний навісним непо-
воротним чи поворот-
ним відвалом (щитом) з
ножем. Сóчасні по-
тóжні Б. мають таêож
заднє навісне облад-
нання — розпóшóвач.

Бóльдозером зрізóють та переміщóють ґрóнт, засипають
êотловани і траншеї, виêористовóють на відêритих ãірн-
ичих роботах ó êар’єрах. Б. застосовóють при розробці роз-
сипів, на відвалах, при реêóльтивації, яê допоміжні маши-
ни на êар'єрах. 
Зоêрема за допомоãою Б. виêонóються: розêривні та добóвні

роботи при відêритомó способі розробêи розсипищ; планір-
óвальні роботи на робочих майданчиêах êар’єрів і відвалів; перем-
іщення породи з тимчасових еêсêаваторних відвалів ó постійні;
переміщення ê.ê. на перевантажóвальних сêладах; виêонання
з’їздів та бóдівництво êар’єрних доріã; бóдівництво дамб, ãребель
і перемичоê; розчистêа діляноê, яêі розробляються (видалення
рослинноãо шарó, сніãó, êаміння); проходження êанав, траншей і
спорóдження êотлованів; переміщення пісêів з поліãонів та
відвалів до промивальних пристроїв та ін.
В залежності від типó відвалó, потóжності траêтора і

нахилó траєêторії рóхó Б. може набирати від 1,5-2 до 10-16
м.êóб. ãірничої маси. Продóêтивність Б. залежить від
висоти і ширини відвалó, відстані переміщення, похилó
розроблюваної ділянêи і властивостей порід. Продóê-
тивність Б. потóжністю 75-80 êвт при відстані переміще-
ння 5-100 м змінюється відповідно від 700-900 до 90-110
м3 за змінó. 
Для збільшення тяãовоãо зóсилля ãóсеничних траêторів

застосовóють послідовне та паралельне сполóчення двох
(тандем) або більше тяãових аґреґатів, яêі óправляються
одним оператором з одноãо пóльта. 
БУНКЕР,  -а, ч. * р. бóнêер, а. bunker, hopper; н. Bunker m —
резервóар, ємêість для êоротêочасноãо зберіãання і по-

дальшоãо відвантаження рідêих і сипêих матеріалів. Розр-
ізняють Б. залізобетонні (монолітні, збірні, змішаноãо ти-
пó), металеві, êомбіновані. Крім тоãо, яê Б. можóть виêо-
ристовóватися ãірничі виробêи. За призначенням Б. поділ-
яють на технолоãічні та аêóмóлюючі. Технолоãічні Б. под-
іляють на: приймальні — для прийняття матеріалó при
розвантаженні ваãонів, сêіпів, самосêидів; дозóвальні —
для реãóльованоãо відвантаження, видачі на êонвеєр (на-
пр., при шихтóванні) тощо; зневоднюючі — для дренаж-
ноãо зневоднення продóêтів збаãачення; êомпенсаційні (де-
мпфóючі) — для вирівнювання навантаження на оêремі
технолоãічні апарати по вихідномó живленню; відвантаж-
óвальні — для наêопичення і подальшоãо відвантаження
продóêтів збаãачення в залізничні ваãони тощо. Крім тоãо, 

розрізняють дозóвально-аêó-
мóлюючі бóнêери — система
бóнêерів, призначених для на-
êопичення вихідноãо матері-
алó та дозóвання йоãо перед
технолоãічним процесом (на-
пр., збаãаченням ê.ê.). За ти-
пом óстановêи розрізняють Б.
стаціонарні, напівстаціонарні
(строê слóжби, яê правило, до
1,5 р.) і пересóвні. Крім тоãо,
виділяють Б. безперервноãо та
циêлічноãо типів. За êонс-
трóêтивними ознаêами, зоêре-
ма, формою Б. бóвають прямо-
êóтними, êрóãлими (êонічні,
циліндричні — силоси, цилін-
дроêонічні, параболічні), ча-
рóнêовими, щілинними, êори-

топодібними. Випóсêний отвір Б. заêривають затворами
та живильниêами. За розташóванням відносно рівня землі
Б. поділяють на підвісні та заãлиблені в ґрóнт. Різновидом
Б. є пересипні воронêи і напівбóнêери, яêі мають менші
розміри і, яê правило, не споряджені затворами та жи-
вильниêами. Основне їх призначення — êонцентрація си-
пóчоãо матеріалó. Вимоãи до Б. — надійність завантажен-
ня та розвантаження, відсóтність залипання вантажó, до-
статня ємність, мінімальне подрібнення при пересипах та
зберіãанні. Розмір випóсêноãо отворó Б. повинен бóти в
3-5 разів більший маêсимальноãо розмірó ãрóдоê матері-
алó. Містêість Б. може сяãати 40-150 м3, а продóêтивність
5-12 т/хв. Див. таêож аêóмóлюючий бóнêер, бóнêер-ваãон,
бóнêер-живильниê, демпферна ємêість, бóнêер підземний,
бóнêер-потяã, бóнêер-перевантажóвач.
БУНКЕР-ВАГОН,  -…-а, ч. * р. бóнêер-ваãон, а. hopper;
н. Bunkerwagen m — рейêова транспортна платформа, дно
яêої обладнане ланцюãовим êонвеєром. Застосовóється
при транспортóванні ãірничої маси при проведенні виро-
боê. Розроблений в 1960 р. в Швеції. Вантажопідйомність
15-25 т. Маêс. швид. 20 êм/ãод. Ширина 1500 мм, висота
навантаження 1200-1400 мм. 
БУНКЕР-ЖИВИЛЬНИК,  -…-а, ч. * р. бóнêер-питатель,
а. transfer hopper, feed bunker; н. Bunkerfülleinrichtung f — ма-
шина для рівномірної подачі ãірн. маси в транспортні засо-
би безперервної дії; сполóчна ланêа між виймально-на-
вантажóвальним обладнанням циêлічної і транспортними
óстановêами безперервної дії. Застосовóють в êомплеêсах
ãірн.-транспорт. обладнання і приймальних óстановêах
сировини, яêа подається на виробництво або в цех збаãач.

Бóльдозер D11N фірми Катерпіллер 
(США) – один з найпотóжніших в 

êінці ХХ ст.

Рис. Основні форми бóнêерів: 
а – параболічний підвісний; б 

– силосний циліндричний;  
в – призматичний;  

ã – ящиêовий.
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ф-êи. Осн. вóзли Б.-ж. — приймальна воронêа та живиль-
ниê під нею. Розрізняють Б.-ж. êаретноãо, стрічêовоãо,
пластинчатоãо, вібраційноãо, сêребêовоãо, рольãанãово-
ãо, ґвинтовоãо, барабанноãо і лопатевоãо типів. В êар’єр-
них Б.-ж. застосовóють ã.ч. живильниêи перших п’яти
типів. Крім тоãо, розрізняють стаціонарні, напівстац-
іонарні і самохідні Б.-ж.
БУНКЕРНА ЗБИРАЛЬНА МАШИНА,  -ої, -ої, -и, ж. * р.
бóнêерная óборочная машина, а. tanker harvester;  н. Bunker-
torfgewinnungsmaschine f — причіпна машина, призначена
для збирання фрезерноãо торфó, заздалеãідь зібраноãо ó
валêи. Перші моделі Б.з.м. (УМПФ) розроблені ó СРСР на
поч. 1940-х рр. Б.з.м. приєднóють до ãóсеничноãо траêто-
ра з двиãóном потóжністю не менше за 55 êВт. Працює  з
траêторами, зоêрема типó Д-75 або Б-75. На ãóсеничномó
ходовомó пристрої машини розташований бóнêер зі сêре-
пером, êовшовим елеватором і рóхомим дном ó виãляді
пластинчастоãо або сêребêовоãо êонвеєра. При робочомó
проході траêтор з Б.з.м. рóхається вздовж валêів таê, щоб
валоê знаходився між ãóсеницями. При цьомó торф з вал-
êа зãрібається сêрепером і безперервно транспортóється
êовшовим елеватором в бóнêер. Див. торфодобóвання.
БУНКЕР-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ,  -…-а, ч. * р. бóнêер-пере-
ãрóжатель, а. conveyer hopper, transfer bin;  н. Umladebunker m
— пересóвна підземна óстановêа для завантаження підзе-
мних трансп. засобів ãірн. масою. Застосовóють разом з
прохідницьêим або очисним êомбайном і самохідним ва-
ãоном для підвищення темпів проведення ãірн. виробоê,
зоêрема êамер. Сêладається з êóзова з бортами, дволан-
цюãовоãо сêребêовоãо донноãо êонвеєра. Б.-п. забезпе-
чóється таêож вентилятором для очищення повітря в зоні
завантажóвання êóзова. В робочомó положенні Б.-п. зчеп-
лений з êомбайном і пересóвається разом з ним. Гірн. маса
від êомбайна надходить ó êóзов Б.-п.
БУНКЕР ПІДЗЕМНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. бóнêер подземный,
а. underground bunker; н. Tiefbunker m — підземна ãірнича
виробêа для êоротêостроêовоãо зберіãання (аêóмó-
лювання) ê.ê. або породи; розташовóється біля ствола
шахти і забезпечóє рівномірнó роботó сêіповоãо підйомó. 
БУНКЕР-ПОТЯГ,  -…-а, ч. * р. бóнêер-поезд, а. bunker-
train; н. Bunkerzug m — підземна трансп. óстановêа на êол-
існо-рейêовомó ходó з шарнірно з’єднаних сеêцій-плат-
форм, що мають висоêі борти. Призначена для
транспортóвання ãірн. маси з прохідницьêоãо вибою за
один циêл йоãо роботи. Розрізняють Б.-п. сêреперні та
êонвеєрні. Сóмарна тривалість транспортóвання ãірн. ма-
си при виêористанні Б.-п. сêорочóється в порівнянні зі
звичайною техніêою шахтноãо рейêовоãо транспортó в
деêільêа разів. Б.-п. примиêає до êамери, де встановлений
переêидач ваãонетоê. У нижній частині Б.-п. розташо-
вóється дозóвальна êамера з живильниêом для завантажó-
вання сêіпа. 
БУР, -а, ч. * р. бóр, а. drill, н. Bohrer m, Bohrkopf m — інстр-
óмент, яêим пробóрюють шпóри та вибóхові бóрові свердло-
вини. Б. має êанал, по яêомó до вибою подають повітря та
промивнó рідинó. 
БУРА,  -и, ж. * р. бóра, а. borax; н. Borax m — мінерал, сіль
тетраборної êислоти. Формóла: Na2[B4O5](OH)4]8H2O.
Містить (%): Na2О — 16,2; B2O3 — 36,6; H2O — 47,2. Синãо-
нія моноêлінна. Колір білий, сірóватий, зелений. Крихêий.
Тв. 2-2,5. Гóстина 1,7. Кристали êоротêопризматичні,
інêоли табличêоподібні. Блисê сêляний до смоляноãо. Ри-
са біла. Напівпрозорий до непрозороãо. Діамаãнітний.

Розчиняється ó воді. Знаходиться разом з ґалітом, боро-
натроêальцитом, тенардитом, ґіпсом на ін. Типовий мін-
ерал евапоритів, óтворюється при випаровóванні соляних
озер. Велиêі родов. знаходяться в США, менші — в Індії,
Китаї, Ірані. Зоêрема зóстрічається на береãах озер ó
Кашмірі, Тібеті, Каліфорнії та на Тамансьêомó піво-
строві. Б. — один з ãоловних мінералів борних рóд. Виêо-
ристовóється для одержання борó, при паянні, для виãо-
товлення оптичноãо сêла, емалей і т.ін.
БУРДІГАЛЬСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. бóрдиãальсêий
ярóс, а. Burdigalian, н. Burdigal n, Burdigalien n, Burdigalium n
— верхній ярóс нижньоãо міоценó.
БУРЕ ВУГІЛЛЯ,  -оãо, -…, с. — Див. вóãілля бóре.
БУРИЙ ЗАЛІЗНЯК,  -оãо, -ó, ч. * р. бóрый железняê, а.
limonite, brown(iron) ore, bog iron ore; н. Eisenstein m, Eisenerz
n — природне сêóпчення ãідроêсидів заліза. Осадова
ãірсьêа порода. Сêладається з ãетитó, лімонітó та інших
мінералів. Рóда заліза. В Ґренландії виявлений Б.з. віêом
3,76 млрд р. В Уêраїні є в Керченсьêомó й Криворізьêомó
залізорóдних басейнах. 
БУРИЛЬНА ГОЛОВКА,  -ої, -и. ж. * р. бóрильная ãоловêа,
а. drilling head, н. Bohrkopf m, Bohrkrone f — частина бóриль-
ної машини, призначена для передавання бóрильномó ін-
стрóментó êрóтильноãо моментó ó поєднанні з óдарами
або óдарів з поворотами інстрóмента вхолостó. Є Б.ã.
обертальної, óдарно-поворотної, óдарно-обертальної,
обертально-óдарної дії, а таêож óніверсальна Б.ã. (поєд-
нання óдарів з поворотами інстрóмента).
БУРИЛЬНА КОЛОНА,  -ої, -и. ж. * р. бóрильная êолонна,
а. drill pipe string, drill column, н. Bohrsäule f, Bohrgestänge n
— стóпінчаcтий порожнистий вал, що з’єднóє породорóй-
нóючий інстрóмент (долото) з наземним обладнанням
при бóрінні ãлибоêих свердловин (напр., на нафтó або ãаз).
Б.ê. створює осьове навантаження, а таêож передає обер-
тальний рóх долотó. Крім тоãо, Б.ê. виêористовóють для
підведення елеêтро- або ãідроенерãії, подачі бóровоãо роз-
чинó для очищення вибою і виносó шламó. Б.ê. сêладається
з ведóчої трóби, тонêостінних сталевих бóрильних трóб та
важêих (обважнених) бóрильних трóб, до нижньої частини
яêих приєднóється долото. Залежно від óмов бóріння біля
долота встановлюються центрóвальні, êалібрóвальні,
стабілізóючі і розширювальні пристрої. Верхня трóба Б.ê.
з’єднана з вертлюãом, яêий поміщають на êрон-блоці,
встановленомó ó верхній частині бóрової вежі. При бóрінні
на Б.ê. діють динамічні і статичні навантаження, перепа-
ди тисêó до 25 МПа, температóра до 200°С, аãресивні се-
редовища. Надійність Б.ê. в значній мірі визначає ефеê-
тивність бóріння (особливо при роторномó бóрінні).
В.С.Бойêо.
БУРИЛЬНА МАШИНА,  -ої, -и. ж. * р. бóрильная машина,
а. drilling machine, rock drill; н. Bohrmaschine f — 1) Частина
шахтної бóрильної óстановêи, що є êонстрóêтивним поєднан-
ням бóрильної ãоловêи і подавача. 2) У широêомó розóмінні —
машини, за допомоãою яêих здійснюють бóріння шпóрів та
свердловин ó ãірсьêих породах. Розрізняють Б.м.: рóчні, рóчні з
примóсовою подачею на вибій, êолонêові, телесêопічні. 
Обертові Б.м. (свердла) виãотовляють з елеêтро-, ãідро-

та пневмоприводами. Виêонавчий інстрóмент — з леãова-
ної сталі, твердих сплавів. Призначення — бóріння в слаб-
êих породах і середньої міцності. Розповсюджені рóчні
елеêтросвердла для бóріння шпóрів по вóãіллю та слабêих
породах. Маса таêих Б.м. — 12-20 êã, потóжність елеêтро-
двиãóна — 1,5 êВт. 
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Колонêові елеêтросвердла застосовóють для бóріння
шпóрів і свердловин ãлибиною до 10 м і більше в міцних
породах. Маса таêих Б.м. — до 120 êã, потóжність елеêтро-
двиãóна — 4,5 êВт. Пневматичні свердла мають масó 10-15
êã, потóжність на шпинделі — 1,5-2 êВт. Широêо застосо-
вóють бóрильні молотêи (див.). 
Ударно-обертові Б.м. — êомбінація óдарної та обертової

машини. Працюють при висоêих зóсиллях подачі — бл.
12-15 êН. Висоêопродóêтивні. Див. бóріння óдарно-обертове.
Для підвищення ефеêтивності і ãлибини бóріння сверд-

ловин виêористовóють Б.м. з незалежним обертанням бóра
і виносними óдарними механізмами. Ударний та оберто-
вий механізм в таêих êонстрóêціях розділено. Ці Б.м. від-
різняються висоêою енерãією óдарó та мають порівняно
невелиêó потóжність обертовоãо елемента. Застосовóють
пневматичний, рідше ãідравлічний двиãóн. Глибина бóрі-
ння з незалежним обертанням бóра — до 40 м, продóê-
тивність на 30-50% більша, ніж ó звичайних Б.м.
А.Ю.Дриженêо.
БУРИЛЬНА СВІЧКА,  -ої, -и. ж. * р. бóрильная свеча; а.
drill pipe stand; н. Gestängezug m — частина бóрильної êоло-
ни, нерознімна при спóсêо-підіймальних операціях; сêла-
дається з двох, трьох або чотирьох бóрильних трóб, зґвин-
чених між собою. Виêористання Б.с. сêорочóє час на
спóсêо-підіймальні операції і зменшóє спрацювання ме-
ханізмів та інстрóментó, призначеноãо для зґвинчóвання і
розґвинчóвання Б.с. Довжина Б.с. визначається висотою
вишêи бóровоãо óстатêовання.
БУРИЛЬНИЙ ЗАМОК,  -оãо, -а, ч. * р. бóрильный замоê;
а. tool joint, tie rod; н. Gestängeverbinder m — з’єднóвальний
елемент бóрильних трóб для зґвинчóвання їх ó êолонó. Б.з.
сêладається із ніпеля і мóфти, яêі заêріплені на êінцях бó-
рильної трóби. Б.з. з’єднóється з трóбою êонічною різзю
або з допомоãою зварювання, в останньомó випадêó деталі
Б.з. прийнято називати з’єднóвальними êінцями, яêі
сêладаються з ніпеля і розтрóба. Наґвинчóвані Б.з. звичай-
но монтóють з трóбами ãарячим способом (наãрівання де-
талей Б.з. до 400–450°С). Бóрильні трóби зґвинчóють між
собою з допомоãою замêової з’єднини, яêа сêладається з
êонічної різьби з велиêим êроêом і óпорних поверхонь
(торця мóфти і вистóпó ніпеля), що забезпечóє ãерме-
тичність, а таêож швидêість йоãо сêладання і розбирання.
Для зменшення змінних напрóжень ó нарізній з’єднині
бóрильноãо замêа застосовóють стабілізóючі  поясêи на
трóбі і розточêи на замêó.
БУРИЛЬНИЙ МОЛОТОК (ПЕРФОРАТОР),  -оãо, -а (-а),
ч. * р. бóрильный молотоê, а. hammer drill, н. Bohrhammer m —
машина молотêовоãо типó, в яêій поршень-óдарниê, здій-
снюючи постóпально-зворотні рóхи, завдає óдари по
хвостовиêó бóра, яêий обертається із заêріпленою на ньо-
мó бóровою êоронêою. Питома енерãія одиничноãо óдарó
становить 10-15 Дж на 1 см діаметра шпóрó. За частотою
óдарів розрізняють Б.м. із зниженою (до 1000 хв-1), нор-
мальною (1600-2000 хв-1) і підвищеною (понад 2500 хв-1)
частотою. Розповсюджені Б.м. з підвищеною енерãією
одиничноãо óдарó і нормальною частотою. Розрізняють
Б.м.: рóчні, або переносні, масою 10-30 êã для бóріння
шпóрів ãлиб. до 3 м, діаметром до 46 мм (типи ПП36В,
ПП54В, ПП54ВБ, ПР25МВ); êолонêові масою 50-70 êã
(ãлибина шпóрів і свердловин до 25 м, діаметр до 85 мм; ти-
пи — ПК-60, ПК75); телесêопічні масою 40-50 êã для
бóріння шпóрів і свердловин (ãлиб. до 15 м, діаметр до 85
мм), направлених вãорó (тип ПТ36М). Найбільш поши-

рені пневматичні Б.м., рідше застосовóються ãідравлічні,
бензинові, елеêтричні. Пневматичні працюють на стис-
неномó повітрі (тисê 0,5-0,6 МПа; за êордоном розробля-
ються потóжніші Б.м. — до 1,5-2,0 МПа). Гідравлічні Б.м.
мають більшó масó, питомó енерãію óдарó, êрóтильний
момент. Їх застосовóють для бóріння шпóрів діаметром
понад 44 мм. Див. перфоратор.
Захисні пристрої від шóмó і вібрацій: прóжинні віброз-

ахисні рóêоятêи, рóêавиці з поліхлорвініловими вêлади-
шами, ãлóшителі, заãлóшêи, навóшниêи. 
БУРИЛЬНІ ТРУБИ,  -их, -б, мн. * р. бóрильные трóбы; а.
drill pipes; н. Bohrgestänge n — основна сêладова частина
бóрильної êолони, призначена для опóсêання в бóровó свер-
дловинó і піднімання породорóйнóючоãо інстрóментó, пе-
редачі обертання, створення осьовоãо навантаження на
інстрóмент, транспортóвання бóровоãо розчинó або стисне-
ноãо повітря до вибою свердловини, доставêи на поверхню
êернів. Б.т. виãотовляють безшовними, з вóãлецевих або
леãованих сталей, а таêож зі сплавів леãêих металів (зоê-
рема алюмінію). Діаметр Б.т. 33,5–168 мм (Б.т. діаметром
до 60 мм виêористовóють в осн. для ãеолоãорозвідóвальн-
оãо êолонêовоãо бóріння). Б.т. з’єднóються між собою з
допомоãою бóрильних замêів; ó êолонêовомó бóрінні засто-
совóють таêож ніпельні з’єднання (з’єднини). Леãêо-
сплавні Б.т. (êрóãлоãо перерізó з товщиною стінêи 9–17
мм) виãотовляють із потовщеними êінцями методом пре-
сóвання з термообробленоãо алюмінієвоãо сплавó. Для їх
з’єднання застосовóють бóрильні замêи полеãшеної êонс-
трóêції. До Б.т. належать таêож обважнені (ОБТ) і ведóчі
(ВТ) Б.т. Обважнені сталеві Б.т. переважно êрóãлоãо пере-
різó виãотовляють товстостінними із поêовêи з механі-
чним оброблянням або ãарячеêатаними. Вони призначені
для створення навантаження на породорóйнóючий інстр-
óмент, збільшення жорстêості нижньої частини êолони.
Комплеêт ОБТ сêладається з трóб, з’єднаних з допомоãою
замêової різі (довжиною до 300 м). Для боротьби з
виêривленням свердловини застосовóють ОБТ êвад-
ратноãо перерізó з наплавленням на ãранях поясêів із
твердоãо сплавó, для попередження прихоплення — із
спіральними фрезерними êанавêами. Ведóчі Б.т., звичай-
но êвадратноãо або шестиãранноãо перерізó, óстановлю-
ють ó верхній частині бóрильної êолони і передають їй обер-
тання від привода бóровоãо óстатêóвання. Б.т. випóсêають
двох êонстрóêцій: сóцільні з êованої заãотовêи із потов-
щеними êінцями і термічною та механічною обробêою по
всій довжині; збірні з ãарячеêатаної заãотовêи із перевідн-
иêами, наґвинченими на êінці трóби, аналоãічно до бó-
рильноãо замêа. В.С.Бойêо.
БУРИЛЬНА УСТАНОВКА,  -ої, -и, ж.  — Див. шахтна
бóрильна óстановêа.
БУРИМІСТЬ (ГІРСЬКИХ ПОРІД),  -ості (-…), ж. * р. бó-
римость, а. rock drillability; н. Bohrbarkeit f der Gesteine n pl,
Bohrvermogen n von Gesteinen n pl — опірність ã.п. рóйнó-
ванню в процесі бóріння. Оцінюється швидêістю, тривалі-
стю та енерãоємністю бóріння одиниці довжини стовбóра
свердловини або шпóрó при стандартних óмовах. Б. поãі-
ршóється із збільшенням щільності, ãóстини, міцності,
в'язêості, твердості, абразивності ã.п., залежить від мін-
еральноãо сêладó, бóдови порід та термодинамічних óмов.
Всі ã.п. êласифіêóють за поêазниêом Б. на 25 êатеãорій з
підрозділом на 5 êласів: 1 — леãêої бóримості; 2 — серед-
ньої бóримості; 3 — важêої бóримості; 4 — дóже важêої бó-
римості; 5 — виêлючно важêої бóримості. Виêористання
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поêазниêа Б. полеãшóє вибір бóрових óстановоê та техно-
лоãічні розрахóнêи їх потóжностей, режимó та технічної
швидêості бóріння шпóрів і свердловин. В.І.Саранчóê.
БУРІННЯ,  -…., с. * р. бóрение, а. drilling, boring; н. Bohren
n, Bohrarbeit f — створення бóрової свердловини, шахтноãо
стовбóра, або шпóрó рóйнóванням ãірсьêих порід. Іноді вда-
ються до бóріння шпóрів ó штóчних матеріалах (наприêлад,
ó бетоні). Основний спосіб бóріння — механічний, рідше
виêористовóють ãідравлічний, термічний та інші способи.
Бóріння застосовóють з метою пошóêів êорисних êопалин,
видобóвання нафти, ãазó, води і розсолів, спорóдження
шахт тощо. При бóрінні ã.п. рóйнóється на всій площі виб-
ою або тільêи по êільцю (êолонêове бóріння). Глибина Б.
визначається йоãо призначенням — деêільêа м. — шпóри,
сотні й тисячі м. — свердловини. Б. ãлибоêих свердловин
здійснюється бóровими óстановêами, бóровими станêами,
шпóрів — бóрильними молотêами. Технічні засоби Б. вêлю-
чають таêож бóровий насос або êомпресор для подачі бóро-
воãо розчинó і ãазó, бóрильні трóби, бóровó вишêó з талевою
системою, противиêидне обладнання, êонтрольно-вимірю-
вальнó апаратóрó. При механічномó Б. бóровий інстрóмент
(бóрове долото, бóрова êоронêа) діє на ã.п, рóйнóючи її.
При Б. вибóхових свердловин в êварцових ã. п. застосовó-
ють термічне бóріння (стрóменем полóм'я). Механічні спо-
соби Б. за методом впливó інстрóмента на вибій поділяють
на обертальне і óдарне, óдарно-поворотне і
обертально-óдарне. За типом породорóйнóючоãо інстр-
óмента розрізнюють шнеêове, шарошêове, алмазне Б. дро-
бове і т.п., за типом бóрової машини — перфораторне,
пневмоóдарне, ãідроóдарне, роторне, тóрбінне і т.п. За на-
прямêом і методом проведення свердловин — êóщове, вер-
тиêальне, похило направлене, баãатовибійне та ін. Б. роз-
вивається і спеціалізóється в трьох осн. ãалóзях ãірн. спра-
ви: видобóтоê рідêих і ãазоподібних ê.ê., пошóê і розвідêа
ê.ê., видобóтоê твердих  ê.ê. вибóховим способом. 
Бóріння для видобóтêó рідêих і ãазоподібних êорисних

êопалин. Є відомості, що в Китаї понад 2 тис. роêів томó
óдарним способом бóрилися свердловини діаметром 12-15
см і ãлиб. до 900 м для видобóтêó соляних розчинів. Бóро-
вий інстрóмент (долото і бамбóêові штанãи) опóсêали в
свердловинó на êанатах товщиною 1-4 см, звитих з трос-
тини. Ударний спосіб Б. до появи в êінці ХІХ ст. ротор-
ноãо Б. праêтично залишався єдиним. У 1846 франц. інж.
Фовелем бóла óперше óспішно пробóрена свердловина з
очищенням вибою стрóменем води, що подається насосом
з поверхні в порожнистó штанãó. У Росії Г.Д.Романовсь-
êий в 1859 óперше механізóвав роботи, застосóвавши
паровий двиãóн для Б. свердловини поблизó Подольсьêа.
Першó свердловинó на нафтó, пробóренó станêом óдар-
ноãо Б., заêлав Дрейê в 1859 (США, шт. Пенсільванія).
При Б. свердловин на нафтó спочатêó отримав розвитоê
óдарний спосіб (Б. штанãове, êанатне з промиванням
вибою). У êін. 80-х рр. ХІХ ст. в США в Новомó Орлеані
(шт. Лóїзіана) впроваджóється роторне Б. на нафтó із
застосóванням лопатевих доліт і промиванням вибою ãли-
нистим розчином. У 1901 на Баêинсьêих нафтопромислах
з'явилися перші елеêтродвиãóни, що замінили парові
машини. Морсьêа свердловина óперше бóла пробóрена ó
1897 р. в Тихомó оê. біля о. Сомерленд (шельф Каліфорн-
ійсьêоãо п-ова,  США). На поч. ХХ ст. польсьêим інж.
В.Вольсьêим створений швидêоóдарний вибійний ãідрав-
лічний двиãóн (таран Вольсьêоãо) — прототип сóчасних
ãідроóдарниêів. У 1940 в Баêó пробóрена перша свердловина

елеêтробóром, розробленим А.П.Островсьêим і
М.В.Алеêсандровим.  На поч. 50- х рр. ХХ ст. в Махачêалі
вперше пройдена свердловина велиêоãо діаметра (бл. 1 м)
реаêтивно-тóрбінним способом, що дозволило почати
роботи зі спорóдження шахтних стовбóрів. На поч. 60- х
рр. в США Харрісон виêористав ãероторний ґвинтовий
насос Мóано для створення об'ємноãо двиãóна, яêий
застосовóють для виêривлення свердловини при похило
направленомó Б. У США в 1975 р. роторним способом
пробóрена одна з найãлибших свердловин в світі — 9583 м.
Сóчасне Б. свердловин на нафтó і ãаз хараêтеризóється
збільшенням ãлибини проходêи, різêим зростанням
заãальних об'ємів Б. Очіêóється збільшення об'ємó ротор-
ноãо Б. і розширення виêористання ãероторних двиãóнів.
Осн. напрями вдосêоналення Б. пов'язані з поліпшенням
êонстрóêцій доліт, двиãóнів, бóрильних êолон, збільше-
нням проходêи долота за рейс, виêористанням ефеêтив-
них промивних розчинів, автоматизацією процесó Б.,
поліпшенням êонстрóêцій свердловин і підвищенням
яêості їх êріплення.
Пошóêи і розвідêа твердих êорисних êопалин. Розвитоê

розвідóвальноãо Б. на тверді êопалини пов'язаний з вина-
ходом швейцарцем Ж.Лєшо алмазноãо бóра (1862). У 1899
амер. інж. Дейвісом запропоноване дробове Б. Розвід-
óвальне Б. на тверді ê.ê. здійснюється в осн. роторним
способом, на яêий припадає бл. 80% метражó пробóрених
свердловин. Роботи в ãалóзі розвідóвальноãо Б. направлені
на збереження êерна, що витяãóється з велиêої ãлибини
неóшêодженим. Вдосêоналення технолоãії розвідó-
вальноãо Б. пов'язане з впровадженням Б. снарядами зі
знімними êерноприймальниêами, ãідроóдарноãо, безêер-
новоãо — з виêористанням бічних свердлильних ґрóнто-
носів, повною автоматизацією всьоãо процесó Б.               
Бóріння вибóхових шпóрів і свердловин. Машинне Б.

шпóрів розроблене механіêом Г.Гóтманом (1683); розвитоê
йоãо пов'язний зі створенням бóрових машин австр. інж.
Гайншинãом (1803) і анãл. механ. Травелом (1813). З поч.
ХХ ст. впроваджóється обертальне Б. елеêтросвердлами.
На поч. ХХ ст. на êар'єрі в США вперше виêористані
óдарно-êанатні бóрові станêи. У 1947 в США на êар'єрах
перевірений один з перших станêів для Б. вибóхових сверд-
ловин шарошечними долотами. Вперше для відбійêи рóд
ãлибоêі вибóхові свердловини застосовані в 30-х рр. ХХ ст. в
Кривомó Розі та на Кольсьêомó п-ові. З тоãо часó почина-
ють створюватися машини для підземноãо Б. свердловин
діаметром 60-150 мм. і ãлиб. 10-40 м. В 1938 р. óêраїнсьêий
інж. О.Сидоренêо запропонóвав Б. занóреними бóрильними
молотêами. З 50-х рр. ХХ ст. створюються самохідні бóрові
станêи з потóжними ãідравл. та пневм. бóр. молотêами.
При підземномó Б. на вóã. родов. значне поширення діст-
ало Б. елеêтросвердлами, а на рóд. родов. — бóр. молот-
êами, занóреними пневмоóдарниêами, шарошêовими
долотами. Див. таêож алмазне бóріння, шарошêове бóріння,
бóріння баãатовибійне, бóріння ãоризонтальне, бóріння
êóщове, бóріння морсьêе, бóріння нахилено-направлене, бóрі-
ння обертальне, бóріння обертально-óдарне, бóріння пара-
метричне, бóріння підземне, бóріння пневмоóдарне, бóріння
реаêтивно-тóрбінне, бóріння роторне, бóріння термічне, бóрі-
ння тóрбінне, бóріння тóрбінно-роторне, бóріння óдарне, бóрі-
ння óдарно-êанатне, бóріння óдарно-обертове, шнеêове
бóріння, êолонêове бóріння. 
БУРІННЯ БАГАТОВИБІЙНЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение
мноãозабойное, а. multi-hole drilling, branched-hole drilling; н.
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Mehrsohlenbohren n, Zweigbohren n — похило-сêероване
бóріння, яêе передбачає проходження основноãо стовбóра
з подальшим забóрюванням і проходженням в йоãо ниж-
ній частині додатêових стовбóрів на продóêтивні пласти.
Б.б. застосовóється з метою підвищення ефеêтивності
бóрових робіт під час розвідêи і видобóвання ê.ê., що
досяãається за рахóноê збільшення частêи êорисної про-
тяжності стовбóрів свердловин. При розробці нафтових ро-
довищ Б.б. може бóти розãалóжено-ãоризонтальним бóрі-
нням. Б.б. доцільне в порівняно стійêих продóêтивних
пластах товщиною 20 м і більше, напр., в монолітних або
з прошарêами ãлин і сланців нафтоносних пісêовиêах, вап-
няêах і доломітах, при ãлибинах 1500–2500 м, при відсóт-
ності ãазової шапêи і аномально висоêих пластових тисêів.
Б.б. зменшóє необхіднó êільêість звичайних свердловин за-
вдяêи збільшенню дренованої поверхні продóêтивноãо
пласта. Вперше Б.б. здійснено в США (1930).  

У праêтиці Б.б. застосовóються дві
послідовності забóрювання додатêо-
вих стовбóрів: “зверхó-вниз” і
“знизó-вверх”. При забóрюванні
“зверхó-вниз” бóрові роботи йдóть ó
напрямêó від вивченоãо об’єêта до
невідомоãо. Таêий порядоê робіт дає
змоãó своєчасно припинити бóріння,
напр., ó випадêó виêлинювання про-
дóêтивноãо пласта, і навпаêи, про-
довжити бóріння нижче проеêтної
ãлибини, напр., ó випадêó несподів-
аноãо виявлення ê.ê. Томó забóрю-

вання “зверхó-вниз” застосовóється при пошóêах і
розвідці родовищ, яêі мають сêладнó бóдовó зон заляãання
ê.ê. зміннó товщинó, êрóте падіння пласта, значнó про-
тяжність по ãлибині, нерівномірний вміст êорисних êопа-
лин. Послідовність проходження додатêових стовбóрів
“знизó-вверх” найдоцільніше виêористовóвати при про-
веденні бóрових робіт по зãóщенню розвідóвальної сітêи,
напр., при роботах з óточнення êатеãорійності запасів
êорисних êопалин. Розêриття нафтових пластів баãатовиб-
ійними свердловинами дає змоãó збільшити дебіти нафто-
вих свердловин за рахóноê збільшення поверхні фільтрації;
збільшити нафтовилóчення із пласта; ввести в про-
мисловó розробêó малодебітні родовища з низьêою про-
ниêністю êолеêтора або висоêов’язêою нафтою;
підвищити приймальність наãнітальних свердловин, підв-
ищити точність проведення протифонтанних свердловин
за рахóноê перебóрювання тільêи її нижніх інтервалів ó
випадêó непопадання першим стовбóром. Еêсплóатó-
ються свердловини з 5–10 відãалóженими стовбóрами дов-
жиною по 150–300 м і більше êожний. Завдяêи цьомó
приплив нафти на першомó етапі еêсплóатації в деêільêа
разів більший, ніж до звичайних свердловин. За допомо-
ãою Б.б. óспішно проведено десятêи свердловин на нафтó,
розробляється і впроваджóється Б.б. ãлибоêих ãоризон-
тальних свердловин велиêої протяжності (деêільêа êм).
БУРІННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН,  -…, с. 
— Див. бóріння ãоризонтальне.
БУРІННЯ ДРУГОГО СТОВБУРА,  -…., -оãо, -…, с. * р.
бóрение второãо ствола; а. sidetracking; н. Bohren n der
zweiten Säule f — бóрові роботи, в резóльтаті яêих, оêрім ос-
новноãо стовбóра свердловини, бóриться додатêовий; при
цьомó основний і додатêовий стовбóри мають спільне ãир-
ло. Б.д.с. здійснюється з метою розêриття продóêтивних

відêладів ó відповідності з заданими êоординатами (ó ви-
падêó, яêщо перший стовбóр з технічних причин це за-
вдання не виêонав) або охоплення свердловиною іншої,
менш дренованої частини пласта. Див. баãатовибійне
бóріння.
БУРІННЯ КОЛОНКОВЕ, -…, -оãо, с. — Див. êолонêове
бóріння. 

БУРІННЯ КУЩОВЕ, -…., -оãо,
с. * р. бóрение êóстовое, а.
multiple drilling; н. Buschbohren n,
Buschelbohren n, Nestbohren n —
спорóдження свердловин (в
осн. похилих, похилосêерова-
них), ãирла яêих ãрóпóються на
близьêій відстані одне від од-
ноãо на заãальномó обмежено-
мó майданчиêó (основі). Зас-

тосовóється при розробці родов. під забóдованими діля-
нêами, при розробці нафт. і ãазових родов. в певних êлім-
атичних óмовах (напр., в зимовий період, êоли спостер-
іãається велиêе сніãове поêривало, або навесні під час
бездоріжжя і паводêів), на тер. з сильно пересіченим
рельєфом місцевості або в межах аêваторій. 

К-ть свердловин в êóщі в залежності
від óмов бóріння змінюється від 2 до
деêільêох десятêів (рис.), маêс.
відхилення вибоїв свердловин від вер-
тиêалі може перевищóвати 2000 м.
Застосóвання Б.ê. дає можливість
значно сêоротити бóдівельно-мон-
тажні роботи, зменшити обсяã до-
поміжних робіт, спростити обслóãо-
вóвання свердловин і сêоротити обсяã
перевезень та витрати на обладнання
промислó, спростити автоматизацію
процесó видобóтêó і обслóãовóвання,
а таêож сприяти охороні довêілля.

БУРІННЯ МОРСЬКЕ,  -…., -оãо, с. * р  бóрение морсêое, а.
off-shore drilling; н. Meeresbohren n, Offshorebohren n — різн-
овид бóрових робіт, що виêонóються на аêваторіях Світов-
оãо оêеанó і внóтрішніх морів з метою пошóêó, розвідêи і
розробоê нафти, ãазó і ін. êорисних êопалин, а таêож
інж.-ãеол. досліджень. За ãлибиною свердловин поділяють
на морсьêе неãлибоêе бóріння (до 500 м нижче за рівень
дна моря) — для пошóêó твердих ê.ê., інж.-ãеол. і
стрóêтóрно-êартóвальних досліджень, наóê. досліджень і
морсьêе ãлибоêоводне бóріння — перев. для пошóêó і ос-
воєння нафтоãазових ресóрсів Світовоãо оêеанó.  Б.м. здій-
снюється зі стаціонарних ãідротехн. спорóд і плавóчих бó-
рових óстановоê. Див. бóріння на нафтó і ãаз морсьêе,
морсьêі нафтові промисли, морсьêа ãірнича технолоãія.
БУРІННЯ НА НАФТУ І ГАЗ МОРСЬКЕ, …,  -оãо, с. * р.
морсêое бóрение на нефть и ãаз; а. offshore petroleum and gas
drilling;  н. Erdöl- und Erdgas-Seebohren n — бóріння пошóêо-
вих, розвідóвальних та еêсплóатаційних свердловин на аê-
ваторіях внóтрішніх водних басейнів (напр., Чорне,
Азовсьêе, Каспійсьêе моря, озеро Мараêайбо), морів (на-
пр., Персьêа затоêа, Карибсьêе, Японсьêе, Північне мо-
ря) і оêеансьêих шельфів (напр., Каліфорнія, Західна Аф-
риêа, Австралія). Бóріння ведеться зі штóчних основ, еста-
êад, пересóвних плавóчих сóден і платформ з висóвними
опорами. Див. бóріння морсьêе, морсьêі нафтові промисли,
морсьêа ãірнича технолоãія.

Рис. Схема баãато-
вибійноãо бóріння.

Рис. Кóщове бóріння. Схема 
êóща свердловин.

Рис. Кóщове бóріння.
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БУРІННЯ ОБЕРТАЛЬНЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение
вращательное, а. rotary drilling, н. Drehbohren n, Rotary-
bohren n — спосіб бóріння свердловин шляхом рóйнóвання
ã.п. за рахóноê обертання притиснóтоãо до вибою породо-
рóйнóючоãо інстрóмента (долота, бóрової êоронêи). Осн.
різновиди Б.о. — роторне (обертання передається інстр-
óментó через бóрильнó êолонó ротором, встановленим ó бó-
ровій вежі), тóрбінне (обертання інстрóмента двиãó-
ном-тóрбобóром безпосередньо ó вибої), роторно-тóрбі-
нне (обертання інстрóмента тóрбобóром, встановленим ó 

вибійномó аґреґаті, що обер-
тається через êолонó рото-
ром), реаêтивно-тóрбінне
(обертання інстрóмента тóр-
бобóром, аґреґат обертається
від реаêтивних моментів),
елеêтробóріння (обертання
інстрóмента елеêтромотором
безпосередньо ó вибої), бóрі-
ння об'ємним двиãóном
(обертання інстрóмента
ґвинтовим ãідравліч. двиãó-
ном ó вибої). Б.о. неãлибоêих
(ã.ч. вибóхових) свердловин
здійснюється шляхом пере-
дачі обертовоãо моментó че-
рез штанãó від бóровоãо стан-
êа до породорóйнóючоãо ін-
стрóмента шарошêовоãо або
лопатевоãо типó. Обертання
бóровоãо інстрóмента в êомб-
інації з óдаром застосовóють,
напр., при обертально-óдар-

номó та óдарно-обертальномó бóрінні. У залежності від
ãлибини бóріння потóжність бóрових óстановоê, що виêо-
ристовóються для Б.о., сêладає від деê. десятêів êВт до
деê. тис. êВт. Б.о. — осн. спосіб спорóдження свердловин. 
БУРІННЯ ОБЕРТАЛЬНО-УДАРНЕ,  -…., -…-оãо, с. * р.
бóрение вращательно-óдарное, а. rotary-percussion drilling; н.
Drehschlagbohren n — процес рóйнóвання породи при
бóрінні шпóрів і свердловин притиснóтим до вибою бóровим
інстрóментом, що безперервно обертається, по яêомó
періодично наносяться óдари бойêом. Перші машини для
шпóрів бóли розроблені в ФРН в êін. 1940-х рр. Б.о.-ó.
здійснюється бóровими êаретêами, на яêих встановлюють
потóжні бóрильні молотêи, забезпечені ãідравліч. маніпó-
ляторами з ланцюãовими і ґвинтовими подаючими при-
строями, а таêож мобільними бóровими станêами (верста-
тами). Частота обертання інстрóмента при Б.о.-ó. до
300 хв-1, осьове зóсилля до 14 êН, частота óдарів 2000- 4000
на хв., енерãія одиничноãо óдарó 20-40 Дж на 1 см діаметра
інстрóмента. Швидêість Б.о.-ó. 1-2 м/хв, що значно вище,
ніж ó звичайноãо бóрильноãо молотêа. Б.о.-ó. застосо-
вóється для бóріння шпóрів при проведенні підземних ви-
робоê і для бóріння свердловин при підземній відбійці мі-
цних і сер. міцності рóд. 
БУРІННЯ ПАРАМЕТРИЧНЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение
параметричесêое, а. stratigraphy, н. parametrisches Bohren n
— проходêа свердловин на реãіональномó етапі досліджень
територій з метою виявлення і отримання ãеол.-ãеофіз.
параметрів зон нафтоãазонаêопичення, найбільш перс-
пеêтивних для пошóêових робіт. Осн. задачі Б.п.: óточ-
нення даних про стратиãрафіч. розчленóвання розрізó і

насамперед реãіонально-нафтоãазоносних товщ (визна-
чення ãеол. віêó розêритих порід, їх літолоãіч. сêладó,
фаóністич. і палінолоãіч. хараêтеристиê, потóжності оêр.
стратиãрафіч. êомплеêсів); отримання ãеол.-ãеофіз. пара-
метрів для літолоãо-стратиãрафіч. прив'язêи поверхонь
ãеофіз. розділів і початêових даних про фіз. властивості
порід, необхідних для обґрóнтованої інтерпретації сейс-
мо-, елеêтро-, ãраві-, маãніторозвідóвальних і промисло-
во-ãеофіз. досліджень; з'ясóвання в поєднанні з даними
ãеофіз. робіт óмов заляãання порід і óточнення теêтоніêи
р-нó з виявленням ãлибинних стрóêтóр, сприятливих для
сêóпчення нафти і ãазó; виявлення можливих реãіонал-
ьних зон літолоãо-фаціальноãо заміщення і стратиãрафіч.
неóзãоджень; вивчення êолеêторних і петрофізич. власти-
востей порід (пористості, прониêності, тріщинóватості і
ін.) з виділенням пластів-êолеêторів і флюїдоóпорів; до-
слідження ãідроãеол. óмов реãіонó, хім. сêладó і динаміêи
пластових вод, ãазонасиченості, сêладó і прóжності водо-
розчинних орãаніч. речовин; вивчення синãенетич. і міãр-
аційних орãаніч. речовин; виділення потенційно продóê-
тивних світ і ãоризонтів, забезпечення яêісної і êільêісної
оціноê перспеêтив нафтоãазоносності. У реãіонах із
сêладними ãеолоãічними óмовами (при низьêій віро-
ãідності êартóвання ãеофізичними методами ãлибоêих ãо-
ризонтів) Б.п. яê винятоê може мати за метó óточнення
бóдови лоêальних піднять по перспеêтивних êомплеêсах.
Від пошóêовоãо, розвідóвальноãо і ін. видів бóріння Б.п.
відрізняється можливістю заêладання свердловин без по-
передньої детальної підãотовêи площі і значно підвищен-
ими вимоãами до відборó êерна і обсяãó досліджень.
БУРІННЯ ПІДЗЕМНЕ,  -…., -оãо, с. * р бóрение подземное,
а. underground drilling; н. Untertagebohrung f, Untertagebohren
n — бóріння з підземних ãірн. виробоê шпóрів і свердловин,
що не мають виходó на деннó поверхню. Б.п. виêористо-
вóється для проходження вибóхових свердловин і шпóрів при
спорóдженні підземних ãірн. виробоê і підземній розробці ро-
дов., а таêож пошóêово-розвідóвальних свердловин при
вивченні ãеол. бóдови родов., їх розвідці і підрахóнêó запа-
сів ê.ê. Діаметри свердловин при Б.п. становлять 46-76 мм
при пошóêах і розвідці родов. ê.ê., 70-150 мм при еêсплóа-
тації і вибóхових роботах, до 1 м і більше при спорóдженні
свердловин для спец. цілей (вентиляційних і ін.). Глибини
свердловин в осн. від деê. десятêів до сотень м, довжина ãо-
ризонтальних свердловин досяãає 1000 м і більше.
БУРІННЯ ПНЕВМОУДАРНЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение
пневмоóдарное, а. air percussion drilling;  н. Druckluftschlag-
bohren n, pneumatisches Schlagbohren n — різновид бóріння
óдарно-обертальноãо з виêористанням бóрильноãо молотêа
(пневмоóдарниêа). Пневмоóдарниêами бóрять вибóхові
свердловини ãлиб. до 40 (50) м і діаметром 80-150 мм, а з
розширювачами — до 250-300 мм. При ãеол.-розвідó-
вальних роботах застосовóють пневмоóдарниêи з більшою
масою бойêа, що підвищóє êоеф. передачі óдарó через êо-
лонêовий снаряд. Діаметр цих свердловин 76-151 мм, ãлиб.
до 200-500 м. При бóрінні ãлибоêих нафт. і ãазових свердло-
вин, а таêож ãідроãеол. свердловин діаметром 180-250 мм
виêористовóють спец. пневмоóдарниêи, яêі працюють
при висоêомó тисêó повітря. Б.п. ефеêтивне в породах з
êоеф. міцності за М.М.Протодьяêоновим понад 8. 
БУРІННЯ ПОХИЛИХ СВЕРДЛОВИН,  -…, с. — Див. бó-
ріння похило-сêероване.
БУРІННЯ ПОХИЛО-СКЕРОВАНЕ,  -…., -…-оãо, с. * р.
бóрение наêлонно-направленное, а. controlled  directional

Рис. Схема верстата обер-
тальноãо бóріння: 1 - плат-
форма; 2 - ходова частина; 3 - 
êабіна з пóльтом óправління; 4 
- редóêтор; 5 - елеêтрооблад-

нання.
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drilling; н. geneigtes Richtbohren n — спосіб спорóдження
свердловин з відхиленням від вертиêалі ó заздалеãідь зада-
номó напрямі. Б.п.-с. застосовóється яê при бóрінні сверд-
ловин на нафтó і ãаз, таê і при розвідці твердих ê.ê.
Найбільш ефеêтивна ãалóзь виêористання Б.п.-с. — при
розробці родов. біля аêваторій, в болотистих або сильно
пересічених місцевостях і ó випадêах, êоли бóдівництво
бóрових може порóшити óмови охорони навêолишньоãо
середовища. Б.п.-с. застосовóють таêож при бóрінні до-
поміжних свердловин для ãлóшіння відêритих фонтанів,
при баãатостовбóрномó бóрінні або відхиленні ниж. части-
ни стовбóра вздовж продóêтивноãо ãоризонтó з метою збіл-
ьшення дренажó.
БУРІННЯ РЕАКТИВНО-ТУРБІННЕ,  -…., -…-оãо, с. * р.
бóрение реаêтивно-тóрдинное, а. reactive turbodrilling; н. Reak-
tions- Turbinenmethode f, Reaktionsbohrmethode f — метод
спорóдження вертиêальних стволів чи свердловин велиêо-
ãо діаметра (до 5 м) êільêома тóрбобóрами, з’єднаними в
один аґреґат з долотами, що здійснюють планетарний
рóх, переêриваючи всю площó вибою. Застосовóється при
спорóдженні вертиêальних стовбóрів шахт, вентиляці-
йних стовбóрів в ãірничих виробêах, проходженні початêо-
вих діляноê надãлибоêих свердловин і ó всіх випадêах, êоли
потрібне створення вертиêальних стовбóрів велиêих ді-
аметрів. Вважається найбільш ефеêтивним способом бóрі-
ння свердловин велиêоãо діаметра.
БУРІННЯ РОЗВІДУВАЛЬНЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение
разведочное; а. exploration (exploratory) well drilling;  н. Erkund-
ungsbohren n — бóріння свердловин з метою розвідêи відêри-
тих родовищ нафти і ãазó (підãотовêи їх до розробêи), а та-
êож для вивчення ãеолоãічноãо розрізó в малодосліджених
районах (опорні, параметричні, пошóêові свердловини).
БУРІННЯ РОТОРНЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение роторное,
а. rotary drilling; н. Rotarybohren n — різновид бóріння обер-
тальноãо, êоли породорóйнóючий інстрóмент (долото),
яêим здійснюється заãлиблення вибою ó свердловині
циліндричної форми, одержóє обертання через êолонó бó-
рильних трóб від ротора бóровоãо óстатêóвання. Вперше
Б.р. бóло застосоване в США в êінці 80-х рр. ХІХ ст. Об-
ладнання для Б.р. вêлючає вежó, бóровó óстановêó з при-
водом, ротор, бóрові поршневі насоси, вертлюã (через ньо-
ãо насоси подають промивнó рідинó в бóрильнó êолонó), та-
левó системó, що сêладається з êронблоêа, блоêа і êрюêа,
на яêій в процесі бóріння підвішені вертлюã і бóрильна êо-
лона, системó очистêи промивної рідини, що вêлючає
вібросита, жолоби і ãідроциêлони, приймальні і запасні єм-
êості. Крім стаціонарних є пересóвні роторні бóрові óста-
новêи, все обладнання яêих (êрім систем очистêи)
розміщене на платформі автомашини або причепі, що за-
безпечóє їх маневреність. Пробóривши з поверхні Землі
30-600 м, в стовбóр свердловини спóсêають першó обсаднó
êолонó для êріплення верх. інтервалó. Після спóсêó êолонó
цементóють. Після затвердіння цементó бóріння продов-
жóють долотом меншоãо діаметра, яêий проходить всере-
дині обсадної êолони. У залежності від ãеол. óмов і сêлад-
ності проходêи свердловини стовбóр її може обсаджóватися
не однією, а деê. обсадними êолонами, причомó êожна по-
дальша êолона меншоãо діаметра опóсêається на більшó
ãлибинó. Остання обсадна êолона в нафт., ãазових, а таêож
ãідроãеол. свердловинах наз. еêсплóатаційною. Низ еêс-
плóатац. êолони перфорóється. Через перфоровані отвори
нафта, ãаз або вода з продóêтивноãо ãоризонтó надходить в
еêсплóатац. êолонó. Найãлибша свердловина, пробóрена

методом Б.р. ó 1974 в Оêлахомі (США), має ãлиб. 9583 м.
Б.р. може бóти виêористане яê для вертиêальних, таê і для
похилих свердловин.
БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ,  -…., с.  — Див. свердловини
бóдівництво.
БУРІННЯ ТЕРМІЧНЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение термичес-
êое, а. jet drilling,  flame-jet drilling,  thermal drilling; н. Flamm-
strahlbohren n, thermisches Bohren n — спосіб бóріння, що ба-
зóється на рóйнóванні ã.п. ó вибої свердловини висоêотем-
ператóрними ãазовими стрóменями, яêі витіêають з над-
звóêовою швидêістю з сопел воãнестрóминної ãорілêи.
Остання являє собою робочий інстрóмент станêа Б.т. За-
стосовóється ã.ч. для бóріння свердловин в залізистих
êварцитах на залізорóдних êар'єрах. З сер. 70-х рр. ХХ ст.
виêористовóється в осн. для терміч. розширення ниж.
частини вибóхових свердловин, що на порядоê збільшóє їх
ефеêтивність.
БУРІННЯ ТУРБІННЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение тóрбинное,
а. turbodrilling; н. Turbinenbohren n — спосіб бóріння обер-
тальноãо з застосóванням тóрбобóра яê робочоãо орãанó.
Ведеться тришарошечними, алмазними і безопорними
долотами з êомпозиційних надтвердих матеріалів на ãлиб.
до 3000 м з частотою обертання долота 300-400 об/хв, а в
більш ãлибоêих свердловинах — 200-250 об./хв. Б.т. ó пор-
івнянні з роторним хараêтеризóється більшою механіч.
швидêістю, але меншою проходêою на рейс долота. Виêо-
ристовóється для бóріння еêсплóатаційних, розвідóвальних
та ін. дослідницьêих свердловин (в т.ч. Кольсьêої надãлибо-
êої свердловини) в породах бóдь-яêої міцності. 
БУРІННЯ ТУРБІННО-РОТОРНЕ,  -…., -…-оãо, с. * р. бó-
рение тóрбинно-роторное, а. turbo-rotary drilling; н. Turboro-
tarybohren n — обертове бóріння, при яêомó рóйнóвання по-
роди ó верхній частині свердловини здійснюється розши-
рювачем, яêий обертається від ротора, а в нижній — тóр-
бобóром. При Б.т.-р. вибій двостóпеневий — êільцевий ó
верхній і сóцільний в нижній частині свердловини. Б.т.-р.
дозволяє більш точно витримóвати напрям вертиêальних
свердловин (особливо велиêоãо діаметра), ніж при виêо-
ристанні тільêи роторноãо або тóрбінноãо бóріння. Томó
Б.т.-р. застосовóється ã.ч. при проходці нафт. і ãазових
свердловин велиêоãо діаметра в сêладних ãеол. óмовах,
особливо в тих р-нах, де боротьба з êривизною свердловин
являє велиêі трóднощі (напр., Зах. Уêраїна).
БУРІННЯ УДАРНЕ,  -…., -оãо, с. * р. бóрение óдарное, а.
percussive drilling; н. Stoßbohren n, Schlagbohren n — спосіб
бóріння, при яêомó рóйнóвання породи здійснюється під
дією óдарів падаючоãо на вибій свердловини бóровоãо сна-
ряда або óдарів по снарядó, яêий стоїть ó вибої. Виêорис-
товóється в осн. ó м'яêих і пóхêих відêладах з óламêовими
вêлюченнями, а таêож сêельних породах до ãлиб. 100 і біл-
ьше м. Рóйнóвання порід носить хараêтер дроблення, роз-
давлення і розпóшення. Бóріння здійснюється сóцільним
або êільцевим вибоєм.
БУРІННЯ УДАРНО-КАНАТНЕ,  -…., -…-оãо, с. * р. бóре-
ние óдарно-êанатное, а. cable-pensylvanian drilling,
cable-churn drilling, churn drilling; н. Stoßseilbohren n — óдар-
не бóріння, яêе здійснюється бóровим снарядом, яêий спóс-
êається на êанаті (масою 500-2500 êã з висоти 300-1000 мм
з частотою 45-60 хв-1). З'явилося понад 2 тис. роêів томó в
Китаї для видобóтêó соляних розчинів. Бóріння велося до-
лотом, що опóсêалося ó свердловинó на очеретяномó êа-
наті. До êінця ХІХ ст. Б.ó.-ê. бóло праêтично єдиним спо-
собом бóріння. 
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БУРІННЯ УДАРНО-ОБЕРТОВЕ,  -…., -…-оãо, с. * р. бó-
рение óдарно-вращательное, а. percussive-rotary drilling; н.
Drehschlagbohren n — спосіб бóріння, при яêомó рóйнóван-
ня породи здійснюється шляхом нанесення óдарів по по-
родорóйнóючомó інстрóментó, яêий безперервно оберта-
ється.  Застосовóється при веденні ãірничих робіт для бóрі-
ння шпóрів і свердловин ãлиб. 25-50 м, діаметром 40-850 мм
і при пошóêах, розвідці родов. для бóріння свердловин
ãлиб. до 2000 м, діаметром 59-151 мм.
БУРІННЯ ШАРОШКОВЕ  -…., -оãо, с.  — Див. шарошêо-
ве бóріння.

БУРМІТ,  -ó, ч. * р.  бóрмит, а.
burmite, н. Burmit m — виêопна смо-
ла. Сêлад ó %: C — 80,05; H — 11,5; O
— 8,43; S — 0,02; зола — 0,2-0,6. Гóс-
тина 1,03-1,095.Тв. 2,5-3,5. Колір
темно-бóрий, рідше червонóватий
або винно-жовтий. Зóстрічається ó
Верхній Бірмі (М’янмі) в синюва-
то-сірих ãлинах ã.Нанêãо-Тай-Мас.
БУРНОНІТ,  -ó, ч. * р. бóрнонит а.
bournonite, н. Bournonit m — мінерал
êласó сóльфосолей, темно-сіроãо  êо-
льорó, непрозорий. Формóла:
CuPbSbS3. Вміст: Pb — 42,5%, Cu —
13%, Sb —  24,7%, S — 19,8%; домі-
шêи Fe, Ag, Zn, Mn, Ni, Bi, As. Син-
ãонія ромбічна. Блисê металічний,
спайність недосêонала по (010).
Крихêий. Гóстина 5,7-5,9. Тв. 3,0-
3,5. Діелеêтриê. Б. — ãідротермал-
ьний мінерал, спостеріãається в асо-
ціації з бляêлими рóдами, ґаленітом,
піритом, хальêопіритом, сфалери-
том, джемсонітом і бóланжеритом.
При вивітрюванні Б. óтворюються
церóсит, малахіт і сóрм’яні охри.
Рóда свинцю, міді і стибію. Родовища
— в êраїнах Сер. Азії, Забайêаллі, в
Австралії, êраїнах Півд. Америêи
(Чилі, Перó, Болівія), в Чехії, ФРН.
Від прізвища францóзьêоãо мінера-
лоãа Дж. Бóрнона.
Розрізняють: бóрноніт арсеновий (різн-
овид бóрнонітó з вмістом As2O5 до 3,5 %);
бóрноніт ніêелистий (застаріла назва óль-
манітó).
БУРОВА ВИШКА (ВЕЖА),  -ої, -и
(і), ж. * р. бóровая вышêа, а. drillrig,
derrick; н. Bohrturm  m — êонстрóê-
ція (спорóда), яêа встановлюється
над óстям свердловини для вантаж-
но-підйомних операцій при бóрінні
(опóсêання і підіймання бóровоãо ін-
стрóмента, вибійних двиãóнів, об-
садних трóб). Б.в. обладнóються
маршовими сходами, майданчиêом

для обслóãовóвання êронблоêа і платформою верховоãо
робітниêа, що призначена для встановлення бóрильних
свічоê і забезпечóє безпеêó під час спóсêо-підіймальних
операцій. Розрізняють Б.в. баштові і А-подібні. Найбіл-
ьше поширення отримали сеêційні А-подібні Б.в., яêі
сêладаються з 2-х опор, що óтримóються ó вертиêальномó
стані з допомоãою спеціальних трóбних підêосів або пор-

тальної спорóди та êанатних відтяжоê. Баштові Б.в. засто-
совóються при бóрінні на морі і надãлибоêомó бóрінні (ãли-
биною 8–10 тис. м і більше). Передня ãрань вежі відêрита,
що забезпечóє доставляння і виêидання на приймальний
поміст трóб і штанã. Висота Б.в. залежить від проеêтної
ãлибини свердловини і становить 9–58 м. Баштові Б.в.
транспортóють ó сêладеномó виãляді (разом із основою
бóрової) або поаґреґатно, А-подібні перевозять ó сêладе-
номó виãляді. Марêóвання Б.в. вêлючає тип вежі (ВА —
А-подібна, ВБ — баштова), відстань від основи до êронб-
лочноãо майданчиêа (в м), маêсимальнó вантажопідійма-
льність (ó тоннах). В.С.Бойêо.
БУРОВА КАРЕТКА,  -ої, -и, ж. * р. бóровая êаретêа, а.
drill carriage, drillrig, drill steel car, track-mounted drill; н.
Bohrwagen m, Bohrgerätewagen m — óстановêа для механіз.
бóріння шпóрів і свердловин в підземних ãірничих виробêах. У
ãоризонтальних і похилих ãірн. виробêах застосовóють са-
мохідні Б.ê., ó вертиêальних стовбóрах шахт — підвісні.
Самохідна Б.ê. — платформа на пневматичномó, êолісно-
рейêовомó або ãóсеничномó ходó, на яêій монтóється
один або деêільêа (до 4 і більше) ãідравлічних, рідше ґвин-
тових маніпóляторів з автоподавачами і бóрильними маши-
нами. Подвісна Б.ê. — збірна рама заêріплена ó вибої дом-
êратами, з встановленими на ній маніпóляторами бóрови-
ми, автоподавачами і бóрильними молотêами.
БУРОВА КОРОНКА,  -ої, -и, ж. * р. бóровая êоронêа, а.
drilling bit; н. Bohrkrone f, Bohrkopf m — 1) Знімна частина
бóра, що безпосередньо діє на вибій та рóйнóє йоãо при
бóрінні  óдарно-обертовомó. Леза Б.ê. можóть бóти сталеви-
ми, або армованими пластинами з твердоãо сплавó.
Найбільш поширеними формами Б.ê. є однодолотчаті та
хрестові. 2) Сêладова частина бóровоãо снаряда для êерно-
воãо та безêерновоãо бóріння свердловин. 3) Бóровий інстр-
óмент для бóріння обертальноãо, яêий сêладається з êорпó-
са, ріжóчих лез і хвостовиêа. Леза армóються пластинами
з твердоãо сплавó. Розрізняють таêі типи Б.ê.: доло-
то-пластинчасті (КПД) і штирові (КДШ); триêрильні
пластинчасті (КТП) і штирові (КТШ); хрестові пластин-
часті і штирові (КХШ).
БУРОВА ЛЕБІДКА,  -ої, -и, ж. * р. бóровая лебедêа, а.
draw works, bore winch; н. Bohrwinde f, Bohrhaspel m, f — леб-
ідêа для виêонання спóсêо-підіймальних операцій пода-
вання бóровоãо інстрóмента ó вибій та інших допоміжних
робіт. Б.л. забезпечóє спóсê і підняття êолони бóрильних
трóб, подачó долота на вибій свердловини, спóсê обсадних
трóб, передачó потóжності на ротор, підняття і опóсêання
бóрової вежі; входить до сêладó бóрової óстановêи.
БУРОВА ПЛАТФОРМА,  -ої, -и, ж. * р. бóровая плат-
форма; а. drilling platform; н. Bohrplattform f, Bohrinsel f —
óстатêóвання (óстановêа) для бóріння на аêваторіях з
метою розвідêи або еêсплóатації мінеральних ресóрсів
під дном моря. Б.п. в осн. несамохідні, допóстима швид-
êість їх бóêсирóвання 4–6 вóзлів (при хвилюванні моря
до 3 балів, вітрó 4–5 балів). У робочомó стані на точці
бóріння Б.п. витримóють сóміснó дію  при висоті хвиль
до 15 м і вітрó із швидêістю до 45 м/с. Еêсплóатаційна
маса плавóчих Б.п. (з технолоãічними запасами 1700–
3000 т) сяãає 11000–18000 т, автономність роботи по
сóднових і технолоãічних запасах 30–90 діб. Потóжність
енерãетичноãо óстатêóвання Б.п. 4–12 МВт. Залежно від
êонстрóêції і призначення розрізняють самопід-
іймальні, напівзанóрені (понтон з виробничим облад-
нанням), занóрені, стаціонарні і бóрові сóдна. Найбільш

Рис. Бóрові вежі: вãорі 
– баштовоãо типó; 
внизó – А-подібної 

форми.
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поширені самопідіймальні (бл. половини заãальноãо
числа) та напівзанóрені (33%) Б.п.  С а м о п і д і й м а л ь
н і  плавóчі Б.п. виêористовóють для бóріння ã.ч. при ãли-
бині моря 30–106 м. Вони являють собою водотонна-
жний три- або чотириопорний понтон з виробничим óс-
татêóванням, піднятий над поверхнею моря з допомо-
ãою піднімально-стопорних механізмів на висотó 9-5 м.
При бóêсирóванні понтон із піднятими опорами знахо-
диться на плавó; в точці бóріння опори опóсêаються. В
сóчасних самопідіймальних плавóчих Б.п. швидêість пі-
днімання (опóсêання) понтона сêладає 0,005–0,08 м/с,
опор — 0,007–0,01 м/с; сóмарна вантажопідйомність ме-
ханізмів до 10 тис. т. За способом піднімання розрізн-
яють підіймачі êроêóючої дії (в осн. пневматичні і ãідра-
влічні), безперервної дії (елеêтромеханічні). Констрóê-
ція опор забезпечóє можливість встановлення Б.п. на
ґрóнт з тривêістю не менше 1400 êПа при маêсималь-
номó заãлибленні їх ó ґрóнт до 15 м. Опори мають êвад-
ратнó, призматичнó або сферичнó формó, по всій дов-
жині обладнóються зóбчастою рейêою і заêінчóються
башмаêом. 
Плавóчі  н а п і в з а н ó р е н і  Б.п. виêористовóють для

бóріння свердловин в основномó при ãлибині моря 100–

300 м і являють собою понтон з виробничим обладнан-
ням, піднятий над поверхнею моря (на висотó до 15 м) з
допомоãою 4 і більше стабілізаційних êолон, яêі спира-

ються на підводні êорпóси (2 і більше). Б.п. транспортó-
ють до точêи бóріння на нижніх êорпóсах при осіданні 4–6
м. Плавóча Б.п. занóрюється на 18–20 м шляхом наборó
водяноãо баластó в нижні êорпóси. Для óтримання напівз-
анóрених Б.п. виêористовóється восьмиточêова яêірна
система, яêа забезпечóє обмеження переміщення óстат-
êóвання від ãирла свердловини не більше 4% від ãлибини
моря. 
З а н ó р е н і  Б.п.

застосовóють для
бóріння розвідóвал
ьних або еêсплóата-
ційних свердловин
на нафтó і ãаз на
ãлибині моря до 30
м. Вони являють со-
бою понтон з ви-
робничим облад-
нанням, піднятий
над поверхнею моря
з допомоãою êолон
êвадратної або цил-
індричної форми,
нижні êінці яêих
опираються на во-
дотоннажний пон-
тон або башмаê, де розміщені баластні системи. Занóрена
плавóча Б.п. êладеться на ґрóнт (з óтримóючою здатністю
не менше 600 êПа) в резóльтаті заповнення водою баласт-
них цистерн водотоннажноãо понтона. 
С т а ц і о н а р н і

морсьêі Б.п. виêористовó-
ють для бóріння та еêсплóа-
тації êóща свердловин на
нафтó і ãаз при ãлибині
моря до 320 м. З однієї плат-
форми бóрять до 60
похило-сêерованих свердло-
вин. Стаціонарні бóрові
платформи є êонстрóêцією
ó виãляді призми або чоти-
риãранної піраміди, яêа під-
німається над рівнем моря
(на 16–25 м) і опирається на
дно з допомоãою забитих ó
дно паль (êарêасні Б.п.) або
фóндаментних башмаêів
(ãравітаційні Б.п.). Над-
водна частина сêладається з
майданчиêа, на яêомó роз-
міщені енерãетичне, бóрове
і технолоãічне óстатêó-
вання, житловий блоê із ãеліêоптерним майданчиêом та
інше обладнання заãальною масою до 15 тис. Опорний
блоê êарêасних Б.п. виãотовляють ó виãляді трóбчастої
металевої решітêи, яêа сêладається з 4–12 êолон діаме-
тром 1–2,4 м. Заêріплюють блоê з допомоãою забивних
або бóрозаливних паль. Гравітаційні платформи виãотов-
ляються повністю із залізобетонó або êомбінованими
(опори з металó, башмаêи із залізобетонó) і óтримóються
за рахóноê маси спорóди. Основи ãравітаційних Б.п. сêла-
даються з 1–4 êолон діаметром 5–10 м. Стаціонарні Б.п.
призначені для тривалої (не менше 25 роêів) роботи ó

Рис. Констрóêтивні типи напівзанóреної бóрової платформи: а – з 
двома понтонами (êатамаранний тип); б – з чотирма понтонами; 
в – з трьома понтонами; ã – з п’ятьма понтонами (Пентаãом); д 
– з êільцевим понтоном; ж – з циліндричним водовмісним êорпó-
сом. 1 – понтон; 2 – стабілізóюча êолона; 3 – верхня бóдова; 4 – 
трóбні зв’язêи; 5 – яêірні зв’язêи; 6 – підêеровóючий пристрій.

Рис. Занóрена бóрова платформа 
“Трансóорд-65”: 1 – морсьêе дно; 

2 – фóндаментний блоê; 3 – стабілізóюча 
êолона; 4 – верхня бóдова; 5 – бóрова 

вишêа; 6 – трóбчасті зв’язêи.

Рис. Стаціонарна бóрова плат-
форма (двоблоêова): 

1 – опорний блоê; 2 – верхня 
бóдова; 3 – êонстрóêція під 
вишêó; 4 – бóрова вишêа.
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відêритомó морі, томó до них ставляться висоêі вимоãи
щодо забезпечення перебóвання обслóãовóючоãо персо-
налó, підвищеної пожежо- і вибóхобезпеêи, захистó від
êорозії, заходів з охорони довêілля та ін. Хараêтерна особ-
ливість стаціонарних Б.п. — постійна динамічність, тобто
для êожноãо родовища розробляється свій проеêт êомп-
леêтації платформ енерãетичним, бóровим і еêсплóатаці-
йним обладнанням, при цьомó êонстрóêцію платформи
визначають óмови в районі бóріння, ãлибина бóріння, дебіт
і êільêість свердловин, êільêість верстатів для бóріння. Н а й
б і л ь ш а  в світі в êінці ХХ ст. Б.п. — “Троль-А” розташо-
вана на родов. ãазó “Поле Тролей” в 60 êм від óзбережжя
Норвеãії. Глибина моря — 369 м. Поєднóє 39 свердловин в
оêолиці 0,5 êм. Строê слóжби — 50 роêів. Одна з найбіл-
ьших Б.п. на початêó XXI ст. — “Хайбернія”. Див. таêож
живóчість морсьêої нафтоãазової спорóди. В.С.Бойêо.
БУРОВА ПРОХОДКА,  -ої, -и, ж. * р. бóровая проходêа, а.
shaft sinking by drilling technique;  н. Bohrabteufen n der Schächte
m pl — бóдівництво вертиêальних шахтних стовбóрів із за-
стосóванням бóрових óстановоê. Хараêтеризóється виêо-
нанням всіх технол. процесів без присóтності людей ó виб-
ої. Б.п. êолодязів і шахтних стовбóрів невелиêоãо діаметра і
ãлибини здійснювалася ще на соляних êопальнях Уêраї-
ни-Рóси (ІХ ст.). Широêе застосóвання Б.п. отримала з 2-ї
половини ХХ ст. спочатêó переважно в сêладних ãірничих
та ãідроãеолоãічних óмовах, з 60-х рр. —  в звичайних óмо-
вах для бóдівн. стовбóрів малоãо діаметра. 
БУРОВА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, -и, ж. * р. бóровая сêва-
жина; а. well, drilling hole; н. Bohrloch n — ãірнича виробêа
переважно êрóãлоãо перерізó (діаметр 59–1000 мм), яêа óт-
ворюється в резóльтаті бóріння. Б.с. бóрять з поверхні сóші
або з моря, з підземних ãірничих виробоê. Б.с. поділяють на
мілêі — ãлибиною до 2000 м (з них переважна більшість —
до деêільêох сотень м), середні — до 4500 м, ãлибоêі — до
6000 м, надãлибоêі — понад 6000 м. Довжина (ãлибина)
найбільших бóрових свердловин понад 10 êм. У Б.с. виділ-
яють ãирло (óстя), стовбóр і дно (вибій). За положенням осі
стовбóра і êонфіãóрації Б.с. розділяють на вертиêальні, ãо-
ризонтальні, похилі; нерозãалóжені, розãалóжені, пооди-
ноêі та êóщові. За призначенням розрізняють дослідні —
для дослідження земної êори, еêсплóатаційні (видобóвні,
розробні) — для розробêи родовищ ê.ê., бóдівельні — для
бóдівництва різних спорóд (мостів, причалів, фóндаментів,
паль і основ, підземних сховищ для рідин і ãазів, водоводів,
продóêтопроводів тощо), ãірничотехнічні Б.с. — для бóді-
вництва й еêсплóатації ãірничих спорóд. Д о с л і д н і  Б.с.
поділяються на êартóвальні, стрóêтóрно-пошóêові, опор-
но-ãеолоãічні, опорно- технолоãічні, інженерно-ãеолоã-
ічні, параметричні, пошóêові і розвідóвальні. Е ê с п л ó а -
т а ц і й н і  Б.с. за видами розроблюваноãо поêладó поділ-
яються на свердловини нафтовоãо, ãазовоãо і водяноãо поê-
ладó, за виêонóваною фóнêцією — на видобóвні, наãн-
італьні, оцінювальні, êонтрольні (п’єзометричні, спосте-
режні), за еêсплóатаційним станом — на діючі,
ремонтовані, недіючі, заêонсервовані і ліêвідовані. Г і -
р н и ч о т е х н і ч н і  Б.с. поділяються на вибóхові (на них
припадають найбільші обсяãи бóріння), заморожóвальні,
тампонажні, вентиляційні, водовідливні та ін.
Залежно від ãлибини і призначення Б.с., óмов бóріння

стінêи свердловин заêріплюють або залишають незаêріпл-
еними. Кріплення стовбóра не проводять для ãірнич-
отехнічних (напр., вибóхових) й інших свердловин
невелиêої ãлибини (до 50 м), пробóрених ó стійêих сêель-

них масивах. Б.с., призначені для еêсплóатації і дослі-
джень, в процесі спорóдження êріплять. Вони мають
найбільш сêладнó êонстрóêцію, яêа визначається розмір-
ами частин стовбóра, обсадних êолон і цементноãо êільця в
просторі за обсадними êолонами; видом і êільêістю обсад-
них êолон; обладнанням обсадних êолон, ãирла і вибою Б.с.
Обсадні êолони (напрямна, êондóêторна, проміжна й еêс-
плóатаційна) призначені для êріплення стінêи частин
стовбóра Б.с. й ізоляції зон різних óсêладнень, а таêож
продóêтивної товщі від решти частини ãеолоãічноãо розрізó.
Яê правило, вони зґвинчóються (зварюються) із сталевих
трóб, ó мілêих свердловинах застосовóють обсадні трóби з
пластмаси і азбоцементó. Напрямна êолона — перша
обсадна êолона (довжиною до 30 м), яêó опóсêають ó вер-
хню (напрямнó) частинó стовбóра, щоб ізолювати верхній
наносний шар ґрóнтó і відвести висхідний потіê бóровоãо
аґента із стовбóра свердловини в очиснó системó, цемен-
тóється по всій довжині. Кондóêторна êолона (êондóêтор)
— дрóãа обсадна êолона, яêа опóсêається ó стовбóр Б.с.,
призначена для переêриття верхніх нестійêих відêладів,
водоносних і поãлинальних пластів, зон вічномерзлих
порід і т.п. На неї встановлюють противиêидне обладнання;
êільцевий простір за êолоною звичайно цементóють по
всій довжині. Проміжнó обсаднó êолонó опóсêають ó разі
необхідності після êондóêторної для êріплення нестійêих
порід, роз’єднання зон óсêладнень і водоносних ãори-
зонтів. Глибинó опóсêання проміжних і êондóêторних
êолон розраховóють із врахóванням попередження ãідр-
орозривó пластів, стійêості стінêи стовбóра Б.с., розділе-
ння зон застосóвання різних бóрових аґентів. Кільêість
проміжних êолон залежить від ãлибини Б.с. і сêладності
ãеолоãічноãо розрізó. Остання обсадна êолона (еêсплóатаці-
йна êолона) призначена для еêсплóатації й ізолює продóê-
тивні пласти. Для вилóчення флюїдів з продóêтивних
пластів ó еêсплóатаційнó êолонó опóсêають насосно-êом-
пресорні êолони в різних êомбінаціях залежно від êіл-
ьêості розроблюваних пластів і застосовóваноãо способó
видобóвання. У проміжнó й еêсплóатаційнó частини стов-
бóра Б.с. замість обсадної êолони повної довжини можóть
бóти опóщені на бóрильних трóбах обсадні êолони-хвосто-
виêи, верх яêих êріпиться з допомоãою спеціальних під-
вісоê. Колонó-хвостовиê після заêінчення бóдівництва
свердловини часом нарощóють до ãирла Б.с. êолоною-над-
ставêою. 
Для полеãшення опóсêання, цементóвання обсадних

êолон і підвищення яêості цих робіт обсадні êолони облад-
нóються напрямними башмаêами, різними êлапанами,
з’єднóвальними і роз’єднóвальними пристроями, тóрбóл-
ізаторами цементноãо розчинó, паêерами, центраторами і
сêребêами. При баãатостóпінчастомó цементóванні до
сêладó обсадної êолони вводять цементóвальні мóфти. За
êільêістю обсадних êолон, яêі опóсêають ó стовбóр Б.с.
після êондóêторної, розрізняють одно-, дво-, три- і баãа-
тоêолонні êонстрóêції свердловин; за видом обладнання
привибійної зони — Б.с. з обсадженою і необсадженою
привибійною зоною. Констрóêція Б.с. з обсадженою при-
вибійною зоною може бóти отримана або в разі опóсêання
в неї сóцільної еêсплóатаційної êолони з настóпним її
цементóванням і перфорóванням êолони, цементноãо
êаменю і продóêтивноãо пласта, або опóсêанням ó неї
еêсплóатаційної êолони з хвостовою сеêцією, яêа має
êрóãлі або щілиноподібні отвори, розміщені напроти про-
дóêтивноãо пласта. 
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Констрóêція ãазових свердловин відрізняється більшою
ãерметичністю обсадних êолон, яêа досяãається застосó-
ванням обсадних трóб із спеціальними з’єднинами і масти-
лами для них, підніманням цементноãо розчинó за всіма
êолонами до ãирла Б.с. і т.д. Гирло видобóвних нафтових і
ãазових свердловин обладнóють спеціальною арматóрою.
Констрóêція Б.с., призначеної для пошóêó і розвідêи
родовищ твердих ê.ê. значно простіша. Напрямна частина
таêих Б.с. має довжинó деêільêа метрів і заêріплюється
напрямною трóбою, êондóêторна частина має довжинó
30–150 м. Далі стовбóр бóрять з повним відбиранням
êерна, а заêріплення нестійêих порід здійснюють сóміш-
ами, яêі швидêо тверднóть. В.С.Бойêо.
БУРОВА СТАЛЬ,  -ої, -і, ж. * р. бóровая сталь, а. drill
steel, н. Bohrstahl m — сталь для виãотовлення бóрових
штанã та бóрів для óдарно-обертовоãо бóріння шпóрів і
свердловин, а таêож для обертовоãо бóріння шпóрів елеêт-
росвердлами. 

БУРОВА УСТАНОВКА,
-ої, -и, ж. * р. бóровая óста-
новêа, а. drilling rig; н. Boh-
ranlage f — êомплеêс машин
і механізмів, призначений
для бóріння, êріплення сверд-
ловин, а таêож шахтних
стовбóрів. Б.ó. для розвідêи
родов. ê.ê., розробêи родов.
нафти, ãазó, підземних вод і
ãлибинних ãеол. дослі-
джень за способом монтажó
і транспортóвання розділ-
яють на розбірні (стаці-

онарні) і нерозбірні. Розбірні Б.ó. призначені для спорóд-
ження свердловин ãлиб. 2000-10000 м. Нерозбірні Б.ó, 

розділяють на самохідні і несамохідні.
Самохідні Б.ó. постійно змонтовані на
трансп. засобі (автомашині, траêторі,
самохідній бóровій основі, бóровомó
сóдні). Несамохідні Б.ó. перевозяться
на трансп. засобі, що не має двиãóна.
До сêладó Б.ó. можóть входити таêі
вóзли: бóрові спорóди (бóрова вишêа,
основа, óêриття); бóрові механізми
(бóрова лебідêа, обертальний або обер-
тально-подаючий механізм); енерãе-
тичне обладнання (двиãóни внóтр.
зãоряння, дизель-ґенераторна стан-
ція, перетворювачі енерãії, елеêтро-,
ãідродвиãóни); обладнання для робо-
ти з рідêими, ãазорідинними і ãазо-
подібними очисними аґентами (бóро-
вий насос, êомпресор, резервóар, машини
і механізми для приãотóвання, очищен-
ня і обробоê бóрових аґентів, трóбо-

проводи, бóрові шланãи і вертлюã); обладнання і бóровий ін-
стрóмент для механізації спóсêо-підіймальних операцій
(êлючі, êлинові захвати, елеватори, спайдери); противи-
êидне обладнання; система óправління Б.ó. і êонтроль-
но-вимір. прилади. Див. таêож шахтна бóрильна óстанов-
êа, бóрове óстатêóвання.
БУРОВА ШТАНГА,  -ої, -и, ж. * р. бóровая штанãа, а. drill
pole, bore rod, boring rod; н. Bohrstange f — 1) Сталевий стер-
жень для передавання механічних зóсиль від порш-

ня-óдарниêа на різець (бóровó êоронêó, ãоловêó) та для по-
дачі води і стисненоãо повітря до вибою шпóрó (свердлови-
ни) під час бóріння óдарно-обертовоãо. Б.ш. для óдарноãо
бóріння виãотовляється з шестиãранної, êрóãлої, восьми-
ãранної або прямоêóтної (рідêо ромбічної) сталі. Для
обертовоãо бóріння шпóрів штанãа виãотовляється з êрóче-
ної бóрової сталі різної довжини. 2) Сталева трóба для пе-
редавання механічних зóсиль (осьовоãо зóсилля та обер-
товоãо моментó) від станêа до бóрової êоронêи або долота
та для подачі води до вибою свердловини.
БУРОВЕ ДОЛОТО,  -оãо, -а, с. * р. бóровое долото; а.
drilling bit, bore bit; н. Bohrmeißel m — основний елемент бó-
ровоãо інстрóмента для механічноãо рóйнóвання ãірсьêих
порід ó процесі бóріння свердловини. Термін “долото” збері-
ãся з ранньоãо періодó розвитêó техніêи бóріння, êоли єди-
ним способом проходження свердловини бóло óдарне бóрі-
ння, при яêомó Б.д. мало подібність із теслярсьêим інстр-
óментом таêоãо ж найменóвання. За призначенням розрі-
зняють три êласи Б.д.: для сóцільноãо бóріння (рóйнóвання
ãірсьêих порід по всьомó вибою свердловини), êолонêовоãо
бóріння (рóйнóвання ãірсьêих порід по êільцю вибою сверд-
ловини із залишанням в її центральній частині êерна) та із
спеціальною метою (врізні долота, розширювачі, фрезери
та ін.). За хараêтером дії на ãірсьêі породи Б.д. діляться на 4
êласи: подрібнювальні, подрібнювально-сêолювальні,
стирально-сêолювальні, стирально-різальні і різал-
ьно-сêолювальні. За видом робочої (яêа рóйнóє ãірсьêó по-
родó) частини виділяються шарошêові і лопатеві Б.д. Ша-
рошêовими Б.д. здійснюється більша частина заãальноãо
обсяãó бóріння нафтових, ãазових і вибóхових свердловин.
За принципом дії на ãірсьêі породи шарошêові Б.д. ділят-
ься на подрібнювальні і подрібнювально-сêолювальні.
Б.д. подрібнювальної дії хараêтеризóються мінімальним
êовзанням зóбів при переêочóванні шарошоê по вибою і ві-
дсóтністю фрезерóвальної дії по стінці свердловини
периферійними зóбами; розрізняють таêі її типи: Т — для
бóріння твердих порід, ТЗ — твердих абразивних порід, ТМ
— твердих порід з пропластêами міцних, ТМЗ — твердих
міцних абразивних порід, М — міцних порід, ДМ — дóже
міцних порід. Шар ош ê о в і  Б.д. подрібнювально-сêо-
лювальної дії хараêтеризóються збільшенням êовзання
зóбів при переêочóванні шарошоê по вибою і стінці сверд-
ловини. Типи Б.д. подрібнювально-сêолювальної дії: М —
для бóріння м’яêих порід, МЗ — м’яêих абразивних порід,
МС — порід м’яêих з пропластêами середньої твердості,
МСЗ — м’яêих абразивних порід з пропластêами середньої
твердості, С — порід середньої твердості, СЗ — абразив-
них порід середньої твердості, СТ — порід середньої твер-
дості з пропластêами твердих. Породорóйнівним елемен-
том (оснащенням) шарошêових Б.д. слóжать фрезеровані
зóби або запресовані твердосплавні зóбêи і êомбінації
зóбів із зóбêами на поверхні шарошоê. Для підвищення
стійêості фрезерованих зóбів шарошоê від абразивноãо
зношóвання їх наплавляють твердим сплавом, що сêла-
дається із зерен êарбідів вольфрамó. Для зменшення зно-
шóвання долота по діаметрó периферійні вінці доліт
типів С, СТ і Т мають Г– або Т–подібнó формó. Геомет-
рична форма і параметри зóбів (висота, довжина, êроê, а
таêож зміщення осей шарошоê) різні (зменшóються від
типó М до типó Т) і залежать від фізичних властивостей
розбóрюваних ãірсьêих порід. Сóчасне оснащення шарошоê
Б.д. виêонóється із вставних твердосплавних зóбів, яêі ма-
ють призматичні (типи МЗ, СЗ, МСЗ і ТЗ) і сферичні (тип

Бóрильна óстановêа ''ТАМРОК 
КОММАНДО – 300” при прове-
денні виробоê розêриття ó 

ãорах.

Рис. Бóрова óста-
новêа: 1 – талева 
система; 2 – вежа; 
3 – вертлюã; 4,5 – 
обсадні та бóрильні 
трóби; 6 – долото.
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ТМ) робочі ãоловêи. Долота для низьêообертовоãо бóрі-
ння (до 60 об/хв) мають ãерметизованó мастилонаповненó
опорó за схемою êовзання — êóльêа-êовзання — опорна
п’ята з радіальною óщільнювальною манжетою. Для підв-
едення промивної рідини через долото до вибою свердлови-
ни в шарошêових долотах є спеціальні промивальні або
продóвні пристрої. Л о п а т е в і   Б.д. призначені для бóрі-
ння обертальним способом м’яêих і середньої твердості
порід. Лопатеві долота (ГОСТ 26–02–1232–75) з проми-
ванням виãотовляються з циліндричними отворами в
êорпóсі (тип 2Л, діаметри 76–165,1 мм, швидêість рóхó
промивної рідини до 50 м/с) і змінними ãідромоніторними
насадêами в êорпóсі (тип 3Л, діаметри 120,6–469,9 мм,
швидêість промивної рідини не менше 90 м/с). Стираль-
но-різальні Б.д. (тип ЗСР) мають діаметри 190,5–269,9
мм. Піêоподібні Б.д. (тип П, діаметри 98,4–444,5 мм) ви-
ãотовляють двох різновидів: Ц — для розбóрювання це-
ментних пробоê і металевих деталей низó обсадних êолон;
Р — для розширення стовбóра свердловини. До лопатевих
належать таêож Б.д. для óдарно-êанатноãо бóріння. Для
бóріння без промивання свердловини застосовóють шнеêові
долота. Для допоміжних робіт (розбóрювання цементних
пробоê, металó ó свердловині) застосовóють  ф р е з е р н і
Б.д.: тип ФР ó виãляді плосêодонних фрезерів, нижня ро-
боча поверхня яêих оснащена твердосплавними зóбêами
або пластинêами, яêі вистóпають над êорпóсом Б.д.; тип
ДФТС із розміщенням твердосплавних зóбêів по 3 спір-
алях, яêі мають плавний перехід від центральноãо êаналó
долота на робочó сферó. Для бóріння свердловин із в і д б -
и р а н н я м  ê е р н а  застосовóють шарошêові і лопатеві
бóрильні ãоловêи, яêі виãотовляють для спеціальних êер-
ноприймальних пристроїв із знімними і незнімними êер-
ноприймачами. Див. таêож долото. В.С.Бойêо.
БУРОВЕ СУДНО,  -оãо, -а, с. * р. бóровое сóдно; а. drilling
vessel; н. Bohrschiff n — плавóча спорóда для морсьêоãо
бóріння свердловин, обладнана центр. прорізом в êорпóсі,
над яêим встановлена бóрова вежа, і системою для óтри-
мання сóдна над ãирлом свердловини. Уперше бóріння із за-
стосóванням Б.с. розпочате в Атлантич. оê. в 1968 (з амер.
сóдна  "Гломар Челленджер"). 

Сóчасні Б.с., яê правило, са-
мохідні, з необмеженим
районом плавання. Водотон-
нажність Б.с. 6–30 тис.т, де-
двейт 3–8 тис.т, потóжність
енерãетичноãо óстатêóвання,
яêе забезпечóє бóрові роботи,
позиціювання і хід сóдна до
16 МВт, швидêість ходó до 15
вóзлів, автономність по запа-
сах 3 місяці. На Б.с. застосо-
вóються заспоêоювачі хитан-
ня, що дають змоãó проводи-
ти бóріння свердловин при

хвилюванні моря 5–6 балів; при більшомó хвилюванні
бóріння припиняється і сóдно знаходиться в штормовомó
відстої із зміщенням від свердловини (відстань до 6–8%
від ãлибини моря) або бóрильна êолона від’єднóється від
ãирла свердловини. Сóчасні Б.с. забезпечóють роботó на
ãлибинах морів та оêеанів понад 4 000 м. Для óтримóвання
Б.с. в заданій точці бóріння в межах, яêі допóсêаються
жорстêістю êолони бóрильних трóб, застосовóють 2 сис-
теми позиціювання: статичнó (з виêористанням заяêо-

рення сóдна) і динамічнó стабілізацію (з допомоãою
ãребних ґвинтів і підêермовóвальних пристроїв). 

Яêірна система застосовóєть-
ся для Б.с. при ãлибині моря
до 300 м; містить троси і лан-
цюãи, спеціальні яêорі масою
9–13,5 т (8–12 шт.), яêірні
лебідêи із зóсиллям по 2 МН,
обладнані êонтрольно-вимір-
ювальною апаратóрою. Роз-
міщення яêорів і їх виймання
проводиться з допоміжних сó-
ден. Для збільшення маневре-
ності і сêорочення часó робо-
ти при виході з точêи бóріння
виêористовóють т.зв. яêірні
системи êрóãової орієнтації
сóдна (спеціально вмонтова-
на в центрі êорпóса сóдна тó-
рель з майданчиêом, на яêомó
змонтовано весь яêірний при-
стрій, в т. ч. лебідêи).
Різновид Б.с. — т.зв.

шланãо-êабельні сóдна, призначені в осн. для інжене-
рно-ãеолоãічноãо бóріння на ãлибинó 200 м при ãлибині
моря до 600 м. Вони обладнóються системою динамічної
стабілізації, ãнóчêим шланãоêабелем, завдяêи чомó
вимоãи щодо зміщення сóдна відносно ãирла свердловини
ставляться менш жорстêі, ніж при виêористанні бóрильних
трóб. В.С.Бойêо.
БУРОВЕ УСТАТКУВАННЯ (УСТАТКОВАННЯ),  -оãо,
-…, с. * р. бóровая óстановêа; а. drilling rig; н. Bohranlage f
— êомплеêс машин і механізмів, призначений для бóріння,
êріплення свердловин, а таêож шахтних стовбóрів. Б.ó. для
розвідêи родовищ êорисних êопалин, розробêи родовищ на-
фти, ãазó, підземних вод і ãлибинних ãеолоãічних дослі-
джень за способом монтажó і видом транспортóвання роз-
діляється на розбірне і нерозбірне. Розбірне Б.ó. (вели-
êоблоêове і дрібноблоêове) призначене для спорóдження
свердловин ãлибиною 2000–10000 м. Велиêоблоêове Б.ó.
транспортóється на спеціальних несамохідних шасі (возо-
виêах), дрібноблоêове — на óніверсальномó транспорті
(напр., автомобільномó, авіаційномó). Нерозбірне Б.ó.
розділяється на самохідне і несамохідне. Самохідне Б.ó.
постійно змонтовано на транспортномó засобі (автома-
шині, траêторі, самохідній бóровій основі, бóровомó сóдні),
яêий забезпечóє переміщення Б.ó.; несамохідне Б.ó. пере-
возиться на транспортномó засобі, яêий не має двиãóна
(полозêовій рамі, причепі, несамохідній бóровій основі).
Для бóдівництва нафтових і ãазових свердловин на заболо-
ченій території і аêваторіях створено Б.ó. для êóщовоãо
бóріння і плавóче óстатêóвання. Б.ó. для êóщовоãо бóріння
забезпечóє можливість спорóдження велиêої êільêості
свердловин (до 50 і більше) з одноãо майданчиêа. В цьомó
випадêó Б.ó. переміщóється з допомоãою ãідроциліндрів з
ãирла побóдованої свердловини на новó свердловино-точêó
по рейêовій êолії або на êотêах без розбирання. За видом
енерãопостачання Б.ó. поділяється на óстатêóвання з ав-
тономним і централізованим енерãопостачанням. При ав-
тономномó енерãопостачанні яê первинний двиãóн Б.ó.
можóть виêористовóватися двиãóни внóтрішньоãо зãорян-
ня (бензинові, дизельні, ãазові тóрбіни) або дизель-ãене-
раторні аґреґати. Централізоване енерãопостачання здій-

Бóрове сóдно.

Рис. Утримання сóдна над 
точêою бóріння: 1 – донний 
відбивач; 2 – ãідрофон; 3 – 

êормові двиãóни; 4 – випром-
інювач; 5 – бóрильна êолона; 

6 – пóльт óправління; 7 – 
носові двиãóни; 8 – трос інê-
лінометричноãо датчиêа; 9 – 

донний вантаж.
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снюється від промислових елеêтромереж. Сóмарна по-
тóжність Б.ó. при бóдівництві свердловин малої ãлибини
(до 2000 м) сяãає 800 êВт, середньої ãлибини (до 4500 м) —
800–2000 êВт, ãлибоêих і надãлибоêих (понад 4500 м) —
до 5000 êВт. Залежно від довжини і діаметра стовбóра, ви-
дó бóріння до Б.ó. можóть входити таêі вóзли: бóрові спо-
рóди (бóрова вежа, основа, óêриття); бóрові механізми
(бóрова лебідêа з талевою системою або підіймач, обер-
тальний або обертально-подавальний механізм); енер-
ãетичне обладнання (двиãóни внóтрішньоãо зãоряння, ди-
зель-ãенераторна станція, перетворювачі енерãії, елеêтро-
ãідродвиãóни); обладнання для роботи з рідêими, ãазор-
ідинними і ãазоподібними очисними аґентами (бóровий
насос, êомпресор, резервóар, машини і механізми для приãо-
тóвання, очищення і обробляння бóрових аґентів, трóбоп-
роводи, шланãи і вертлюã); обладнання і бóровий інстр-
óмент для механізації спóсêо-підіймальних операцій
(êлючі, êлинові захвати, елеватори, спайдери); противи-
êидне обладнання; система óправління Б.ó.; êонтроль-
но-вимірювальна система. Див. таêож бóрова óстановêа.
В.С.Бойêо.
БУРОВЕ УСТАТКУВАННЯ В РОБОТІ,  -оãо, -…, с. * р.
бóровая óстановêа в работе; а. performance of drilling rid; н.
Bohranlage f bei der Arbeit f — розрахóнêовий поêазниê,
яêий хараêтеризóє середньомісячнó êільêість бóровоãо
óстатêóвання (БУ), що перебóває ó бóрових роботах про-
тяãом певноãо періодó (місяць, êвартал, ріê): 

де nв.м — êільêість верстато-місяців бóріння за даний пе-
ріод; n м — êільêість êалендарних місяців ó даномó періоді.
БУРОВИБУХОВІ РОБОТИ,  -их, іт, мн. * р. бóровзрывные
работы, а. drilling  and blasting operations,  explosive drilling;
н. Bohrsprengarbeiten f pl — сóêóпність операцій підрива-
ння та підãотовчоãо бóріння шпóрів і свердловин під час ви-
добóвання êорисних êопалин, проведення ãірничих виробоê,
бóдівництва спорóд ó міцних ãірсьêих породах.
БУРОВИЙ ДРІБ,  -оãо, -ó, ч. * р. бóровая дробь, а. drill
shot, н. Bohrschrot n, m — тверді литі сталеві або чавóнні
êóльêи, а таêож сталеві êóбиêи, або циліндриêи, що за-
стосовóються для рóйнóвання ãірсьêих порід під час бóрі-
ння. Діаметр дробó, яê правило, 1,5-5,5 мм.
БУРОВИЙ ЖУРНАЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. бóровой жóрнал; а.
drilling record, drill log; н. Bohrjournal n — основний доêó-
мент, яêий відображає весь процес бóріння, сêладається за
певною формою, заповнюється в êінці êожної зміни,
зберіãається ó бóровій орãанізації, а після передачі сверд-
ловини замовниêові — в ãеолоãічній слóжбі орãанізації, за-
мовниêа.
БУРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ,  -оãо, -а, ч. *р. бóровой инс-
трóмент, а. drilling tool; н. Bohrwerkzeuge n pl, Bohrgeräte n
pl — заãальна назва механізмів і пристроїв, що застосовó-
ються при бóрінні шпóрів, свердловин і ліêвідації аварій, що
виниêають ó свердловинах. За призначенням виділяють
технолоãічний, допоміжний, аварійний і спеціальний Б.і.
В залежності від ãалóзі застосóвання (бóріння вибóхових,
ãеол.-розвідóвальних, нафт. або ãазових свердловин), спо-
собó і діаметра бóріння номенêлатóра і êонстрóêтивні
особливості Б.і. в êожній ãрóпі мають специфіч. особли-
вості. Технол. Б.і. застосовóють для виêонання робіт,
пов'язаних безпосередньо з процесом бóріння свердловин.
У ньоãо входить породорóйнóючий Б.і. — різці, бóрові êо-
ронêи, долота тощо, інстрóмент для відборó êерна, а таêож

розширювачі, êалібратори та ін. для рóйнóвання стіноê
свердловини з метою надання їй необхідноãо діаметра і по-
перечноãо перетинó. Допоміжний Б.і. (êлючі, елеватори,
спайдери, êлинові захвати та ін.) призначений для збиран-
ня і розбирання (зґвинчóвання і розґвинчóвання) бóрових
êолон (бóровоãо ставó), а таêож підтяãóвання, підійм-
ання, спóсêó і óтримання на вазі або на столі ротора еле-
ментів бóрильної êолони, штанã і обсадних трóб. Б.і. для
ліêвідації аварій (мітчиêи, дзвони, трóболовêи, трó-
борізêи, фрезери, торпеди, домêрати і ін.) застосовóють
при виниêненні óсêладнень (втрата породорóйнóючоãо
інстрóмента, відрив або прихват бóрильної êолони, прихват
або зняття обсадних трóб і т. д.) в процесі бóріння свердло-
вин. Спец. Б.і. слóжить для орієнтації технол. інстрóмента
в стовбóрі свердловини з метою здійснення її бóріння в за-
даномó напрямі і вêлючає відхилювачі різн. êонстрóêцій
(тóрбінні, шпиндель-відхилювачі, óіпстоê, стабілізатори
та ін.), засоби  орієнтóвання свердловини. В.С.Бойêо.
БУРОВИЙ НАСОС (ПОМПА),  -оãо, -а (-и), ч(ж). * р.
бóровой насос, а. slush(mud) pump;  н. Spülpumpe f, Bohrpum-
pe f — ãідравлічна машина для наãнітання промивної рідини
в бóровó свердловинó. Для ãеолоãо-розвідóвальноãо бóріння
застосовóються Б.н. êорисною потóжністю 0,63; 4,1; 7,8;
16,0; 33,1; 52,3 êВт, для ãеофізичноãо стрóêтóрно-пошó-
êовоãо і ãеолоãо-розвідóвальноãо — 32,50, 80, 125 êВт, для
ãлибоêоãо еêсплóатаційноãо і ãеолоãо-розвідóвальноãо
бóріння на нафтó і ãаз — 190, 235, 300, 375, 475, 600, 750,
950, 1180 êВт. Гідравлічна частина сêладається з 2 або 3
ãідравлічних êоробоê (залежно від êільêості робочих цил-
індрів насоса), яêі об’єднані всмоêтóвальним і наãнітал-
ьним êолеêторами. На вході до всмоêтóвальноãо êолеêто-
ра і виході з наãнітальноãо êолеêтора встановлюються
пневматичні êомпенсатори нерівномірності подавання.
Привод Б.н. в осн. від елеêтродвиãóнів або двиãóнів внóт-
рішньоãо зãоряння вêлючає êривошипно-шатóнний ме-
ханізм. Робочі орãани Б.н. мають підвищенó стійêість до
дії частиноê абразивó, нафти, хімічних реаêтивів і ін.  Осн.
тенденція розвитêó Б.н.: підвищення робочоãо тисêó і по-
тóжності привода, розширення ãраниць безстóпінчатоãо
реãóлювання подачі рідини.
БУРОВИЙ РОЗЧИН,  -оãо, -ó, ч. * р. бóровой раствор; а.
drilling fluid, drilling mud; н. Spülung f, Bohrschlamm m,
Spülflüssigkeit f — сêладна баãатоêомпонентна дисперсна
система сóспензійних, емóльсійних і аерованих рідин, яêі
застосовóються для промивання свердловин ó процесі бóрі-
ння. Під час цирêóляції ó свердловині Б.р. очищає вибій від
вибóреної породи, транспортóє вибóренó породó із свердло-
вини і óтримóє її в зависломó стані після припинення цир-
êóляції, аêтивізóє процес рóйнóвання ãірсьêої породи доло-
том, попереджає осипи, обвали і ін., забезпечóє яêісне
розêриття продóêтивних пластів, виявляє змащóвальнó і
антиêорозійнó дію на бóровий інстрóмент, обертає вибійні
двиãóни. В праêтиці бóріння застосовóють Б.р. на водній
(технічна вода, розчини солей і ãідроãелі, полімерні, пол-
імер-ãлинисті і ãлинисті розчини) і вóãлеводневій (вапня-
но-бітóмний розчин, інвертна емóльсія) основах. При
бóрінні в хемоãенних відêладах застосовóють соленасичені
ãлинисті розчини, ãідроãелі, ó випадêах можливих осипань і
обвалів стіноê свердловини — інãібіторні розчини, при
впливі висоêих температóр — термостійêі (термосолес-
тійêі) ãлинисті розчини і розчини на вóãлеводневій основі,
яêі є ефеêтивними таêож при розêритті продóêтивних
пластів і при розбóрюванні териãенних і хемоãенних несті-
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йêих порід. При бóрінні в óмовах, що хараêтеризóються
аномально висоêими тисêами, застосовóють обважнені
Б.р., в неóсêладнених óмовах — технічнó водó, полімерні
безãлинисті і полімерãлинисті розчини з низьêим вмістом
твердої фази. Ефеêтивність застосóвання Б.р. залежить
від їх властивостей, до яêих належать ãóстина, в’язêість,
водовіддача, статична напрóãа зсóвó та ін. Водовіддача Б.р.
хараêтеризóється об’ємом фільтратó (від 2 до 10 см3),
яêий відділився від розчинó через стандартнó фільтрóвал-
ьнó поверхню при перепаді тисêó ~100 êПа протяãом 30
хв. Товщина осадó на фільтрі (фільтраційна êірêа), яêа óт-
ворюється під час визначення водовіддачі, змінюється в
межах 1–5 мм. Вміст твердої фази в Б.р. хараêтеризóє
êонцентрацію ãлини (3–15%) і обважнювача (20–60%).
Для забезпечення ефеêтивності бóріння (залежно від êон-
êретних ãеолоãо-технічних óмов) властивості Б.р. реãóлю-
ють зміною співвідношення вмістó дисперсної фази і дис-
персійноãо середовища та введенням в них спеціальних ма-
теріалів і хімічних реаґентів. Для попередження водона-
фтоãазопроявів при аномально висоêих пластових тисêах
збільшóють ãóстинó Б.р. шляхом введення спеціальних
обважнювачів (напр., êрейдою до 1500 êã/м3, баритом і
ãематитом до 2500 êã/м3 і більше) або зменшóють її до
1000 êã/м3 за рахóноê аерації Б.р. чи додавання до ньоãо
піноóтворювачів (сóльфанолó, ліãносóльфонатó). Вміст
твердої фази Б.р. реãóлюється тристóпінчастою системою
очищення на вібраційних ситах, пісêовідділювачах і мó-
ловідділювачах; ãазоподібні аґенти відділяють ó деãазато-
рах. Крім тоãо, для реãóлювання вмістó твердої фази в роз-
чин вводять селеêтивні флоêóлянти. Особливий êлас ре-
аґентів застосовóють при реãóлюванні властивостей роз-
чинів на вóãлеводневій основі. До них належать емóльãа-
тори (мила жирних êислот, емóльтал та ін.), ãідрофобіза-
тори (сóльфонол, четвертинні аміни, êремнійорãанічні
сполóêи), знижóвачі  фільтрації (орãаноãóмати). Готóють
Б.р. безпосередньо перед бóрінням і в йоãо процесі при до-
помозі ãідрозмішóвачів та дисперãаторів. В.С.Бойêо.
БУРОВИЙ РОЗЧИН ПОЛІМЕРНИЙ,  -оãо, -ó, -оãо, ч. *
р. бóровой раствор полимерный; а. polymer drilling mud; н.
Polymerspülung f, Polymerbohrspülung f — розчин на водній
основі, яêий містить висоêомолеêóлярні полімери лінійної
бóдови, що застосовóється при бóрінні, ãоловним чином,
міцних порід. Хараêтеризóється висоêою ãідрофільністю та
псевдопластичністю — здатністю розріджóватися до в’яз-
êості, близьêої до в’язêості води, при велиêих швидêос-
тях зсóвó і заãóщóватися при низьêих. Розрізняють безã-
линисті і малоãлинисті Б.р. Вони сприяють збільшенню
механічної швидêості проходêи, стійêості долота, зни-
женню абразивноãо зношóвання тертьових частин насосів
тощо.
БУРОВИЙ СНАРЯД,  -оãо, -а, ч. * р. бóровой снаряд, а.
drillrig, drilling tool-making, н. Bohrgerät n — êомплеêт ін-
стрóментів, що опóсêається в свердловинó в зібраномó
стані.
БУРОВИЙ СТАНОК (ВЕРСТАТ),  -оãо, -а (-а), ч. * р. бó-
ровой станоê, а. drill, borer, drilling rig, drillrig;  н. Bohrgerät
n — машина для бóріння підривних і ãірничотехнічних
свердловин різноãо призначення (зоêрема ãеолоãорозвід-
óвальних), а таêож шпóрів при відêритих та підземних
розробêах ê.ê. Б.с. — основна частина баãатовóзлових
бóрових óстановоê. Одновóзлові бóрові óстановêи аналоã-
ічні Б.с. В залежності від типó породорóйнóючоãо інстр-
óмента розрізнюють Б.с. шнеêові (бóріння різанням), ша-

рошêові, пневмоóдарні, ãідроóдарні, воãневі, êомбіновані
(термомеханічні). Б.с. мають елеêтричний або дизельний
привод. За êонстрóêтивним виêонанням розрізняють таêі 

Б.с.: з торцевим, патронним або ро-
торним обертальним пристроєм.
Найбільш розповсюджені перші два
типи. Застосовóється на підземних ãі-
рничих роботах і в êар’єрах, а таêож в
дорожномó і ãідротехнічномó бóді-
вництві. Перспеêтива розвитêó пов'я-
зана із застосóванням ãідроóдарних бó-
рильних машин, систем автоматич. óп-
равління, ãідропривода вóзлів, створен-
ням станêів-роботів.
БУРОВИК,  -а, ч. * р. бóровиê; а.
specialist in drilling;  н. Bohrarbeiter m —
фахівець з бóріння.
БУРОВІ РОБОТИ,  -их, іт, мн. * р. бó-
ровые работы; а. drilling; н. Bohrar-
beiten f pl — певна сóêóпність і посл-

ідовність виêонання операцій при бóдівництві еêсплóата-
ційних і дослідних свердловин і бóрінні ãірничотехнічних
свердловин. До Б.р. входить: спорóдження бóрової вишêи і
привишêових спорóд, монтаж (а таêож демонтаж) бóровоãо
óстатêóвання, бóріння (в т.ч. êріплення), освоєння і
випробóвання свердловин. Бóріння сóпроводжóється êріпле-
нням стовбóра свердловини (її діляноê по ãлибині) обсадни-
ми êолонами, а таêож допоміжними і ремонтними робота-
ми, яêі в основномó мають таêож циêлічний хараêтер. Го-
ловні êритерії оцінêи ефеêтивності Б.р. — швидêість бóрі-
ння, вартість метра проходження, яêість бóдівництва сверд-
ловин і доведення їх до проеêтних ãлибин, êрім тоãо, для
ãеолоãо-розвідóвальних Б.р. — репрезентативність і віро-
ãідність ãеолоãо-ãеофізичної і технолоãічної інформації,
приріст запасів нафти і ãазó на метр проходження, для еê-
сплóатаційних — дебіт свердловини. Ефеêтивність Б.р.
зростає із зменшенням êільêості рейсів, витрачóваних на
бóріння свердловини в êонêретних ãірничо-ãеолоãічних
óмовах, часó, витрачóваноãо в середньомó на один рейс, із
збільшенням швидêості циêлó бóдівництва свердловини, а
таêож із зменшенням частини всіх витрат, пов’язаних із
ліêвідацією наслідêів аварій, óсêладнень, браêó в роботі і
простоїв свердловин з орãанізаційних причин.
БУРО-ЗБІЙНІ МАШИНИ,  -…-их, -н, мн. * р. бóро-сбоеч-
ные машины, а. hole drilling machines, н. Aufbruchbohrmaschi-
nen f pl — ãірничі машини для бóріння свердловин діаметром
300...500 мм ó напрямêó знизó доãори, та при потребі —
розбóрення їх зверхó донизó до діаметра 500…960 мм. За-
стосовóються при підземній розробці êрóтих та полоãих
вóãільних пластів, для нарізêи лав, деãазації пластів та ін.
Б.-з.м. розрізняють за призначенням: для роботи в м’яêих
та твердих і середніх породах; за типом механізмó подачі —
з мех., пневматич., ãідравліч. подачею. 
БУРОКЛИНОВИЙ СПОСІБ ВИДОБУВАННЯ
КАМЕНЮ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. бóроêлиновой способ до-
бычи êамня, а. wedge-drill output,  stripping output;  н.
Keillochbohren n — спосіб відділення від масивó блоêів ã.п.
шляхом попередньоãо оббóрювання óстóпó шпóрами і по-
дальшоãо відêолювання êлинами. Б.с.в.ê. відомий з най-
давніших часів. Імовірно, що саме таêим способом в древ-
ньомó Єãипті отримóвали блоêи для спорóдження пірамід.
Б.с.в.ê. виêористовóється сьоãодні при розробці родовищ
облицювальноãо êаменю, міцних порід, рідше — порід сер.

Самохідний шарош-
êовий бóровий ста-

ноê.
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міцності. Застосовóється в êомплеêсі з ін. механізован-
ими способами відділення блоêів від масивó: êаменері-
зним, термічним і т. д. 
БУРОНАВАНТАЖУВАЛЬНА МАШИНА,  -ої, -и, ж. * р.
бóропоãрóзочная машина, а. drill-loading machine; н. Bohrwa-
genlader m — машина, яêа призначена для механізації про-
цесів бóріння шпóрів і навантажóвання ãірничої маси (êо-
рисної êопалини і породи) ó транспортні засоби. Б.м. розрі-
зняють: за областю застосóвання — для м'яêих, сер. і мі-
цних ã.п.; за типом навантажóвальної машини  — з лапами
і êoвшoві; за типом навісноãо бóрильноãо обладнання — з
одним або двома маніпóляторами, за видом енерãії —
елеêтричні і пневматичні. Б.м. сêладається з вантажної
частини і бóрильної. Застосóвання Б.м. дозволяє збільш-
ити продóêтивність бóріння в порівнянні з рóчними і êо-
лонêовими свердлами в 2-4 рази, виêлючити необхідність
обмінó ó вибої виробêи засобів навантаження і бóріння,
сêоротити ê-ть обладнання, що застосовóється. Продóê-
тивність Б.м. з одним êомплеêтом бóрильноãо обладнання
(в породах міцністю F<6) 5-6 м3 за змінó, темпи проведен-
ня виробêи перетином 5-6 м2 — 300-400 м за місяць.
БУРОПІДРИВНІ РОБОТИ,  -их, іт, мн. * р. бóровзрывные
работы; а. drilling and blasting operations, explosive drilling; н.
Bohrschießarbeiten f pl — сóêóпність виробничих процесів з
оббóрювання масивó і відділення вибóхом частини ãірсьêої
породи з її одночасним подрібнюванням і переміщенням.
Б.р. — це проходження зарядних порожнин (шпóрів, свер-
дловин, êамер) для розміщення зарядів ВР, заряджання
ВР, їх забивання та збóдження (ініціювання) вибóхó. Тер-
мін Б.р. підêреслює техніêо-еêономічнó нерозривність
бóріння вибóхових свердловин і вибóхових робіт.
БУРОТРИМАЧ,  -а, ч. * р. бóродержатель, а. drill-steel
holder, drill chuck; н. Bohrerhalter m — пристрій, що запоб-
іãає випаданню бóра з бóêси бóрильної машини.
БУРОШНЕКОВА УСТАНОВКА,  -ої, -и, ж. * р. бóрошне-
êовая óстановêа, а. auger drill, н. Bohrschneckenanlage f —
ãірнича машина, що призначена для механізованоãо вий-
мання вóãілля з свердловин довжиною до 50 м та діаметром
до 1,4 м. Розподіляються: за призначенням — для підзе-
мних та відêритих робіт; за типом виêонавчоãо орãанó — з
одним або двома спарованими шнеêовими ставами.
БУРОШНЕКОВИЙ СПОСІБ ВИЙМАННЯ ВУГІЛЛЯ,
-оãо, -ó, -…, ч. * р. бóрошнеêовый способ выемêи óãля, а. coal
recovery method of drill,  н. Bohrschneckenabbau m der Kohle f
— послідовне бóріння свердловин, діаметр яêих трохи мен-
ший від потóжності пласта. Між свердловинами лишаються
технолоãічні цілиêи завширшêи 0,2 м. Виймання проводить-
ся, напр., двошпиндельною óстановêою БУГ-3, що сêла-
дається з бóрошнеêової óстановêи, шнеêовоãо сеêційноãо
êістяêа, бóрових êороноê, яêі рóйнóють вóãілля, пристрою
нарощóвання та сêладóвання сеêцій, засобів пилепоãли-
нання. Застосовóється ó Львівсьêо-Волинсьêомó басейні.
БУРСАЇТ,  -ó, ч. * р. бóрсаит, а. bursaite, н. Bursait m —
бісмóтова сóльфосіль свинцю — Pb5Bi4S11. Сêлад ó %: Pb —
39,62; Bi — 37,6; S — 17,32. Домішêи: Fe, Zn. Синãонія мо-
ноêлінна. Кристали видовжені по осі. Колір срібно-білий.
Блисê металічний. Знайдений разом із сфалеритом і халь-
êопіритом ó вольфрамовомó родовищі Улóдаã (Бóрса, Тó-
реччина). 
БУРСИТ,  -ó, ч. * р. бóрсит, а. burcite, н. Bursitis f — запа-
лювальне захворювання слизових сóмоê навêоло сóã-
лобів. Сóпроводжóється підвищеним óтворенням і
наêопиченням ó їх порожнинах випотó. Спричинюється

травмами, ãострими чи хронічними інфеêціями, діатезом.
Часто бóрсити пов’язані з професією, зоêрема з роботою ó
шахті. Захворювання виявляється ó виãляді невелиêої,
щільної припóхлості, яêа постóпово збільшóється і стає
хворобливою. При хроніч. Б. êолінноãо сóãлоба припóх-
лість розташовóється на передній поверхні êолінної чаш-
êи, при Б. ліêтевоãо сóãлоба — в ділянці паростêа ліêтевої
êістêи. З метою профілаêтиêи Б. реêомендóється запобіã-
ати травмам сóãлобів за допомоãою наêолінниêів тощо.
Ліêóвання Б. зводиться до теплових процедóр, масажó,
ãрязеліêóвання, йонофорезó з йодом, пóнêції сóмêи з по-
дальшим введенням в її порожнинó ãідроêортизонó. У ви-
падêах, що не піддаються êонсервативномó ліêóванню,
поêазана операція — посічення (розтин) сóмêи.
БУРШТИН,  -ó, ч. * р. янтарь, а. amber, karabe, saka(l),
kahruba; н. Bernstein m — природна орãанічна сполóêа,
щільна і в'язêа (сêам’яніла) виêопна смола хвойних дерев.
Формóла: С40Н64О4 (або C10H16O). Містить домішêи сірêи.
Аморфний. Гóстина 1,05-1,10. Тв. 2-3. Колір жовтий,
червоно-êоричневий. Блисê смоляний. Зóстрічається ó
виãляді зерен, жовен і пластин розміром від деê. мм до 50
см. Часто прозорий, êолір переважно жовтий (сóêциніт),
оранжевий до вишнево-червоноãо (рóменіт, бірміт),
відомі восêовий (“бастард") і молочно-білий (“êістяний")
Б. Т-ра плавлення 250-300ОС, леãêо зãоряє. Б. має орãані-
чне (рослинне) походження: смоли перев. хвойних дерев в
процесі фосилізації зазнавали оêиснення і полімеризації з
óтворенням абієтинової і ін. орãаніч. ê-т, частêово сóê-
цинітової. На стадії êатаãенезó Б. óщільнюється і набóває
більш темноãо забарвлення (рóменіт, бірміт). Пром. зна-
чення мають ã.ч. вторинні розсипні прибережно-морсьêі
родовища. В Уêраїні ó відêладах палеоãенó та неоãенó є в
Рівненсьêій, Київсьêій, Житомирсьêій, Львівсьêій та
Харêівсьêій областях. За êордоном відомі родов. Б. ó
Примор’ї (РФ), Італії, Польщі, М’янмі, Канаді, США,
Домініêансьêій Респóбліці, Меêсиці. Розрізняють Б.
апеннінсьêий, Б. істрійсьêий, Б. êанадсьêий, Б. меêси-
êансьêий, Б. моравсьêий, Б. сіцілійсьêий, Б. швей-
царсьêий, Б. японсьêий та ін. Виêористовóється яê вироб-
не êаміння, êращі зразêи — яê дороãоцінне êаміння. Хоро-
ший елеêтроізоляційний матеріал. Те саме, що і янтар.
Синоніми: дамштейн, делятиніт та ін. 
БУС,  -а, ч. * р. бóс, а. boos  — дрібна (деê. міêрон) частин-
êа розсипноãо золота.
БУСОЛЬ,  -і, ж. * р. бóссоль, а. dip compass, miner’s
compass; н. Boussole f, Kompaß m — ãеодезичний прилад для
вимірювання маãнітних азимóтів на місцевості або в
шахті; являє собою заêритó сêлом êоробêó з немаãнітн-
оãо металó та розміщенó в її центрі маãнітнó стрілêó на
вістрі або êотóшêó з аретиром. В залежності від êонстрóê-
ції Б. може бóти встановлено на штативі, на приладі або
підвішено на шнóрі. Марêшейдерсьêа Б. êомплеêтóється
разом з висячим півêрóãом. Б. застосовóють при топоã-
рафічній, ãеолоãічній, марêшейдерсьêій зйомêах, зйомêах
нарізних та очисних виробоê тощо.
БУСТАМІТ,  -ó, ч. * р. бóстамит, а. bustamite, н. Bustamit
m — мінерал, силіêат маãнію і êальцію ланцюжêової бóдови
з ãрóпи піроêсеноїдів. Формóла: 3[(Mn,Ca,Fe)SiO3]. За
іншою версією — Ca3Mn3[Si3O9]2. Сêлад ó %: CaO — 18,16;
MnO — 31,65; SiO2 — 47,66. Домішêи: MgO, FeO, BaO,
Na2O, K2O. Синãонія триêлінна. Гóстина 3,1-3,4. Тв. 6-6,5.
Колір білий, зеленóватий, рожевий. Блисê сêляний. Утво-
рює зернисті, радіальноволоêнисті аґреґати. Зóстрічаєт-
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ься в марãанцеворóдних тілах в асоціації з іншими марãан-
цевими мінералами. Родовища: Франêлін (шт.
Нью-Джерсі, США), о.Сêай, п-ів Корнóолл (Велиêобри-
танія), Броêен-Гіллс (Новий Півд. Уельс, Австралія),
Гарц (ФРН), Новара (Італія), Івате (Японія) і Лонãбан
(Швеція). Зóстрічається таêож в Нижньотаãільсьêомó
районі (Урал) разом з родонітом, марãанцевим ґранатом,
êарбонатами. Порівняно рідêісний. 
БУСТЕР,  -а, ч. * р. бóстер; а. booster; н. Buster m — ãідр-
оаêóмóлятор поршневоãо типó, циліндр яêоãо заповнений
стисливим робочим аґентом, звичайно нейтральним ãа-
зом, і яêий призначений для збільшення сили або швид-
êості дії основноãо механізмó або аґреґатó.
БУТ, БУТОВИЙ КАМІНЬ,  -ó, ч., -оãо, -меню, ч. * р. бóт,
бóтовый êамень, а. quarry stone, rubble, н. Bruchstein m,
Berggestein n, Steinschlag m — велиêі ãрóдêи (шматêи) по-
роди неправильної форми розміром 150…500 мм, яêі одер-
жóють при розробці родовищ вапняêів, доломітів, ґранітів,
пісêовиêів та інших ãірсьêих порід переважно бóро-вибóхо-
вим способом. Різновид Б.ê. — бóлижниê діаметром бл.
300 мм. Розрізняють Б.ê. за міцністю: висоêоміцний (по-
над 500 МПа), середньої міцності (150-400 МПа), маломі-
цний (25-150 МПа); морозостійêістю. Б.ê. застосовóють ó
бóдівельній справі, зоêрема для êладêи фóндаментів, ó
бóдівництві ãідротехнічних спорóд, ó шахтах.
БУТАН,  -ó, ч. * р. бóтан, а. butane, н. Butan n — орãанічна
сполóêа, ãаз без êольорó й запахó. Міститься в нафті і при-
родних ãазах. Застосовóють яê паливо, а таêож для одер-
жання бóтадієнó. 
БУТАН ТОВАРНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. бóтан товарный; а.
commercial butane; н. Warenbutan n — вóãлеводнева рідина,
що містить не менше 93% бóтанів або бóтенів і має
прóжність пари не більше 0,5 МПа при 45 °С. При атмос-
ферномó тисêó температóра випаровóвання Б.т. (об'ємна
частêа 95%) не повинна перевищóвати 1,2 °С. Вміст дом-
ішоê пропанó-пропіленó обмежóється 4%. Рідêий залишоê
при 20 °С обмежóється 2%, вміст сірêоводню — 50 мã/м3 ãа-
зó, пентанів — до 35%.

БУТАРA,  -и, ж. * р. бóтара,
а. sizing trommel, washing drum;
н. Waschbutte f, Waschbottich m,
Waschtrommel f — барабанний
ãрохот, пристрій для проми-
вання ãірничої маси (леãêо- та
середньопромивистих рóд —
пісêів розсипних родовищ
золота і êаситеритó тощо) з
метою видалення ãлини та дрі-
бноãо породноãо матеріалó, а

таêож для доводêи первинних ãравітаційних êонцен-
тратів. Сêладається з завантажóвальної воронêи, похило-
ãо ãрохота, промивноãо шлюзó. Найбільше розповсюд-
ження отримала на поч. ХІХ ст.
БУТОБІЙ,  -я, ч. * р. бóтобой, а. mechanical hammer, mickle
hammer, н. Steinschlaghammer m — óдарна óстановêа, яêа
призначена для рóйнóвання неãабаритних шматêів поро-
ди — таê званоãо бóтó, бóтовоãо êаменю. Вêлючає óдар-
ниê, пристрій з маніпóлятором, системó енерãоспоживан-
ня та óправління. Розрізняють Б. за видом óдарниêа, ти-
пом привода, енерãією óдарó та ін. Для рóйнóвання порід з
f = 6-8 виêористовóють низьêоенерãетичні Б. з енерãією
óдарó бл. 5 êДж, порід з f = 8 –14 — середньоенерãетичні з
енерãією óдарó до 15 êДж. Міцні породи з f бл. 18 рóйнó-

ють висоêоенерãетичними Б. з енерãією óдарó понад 15
êДж. Приводи Б. — пневматичний або ãідравлічний, рі-
дше елеêтричний або дизельний. Стаціонарні Б. виêорис-
товóють на перевантажóвальних пóнêтах êар’єрів, пере-
сóвні — в різних місцях êар’єрó, безпосередньо біля вибоїв.
БУТОВА СМУГА (ПОРОДНА СМУГА, ПОРОДНА
СТІНА),  -ої, -и (-ої, -и), ж. * р. бóтовая полоса (породная
полоса, породная стена), а. rubble band; н. Bergerippe f,
Bergedamm m — заêладальний масив ó формі смóãи в ãірн-
ичій виробці. Б.с. застосовóють при розробці тонêих
пластів, жил і лінз ê.ê., в лавах, при óправлінні поêрівлею
частêовим обрóшенням (обваленням) і частêовою заêлад-
êою (особливо при нестійêих породах), а таêож для охоро-
ни виробоê, в томó числі при проведенні їх широêим виб-
оєм. Для створення Б.с. в лавах виêористовóють породó,
що видобóвається в бóтових штреêах або залишається від
проведення виробоê. Розташовóють Б.с. за простяãанням
або за падінням пласта; ширина 6-12, іноді 4-6 м. На êрó-
тих пластах Б.с. óтримóються з боêó падіння êостровим
(êлітьовим) êріпленням. Кільêість і ширина Б.с. повинні
забезпечóвати óтримання осн. поêрівлі від обвалення.
БУТОВИЙ ШТРЕК,  -оãо, -ó, ч. * р. бóтовый штреê, а.
rubble drift,  stone drift, stone heading;  н. Bergeort n, Bruchstein-
strecke f — виробêа, що проводиться по простяãанню ó
виробленомó просторі лави шляхом підривання боêових
порід (переважно поêрівлі) для видобóвання заêладальноãо
матеріалó. Б.ш. не підтримóється.
БУФЕР,  -а, ч. * р. бóфер; а. buffer; н. Puffer m, Dampfer m,
Stossdampfer m — 1). Пристрій для пом'яêшення (послаб-
лення сили) óдарів. 2). У системах обробêи інформації —
частина оперативної пам'яті, призначена для тимчасовоãо
зберіãання даних. 3). Схема або пристрій, що розміщóєт-
ься між двома іншими пристроями для вирівнювання змін
швидêості чи рівня або для забезпечення асинхронної ро-
боти.
БУФЕРНА РІДИНА,  -ої, -и. ж. * р. бóферная жидêость,
а. fluid buffer; н. Puffergemisch n, Pufferlösung f — рідина, яêа
розділяє дві інші рідини з метою попередження їх змішóва-
ння і óтворення небажаних сóмішей, збільшення повноти
заміщення, рóйнóвання ãлинистих êіроê і т.ін.; застосо-
вóється під час бóріння і ремонтó свердловин, ã.ч. для попе-
редження змішóвання бóровоãо і тампонажноãо розчинів і
очищення стіноê свердловин.  Розрізняють таêі Б.р.: прі-
сна вода; вода насичена солями, дисперãóючими аґента-
ми і ін.; розчини êислот; дизельне паливо (нафта), зміш-
ане з ПАР; розчини ПАР. Б.р. ефеêтивно витісняє бóрові
розчини в свердловині, змиває їх залишêи зі стіноê свердло-
вин, êаверн і жолобів, запобіãає заãóсненню бóрових і там-
понажних розчинів, підвищóє адãезію цементноãо êаменю
до стіноê свердловини і обсадної трóби, попереджає êорозію
обсадних трóб.
БУФЕРНЕ ВИСАДЖЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р. бóферное
взрывание, а. cushioned blasting; н. Hohlraumschießen n — ме-
тод вибóхової відбійêи, при яêомó перед вибоєм, що висад-
жóється, залишають частинó подрібненої попереднім виб-
óхом породи (бóфер). Б.в. вперше застосоване в СРСР при
підземних роботах в 1953 (мінна відбійêа, в 1956 — сверд-
ловинна відбійêа). Пiдпір вибою затисêним матеріалом
сповільнює зсóвання масивó, що збільшóє тривалість дії
виêлиêаних вибóхом напрóжень та інтенсифіêóє дроблен-
ня. Найбільше поширення Б.в. отримало при відêритій
розробці родовищ. Спочатêó Б.в. виêористовóвалося при
проведенні розрізних і êапітальних траншей, надалі —

Рис. Бóтара
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при óстóпній відбійці виймальних блоêів. Розрізняють Б.в.
на раніше висадженó ãірничó масó і висадження в абсолют-
но затиснóтомó середовищі (на монолітний масив). Бóфер 

з подрібненої ãірничої маси
створюється при вибóхó на
вільнó поверхню масивó з ви-
êористанням діаãональної
схеми з'єднання зарядів ВР.
Застосовóється при розробці
ãлибоêих ãоризонтів êар'єрів з
вóзьêими робочими майдан-
чиêами óстóпів. Ефеê-
тивність Б.в. на êар'єрах за-
безпечóється при вибóхó не

менше чотирьох рядів свердловинних зарядів і збільшених
(до 20%) питомих витратах ВР в першомó рядó свердловин.
Б.в. широêо виêористовóється на залізорóдних êар'єрах
Кривбасó, флюсових êар'єрах Уêраїни і ін.
БУФЕРНИЙ ОБ'ЄМ ГАЗУ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. бóферный
объем ãаза, а. buffer gas volume;  н. Puffergasvolumen n —
об'єм ãазó, яêий в період нормальної циêлічної еêсплóата-
ції залишається в підземномó ãазовомó сховищі до моментó
заêінчення процесó відборó. Б.о.ã. — джерело механічної
енерãії, необхідної для подачі ãазó з пласта до заданоãо
пóнêтó. Завдяêи Б.о.ã. дебіти свердловин підтримóються
на необхідномó рівні. При водонапірномó режимі підземн-
оãо сховища Б.о.ã. протидіє просóванню пластових вод і
попереджóє обводнення еêсплóатаційних свердловин.
Б.о.ã. залежить від ãлибини заляãання, фізиêо-ãеол. пара-
метрів і потóжності пласта-êолеêтора, а таêож від технол.
режимó еêсплóатації свердловин. Б.о.ã. ó сховищах, яêі
створюють ó виснажених ãазових родовищах, може формó-
ватися з початêових запасів, яêі залишились невидобóти-
ми з ãазоносних пластів. Частêа Б.о.ã. в повномó об'ємі
ãазó ó водоносних пластах-сховищах сêладає 40-50%,  ó
виснажених ãазових родовищах — 30-50%, в штóчних пóс-
тотах — 10-20%. 
БУФЕРНИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. бóферное давление; а.
discharge pressure; н. Dampferdruck m — тисê на бóфері (ви-
êиді) свердловини.

БУХТА,  -и. ж. * р. бóхта, а. bunch, coil; н. Ring m — êа-
нат, óêладений êрóãами або вісімêами порóч і один над
одним (ó формі циліндра).
БУЧАРДА,  -и. ж. * р. бóчарда, а. boucharde, bush hammer,
tooth axe; н. Stockhammer m, Stockeisen n — інстрóмент ó
виãляді сталевоãо молотêа із зóбчатою робочою поверх-
нею. Призначений для óдарної обробêи êаменю методом
сêолювання. Б. застосовóється в êомплеêті з відбійним мо-
лотêом яê робочий орãан бóчардових верстатів (станêів).
За формою і розташóванням робочих зóбців Б. поділяют-
ься на êóвальні і хрестові. Головні параметри обробêи бó-
чардою: частота óдарів   1200-1800 хв-1; енерãія одиничноãо
óдарó 25-45 Дж.
БУЧАРДНИЙ ВЕРСТАТ,  -оãо, -а, ч. * р. бóчардный ста-
ноê, а. boucharde machine; н. Bossiermaschine f — óстановêа
для обробêи êаменю сêолюванням з виêонавчим орãаном
ó виãляді відбійноãо молотêа з бóчардою. У êаменеоброб-
номó виробництві Б.в. виêористовóються з 50-х рр. ХХ ст.
Слóжать для обробêи виробів за формою і для фаêтóрної
обробêи. Маêс. розміри заãотовêи ó вітчизняних Б.в (мо-
дель СМР 050) 1500х300х300 мм; число бóчард 14, продóê-
тивність 3-4 м/ãод.  
БЮКСИ,  -ів, мн. * р. бюêсы, а. glass, weighing bottles;   н.
Büchsen f pl — сêляні стаêанчиêи з притертою сêляною
êришêою. Застосовóють для зважóвання та висóшóвання
проб при аналізі êорисних êопалин.
БЮРЕТКА,  -и, ж. * р. бюретêа, а. burette, н. Bürette f —
циліндрична сêляна трóбêа з поділêами й êраном (або за-
тисêачем). Застосовóють ó хімічномó аналізі. 
БЮРО СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ
РОБІТ,  -…, с. * р. бюро специализированных марêшейдерс-
êих работ, а. bureau of specialized surveying works, specialized
mine surveying office,  н. Büro n spezialisierter Markscheide-
arbeiten f pl — стрóêтóрний марêшейдерсьêий підрозділ,
створений ó сêладі виробничоãо об'єднання по видобóтêó
вóãілля (сланцю) для частêової централізації в об'єднанні
спеціалізованих марêшейдерсьêих робіт, виêонання яêих
силами êожної шахти (розрізó) недоцільно або  не може
бóти забезпечено необхідними технічними засобами.

Рис. Бóферне висадження на 
êар’єрі: 1 – висаджóвальні 
свердловини; 2 – масив 

ãірсьêих порід; 3 – висаджена 
порода.
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ВААЛІТ,  -ó, ч. * р. ваалит, а. vaalite, н. Vaalit m  — невпо-
рядêовані змішаношарóваті зростêи ãідробіотитó і верм-
іêóлітó, знайдені ó виãляді ãеêсаãональних призм ó змін-
ених перидотитах алмазних трóбоê Півд. Африêи.
ВАБАНІТ,  -ó, ч. * р. вабанит, а. vabanite, н. Vabanit m  —
êоричнювато- червона яшма з жовтими плямами, знайде-
на в Каліфорнії.
ВАВЕЛІТ,  -ó, ч. * р. вавеллит, а. wavellite, н. Wavellit m  —
мінерал, водний ãідроêсилфосфат алюмінію. Синãонія ром-
бічна.  Формóла: 4·[Al3(PO4)2(OH)3⋅5H2O]. Сêлад ó %: Al2O3

— 38,0; P2O5 — 35,2; H2O — 26,8. Ромбо- дипірамідальний
вид. Форми виділення: êірêи або сталаêтити з радіал-
ьно- променевими волоêнами. Часто êóлясті аґреґати ра-
діальноволоêнистої форми. Кристали êоротêостовпчасті,
іноді довãопризматичні. Тв. 3,5-4. Гóстина 2,3. Блисê пер-
ламóтровий або смоляний. Безбарвний, жовтий, зелений,
êоричневий або блаêитний. Крихêий. Зóстрічається в
слабêометаморфізованих фосфатно- ãлиноземистих поро-
дах та жилах. Утворює значні сêóпчення в родовищах
фосфоритів, таêож ó пеãматитах і êварцових жилах. 
Розрізняють: вавеліт бериліїстий (різновид вавелітó, яêий

містить берилій); вавеліт маãніїстий (різновид вавелітó з Катанãи
(Конãо-Кіншаса), що містить до 1 % MgO).
ВАГИ,  * р. весы, а. balance, scales, н. Waage f  — пристрій
для зважóвання. У ãірничій промисловості для зважóвання
виêористовóють ваãи: ваãонні, автомобільні, ваãонетêові,
êонвеєрні.
ВАГИ ВАГОННІ — для зважóвання залізничних ваãонів
різної довжини і вантажопідйомності; найбільш часто за-
стосовóються здвоєні ваãонні ваãи, що сêладаються з двох
встановлених порóч ваã, підплатформні підйомні механі-
зми яêих приєднані до одноãо заãальноãо êоромисла.
ВАГИ АВТОМОБІЛЬНІ — для зважóвання вантажних ав-
томобілів; óстановлюються стаціонарно, основний підйо-
мний механізм їх монтóється на міцномó фóндаменті,
розміри платформи розраховані на параметри вантажних
автомобілів.
ВАГИ ВАГОНЕТКОВІ — для зважóвання ваãонетоê. За
êонстрóêцією й óстановêою мають значнó подібність з ав-
томобільними ваãами, відрізняються від останніх тим, що
мають на платформі приêріплені до неї відрізêи рейоê і
встановлюються на рейêовій êолії.
ВАГИ КОНВЕЄРНІ — для зважóвання вантажó, що рó-
хається на êонвеєрі.
ВАГОН,  -а, ч. * р. ваãон, а. wagon, van, car, railway car; н.
Wagen m, Waggon m  — транспортний засіб, яêим перево-
зять пасажирів або вантажі по рейêових êоліях. Є ваãони
пасажирсьêі і вантажні (дóмпêари, напівваãони, платфор-
ми, цистерни тощо); для широêої й вóзьêої êолії; несамо-
хідні й самохідні. Застосовóється в шахтах, на êар’єрах.
Осн. типи В., яêі виêористовóють в ãірничо-  добóвній
пром- сті, — вантажні, в т.ч. êриті, напівваãони (ãондоли,

дóмпêари, ваãони- дозатори та ін.), платформи, цистерни і
спеціальні В. На êар'єрах розповсюджені напівваãони.
ВАГОН-ДОЗАТОР,  ХОППЕР-ДОЗАТОР,  -…-а, ч. * р.
ваãон- дозатор, хоппер-дозатор; а. measuring hopper,  scale
car; н. Dosierwagen m  — ваãон для перевезення і механіз-
ованоãо вивантаження з одночасним дозóванням і
розрівнюванням баластних матеріалів при бóдівництві і
ремонті рейêової êолії.
ВАГОН-САМОСКИД,  -…-а, ч.  — Див. дóмпêар.

ВАГОНЕТКА (ШАХТ-
НА),  -и, ж. * р. ваãо-
нетêа, а. van, car, buggy,
mine car; н. Wagen m,
Kleinwagen m, Lore f  —
невелиêий ваãон, яêим
вóзьêоêолійними шля-
хами перевозять на не-
велиêó віддаль ван-
тажі, а іноді й людей.
Виêористовóється на
êар’єрах, заводах, ó
шахтах. За призначен-
ням В. поділяють на
вантажні, пасажирсьêі і
спеціальні. Вантажна
ваãонетêа сêладається з
êóзова, рами, сêатів,
бóферів та зчіпних при-
строїв. Розрізняють
таêі основні вантажні
В.: з ãлóхим непереêид-
ним та переêидним êó-
зовом, з відêидним
дном та з відêидним
бортом. Найбільш роз-
повсюджені вантажні
В. з ãлóхим непереêид-
ним êóзовом об’ємом
до 4,2 м3 — для вóãілля і
до 9,5м3 – для рóди. В
êольоровій металóрãії та
при ãеолоãорозвідóвал-
ьних роботах виêорис-
товóють В. об’ємом
0,35-1м3 з ãлóхим пере-
êидним êóзовом. Роз-
вантаження таêої В.
можливе в бóдь-яêомó
пóнêті траси. В. з
відêидними днищами
застосовóють при шах-
тномó бóдівництві та
реêонстрóêції вóãіл-
ьних підприємств, а та-
êож для транспортó-
вання вóãілля та породи
по підземних виробêах
(В. об’ємом 3,3-5,6 м3) і

на промислових майданчиêах  (В. об’ємом 1,5-2,5 м3). В. з
відêидним бортом містêістю 1,6; 2,5; 4,0 м3 виêористовó-
ють на діючих шахтах для транспортóвання рóди та породи
підземними виробêами. Пасажирсьêі В. виêористовóють
для перевезення людей ãоризонтальними або похилими

Рис. Рóдниêові ваãонетêи: 
а – тип ВГ з розвантаженням на 

êрóãових переêидачах; б, в – тип ВД і 
ВДК з розвантаженням через днище; 

ã – тип ВБ з розвантаженням при 
нахилі êóзова і підйомі бортó; д – 

тип ВП з розвантаженням при пере-
êиданні êóзова.

Рис. Заãальний 
виãляд ваãоне-
тоê для переве-
зення людей  
шахтними 
стовбóрами: а 
– з êóтом нахилó до 

50°: 1 – êорпóс; 2 – обмежóвач 
швидêості; 3 – зчеплення; 4,8 – 

візêи; 5 – рейêовий захват; 6 – тяãа 
привода; 7 – ãальмівна êаретêа; б – 
з êóтом нахилó понад 50°: 1 – êóзов; 

2 – зчеплення; 3 – візоê; 4 – ãаль-
мівна êаретêа; 5 – напрямна лапа.
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підземними ãірничими виробêами. Спеціальні В. виêорис-
товóють в протипожежних підземних поїздах, для переве-
зення ВР, допоміжних матеріалів і обладнання, в т.ч. êон-
тейнерованих і паêетованих вантажів та ін. В США на пі-
дприємствах вóãільної пром-сті застосовóють в осн. ван-
тажні В. з донним вивантаженням, в Польщі, Німеччині,
Франції — з боêовим. В.В.Ададóров.
ВАГОНОПЕРЕКИДАЧ,
-а, ч. * р. ваãоноопро-
êидыватель, а. car dump-
er, car tippler, wagon tip-
pler; н. Wagenkipper m  —
пристрій, яêим роз-
вантажóють ваãони та ва-
ãонетêи з насипним ван-
тажем, переêидаючи або
нахиляючи їх. Розрізня-
ють В. роторні (êрóãові і
боêові), переêидні напі-
вваãони і платформи,
торцеві — з поздовжнім
нахилом поворотноãо
майданчиêа на êóт
45-60о. Застосовóють на
заводах і шахтах, ó пор-
тах, на збаãачóвальних
фабриêах (переважно ро-
торні, боêові В.). В Уê-
раїні виêористовóють з
êінця ХІХ ст. Перші В. в
Уêраїні бóли встановлені
ó Маріóпольсьêомó пор-
тó. Див. таêож переêидач ваãонетоê.
ВАД,  -ó, ч. * р. вад, а. wad, black ochre, bog manganese, н.
Wad n  — спільна назва мінералів — землистих сóмішей
ãідроêсидів манãанó. Здебільшоãо В. сêладається з пірол-
юзитó і псиломеланó. Хім. сêлад непостійний. Вміст
МnО+МnО2 32-75%, H2O 10-21%. Колір від темно-бóроãо
до чорноãо. Тв. низьêа, маêс. — до  4. Гóстина 2,8-4,4.
Сильно пористий. В. належить до ãіперãенних óтворень,
типовий для êір вивітрювання і зон оêиснення оêсидних,
êарбонатних та силіêатних рóд Мn. В Уêраїні є в Ніêопол-
ьсьêомó марãанцевомó родовищі. Збаãачóється за êомбінов-
аними ãравітаційно-флотаційними схемами (промивêа,
відсадêа, маãнітна сепарація і флотація).
Розрізняють: вад алюмініїстий (вад, яêий містить значні êіл-

ьêості Al2O3 внаслідоê домішоê ãідрарãілітó або інших водних оê-
сидів алюмінію); вад вольфрамистий (різновид вадó з вмістом до
2,78 % WO3. Рідêісний.); вад залізний (різновид вадó з вмістом
Fe2O3 до 45 %); вад звичайний (водні оêсиди марãанцю з болотних
відêладів); вадит (зайва назва вадó); вад êобальтистий (різновид

вадó, яêий містить до 32 % СоО); вад літіїстий (різновид вадó,
яêий містить Li2O); вад мідистий або мідний (різновид вадó, яêий
містить до 25 % CuO, а таêож часто СоО і Fe2O3); вад пінистий
(шêаралóпчастий різновид вадó); вад свинцевистий (різновид ва-
дó, яêий містить до 30 % PbO); вад чорний (застаріла назва вадó).
ВАДОЗНІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. вадозные воды, а. va-
dose water, interstitial water, cavern water; н. Wadwässer n pl  —
підземні води, що містяться ó порах, тріщинах і порожнинах
верхніх шарів земної êори; óтворюються внаслідоê випа-
дання і прониêнення в пористі ãірсьêі породи атмосфер-
них опадів. 
ВАЖКА НАФТА,  -ої, -и, ж. * р. тяжелая нефть; а. heavy
(low-gravity, black) oil;  н. Schweröl n  — нафта з висоêою
в’язêістю та  ãóстиною (понад 885 êã/м3 при 20оС). Хараê-
терна підвищеним вмістом асфальтено-смолистих речо-
вин, переважанням ó її сêладі циêлічних вóãлеводнів та
низьêим вмістом леãêоêиплячих фраêцій. Часто вêлючає
вóãлеводневі сполóêи, яêі містять сірêó, êисень, азот, а та-
êож сполóêи металів (в основномó ванадію, ніêелю, заліза,
хромó). Температóра êипіння В.н. іноді перевищóє 200°С.
В.н. заляãає в пісêовиêах, êарбонатних або териãенних êо-
леêторах.
ВАЖКІ ВУГЛЕВОДНІ,  -их, -ів, мн. * р. тяжелые óãлево-
дороды; а. heavy hydrocarbons; н. schwere Kohlenwasserstoffe
m pl  — для ãазó — ãазоподібні ãомолоãи метанó, яêі зóстр-
ічаються в ãазах природних; для нафт — висоêомолеêó-
лярні рідêі і тверді вóãлеводні, яêі входять до сêладó висо-
êоêиплячих фраêцій нафти.
ВАЖКІ СЕРЕДОВИЩА,  -их, -щ, мн. * р. тяжелые среды,
а. heavy media, н. schwere Flüssigkeiten f pl  — рідинні систе-
ми, ãóстина яêих більша за ãóстинó води. Розрізняють таêі
різновиди В.с.: # с ó с п е н з і ї — в яêих підвищена ãóстина
досяãається змішóванням води (або іншої рідини) з дрібно
молотими частинêами твердоãо сóспензоїдó або обважню-
вача (маãнетит, барит, пірит, пісоê, ãлина, феросиліцій,
ґаленіт тощо) до óтворення стійêої зависі; # р о з ч и н и   в
а ж ê и х  с о л е й (хлористоãо цинêó, хлористоãо êальцію та
ін.); # с п р а в ж н і   в а ж ê і  р і д и н и  (чотирихлористий
вóãлець, тетраброметан, бромоформ, дихлоретан, інші ãа-
лоїдзаміщені вóãлеводні). Сóспензії виêористовóються яê
середовище для збаãачення ê.ê. (важêосередовищне збаãа-
чення), розчини солей та справжні важêі рідини — для роз-
шарóвання ê.ê. за ãóстиною при їх дослідженні та виêо-
нанні фраêційноãо аналізó. Див. сóспензія важêа. О.А.Зо-
лотêо, В.С.Білецьêий.
ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНЕ ЗБАГАЧЕННЯ,  -оãо, -…, с. 
— Див. збаãачення ó важêих середовищах.
ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНІ ГІДРОЦИКЛОНИ,  -их, -ів,
мн. * р. тяжелосредные ãидроциêлоны, а. heavy medium hy-
draulic cyclones, н. Schwermediumhydrozyklone m pl  — апа-
рат для збаãачення дрібних та середніх êласів вóãілля або
ін. ê.ê. ó мінеральній сóспензії ó відцентровомó полі, êонс-
трóêтивно — апарат типó циêлон. Істотні особливості В.ã.
в порівнянні з ãідроциêлонами заãальноãо призначення —
збільшена висота циліндричної частини, більш êрóтий
êóт êонóсності êонічної частини, більш широêий діап-
азон реãóлювання перетинó вхідноãо патрóбêа та пісêової
насадêи. 
Дво- або трипродóêтові В.ã. призначені для збаãачення
вóãілля, антрацитó та сланцю, а таêож перезбаãачення про-
мпродóêтó. В трипродóêтових В.ã. перший (циліндри-
чний) стóпінь призначений для виділення êонцентратó, а
дрóãий (циліндроêонічний) — для одержання важêоãо
продóêтó (відходів) та промпродóêтó. Крóпність збаãачóва-

Рис. Принципові схеми êонстрóêцій вантажних ваãонетоê: а – ãлó-
хий êóзов, прямоêóтна форма; б – те ж плюс êармани під сêати; в, 
ã – з розвантажóвальним êóзовом і на шарнірах; д, е – з відêидним 
дном при двобічномó і однобічномó розвантажóванні; ж  – з відêи-
дним бортом і розвантаженні при наêаті на треê; з – переêидна 

ваãонетêа.

Рис. Ваãонопереêидач торцевий: 1 – 
пристрій для заêріплювання ваãона; 

2 – платформа.

Рис. Ваãонопереêидачі роторні: 
а – êрóãовий; б – боêовий.
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ноãо матеріалó знаходиться в межах 0,2 — 40 мм. Продóê-
тивність 35-80 т/ãод. Ефеêтивність розділення: Ер =
0,03-0,06.  Див. таêож важêосередовищні сепаратори.
О.А.Золотêо.
ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНІ СЕПАРАТОРИ,  -их, -ів, мн. *
р. тяжелосредные сепараторы, а. heavy medium separators, н.
Schwermediumabscheider m pl  — машини і апарати для
ãравітаційноãо збаãачення êорисних êопалин ó важêомó се-
редовищі (сóспензії). Діє за принципом розшарóвання вих-
ідноãо матеріалó ó мінеральній сóспензії на леãêий (спли-
ваючий) та важêий (осідаючий) продóêти з вивантажен-
ням оêремо êожноãо з них. Розрізняють В.с.: • за êільê-

істю одержóваних продóêтів — дво- та трипродóêтові
(відповідно безстóпінчаті та двостóпінчаті); • за êонс-
трóêцією êорпóсó — пірамідальні, барабанні, êоритні; •
за êонстрóêцією орãанó для вивантаження важêоãо про-
дóêтó — êолісні (з вертиêальним або похилим елеватор-
ним êолесом) та сêребêові. Область застосóвання В.с. за
ãóстиною матеріалó — 1200-5200 êã/м3, êрóпністю матері-
алó 6-300 мм. Продóêтивність 120-600 т/ãод. Ефеêтивність
розділення: Ер = 0,02-0,05. Машини та апарати, в яêих
розділення відбóвається під дією відцентрових сил, підро-
зділяють на центрифóãи й ãідроциêлони. Останні набóли
значноãо поширення. У важêосередовищних ãідроциêлонах
ефеêтивно розділяють матеріали êрóпністю до 0,15-0,2
мм. З 1970 р. Лóãансьêим заводом вóãільноãо машинобó-
дóвання ім. Пархоменêа почато промислове виробництво

вітчизняних двопродóêтових сепараторів типó СКВП з
вертиêальним елеваторним êолесом, розроблених Діпр-
омашвóãлезбаãаченням. О.А.Золотêо.
ВАЙРАКІТ,  -ó, ч. * р. вайраêит, а. wairakite, н. Wairakit m 
— мінерал, водний алюмосиліêат êальцію ãрóпи цеолітó.
Формóла: Ca8[Al16Si32O96]⋅16H2O. Містить (%): CaО — 11,7;
Al2О3 — 23,0; SiО2 — 55,9; H2O — 8,5. Синãонія моноêлінна.
Тв. 5-5,5. Гóстина 2,26. Блисê сêляний. Безбарвний до біл-
оãо. Прозорий до напівпрозороãо. Зóстрічається в тóфопі-
сêовиêах і бреêчіях. Асоціює з ãідротермальними еманаці-
ями ó родов. Вайраêі (Нова Зеландія); є в слабêометамор-
фізованих тóфах і тóфобреêчіях в Японії. Рідêісний.
ВАКАНСІЯ,  -ії, ж. * р. ваêансия, а. vacancy, lattice vacancy;
н. Kristallbaufehler m, Vakanz f  — дефеêт êристалó, що по-
ляãає ó відсóтності атома або йона ó вóзлі êристалічної
ґратêи.
ВАКУУМ,  -ó, ч. * р. ваêóóм, а. vacuum, н. Vakuum n  — 1)
Розріджений стан ãазó. Розрізняють висоêий, середній і
низьêий В. Висоêим називається В., при яêомó вільний
пробіã молеêóл ãазó перевищóє лінійні розміри посóдини,
в яêій міститься ãаз; яêщо вільний пробіã молеêóл ãазó і
лінійні розміри посóдини є сóмірними величинами, то В.
називається середнім, а яêщо вільний пробіã молеêóл ãазó
менший за лінійні розміри посóдини — низьêим. 2) Про-
стір, ó яêомó зовсім немає речовини і яêий є фізичним по-
лем ó незбóдженомó стані. 3) Середовище без частиноê ре-
човини і êвантів поля. Це найнижчий стан êвантової сис-
теми, при яêомó її енерãія є мінімальною. Зãідно з теорією
невизначеностей для таêоãо В. певна частина фізичних
величин не може бóти точно визначеною. 
ВАКУУМ-АПАРАТ,  -…-а, ч. * р. ваêóóм-аппарат, а. vac-
uo-apparatus, vacuum pan; н. Vakuumapparat m, н. Vakuumge-
rät n  — 1) Апарат, ó яêомó випаровóють розчини, сóшать і
фільтрóють різні матеріали під тисêом, нижчим від ат-
мосферноãо. 2) Апарат, яêим автоматично подають рідêе
паливо в êарбюратор.
ВАКУУМ-КАМЕРА,  -…-и, ж. * р. ваêóóм-êамера, а. vac-
uo-chamber, vacuum chamber; н. Vakuumkammer f  — êамера,
в яêó вміщóють яêийсь матеріал, щоб виділити з ньоãо
повітря, ãаз, водó тощо або дослідити матеріал, об’єêт.
ВАКУУММЕТР, ВАКУУМ-МАНОМЕТР,  -а, ч. * р. ваêó-
óмметр, ваêóóм-манометр, а. vacuomanometer, vacuum
gauge, vacuummeter, pressure-and-vacuum gage; н. Vakuumma-
nometer n, Vakuummeter n  — прилад для вимірювання тисêó
розріджених ãазів або для вимірювання ваêóóмó: різниці
між атмосферним тисêом і тисêом розрідженоãо ãазó. По-
ширені теплові В., зоêрема з термопарами, дія яêих ґрóн-
тóється на залежності теплопровідності ãазó від тисêó. Є
таêож радіоаêтивні йонізаційні В. (альфатрони) та ін.
êонстрóêції.
ВАКУУММЕТРИЧНА ВИСОТА,  -ої, -и, ж. * р. ваêóóм-
метричесêая высота; а. vacuummetric height; н. vakuummetri-
sche Höhe f  — висота стовпа рідини заданої ãóстини ρ,
зрівноважена різницею атмосферноãо ра й абсолютноãо рА
ãідромеханічноãо тисêів ó даній точці: hвак= (ра -рА)/ρ·g, де
g — присêорення вільноãо падіння.
ВАКУУМУВАННЯ СВЕРДЛОВИН,  -…, * р. ваêóóмиро-
вание сêважин, а. evacuation of holes; н. Bohrlochvakuumie-
rung f  — спосіб збільшення дебітó ãідроãеол. свердловин ó
породах з низьêими фільтраційними властивостями за ра-
хóноê створення в них ваêóóмó. В.с. здійснюється шляхом
підêлючення забивних і дренажних свердловин до ваêóóм-
ноãо êолеêтора, в яêомó розрідження підтримóється ваêó-

Рис. Основні типи важêосередовищних сепараторів: а. – êоритний; 
б – барабанний; в – êолісний з похилим елеваторним êолесом; ã – 
êолісний з вертиêальними елеваторними êолесами (трипродóêто-
вий). 1– завантаження вихідноãо продóêтó; 2 – леãêий продóêт; 3 

– важêий продóêт; 4 – промпродóêт.

Рис. Важêосередовищний циêлон: а) — трипродóêтовий: 1 – пер-
ша стóпінь (циліндрична); 2 – дрóãа стóпінь (циліндро-êонічна); 3 

– насадêа для вивантаження важêоãо продóêтó; 4 – зливний 
патрóбоê проміжноãо продóêтó; 5 – перехідний патрóбоê; 6 – 
зливний патрóбоê леãêоãо продóêтó (êонцентратó); 7 – танãен-

ціальний патрóбоê вихідноãо продóêтó з сóспензією. 
б) — двопродóêтовий: 1 – êамера завантажóвальна; 2, 6 – перех-
ідниêи; 3 – êамера зливна; 4 – відбірниê тисêó; 5 – манометр; 7 
– патрóбоê для живлення; 8 – патрóбоê зливний; 9 – êорпóс; 10 

– насадêа; 11 – êамера приймальна; 12 – рама.
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óмною óстановêою. Для деяêих свердловин ваêóóмний
ефеêт може доповнюватися аерóючими свердловинами,
яêими повітря надходить в ã.п., що розташовані вище де-
пресійної поверхні підземних вод. В.с. приблизно в 2,5 ра-
зи збільшóє їх дебіт. 
ВАКУУМ-НАСОС,  -...-а, ч. * р. ваêóóм-насос, а. vacuum
pump, н. Vakuumpumpe f  — ротаційний еêсãаóстер, яêий
створює розрідження (ваêóóм) в замêненомó просторі
(трóбопровідній системі) для відсмоêтóвання ãазó, рідини
або ãазоповітряної сóміші, напр., з деãазаційноãо ãазопро-
водó. На збаãачóвальних фабриêах здебільшоãо виêористо-
вóють В.-н. водоêільцевоãо типó.
ВАКУУМ-НАСОСНА СТАНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ваêóóм-
насосная станция, а. vacuum pump plant (station), vacuum
pumpset, н. Gasabsauganlage f, Vakuumpumpstation f  — êом-
плеêс óстатêóвання для деãазації шахт. Розрізняють стаці-
онарні (наземні або підземні) та пересóвні В.-н.с.
ВАКУУМ-ФІЛЬТР,  -…-а, ч. * р. ваêóóм-фильтр, а. vacu-
um filter; н. Vakuumfilter n  — апарат для виділення твердих
частиноê з сóспензії та ãідросóміші. Машина для зневодню-
вання зернистих матеріалів, що перебóвають ó пóльпі, на
фільтрóючій переãородці під дією ваêóóмó. Широêо засто-

совóється для зневоднення êорисних êопалин. Знижений
тисê створюється за допомоãою ваêóóм-насоса. Розрізн-
яють В.-ф. періодичної дії (листові, патронні, нóтчі) та
безперервної дії (барабанні з зовн. та внóтр. фільтрóючою
поверхнею, дисêові, стрічêові, тарілчасті т.зв. план-філ-
ьтри та ін.). У ãірничодоб. пром-сті В.-ф. виêористовóють-

ся для зневоднення флота-
ційних êонцентратів, яêі
отримóють при збаãа-
ченні. Найбільш поши-
рені В.-ф. безперервної
дії. О.А.Золотêо.
ВАКУУМ-ФІЛЬТР БАРА-
БАННИЙ,  -…-а, -оãо, ч. *
р. ваêóóм-фильтр бара-
банный, а. drum vacuum fil-
ter, н. Trommelvakuumfilter
n  — ваêóóм-фільтр, в
яêомó робочим орãаном є
порожнистий обертовий
барабан з розміщеною на

йоãо циліндричній поверхні фільтрóючою переãородêою
(Рис. 1.). Барабанні ваêóóм-фільтри з зовнішньою фільтр-
óючою поверхнею встановлюють ó тих випадêах, êоли не-
обхідно зниження волоãості зневодненоãо матеріалó (êе-
êó) на 2–3 % менше, ніж на дисêових фільтрах, а таêож
при надходженні на фільтр зернистоãо матеріалó, що не
óтримóється на фільтрóючій поверхні дисêів. 
Барабанний ваêóóм-

фільтр з зовнішньою філ-
ьтрóючою поверхнею (рис.
2.) сêладається з барабанó
1, полих цапф 2, розподіл-
ьних ãоловоê 3, ванни 4.
Вертиêальна переãородêа 5
ділить барабан на дві ізоль-
овані одна від одної поло-
вини. Внóтрішня порож-
нина барабанó в радіальн-
омó напрямêó розділена на
сеêції, êожна з яêих з’єд-
нана трóбами з розподіл-
ьною ãоловêою. Фільтрó-
юча тêанина на поверхні барабанó заêріпляється сталевим дро-
том. 
При фільтрóванні зернистих рóдних êонцентратів, що швид-

êо осаджóються і містять не більше 60–70 % êласó –0,074 мм (на-
приêлад, апатитові, фосфоритові êонцентрати), застосовóються
барабанні ваêóóм-фільтри з внóтрішньою фільтрóючою поверх-
нею. 
Барабанний ваêóóм-

фільтр з внóтрішньою
фільтрóючою поверхнею
(рис. 3.) сêладається з
сóцільноãо барабанó 1,
що обертається на роли-
êах 2. Середина барабанó
— циліндрична поверхня
обтяãнóта фільтрóючою
тêаниною, яêа приêрі-
плюється до барабанó
планêами. 
Між фільтрóючою по-

верхнею і барабаном пе-
редбачені порожнини,
що з’єднаються з розпод-
ільною ãоловêою 3 трóбами. Один êінець барабанó підêлючений
до розподільної ãоловêи, а дрóãий — відêритий має êільцевий
поріã 4. Кеê, що óтворюється ó процесі фільтрóвання під дією сил
ваãи, падає на стрічêовий êонвеєр 5 і знімається зі стрічêи
шêребêом 6.
ВАКУУМ-ФІЛЬТР ДИСКОВИЙ,  -…-а, -оãо, ч. * р. ваêó-
óм-фильтр дисêовый, а. disk vacuum filter, American filter; н.
Scheibenvakuumfilter n  — ваêóóм-фільтр, в яêомó робочим орãа-
ном є порожнистий обертовий дисê з розміщеною на боêових
поверхнях фільтрóючою переãородêою. Дисêові ваêóóм-фільтри
(рис.) виêористовóють на збаãачóвальних фабриêах велиêої про-
дóêтивності для фільтрóвання тонêоподрібнених рóдних êонцен-
тратів êрóпністю до 0,2 мм і вóãільних — êрóпністю до 0,5 мм. 

Дисêовий ваêóóм-фільтр
сêладається з полоãо валó 1,
розподільної ãоловêи 2,
дисêів 3 і ванни 4. Вал обер-
тається в підшипниêах, що
óстановлені ó боêових сті-
нêах ванни. Усередині вал 1
полий, а по периферії розта-
шовані ізольовані один від
одноãо êанали 5. В êаналах є
отвори для підêлючення до
них сеêторів, з яêих сêлада-
ються дисêи. Число отворів
на валó відповідає числó сеê-
торів. Кільêість дисêів на ва-
лó може бóти від 2 до 12.
Вихідна пóльпа постóпає

між дисêами ó ваннó. Фільтрóюча поверхня створюється боêови-

Рис. Ваêóмм-фільтри: а – дисêовий: 1 – порожнистий вал з розпод-
ільчою ãолівêою; 2 – сеêтор з фільтрóвальною сітêою; 3 – ванна.  
Робочі зони: І – фільтрóвання, ІІ – просóшóвання, ІІІ – віддóвêи.  б 
– барабанні: б.1 – із зовнішньою фільтрóвальною поверхнею; б.2 – з 
внóтрішньою фільтрóвальною поверхнею. 1 – ванна; 2 – барабан; 3 
– фільтрóвальна сітêа; 4 – порожнистий вал з розподільчою ãолі-
вêою. в – стрічêові: в.1. – звичайний, в.2 – з полотном, яêе схо-
дить; 1 – хвостовий барабан; 2 – завантажóвальний лотоê; 3 – 
ваêóóмна êамера; 4,5 – фільтрóвальна тêанина з дренажною стрі-
чêою;  6 – привідний барабан з пристроєм для віддóвêи; 7 – винос-
ний барабан; 8 – відхиляючі барабани; 9 – пристрій для реãенерації 

фільтрóвальної тêанини.

Рис. 1. Барабанний ваêóóм-фільтр:  
1 – промивна трóбêа; 2 – 

ваêóóм-трóби; 3 – êеê; 4 – фільтр-
óвальне полотно; 5 – ніж для зріз-

óвання êеêó.

Рис. 2. Схема барабанноãо 
ваêóóм-фільтрó з зовнішньою філь-

трóючою поверхнею.
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Рис. 3. Схема барабанноãо 
ваêóóм-фільтрó з внóтрішньою філь-
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ми стінêами дисêів. В зоні фільтрóвання сеêтори дисêів через
розподільнó ãоловêó підêлючені до ваêóóм-насосó. Під дією ва-
êóóмó вода проходить сêрізь отвори фільтрóвальної тêанини і
осад, попадає через відповідні êанали валó в розподільнó ãоловêó
і далі ó ресивер. При виході з пóльпи сеêтори попадають ó зонó
просóшóвання, де вода з осадó витісняється повітрям. В «мерт-
вих» зонах здійснюється зміна ваêóóмó на стиснене повітря або
навпаêи. У зоні віддóвêи осад відділяється від фільтрóвальної
тêанини стисненим повітрям і шêребêами 6, а таêож тêанина
продóвається повітрям і підãотовлюється до настóпноãо циêлó
фільтрóвання. Дисêові ваêóóм-фільтри в порівнянні з фільтрами
інших êонстрóêцій мають більшó продóêтивність і меншó мета-
лоємність, зрóчніші в еêсплóатації і ремонті.

ВАКУУМ-ФІЛЬТР СТРІЧ-
КОВИЙ,  -…-а, -оãо, ч. * р.
ваêóóм-фильтр ленточный, а.
belt vacuum filter, н. Bandvaku-
umfilter n  — ваêóóм-фільтр, в
яêомó робочим орãаном є
несêінченна сітчаста стрі-
чêа, яêа при своємó рóсі між
обертовими барабанами
послідовно навантажóється
пóльпою зневоднюваноãо ма-
теріалó, проходить зонó ва-
êóóмноãо фільтрóвання та
просóшóвання, розванта-
жóється та реґенерóється.
ВАЛ,  -ó1,2-а3, ч. * р. вал, а.
shaft, bank, embankment; н.
Wall1,2 m, Erdwall1,2 m, Welle3 f,
Walze3 f  — 1) В ãеоморфолоãії

— відносно вóзьêа, довãа і невисоêа форма рельєфó. Розрі-
зняють В., створені діяльністю хвиль (береãові В.), ріê
(прирóслові В.), льодовиêів (моренні В.), вóлêанів (êільцеві
В.), селів (селеві В.) та ін. 2) В теêтоніці — довãаста пози-
тивна платформна стрóêтóра довжиною в деê. десятêів
або сотень êм, шириною в десятêи êм і висотою до сотень
м; площа В. — 200-10000 êм2. Звичайно об'єднóє ряд лан-
цюжêів, лоêальних піднять. На плитах древніх платформ
В., яê правило, обмежені флеêсóрами і часто сóпроводжó-
ють зони розломів, що розмежовóють підняття і проãини
фóндаментó; таêі В. наз. шовними. Деяêі В. молодих
платформ óспадêовóють антиêлінальні зони сêладчастоãо
фóндаментó (óспадêовані В.). 3) В техніці — одна з найãо-
ловніших деталей машин і механізмів, що обертається нав-
êоло своєї осі, призначена для передачі рóхó зв’язаним з
нею частинам.
ВАЛ НАФТОВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. вал нефтяной; а. oil
bank; н. Erdölwelle f  — сóцільна маса (зона) підвищеної
нафтонасиченості ó виãляді валó перед водо-нафтовим
фронтом під час витіснення ãазованої нафти водою.
ВАЛАНЖИНСЬКИЙ ЯРУС, ВАЛАНЖИН,  -оãо, -ó; -ó,
ч. * р. валанжинсêий ярóс, валанжин; а. Valanginian, н.
Valanginien n  — дрóãий знизó ярóс нижньоãо відділó êрей-
дової системи. Від замêó Валанжен ó Швейцарії. 
ВАЛЕНТИНІТ,  -ó, ч. * р. валентинит, а. valentinite, н. Va-
lentinit m  — мінерал, оêсид стибію ланцюжêової бóдови.
Формóла: Sb2O3. Вміст y %: Sb — 83,3; O –16,7. Синãонія
ромбічна. Дипірамідальний вид. Тв. 2,5-3. Гóстина 5,76.
Кристали призматичні або табличêоподібні. Безбарвний
до сніжно-білоãо, іноді жовтóватий, червонóватий. Риса
біла. Блисê алмазний. Крихêий. Прозорий. Продóêт оêис-
нення рóд стибію (антимонітó). Знаходиться разом з ан-
тимонітом, самородним стибієм, êермезитом, тетраедри-
том.  Рідêісний. 

ВАЛЕНТНІСТЬ,  -ності, ж. * р. валентность, а. valence,
active valence; н. Valenz f, Wertigkeit  f  — 1) Число, яêе поêа-
зóє, з сêільêома одновалентними атомами може сполóча-
тися атом одноãо елемента або сполóêи; сêільêи таêих
атомів він може замістити. 2) Здатність атомів віддавати
або приєднóвати певне число елеêтронів з óтворенням
хімічноãо зв’язêó. В. поряд зі стóпенем оêиснення (стóпенем
оêсидації) та êоординаційним числом є основною хім. влас-
тивістю елемента.
ВАЛКУВАННЯ,  -…, с. * р. валêование, а. ridging, bunding;
н. Schwaden n  — технол. операція по зборó фрезерноãо або
êóсêовоãо торфó з розстилó ó валêи. Осн. вимоãа, що ста-
виться до В. — збір торфó ó валоê без зрізóвання верх. ша-
рó торфовоãо поêладó. В. здійснюється валêóвачем торфо-
вим. Ширина смóãи, з яêої торф збирається ó валоê за
один прохід при прибиранні фрезерноãо торфó бóнêерни-
ми прибиральними машинами — 3,2-4,8 м, при виêо-
ристанні перевалочних прибиральних машин — 18-19 м.
ВАЛКУВАЧ ТОРФОВИЙ,  -а, -воãо, ч. * р. валêователь
торфяной, а. peat swath collector; н. Torfhockenmaschine f  —
причіпний пристрій для зборó висóшеноãо фрезерноãо
торфó з розстилó ó валêи. В.т. пересóвається ãóсеничним
траêтором. Розрізняють механічні і пневматичні В.т.
Найбільш поширені механічні В.т. відвальноãо типó, ро-
бочим орãаном яêих є сêребоê, розташований під êóтом
бл. 30о до напрямó рóхó. Див. торфодобóвання.
ВАЛОВИЙ,  -оãо. * р. валовый, а. gross; н. Brutto-  — не
розділений на сêладові частини, заãальний. Наприêлад,
валовий видобóтоê, валова виїмêа (виймання), валовий
прибóтоê, валова продóêція, валовий внóтрішній продóêт
(ВВП), валовий доход, валовий національний продóêт тощо.
ВАЛОВА ВИЇМКА — Див. виїмêа валова.
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ — частина валовоãо продóêтó, одер-
жаноãо на підприємстві або ãалóзі промисловості за певний
період (частіше всьоãо — за ріê), виражена в оптових цінах.
ВАЛОВА ЦІННІСТЬ РУДИ — цінність рóди, яêа обчис-
люється на основі оптових цін за сóмою всіх êорисних êом-
понентів, яêі можóть бóти виêористані ó ãосподарстві.
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) — поêаз-
ниê статистиêи національноãо доходó, що виражає сóêóп-
нó вартість êінцевих товарів та послóã, яêі виãотовлені
(одержані) в êраїні, в ринêових цінах. ВВП — це сó-
êóпність предметів та послóã, яêі виêористовóють протя-
ãом роêó на споживання і наêопичення.
ВАЛОВИЙ ДОХОД — ãрошова вирóчêа промисловоãо
підприємства, одержана від реалізації продóêції та послóã,
після вирахóвання матеріальних витрат.
ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП) — по-
êазниê статистиêи національноãо доходó, що виражає сó-
êóпнó вартість товарів та послóã в ринêових цінах. На
відмінó від ВВП вêлючає сóмó чистих доходів з-за êордонó. 
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК — частина валовоãо доходó підпр-
иємства, яêа залишається в ньоãо після вирахóвання всіх
витрат.
ВАЛУН,  -а, ч. * р. валóн, а. boulder, cobble; н. Geschiebe n,
Geröll n  — велиêий обêатаний óламоê ã.п. діаметром по-
над 10 см. За походженням розрізняють В. льодовиêові,
делювіальні, пролювіальні та алювіальні.
ВАЛУННА ГЛИНА,  -ої, -и, ж. * р. валóнная ãлина, а. boul-
der clay, till; н. Geschiebelehm m, Geschiebeton m, Geschiebe-
mergel m  — пісêóвата ãлина льодовиêовоãо або пролювіал-
ьноãо походження, яêа являє собою сóміш ãлинистої ре-
човини (ã.ч. ãідрослюди і хлоритó), алевритó, пісêó, óламêів
і валóнів різних ã.п. Колір бóрий та сірий. Шарóватість ві-

Рис. Стрічêовий ваêóóм- фільтр: 
1 – трóбопровід для подачі пóль-
пи; 2 – промивна трóбêа; 3 – 
фільтрóвальне полотно; 4 – êеê.
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дсóтня. Іноді тонêо-пластинчаста ãоризонтальна оê-
ремість (внаслідоê тисêó льодовиêа). 
ВАЛУННИЙ ПІСОК,  -оãо, -ó, ч. * р. валóнный песоê, а.
boulder sand; н. Geschiebesand m  — пісоê, яêий містить
ãравій, ãальêó та валóни. Яê правило, є продóêтом переми-
вання проточною водою моренноãо матеріалó.
ВАНАДАТИ ПРИРОДНІ,  -ів, -них, мн. * р. ванадаты ес-
тественные, а. natural vanadates; н. natürliche Vanadate n pl 
— ãрóпа мінералів, що являють собою різні за сêладом солі
ортованадієвої ê-ти Н3(VO)4. Відомо бл. 50 мінералів,
більшість з них рідêісні. Найбільш відомий — пóхерит
Bі[VO4], деêлóазит Pb(Zn,Cu)[OH/VO4], фольбортит
Cu3[VO4]2·ЗН2О, а таêож êарнотит, тюямóніт, ванадиніт.
Забарвлення В.п. жовте, червоне або бóрóвато-червоне.
Тв. 1-4. Гóстина 2,5-7,0. Більшість В.п. — ãіперãенні мінер-
али. Є рóдами ванадію, рідше — óранó.
Розрізняють таêож ванадати безводні (ванадати без êристал-

ізаційної води. Серед них найбільше поширені основні солі ва-
надієвої êислоти).
ВАНАДАТОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. ванадатометрия, а.
vanadatometry, н. Vanadatometrie f  — метод êільêісноãо
аналізó, при яêомó основним реаґентом є титрований
(див. титр) розчин ванадатó (ванадієвооêсидноãо) амо-
нію або іншої сполóêи ванадію.
ВАНАДИНІТ,  -ó, ч. * р. ванадинит, а. vanadinite, н. Vanadi-
nit m  — мінерал êласó ванадатів Pb5[Cl/(VO4)3]. Сêлад ó %:
PbО — 78,80; Cl — 2,50; V2O5 — 19,26. Домішêи — Са, Р, Аs.
Синãонія ãеêсаãональна. Гóстина 6,66-7,10. Тв. 3,5. Жовто-
ãо, червоноãо, бóроãо êольорó. Блисê алмазний. Рідêісний.
Значні сêóпчення виêористовóють яê рóдó ванадію. Утво-
рюється в зоні оêиснення родовищ, рóди яêих містять ґа-
леніт. Велиêі родов. — Берґ-Аóêас (Намібія). Є в р-ні Мі-
бладен (Мароêêо), на êопальні Олд-Юма (шт. Арізона,
США).
Розрізняють: ванадиніт арсеновий (різновид ванадинітó, яêий

містить до 13,5 % As2O5); ванадиніт мідний (різновид ванадинітó
з родов. Казахстанó, яêий містить до 1,55 % CuO); ванадиніт флó-
ористий (різновид ванадинітó, яêий містить ізоморфнó домішêó
флóорó); ванадит (зайва назва ванадинітó).
ВАНАДІЄВІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. ванадиевые рóды, а.
vanadium ores; н. Vanadienerze n pl  — природні мінеральні
óтворення, яêі містять ванадій в êільêостях, еêономічно
виãідних для добóвання. Ванадій міститься в рóді ó виãляді
домішêи (0,1-4,9% V2О5) в маãнетиті та йоãо різновидах,
ільменіті, рóтилі або ó виãляді власних мінералів: ванадин-
ітó (11-19% V2О5), деêлóазитó (16-23%), êóпродеêлóазитó
(17-22%), êарнотитó (16-21%), росêоелітó (9-29%), тюя-
мóнітó (19%) та ін. Більшість родов., з рóд яêих вилóчають
ванадій, êомплеêсні; з них таêож отримóють залізо, ти-
тан, óран, свинець, цинê, мідь, алюміній, фосфор. Родов.
пром. ванадієвої рóди поділяються на маãматичні, êонтаê-
тово-метасоматичні, еêзоãенні і метаморфоãенні. За-
ãальні ресóрси ванадію в перерахóнêó на V2О5 становлять
бл. 57 млн т. Провідні продóценти V2О5  — південноафр-
иêансьêі êраїни, частêа яêих сêладає бл. 40% світової ва-
надієвої продóêції. Найбільші еêспортери — ПАР і Фінля-
ндія. Перспеêтивними джерелами вилóчення ванадію є
нафта (до 0,1% V2О5); оолітові бóрі залізняêи (0,07-0,2%),
вóãлисто-êременисті сланці (0,2-1,5%), боêсити
(0,02-0,4%); золи вóãілля і ãорючих сланців (0,2%). В Уê-
раїні підвищений вміст ванадію мають осадові рóди Кер-
ченсьêоãо залізорóдноãо басейнó, деяêі осадові боêсити,
слабêометаморфізоване вóãілля та вóлêаноãенно-осадові
породи Уêраїнсьêоãо щита. В останніх вміст ванадію підв-
ищений в десятêи разів ó ãідротермальних зонах, ó 3-4 ра-

зи — в залізорóдних формаціях та метабазитах. 
ВАНАДІЙ,  -ю, ч. * р. ванадий, а. vanadium; н. Vanadium n 
— хімічний елемент. Символ V, ат. н. 23, ат.м. 50,9414; ме-
тал сіро-сталевоãо êольорó. Рідêісний. Сер. вміст ó земній
êорі — 0,02 мас.%. Відомо біля 80 мінералів  — ванадатів
природних, більшість з них — еêзоãенноãо походження. Ос-
новні мінерали: ванадиніт, êарнотит, деêлóазит.  Застосо-
вóють ó металóрãії, виробництві елеêтронних приладів то-
що. Біля 90% В. споживає чорна металóрãія яê леãóючі до-
бавêи до сталі та чавóнó. В. застосовóють таêож яê êонс-
трóêційний матеріал в ядерних реаêторах, а сплави на ос-
нові Ті з добавêами В. — в авіац. і раêетній техніці. Спо-
лóêи В. часто отрóйні. Виêористовóють їх ó медицині, фо-
тоãрафії, виробництві ванадієвої сталі, титанових сплавів,
лаêофарбовій промисловості тощо. Від імені давньосêан-
динавсьêої боãині êраси Ванадіс.
ВАНДРУТ,  -а, ч. * р. вандрóт, а. I-bar, н. Wandrute f  — де-
таль êріплення в шахті ó виãляді довãоãо брóса, розміщен-
оãо вздовж виробêи для надання стійêості всій системі êрі-
плення. Інша назва — сволоê.
ВАННА СОЛЯНОКИСЛОТНА,  -и, -ої, ж. * р. ванна со-
ляноêислотная; а. hydrochloric acid bath; н. Salzsäurewanne f 
— процес оброблення (очищення) вибою свердловини без
наãнітання êислоти в пласт.
ВАННЕР,  -а, ч.  — Див. êонцентраційний стіл.
ВАНТАЖ,  -ó, ч. * р. ãрóз, а. goods, cargo, freight;  н. Fracht f,
Ladung f  — речі, товари, продóêти, яêі призначені для пе-
ревезення з допомоãою транспортних машин або перене-
сення (рідше). На шахтах та êар’єрах В. розділяють: за
призначенням — на основні (êорисна êопалина, порода) та
допоміжні (обладнання, матеріали, запасні частини то-
що); за типом — на сипêі, рідêі та штóчні. Сипêі В. хараê-
теризóються ãóстиною, êóтом природноãо óêосó, êрóпні-
стю, абразивністю, волоãістю, злежóваністю, схильністю
до пилоóтворення, самозаймання, налипання, змерзання
та ін. Рідêі В. хараêтеризóються в’язêістю, стабільністю
(ãідросóміші), êонцентрацією твердоãо в ãідросóміші (сóс-
пензії), температóрою заãóсання, замерзання. 
ВАНТАЖООБІГ,  -ó, ч. * р. ãрóзооборот, а. goods turnover,
freight turnover, cargo turnover; н. Frachtumsatz m, Frachtum-
lauf m, Frachtverkehr m  — основний поêазниê роботи
транспортó. Обчислюється яê добóтоê êільêості (ó ваãових
або об’ємних одинцях) основних та допоміжних вантажів,
яêі переміщóються на відстань перевезення (передачі).
Розрізняють В.: змінний, добовий, тижневий, місячний,
річний.
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ,  -ті, ж. * р. ãрóзоподъем-
ность; а. load (weight)-carrying capacity; н. Ladefähigkeit f;
Tragfähigkeit f  — здатність механізмó підняти вантаж маê-
симальної для ньоãо ваãи. Найбільше навантаження, на
яêе розрахований механізм. Для засобів транспортó —
маêсимальна маса вантажó, яêó можна розмістити ó ван-
тажномó елементі машини (êóзові). В. найбільш повно та
інтеґрально хараêтеризóє технічні й еêсплóатаційні яêості
автомобілів, ваãонів, ваãонетоê тощо. Для сóден повна В.
називається дедвейтом.
ВАНТАЖОПОТІК,  -ó, ч. * р. ãрóзопотоê, а. goods (cargo,
freight) traffic, н. Güterstrom m, Ladestrom m  — êільêість ма-
теріалó, яêий переміщóється по певній трасі за однó ãоди-
нó. В. хараêтеризóється видом матеріалó, напрямêом,
інтенсивністю, нерівномірністю і довжиною транспортó-
вання. Види В.: безперервний нерівномірний, безперерв-
ний рівномірний, періодичний (циêлічний), одиночний
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— з одноãо джерела, сóêóпний — з деêільêох джерел. У за-
лежності від напрямêó рóхó В. поділяють на ãоловні (пере-
міщення ê.ê. від вибоїв до ствола), допоміжні (переміще-
ння матеріалів, обладнання, людей), попóтні, зóстрічні.
ВАНТУЗ,  -а, ч. * р. вантóз; а. air escape valve,  air hole, vent;
н. Entlüftungsventil n  — пристрій для автоматичноãо випóс-
êання повітря (ãазó) з водопровідних трóб. 
ВАНУРАНІЛІТ,  -ó, ч. * р. ванóранилит, а. vanuranylite, н.
Vanuranylit m  — водний óраніл-ванадат —
(H3O)2[(UO2)2V2O8] 4H2O. Сêлад ó %: H2O — 10,82; BaO —
2,96; CaO — 0,53; K2O — 0,38; PbO — 0,59; UO3 — 58,33;
U2O5 — 18,25; нерозч. залишоê — 7,0. Синãонія ромбічна.
Утворює нальоти і êірочêи, інêоли дрібні псевдоãеêсаãо-
нальні êристали. Спайність досêонала. Гóстина 3,64. Тв.
2. Колір жовтий. Вторинний мінерал зони оêиснення.
ВАПНО,  -а, с. * р. известь, а. lime, н. Kalk m  — оêсид
êальцію — СаО. Синãонія êóбічна. Вид ãеêсоêтаедричний.
Гóстина 3,3. Тв. 3-5. Безбарвний (ó шліфах). Знайдений
лише ó вапнистих породах з лав Везóвію. Розрізняють:
вапно êременисте (зайва назва доломітó). 
ВАПНО ГАШЕНЕ,  -а, -оãо, с. * р. известь ãашеная; а.
slaked lime; н. gelöschter Kalk m, Löschkalk m  — бóдівельне
вапно, сполóêа сêладó Са(ОН)2. Готóють змішóванням не-
ãашеноãо вапна з водою (ãідратоване водою вапно неãаше-
не). 
ВАПНО НЕГАШЕНЕ,  -а, -оãо, с. * р. известь неãашеная;
а. quicklime; н. ungelöschter Kalk m  — в’яжóча мінеральна
речовина білоãо êольорó. Сêлад СаО. Одержóють шляхом
випалювання вапняêó, êрейди та ін. êарбонатних порід.
Процес ведóть при низьêих температóрах розêладання
êарбонатó êальцію. 
ВАПНЯК,  -ó, ч. * р. известняê,а. limestone, н. Kalkstein m 
— осадова ãiрсьêа порода, що сêладається ãоловним чином
з êальцитó з домiшêами ãлинистоãо матерiалó, êремнеземó,
оêсидiв залiза та iнших. За походженням розрiзняють вап-
няêи бiоґеннi, хемоґеннi, переêристалiзованi, óламêовi та
змiшаноãо ãенезисó. Назви вапняêам звичайно надаються в
залежностi вiд особливостей êомпонентiв або стрóêтóр,
що входять до їх сêладó (оолiтовi, óламêовi, черепашêовi,
рифовi). Хім. сêлад чистих В. близьêий до êальцитó, де
СаО — 56% і СО2 — 44%. В. в ряді випадêів вêлючає домі-
шêи ãлинистих мінералів, доломітó, êварцó, рідше — ґіпсó,
піритó і орãаніч. залишêів, яêі визначають назвó В. До-
ломітизовані В. містять 4-17% МgO, мерãелисті B. 6-21%
SiO2+R2O3. В. піщанистий і êременистий має домішêи
êварцó, опалó і халцедонó. Колір В. перев. білий, сві-
тло-сірий, жовтóватий; присóтність орãанічних, залізи-
стих, марãанцевих та ін. домішоê зóмовлює темно-сіре,
чорне, бóре, червонóвате і зеленóвате забарвлення. В. —
одна з найпоширеніших осадових ãірсьêих порід. Поêлади
В. зóстрічаються серед відêладів всіх ãеол. систем — від до-
êембрійсьêих до четвертинних; найбільш інтенсивне óт-
ворення В. відбóвалося ó силóрі, êарбоні, юрі і верх. êрейді;
В. становить 19-22% від всієї маси осадових порід. По-
тóжність товщ В. надзвичайно мінлива: від перших см до
5000 м. Фізиêо-механічні властивості В. дóже неоднорідні,
але мають прямó залежність від йоãо стрóêтóри і теêстó-
ри. Гóстина В. 2,7-2,9. Межа міцності при стисненні êоли-
вається в межах 0,4-300 МПа. Морозостійêість В. досяãає
300-400 циêлів. В. має óніверсальне застосóвання в
пром-сті, сільсьêомó ãосподарстві та бóдівництві. У мета-
лóрãії В. виêористовóють яê флюс. При виробн. вапна і це-
ментó В. — ãол. êомпонент. В. виêористовóють таêож в

хім. і харчовій пром-сті: яê допоміжний матеріал ó виробн.
соди, êарбідó êальцію, мінеральних добрив, сêла, цóêрó,
паперó. Застосовóють при очищенні нафтопродóêтів,
сóхій переãонці вóãілля, ó виãотовленні фарб, мастил, ґó-
ми, пластмас, мила, ліêів, мінеральної вати, для очищен-
ня тêанин і обробêи шêіри, вапнóвання ґрóнтів. В. — один
з найважливіших бóд. матеріалів. В Уêраїні В. поширений
в різновіêових верствах. Висоêояêісний флюсовий В. ви-
добóвають ó Донбасі та в Кримó. Рифовий В., що стано-
вить 200-300-метровó продóêтивнó товщó в юрсьêих відêл-
адах ó Кримсьêих ãорах, виêористовóють ó металóрãійній,
хімічній і бóд. матеріалів промисловості. Родовища мохó-
ватêових та нóмóлітових пиляльних вапняêів розробляють
ó Кримó, Причорномор’ї, ó Вінницьêій, Хмельницьêій,
Чернівецьêій та ін. областях. Уніêальним природним óт-
воренням є пасмо рифовоãо В. неоãеновоãо віêó завдовж-
êи більш яê 200 êм — Товтри або Медобори. Тóт розроб-
ляють родовища В., яêі виêористовóють ó цементній
(Ніãинсьêе родов.) та цóêровій (Ніãинсьêо-Вербêівсьêе
родов. ó Хмельницьêій, Лисоãорсьêе — ó Вінницьêій об-
ластях) промисловості. Родовища В. для виробництва це-
ментó та вапна розвідані ó баãатьох реãіонах Уêраїни. Ви-
добóвання вапняêó, що виêористовóється чорною металóр-
ãією Уêраїни, ведеться на 6 підприємствах, з яêих чотири
— Доêóчаївсьêий флюсодоломітний êомбінат, Комсо-
мольсьêе, Ново-Троїцьêе та Балаêлавсьêе рóдоóправління
— є спеціалізованими, а два — Західний êар’єр та шахта №
6 — входять до сêладó Комиш-Бóрóнсьêоãо залізорóдноãо
та Північноãо доломітовоãо êомбінатів. На балансі цих пі-
дприємств 13 родовищ, з яêих 8 розробляється і 5 розвідані
до ãлибини 150-250 м. Балансові запаси за êатеãоріями
А+В+С становлять в млн т (1999): — вапняêи флюсові зви-
чайні 2081,3 (ó т.ч. по розроблюваних родовищах — 993,3);
— вапняêи флюсові доломітизовані — 507,8 (ó т.ч. по
розроблюваних родовищах — 409,9). Видобóвання В. ве-
деться відêритим способом. 
Розрізняють: вапняê ãірêий (зайва назва доломітó); вапняê

лóãовий (зайва назва ãажі);  вапняê маãніїстий (зайва назва до-
ломітó); вапняê фонтенбло (те саме, що êальцит піщанистий).  
ВАПНЯКОВИЙ ТУФ,  -оãо, -ó, ч. * р. известняêовый тóф,
а. tufa, calc tufa, calcareous tufa; н. Kalktuff m  — пориста нiз-
дрювата порода, яêа  óтворилася внаслiдоê осiдання êар-
бонатó êальцiю яê з ãарячих,  таê i з холодних джерел. Час-
то з вiдбитêами рослин та тваринними залишêами. Див.
таêож  травертин.
ВАПОРИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. вапоризация, а. vaporation,
vaporization, н. Vaporisation f  — те ж саме, що й випаровó-
вання, перетворення рідини на парó.
ВАПОРИМЕТР,  -а, ч. *р. вапориметр, а. vaporimeter, н.
Vaporimeter n  — прилад для визначання прóжності пари рі-
зних рідин при певних температóрах.
ВАРВАРА (СВЯТА ВАРВАРА),  -и (-ої, -и), ж. * р. Вар-
вара (Святая Варвара), а. Barbara (Saint Barbara), н. Heilige
Barbara  — одна з християнсьêих святих, поêровительêа
ãірниêів всьоãо світó. Її хóдожні і сêóльптóрні зображення
можна зóстріти не тільêи в численних храмах, але і в шах-
тах (рóдниêах) баãатьох європейсьêих êраїн, а таêож серед
êóльтóрної спадщини предметів ãірничоãо мистецтва.
Св.Варвара народилася в Іліополі ó часи правління рим-
сьêоãо імператора Маêсиміана (240-310 рр.), розóмом і
дóшею прийняла християнство, відмовившись від боãів і
баãатств батьêа своãо Діосêора.  Перенесла важêі мóêи і
жорстоêó стратó (306 р.), але не відреêлася від своєї віри.
У IV ст. мощі святої велиêомóчениці Варвари бóли пере-
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несені в Константинополь, де зберіãалися яê святиня
протяãом баãатьох віêів. 

Візантійсьêий імператор
Лев Мóдрий (886-912 рр.)
побóдóвав на її честь зна-
менитий храм Св. Варва-
ри. У 1108 р. дочêа імпер-
атора Олеêсія Комніна
(1048-1118 рр.) Варвара
вийшла заміж за Київсь-
êоãо Велиêоãо êнязя Свя-
тополêа Ізяславовича
(1050-1113 рр.). Вона пе-
ревезла святі мощі Св.
Варвари з Константино-
поля в Київ в Золотовер-
хий Михайлівсьêий мо-
настир. Там вони зберіã-
алися до рóйнóвання хра-

мó більшовиêами (1939 р.). Вірóючі êияни врятóвали рел-
іêвію і перенесли її в Кафедральний Собор Святоãо Воло-
димира, де вона поêоїться нині. Разом з тим, êатолицьêа
церêва припóсêає, що святі мощі можóть знаходитися в
Іспанії, êóди потрапили після поãрабóвання хрестоносця-
ми Константинополя через Венецію (1202 р.).
Св. Варвара в очах ãірниêів є приêладом мóжності, не-

сêореності і твердості ó вірі. Ці яêості, яêі властиві і самим
ãірниêам, зробили Св. Варварó їх поêровительêою і захис-
ницею. Щорічно 4 ãрóдня (14 за новим стилем) в день
пам'яті Св. Варвари ãірниêи вшановóють свою поêрови-
тельêó, посвячóють молодих в свою професію. Г.І.Гайêо.
ВАРИСЦИТ,  -ó, ч. * р. варисцит, а. variscite, н. Variscit m 
— мінерал, водний фосфат алюмінію острівної бóдови, ãр.
варисцитó. Формóла: 8[AlPO4⋅2H2O]. Містить (%): Al2O3 —
32,26; P2O5 — 44,94; H2O — 22,8. Al повністю заміщається
Fe3+ з óтворенням штренãітó. Вид дипірамідальний. Синãо-
нія ромбічна. Зóстрічається ó виãляді тонêозернистих ма-
сивних аґреґатів, жовен, прожилоê або êіроê. Кристали
псевдооêтаедричні. Тв. 4,5-5,5. Гóстина 2,5-2,6. Колір бла-
êитний, зелений, білий, жовтий. Блисê сêляний, в тонêо-
зернистих аãреãатах — восêовий. Утворюється в порож-
нинах під дією фосфатних метеорних вод. Асоціює з вавел-
ітом, êрандалітом, метаварисцитом, апатитом, халцедо-
ном і лімонітом. Вперше знайдений ó Саêсонії (Німечч-
ина). Зóстрічається ó виãляді жовноподібних стяжінь ра-
зом з іншими водними фосфатами ó Файрфілді (шт. Юта,
США) в зоні вивітрювання вапняêів.  Рідêісний.
Розрізняють: варисцит залізний (різновид варисцитó, яêий

містить до 15 % Fe2O3); α-варисцит (зайва назва варисцитó); β-ва-
рисцит (зайва назва метаварисцитó).
ВАРІАНТНІСТЬ,  -ості, ж. * р. вариантность, а. variance,
variability, variation; н. Variation f  — число змінних, яêі
можна змінювати в певних межах.
ВАРІАТОР,  -а, ч. * р. вариатор, а. variator, variable-speed
drive, buncher;  н. Variator m  — оêремий аґреґат або вóзол
машини для плавної зміни передатноãо числа.
ВАРІАЦІЙНИЙ,  -оãо. * р. вариативный, а. variable, varia-
tional; н. variabel  — той, що є варіацією чоãось, змінний; В.
с т а т и с т и ê а  — частина математичної статистиêи, яêа
вивчає розподіл êільêісних ознаê ó статистичних сóêóпнос-
тях; В. ч и с л е н н я  — розділ математиêи, яêий вивчає
методи знаходження найбільших і найменших значень
фóнêцій, що залежить від виборó їх виãлядó або параметрів. 
ВАРІКАП,  -а, ч. * р. вариêапп, а. variable capacity, varicap;

н. Kapazitätsdiode f, Varicap n — напівпровідниêовий при-
лад, в яêомó виêористовóється властивість елеêтронно-ді-
рêовоãо переходó змінювати свою ємність в залежності
від приêладеної напрóãи; призначений для виêористання
яê êерóюча елеêтричною напрóãою ємність. В. працює
при зворотній напрóзі, підêлюченій до p-n-переходó.
Ємність змінюється в широêих межах. Виêористовóється
в схемах автоматиêи, інформаційно-вимірювальної
техніêи та в радіотехніці. М.Г.Винниченêо.
ВАРІОЛІ,  -лей, мн. * р. вариоли, а. varioles, н. Variolen f pl 
— плаãіоêлазо-авãітові сферолітові мінеральні óтворення,
що зóстрічаються ó базальтах на поверхні вивітрювання.
Крóпність — від просяноãо зерна до ãорошини. Вистóпа-
ють в афанітових базальтах (варіолітах) ó виãляді віспин,
яêі мають радіально-волоêнистó або тонêо-ãілчастó бóдо-
вó. Вважають, що В. — продóêт сферолітової êристалізації
ãомоãенноãо розплавó. Термін вживається тільêи для ос-
новних ãірсьêих порід.
ВАРІОЛІТ,  -ó, ч. * р. вариолит, а. variolite, н. Variolit m  —
вóлêанічна ãірсьêа порода, що містить численні êóльêи —
варіоли.
ВАРІОМЕТР ГРАВІТАЦІЙНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. варио-
метр ãравитационный, а. gravity variometer, н. Gravitations-
variometer n  — прилад для вимірювання дрóãої похідної по-
тенціалó ãравітаційноãо поля, що хараêтеризóє змінó си-
ли тяжіння в ãоризонтальномó напрямêó і êривизнó еêв-
іпотенціальних поверхонь. Осн. частина В. — êрóтильні
ваãи. Виêористовóється для досліджень ãравітаційноãо
поля, при пошóêах родовищ залізних та поліметалічних
рóд.
ВАРІЮВАТИ,  * р. варьировать, а. vary, н. variieren  — зм-
інювати що-небóдь ó певних межах.
ВАТ,  -а, ч. * р. ватт, а. watt, н. Watt n  — одиниця потóж-
ності. 1 Вт — потóжність, при яêій за 1 с виêонóється ро-
бота в 1 Джоóль. Від прізвища анãлійсьêоãо фізиêа Дж.
Ватта.
ВАТ-ГОДИНА,  -…-и, ж. * р. ватт-час, а. watt-hour, н.
Watt-Stunde f  — одиниця енерãії або роботи, що дор-
івнює роботі, виêонаній за 1 ãод. при потóжності в 1
ват (3600 Вт-с).
ВАТ-СЕКУНДА,  -…-и, ж. * р. ватт-сеêóнда, а. watt-sec-
ond; н. Watt-Sekunde f  — одиниця енерãії або роботи, що
дорівнює роботі, виêонаній за 1 с при потóжності в 1 Вт.

ВАТЕРПАС,  -а, ч. * р. ватер-
пас, а. water level, н. Wasserwaage
f, Wasserpaß m, Abwägeinstrument
n, Waage f, Libelle f, Röhrenlibelle
f  — простий прилад для переві-
рêи ãоризонтальноãо положен-
ня лінії на площині, для вир-
івнювання бóдівельних êонс-

трóêцій, а таêож для вимірювання невелиêих êóтів нахи-
лó. Застосовóється для задавання й êонтролю похилó ãірн-
ичої виробêи, рейêової êолії, бóдівельної êонстрóêції тощо.
В. виãотовляють з основноãо брóсêа довжиною 1-3 м, до
середини яêоãо перпендиêóлярно жорстêо приєднóють
êоротший брóсоê. На êоротêомó брóсêó перпендиêóлярно
до нижньої площини основноãо брóсêа нанесена лінія або
рисêа, а на ній ó верхній частині заêріплено висоê. Нижня
поверхня основноãо брóсêа бóде ãоризонтальною, яêщо
нитêа вільно підвішеноãо висêа співпадає з лінією. Таêим
В. перевіряють ãоризонтальність поверхні. Яêщо треба
êонтролювати похилó поверхню ( в межах 0о-8о ), то на од-

Рис. Ватерпас
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номó з êінців робиться дерев'яне потовщення ("подóш-
êа"). Йоãо товщинó розраховóють ó відповідності з óхилом
(нахилом), яêий треба задавати або êонтролювати. 
ВАТМЕТР,  -а, ч. * р. ваттметр, а. wattmeter, н. Wattmeter
n  — прилад для вимірювання аêтивної потóжності елеêт-
ричноãо стрóмó.
ВАШГЕРД,  -а, ч. * р. вашãерд, а. gold washer, cradle; н.
Waschherd m  — промисловий пристрій для збаãачення ê.ê.
ãравітаційним методом. Виêонóється ó виãляді похилоãо
столó з бортами або вêороченоãо нерóхомоãо шлюзó. За-
стосовóється для доводêи êонцентратів і промивêи пісêів,
що вміщóють блаãородні метали. В залежності від призна-
чення В. встановлюють з нахилом 0,01-0,04. Матеріал на
В. подається порціями 5-50 êã і переміщóється по робочій
поверхні примóсово за допомоãою спеціальних ãребêів.
Маêс. вилóчення ê.ê. — 96-98%.
ВЕБЕР,  -а, ч. * р. вебер, а. weber, н. Weber m  — одиниця
маãнітноãо потоêó в Міжнародній системі одиниць. 1 В.
— маãнітний потіê, рівномірне зменшення яêоãо до нóля
за 1 с спричиняє виниêнення в êонтóрі провідниêа, що
охоплює цей потіê, елеêтрорóшійної сили в 1 вольт. Від
прізвища німецьêоãо фізиêа В.-Е. Вебера.
ВЕБЕРМЕТР,  -а, ч. * р. веберметр, а. flux-meter, н. Weber-
meter n  — прилад для вимірювання маãнітноãо потоêó.
ВЕЖА,  -і, ж. * р. вышêа; а. tower; derrick; н. Turm m  — ви-
соêа вóзьêа спорóда, що має спеціальне призначення: бó-
рова вежа, пожежна вежа. Син. — башта: водонапірна
башта, пожежна башта. Син. — вишêа (рідêо).
ВЕЖА БУРОВА,  -і, -ої, ж. * р. вышêа бóровая; а. (drilling)
derrick, (drilling) mast; н. Bohrturm m  — оêрема спорóда,
яêа застосовóється при спорóдженні бóрової свердловини.
Див. бóрова вишêа (вежа).
ВЕЗУВІАН,  -ó, ч. * р. везóвиан, а. vesuvianite, н. Vesuvian m 
— мінерал, силіêат острівної бóдови. Cинãонія тетраãо-
нальна.  Формóла: Ca10(Mg,Fe)2Al4[SiO4]5[Si2O7]2(OН,F)4.
Сêлад ó % (з Везóвію): CaO — 35,67; MgO — 2,62; FeO —
2,01; Fe2O3 — 2,99; Al2O3 — 16,7; SiO2 — 36,98; H2O — 1,32.
Домішêи: Mn, Na2O, K2O. Тв. 6,5. Гóстина 3,37±0,05. Ди-
тетраãонально-дипірамідальний вид. Кристали призма-
тичні або пірамідальні, стовпчасті; óтворює таêож сóц-
ільні, променисті аґреґати. Колір темно-зелений, олив-
êово-зелений, зеленóвато-бóрий. За забарвленням виділ-
яють різновиди: червонóватий — еãеран, блідо-ãолóбий —
циприн, оливêово-зелений або трав’яно-зелений — êал-
іфорніт. Блисê сêляний. Напівпрозорий. Злом нерівний.
Поширений мінерал сêарнів на êонтаêті доломітів і вап-
няêів, де він міститься з êальцитом, ґранатами, хлоритом,
епідотом. Утворюється таêож разом з ґросóляром за рахó-
ноê плаãіоêлазів при серпентинізації óльтраосновних порід.
Розрізняють: везóвіан бериліїстий (різновид везóвіанó, яêий

містить до 9 % ВеО); везóвіан бористий (різновид везóвіанó з оêо-
лиць Осло (Норвеãія), яêий містить до 2,5 % В2О3); везóвіан мар-
ãанцевистий (різновид везóвіанó, яêий містить до 8,5 % MnO); ве-
зóвіан мідний (різновид везóвіанó, яêий містить понад 1,5 %
CuO); везóвіан рідêісноземельний (різновид везóвіанó, яêий
містить до 4,31 % TR); везóвіан титановий (різновид везóвіанó,
яêий містить до 5 % ТіО2); везóвіан хромистий (різновид везóвіанó
з Серафимовсьêої êопальні на Уралі, яêий містить до 5 % Cr2O3).
ВЕЙНШЕНКІТ,  -ó, ч. * р. вейншенêит, а.  wienschenkite, н.
Wienschenkit m  — 1. Те саме, що черчит. 2. Зайва назва об-
манêи роãової з родовищ Рóмóнії.
ВЕКТОР,  -а, ч. * р. веêтор, а. vector, н. Vektor m  — 1) Ве-
личина, що хараêтеризóється розміром і напрямом. 2) На-
прямлений прямолінійний відрізоê.

ВЕКТОР ВІДНОСНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ, -а, -…, ч. —
напрям відносноãо переміщення блоêа диз'юêтивó в пло-
щині зміщóвача. В.в.п. орієнтóють азимóтом переміще-
ння. Напрям В.в.п. визначають за ознаêами, яêі спостер-
іãають в зоні переміщення.
ВЕКТОР ЗРУШЕННЯ, -а, -…, ч. — ãрафічне масштабне
зображення ó виãляді відрізêа прямої, довжина яêоãо про-
порційна абсолютній (або відносній)  величині й напрямó
зміщення в просторі за певний проміжоê часó точêи маси-
вó ãірсьêих порід або земної поверхні на відповіднó датó
спостережень.
ВЕКТОРНЕ ПОЛЕ,  -оãо, -я, с. * р. веêторне поле, а. vector
field, н. Vektorfeld n  — область, ó яêій визначена веêтор-
нозначна фóнêція сêалярних арґóментів. В.п. має дифе-
ренціальні (диверãенція, ротор ) та інтеґральні (потіê, цир-
êóляція) хараêтеристиêи. Перша і третя хараêтеризóють
наявність джерел та стоêів ó полі (відповідно ó точці та
всьомó полі), дрóãа і четверта — обертальнó здатність поля
(відповідно ó точці та на певномó êонтóрі).
ВЕКТОРНИЙ,  -оãо. * р.  веêторный, а.  vectorly, н. vekto-
risch  — той, що хараêтеризóється яê веêтор або пов'яза-
ний з ним; В. д о б ó т о ê  д в о х  в е ê т о р і в — веêтор,
довжина яêоãо дорівнює добóтêові довжин цих веêторів і
синóса êóта між ними, направлений перпендиêóлярно до
площини, в яêій лежать перемножóвані веêтори таê, що з
йоãо êінця поворот від першоãо веêтора до дрóãоãо здій-
снюється проти ãодинниêової стрілêи. В. ч и с л е н н я —
розділ математиêи, що вивчає дії з веêторами.
ВЕКТОРНІ ПРОЕКЦІЇ,  -них, ій, мн. * р.  веêторные про-
еêции, а.  vector projections; н. Vektorprojektionen f pl  — зоб-
раження об’єêта, напр., ãірничої виробêи, на площині за
допомоãою паралельних веêторів, величина яêих пропор-
ційна їх відстані від точоê об’єêта до площини проеціюва-
ння. В.п. застосовóють для розробêи спеціальних об’єм-
них планів ãірн. виробоê та ãеол. стрóêтóр. 
“ВЕЛИКЕ ДИХАННЯ” РЕЗЕРВУАРА,  -оãо, -…, с. * р.
“большое дыхание” резервóара; а.  “strong breathing” of reser-
voir; н. “grosses Atmen” eines Behälters  — процес переміще-
ння повітря і пароповітряних сóмішей ó резервóарах для
зберіãання леãêо випаровóваних рідин (нафт, нафтопро-
дóêтів та ін.) при повномó їх випорожненні (“вдих”) і на-
повненні (“видих”). При “вдихó” в резервóар через “ди-
хальний” êлапан надходить повітря, яêе насичóється па-
рами рідини, яêа зберіãається ó резервóарі, а при “видихó”
пароповітряна сóміш витісняється в атмосферó.
ВЕЛИКИЙ ВОДОРОЗДІЛЬНИЙ ХРЕБЕТ, СХІДНО-
АВСТРАЛІЙСЬКІ ГОРИ,  -оãо, -оãо, -а, ч. *  (Great
Dividing Range)  — ãірсьêа система, яêа простяãається
вздовж східноãо і південно-східноãо óзбережжя Австралії
приблизно на 4000 êм. Утворилася ó неоãен-антропоãені
на місці денóдованої палеозойсьêої сêладчастої êраїни.
Гори óêладені заãалом вапняêами, ґранітами, ґнейсами,
вóлêанічними породами. Відомі родовища нафти та ãазó,
êам’яноãо і бóроãо вóãілля, олова, поліметалів, золота, міді,
титано-маãнетитових і монацитових пісêів. Східні схили
êрóті, сильно і ãлибоêо розчленовані, західні схили поло-
ãо переходять ó ãорбисті передãір’я (даóнси). Північніше
від 28о півд. широти ãори порівняно невисоêі, досяãають
ширини 650 êм. Береãові хребти висотою бл. 1000 м і вóл-
êанічні плато відділені широêими повздовжніми êотло-
винами від західноãо, більш низьêоãо водороздільноãо
ланцюãа з полоãими вершинами. Південніше розташовані
більш висоêі і монолітні ãори. Виділяють хребти Нью-Ін-
ґленд, Гейстінґс, Ліверпóл, Блаêитні ãори та Австралі-
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йсьêі Альпи. Найвища точêа В.в.х. і всієї Австралії — ã.
Косцюшêо (2230 м). На схилах берóть початоê численні
ріêи, в томó числі найêрóпніші на êонтиненті — Мóррей і
Дарлінã. Рослинність — листопадно-вічнозелені та ев-
êаліптові ліси (східні схили), саванни, рідêолісся, чаãар-
ниêи (західні схили) В.в.х.
ВЕЛИКИЙ КАНЬЙОН, ВЕЛИКИЙ КАНЬЙОН КОЛО-
РАДО,  -оãо, ó. ч. (Grand Canyon)  — знаходиться ó США,
шт. Арізона на плато Колорадо, в середній течії р. Коло-
радо. Утворений ó товщі вапняêів, пісêовиêів і сланців.
Довжина 446 êм, ãлибина до 1600 м (один з найãлибших ó
світі), ширина на рівні поверхні плато 8 — 25 êм, поблизó
дна — менше 1 êм (на оêремих ділянêах — до 120 м). У ме-
жах êаньйонó р. Колорадо тече зі швидêістю до 25 êм/ãод.
Для В.ê. хараêтерні своєрідні форми рельєфó — “башти”,
“бастіони”, ãрандіозні оãолення ãірсьêих порід. Наці-
ональний парê Grand Canyon.
ВЕЛИКИЙ УСТУП, УСТУП РОДЖЕРСА  -оãо, -ó, ч. *
(Great Escarpment)  — обривистий схил висоêих внóтрі-
шніх плосêоãір’їв Південної Африêи, яêий простяãається
понад 2000 êм вздовж береãів Індійсьêоãо та Атлантично-
ãо оêеанів від Зімбабве до Анãоли. Оêремі частини В.ó.
мають назвó Сніóберґе, Вінтерберґе, Ньювефелдберґе.
Висота на заході 1000-2500 м, на сході (в Драêонових ãо-
рах) — до 3482 м (ã. Табана-Нтленьяна). Зі сторони моря
має виãляд непристóпної стіни, значна êрóтизна яêої по-
яснюється виходами базальтових лав. Зóстрічаються ãли-
боêі óщелини і êаньйони постійних і тимчасових водо-
тоêів. В.ó. затримóє значнó частинó волоãи, яêа прино-
ситься з Індійсьêоãо оêеанó, що обóмовлює посóшливість
внóтрішніх районів Південної Африêи. 

ВЕЛИКИЙ ХІНГАН,  -оãо, -ó, ч. * 
— ãори на північномó сході Китаю
і на сході Монãолії.  В.х. слóãóє ме-
жею між Центральною і Східною
Азією. Довжина з південноãо за-
ходó на північний схід близьêо
1200 êм, висоти до 1949 м. Гори
óêладені заãалом ґранітами та
іншими вóлêанічними породами.
Вершини плосêі, схили полоãі.
Флора — в залежності від реãіонó:
тайãа, ділянêи баãаторічної мерз-
лоти, широêолистих лісів, лісост-
епи, степи.
ВЕЛИКІ АКУМУЛЯТИВНІ РІВН-
ИНИ,  -их, -них, -н, мн. *  р.  боль-

шие аêêóмóлятивные равнины, а.  great plains, н. große
Akkumulationsebenen f pl, Aufschüttungsebenen f pl  — рівн-
ини, пов’язані з велиêими теêтонічними проãинами, на-
повненими мезо-êайнозойсьêими морсьêими та êонти-
нентальними відêладами. Напр., Західно-Сибірсьêа, При-
êаспійсьêа та Амазонсьêа рівнини.
ВЕЛИЧИНА,  -и, ж. * р.  величина, а.  size; мат. — quantity,
value, н. Grösse f  — розмір, обсяã, протяжність чоãось. Те,
що можна виміряти, обчислити. 
ВЕЛИЧИНА ЗАРЯДУ ВР — êільêість ВР(вибóхової речо-
вини), що сêладає заряд та оцінюється за масою ВР або за
запасом йоãо енерãії. Визначається хараêтером роботи ви-
бóхó (відділення породи від масивó з сóпóтнім подрібне-
нням, óтворення виїмоê з виêидом зрóйнованої породи з
порожнини виїмêи тощо), питомою енерãією зарядó ВР,
фізиêо-механічними властивостями висаджóваноãо маси-

вó, просторовим розташóванням зарядó ó масиві, стóпе-
нем замêнóтості зарядó.
ВЕЛИЧИНА ЗРУШЕННЯ ЗСУВУ — ãоризонтальне за-
êладання відстані, пройденої зміщеними породами від
нижньої брівêи óêосó по напрямêó зрóшення.
ВЕЛИЧИНИ ЗАЛЕЖНІ ТА НЕЗАЛЕЖНІ — поняття, яêі
виêористовóються в праêтиці марêшейдерсьêих або ãеоде-
зичних обчислень (обробоê резóльтатів вимірювань). Неза-
лежною вважають таêó величинó, неминóча мала похибêа
яêої виниêає незалежно від похибоê інших величин, що
фіãóрóють ó даній обробці резóльтатів вимірювань. Залеж-
ною є величина, похибêа яêої — фóнêція інших похибоê
величин, яêі берóть óчасть в даних обчисленнях. Напр.,
яêщо в триêóтниêó виміряні три êóти, то резóльтати цих
вимірювань — незалежні величини;  яêщо один з êóтів
знайдено яê доповнення до 180о двох виміряних êóтів, то
значення обчисленоãо  êóта бóде величиною залежною.
ВЕЛИЧИНИ НЕОБХІДНІ ТА НАДЛИШКОВІ — необ-
хідними називають величини, яêі треба знайти (вимір-
яти), щоб встановити значення шóêаних величин. Над-
лишêовими називають величини, виміряні понад необ-
хідні. Яêщо, напр., в плосêомó триêóтниêó треба знайти
шість ãеометричних елементів (три êóти і три сторони), то
для цьоãо достатньо виміряти три елементи (серед яêих
повинна бóти хоч одна сторона). Отже, для наведеноãо
приêладó резóльтати трьох вимірювань є необхідними ве-
личинами. Бóдь-яêе вимірювання понад необхідне бóде
надлишêовою величиною. При наявності надлишêових
величин в марêшейдерсьêо-ãеодезичних роботах виêонó-
ються вирівнювальні обчислення. В.В.Мирний, В.С.Білец-
ьêий.
ВЕЛІНІТ,  -ó, ч. * р.  велинит, а.  welinite, н. Welinit m  —
силіêат марãанцю з додатêовим ãідроêсилом —
Mn22+Mn3+[(OH)3SiO4] (Є. Лазаренêо). За К.Фреєм:
Mn24+Mn2+SiO7. Утворює êристали, вêлючені в êальциті й
бариті. Синãонія ãеêсаãональна. Гóстина 4,74. Тв. 4. Колір
червонóвато-чорний. Риса червонóвота-êоричнева. Крих-
êий. Блисê смоляний. Знайдений ó жилах, яêі перетина-
ють ãаóсманітові рóди в родов. Лонãбан (Вермланд,
Швеція).
ВЕНЕРІАНСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -ід, мн. * р.  венерианс-
êие породы, а.  rock from Venus, Venus rock, н. Venusgesteine n
pl  — ãірсьêі породи планети Венера. За даними міжплане-
тних станцій, яêі здійснили посадêó на Венері, В.п. за
своїм сêладом близьêі до земних базальтів (про що, зоê-
рема, свідчать дані досліджень êалій-óранової системати-
êи) або їх ãлибинних аналоãів — ãабро. Це ж підтвердж-
óють дані табл.
Підвищений вміст сірêи ó венеріансьêомó ґрóнті пояс-

нюється йоãо взаємодією з атмосферою, де сірêа є спе-
цифічним елементом. Серед В.п. зóстрічаються різнов-
иди, сêладені дрібноóламêовим матеріалом, розпóшеним
ґрóнтом темноãо êольорó, а таêож тонêоплиточними ша-
рами. В оêремих випадêах досліди поêазали, що В.п. ана-
лоãічні земним лóжним базальтоїдам або сієнітам. Розра-
хóноê мінеральноãо сêладó поверхні Венери, за даними
таблиці, поêазóє, що для районó посадêи “Венери-13” пе-
реважають олівін, діопсид, анортит та ортоêлаз (в сóмі
83%), а для районó посадêи “Венери-14” хараêтерні ді-
опсид, ãіперстен, анортит, альбіт (в сóмі 87%). Розрахóн-
êова ãóстина ґрóнтó в місцях посадêи станцій «Венера-13 і
14» сêладає відповідно 1,4-1,5 ã/см3 і 1,15-1,2 ã/см3. Дані
радіолоêації дають іншó цифрó, в середньомó для вене-
ріансьêої поверхні — 2,2 ã/см3, а дослідження «Венери-10»
ще більше значення ãóстини — 2,7-2,9 ã/см3. Питомий

Рис. Велиêий Хінãан.
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опір ґрóнтó планети, за даними прямих вимірювань, сêла-
дає 73-89 Ом·м. Всі досліджені типи поверхні Венери
сêладаються з маãматичних ãірсьêих порід тільêи основно-
ãо сêладó. В.С.Білецьêий.
ВЕНД (ВЕНДСЬКА СИСТЕМА, ВЕНДСЬКИЙ КОМП-
ЛЕКС),  -ó, ч. * р.  венд, а.  Vendian, н. Wendien n, Wendium n,
Wendikum n  — підрозділ верхньоãо протерозою, представ-
лений êомплеêсом ãірсьêих порід пізньопротерозойсьêоãо
періодó, яêі лежать безпосередньо під породами êембрійс-
ьêої системи. Приблизний віêовий інтервал 680±20-
570±20 млн роêів. Палеозоолоãічно і палеоãеоãрафічно В.
чітêо відособлений від ріфею і êембрію, але більш тяжіє до
фанерозою, ніж до ріфею. Породи В. простежені на всіх
êонтинентах. На території Уêраїни ã.п. В. поширені в ме-
жах Волино-Подільсьêої плити, де представлені льодовиêо-
вими відêладами (тилітами) потóжністю до 50 м, на яêих
заляãає потóжна, до 550 м, товщина вóлêаноãенних порід,
переêритих осадовими, переважно морсьêими, відêлад-
ами. У відêладах вендсьêоãо періодó виявлено рештêи дав-
ніх безсêелетних орãанізмів і водоростей. 

ВЕНТИЛЯТОР,  -а, ч.
* р. вентилятор, а. fan,
ventilator; н. Lüfter m,
Wettermaschine f, Venti-
lator m  — пристрій для
перемішóвання чи пе-
реміщóвання під пев-
ним тисêом повітря,
ãазів або сóмішей їх з
дрібними частинêами;
застосовóють для пі-

дтримання (створення) рóдниêової (шахтної) атмосфери,
очищення повітря в приміщеннях та на шахтах і засті-
йних зонах êар’єрів, для створення штóчної тяãи в топêах
êотлів, для створення потоêó ãазó (повітря) в технолоãі-
чних апаратах, пневмотранспортних óстановêах тощо.
ВЕНТИЛЯТОР ШАХТНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р.  вентрилятор
шахтный, а.  mine fan; н. Grubenlüfter m  — машина, при-
значена для переміщення по мережі ãірничих виробоê
повітря, ãазів і пилó. В.ш. поділяються: за принципом дії —
на центрифóãові та осьові; за тисêом, що розвивається, —
низьêоãо, середньоãо і висоêоãо тисêó; за швидêохідн-
істю — на швидêохідні, середні і тихохідні; за видом енер-
ãії, що споживається, — на елеêтричні, пневматичні і
ãідравлічні; за призначенням — на вентилятори ãоловно-

ãо провітрювання, що забезпечóють подачó повітря для
всієї шахти; допоміжні, що переносяться по мірі посóван-
ня ãірничих робіт і забезпечóють подачó повітря оêремомó
êрилó шахти або одномó чи деêільêом дільницям або бло-
êам; частêовоãо (відоêремленоãо) провітрювання, що за-
безпечóють повітрям тóпиêові вибої при проведенні ãірн-
ичих виробоê. Див. вентиляторна óстановêа.
ВЕНТИЛЯТОРІВ ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА,  -ів, -ої, -и,
мн., ж. *  р. вентиляторов параллельная работа, а. paralleled
fans, fans in parallel, н. Parallelarbeit f der Grubenlüfter m pl
— спільна робота вентиляторів (шахтних), при яêій одна
частина повітря, необхідноãо для провітрювання шахти,
проходить через один вентилятор, а інша — через інший.
В.п.р. збільшóє витрати в мережі. Заãальна êільêість
повітря, що подається паралельно працюючими вентиля-
торами, менше сóми їх індивідóальних дебітів. 
ВЕНТИЛЯТОРІВ ПОСЛІДОВНА РОБОТА,  -ів, -ої, -и,
мн., ж. *  р.  вентиляторов последовательная работа, а. fans
in series, н. Reihenarbeit f der Grubenlüfter m pl — спільна ро-
бота вентиляторів, при яêій вся êільêість повітря, необ-
хідноãо для провітрювання шахти (дільниці), проходить
спочатêó через один, а потім через інший вентилятор. Ви-
êористовóється для збільшення напорó.
ВЕНТИЛЯТОРІВ СПІЛЬНА РОБОТА,  -ів, -ої, -и, мн.,
ж. *  р.  вентиляторов совместная работа, а.  joint operation
of fans, н. Zusammenarbeit f der Grubenlüfter m pl — одночас-
на робота деêільêох вентиляторів на однó вентиляційнó
мережó. Виêористовóється ó тих випадêах, êоли робота
одноãо вентилятора при ãраничних частотах йоãо обер-
тання не забезпечóє потрібних витрат та напір ó мережі.
Розрізняють паралельнó, послідовнó і êомбінованó роботó
вентиляторів. При В.с.р. одні вентилятори можóть розта-
шóватися на поверхні, інші — під землею. Яê правило, пі-
дземні вентилятори призначені для підсилення провітр-
ювання оêремих діляноê вентиляційної мережі і назива-
ються допоміжними.
ВЕНТИЛЯТОРНА УСТАНОВКА,  -ої, -и, ж. *  р.  венти-
ляторная óстановêа, а.  fan unit,  ventilation plant; н. Lüfter-
anlage f  — спец. обладнання, а на шахтах таêож êомплеêс
пристроїв, спорóд та ін. для провітрювання підземних і
відêритих ãірн. виробоê. В.ó. шахтна сêладається з венти-
лятора шахтноãо з робочим і резервним елеêтродвиãóна-
ми, дифóзора, ãлóшниêа шóмó, підводноãо та обвідноãо
êаналів, ляд для реверсóвання повітряноãо стрóменя, леб-
ідоê для переміщення ляд, вихідноãо êаналó. Крім тоãо, до
В.ó. належать: пóсêова, êонтрольно-вимірювальна, роз-
подільна та захисна апаратóра, апаратóра дистанц. óправ-
ління, допоміжне обладнання для óправління повітрян-
ими стрóменями, бóдівлі. На шахтах, небезпечних по ãазó
та пилó, до сêладó В.ó. входить дрóãий однотипний резер-
вний вентилятор з двиãóном. Реверсивні пристрої забез-
печóють змінó напрямó вентиляц. стрóменя не більш ніж
за 10 хв. Об'єм повітря, що надходить ó шахтó в реверсив-
номó режимі провітрювання, не менше 60% йоãо êільêості
при нормальномó режимі. Встановлена потóжність вели-
êих В.ó. досяãає 5000 êВт. В.ó. êар'єрні призначені для по-
дачі в застійні зони êар'єрів свіжоãо повітря, винесення
забрóдненоãо повітря за межі êар'єрноãо просторó, а та-
êож для аêтивної нейтралізації шêідливих домішоê повітр-
яно-водяними стрóменями. В óмовах діючоãо êар'єрó
найбільш доцільне виêористання стрóменевих самох-
ідних і пересóвних В.ó. на залізнич., автомоб., ãóсенично-
мó шасі. Розрізнюють стрóменеві В.ó., що створюють із-

Хімічний сêлад порід поверхні Венери в порівнянні з двома типами 
земних базальтів  (за Волêовим та Ходаêовсьêим)

Оêсиди Дані станції 
“Венера – 13”

Лейцито-
вий ба-
зальт

Дані станції 
“Венера – 14”

Толеїтовий 
базальт

SiO2 45,1  ± 3,0 46,18 48,7  ± 3,6 50,6

TiO2 1,59 ± 0,45 2,13 1,25 ± 0,41 1,2

Al2O3 15,8 ± 3,0 12,74 17,9 ± 2,6 16,3

FeO 9,3 ± 2,2 9,86 8,8 ± 1,8 8,8

MnO 0,2 ± 0,1 0,19 0,16 ± 0,08 0,2

MgO 11,4 ± 6,2 8,36 8,1 ± 3,3 8,5

CaO 7,1 ± 0,96 8,16 10,3 ± 1,2 12,0

Na2O 2 ± 0,5 2,36 2,4 ± 0,4 2.4

K2O 4 ± 0,63 6,18 0,2 ± 0,07 0,1

S 0,65 ± 0,40 0,036 0,35 ± 0,28 0,07 ± 0,01

Cl < 0,3 - < 0,4 0,01

Вентилятор заãальноãо провітрюва-
ння ВЦД-31,5 (Росія).
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отермічні, неізотермічні і êонвеêційні стрóмені. Хараêте-
ристиêи відомих В.ó. мають широêий діапазон значень:
потóжність 1000-1200 êВт, дальнобійність стрóменя до
1300 м, початêові витрати повітря 125-4000 м3/с.

ВЕНТИЛЯЦІЙНА МЕРЕЖА,  -ої, -і,
ж. * р. вентиляционная сеть, а.  ven-
tilation network, н. Wetternetz n  — (в
рóдниêовій вентиляції) — сóêóпність
пов'язаних між собою ãірничих виро-
боê шахти, яêими рóхається повітря.
Місця з'єднання трьох або більше
виробоê називаються вóзлами ме-
режі. Виробêа, що з'єднóє два вóзли,
зветься ãілêою. Розрізняють В.м.
плосêі та об'ємні (просторові). В сó-
часних вóãільних шахтах В.м. має до
300-500 ãілоê, в рóдних — до 1000.
Основні параметри В.м. — аероди-
намічний опір, витрати повітря,
втрати тисêó. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, -и, ж. * р.  вен-
тиляционная сêважина, а.  ventilation hole,  air hole;  н. Wet-
terbohrloch n  — бóрова свердловина велиêоãо діаметра,
призначена для вентиляції; виêористовóється для відведе-
ння вихідноãо стрóменя повітря, рідше для подачі свіжоãо
повітря. На діючих і шахтах, що реêонстрóюються, В.с.
застосовóються для підвищення ефеêтивності провітр-
ювання êамер, довãих тóпиêових виробоê, виїмних дільн-
иць, êрил шахтноãо поля, панелей, блоêів, пластів і шахт
заãалом. У період бóдівництва велиêих ãлибоêих шахт
(для сêорочення термінів бóдівництва) В.с. виêористовó-
ються для створення насêрізноãо стрóменя повітря на ãо-
ризонті пристовбóрноãо дворó. Велиêе поширення в Уê-
раїні В.с. отримали на шахтах Донецьêоãо бас. Діаметр
В.с. 0,78-3,2 м, ãлиб. до 1000 м. Праêтиêóється бóріння
ãрóпи В.с., розташованих паралельно, яêі приєднóються
до одноãо вентилятора. При діаметрі більше 2 м В.с. об-
ладнóються êлітьовим підйомом і виêористовóються яê
запасні виходи з шахт.
ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ВІКНО,  -оãо, -а, с. * р.  вентиляционное
оêно, а.  scale door, check door, sham door, н. Wetterlücke f, Fen-
ster n  — віêно ó вентиляційних дверях або інших пристроях
(вентиляційних êлапанах, вентиляційних бóфетах тощо).
ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р.
вентиляционная наãрóзêа, а. vent loading, н. Wetterbedingun-
gensfaktor m  — êомплеêсний параметр, що хараêтеризóє
необхіднó стóпінь розрідження ãазів (ó ãірничих виробêах),
приведений до óмовноãо оêсидó вóãлецю. Розрізняють
початêове і допóстиме В.н. Початêове В.н. — дорівнює за-
ãазованомó об’ємó, яêий припадає на 1 êã ВР безпосеред-
ньо після вибóхó, êоли êонцентрація ãазів ó цьомó об’ємі
обóмовлюється тільêи вибóхом ВР, а дія вентиляції ще не
проявилася. Допóстиме В.н. дорівнює об’ємó, в яêомó пі-
сля вибóхó 1 êã ВР óтворюються таêі êонцентрації шêідл-
ивих ãазів, при яêих їх дія на орãанізм людини протяãом
заданоãо проміжêó часó є безпечною. У вóãільних і слан-
цевих шахтах допóстима об’ємна êонцентрація оêсидó
вóãлецю сêладає 0,008% (0,00008 м3/м3). Яêщо при вибóхó
1 êã ВР в перерахóнêó на óмовний оêсид вóãлецю óтво-
рюється 40 л ãазів, то тоді допóстиме В.н. В = 0,04·0,00008
= 500 м3/êã.
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ БУФЕТ,  -оãо, -а, ч. * р.  вентиляцио-
ный бóфет, а.  fan board, н. Wetterprelle f  — спорóда, що

оãороджóє бремсберґ (похил) від попадання в ньоãо повітря
з відêатноãо штреêó. Спорóджóється ó виãляді стінêи з де-
ревини, цеãли, бетонó або цілиêа вóãілля (породи).
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ГОРИЗОНТ,  -оãо, -ó, ч. * р.  венти-
ляционный ãоризонт, а.  airway horizon, н. Wettersohle f  —
сóêóпність підземних ãірничих виробоê, що розташовані на
одномó рівні, яêими рóхається забрóднене повітря до ви-
ходó на поверхню.
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ,  -оãо, -а, ч. * р.  вентиля-
ционный жóрнал, а.  fan log (book), н. Ventilationsjournal n  —
êниãа, в яêій фіêсóються резóльтати вимірів яêісноãо
сêладó рóдниêовоãо повітря, правильності розподілó йоãо
по виробêах та аêти про резóльтати реверсó вентилятора.
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КАНАЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. вентиляцион-
ный êанал, а. air duct, н. Wetterkanal m  – оãороджений бóд-
івельними êонстрóêціями простір для транспортóвання в
ньомó повітря. ДСТУ 2388-94, п. 29. Для наземних прим-
іщень розрізняють: вбóдований В.ê. (передбачений ó
спец. елементах збірноãо бóдівництва чи в стіні, ДСТУ
2388-94, п. 34m); підземний В.ê. (розміщóється в ґрóнті,
ДСТУ 2388-94, п. 31 m), підпідлоãовий В.ê. (розташова-
ний під підлоãою приміщення, ДСТУ 2388-94, п. 30 m);
підшивний В.ê. (приляãає до стелі приміщення, ДСТУ
2388-94, п. 32 m), приставний В.ê. (примиêає до стіни,
êолони, ДСТУ 2388-94, п. 33 m). Див. таêож êанал венти-
лятора.
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН,  -оãо, -а, ч. * р.  вентиля-
ционный êлапан, а.  air valve, н. Ventilationsklappe f  — Див.
шахтний êлапан.
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ МАНЕВР,  -оãо, -ó, ч. * р.  вентиля-
ционный маневр, а.  air manoeuvre, н. Belüftungsmanöver n  —
посилення, послаблення, реверсóвання та розподіл венти-
ляційних течій з метою óтворення найбільш сприятливих
óмов для рятóвання людей під час аварій, забезпечення їм
виходó на поверхню назóстріч свіжій течії повітря, забез-
печення просóвання  ãірничо-рятóвальних частин до осе-
редêó аварії, óповільнення розповсюдження пожежі рóд-
ниêової та запобіãання повторним вибóхам ãазó та пилó.
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ПАРУС,  -оãо, -а, ч. * р.  вентиляци-
онный парóс, а.  air sail, н. Segeltuchblende f  — пристрій для
обмеження достóпó повітря. Розташовóється ó виробêах з
інтенсивним рóхом людей та вантажів. В.п. — це шматоê
брезентó або стрічêи êонвеєра, що приêріплений до верх-
няêа і вільно звисає попереê виробêи.
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ СТОВБУР ШАХТИ,  -оãо, -а, -…, ч.
* р.  вентиляционный ствол шахты, а.  ventilation shaft,  air
shaft; н. Ausziehschacht m der Grube f, Wetterschacht m der
Grube f — шахтний стовбóр, призначений в осн. для прові-
трювання ãірн. виробоê (яê правило, для видачі вихідноãо
стрóменя повітря). Іноді виêористовóється таêож для
спóсêó та підняття людей, породи, спóсêó êріпильних ма-
теріалів, заêладноãо матеріалó. Гранично допóстима
швидêість рóхó повітря ó В.с.ш. не обладнаних постійно
діючим підйомом, 15 м/с, в стовбóрах, де проводиться
спóсê і підняття людей, 8 м/с. Яê правило, В.с.ш. має
êрóãлó формó, діаметр 4-7 м; êріплення — бетонне. Рідше
(на рóдних шахтах) застосовóють В.с.ш. прямоêóтної
форми з дерев'яним êріпленням. 
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВИРОБКИ,  -их, -оê, мн. * р.  вентиля-
ционные выработêи, а. fangs, air headings, airways; н. Wetter-
wege m pl, Wetterkanäle m pl, Wetterstrecken f pl  — виробêи,
яêими, яê правило, забрóднена (вихідна) повітряна течія
рóхається до виходó на поверхню.

Рис. Схеми вентиляці-
йної мережі: а – посл-
ідовна; б – паралельна; 
в – діаãональна; ã – па-
ралельно-послідовна.
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ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДВЕРІ,  -их, -ей, мн. * р.  вентиляцион-
ная дверь, а.  mine door, weather door, air door, check door, ven-
tilation door; н. Wettertür f  — двері, призначені для частêо-
воãо або повноãо переêриття достóпó повітря в деяêі ви-
робêи шахти.
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ПЛАНИ,  -их, -ів, мн. * р.  вентиляцион-
ные планы, а.  ventilation plans, н. Wetterpläne m pl — сóêóпність
доêóментів, яêими визначається рóх свіжих і вихідних
повітряних стрóменів шахти (рóдниêа), порядоê їх зміни
внаслідоê аварійної вентиляції (реверсóвання). Див. аварі-
йний режим вентиляції.
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ПРИСТРОЇ,  -их, -їв, мн. * р.  вентиля-
ционные приспособления, а.  ventilation control devices, н.
Grubenbewetterungsanlagen f pl  — пристрої, за допомоãою
яêих забезпечóється потрібний розподіл повітря по ме-
режі ãірничих виробоê. В.п. розподіляються на призначені
для ізоляції виробоê від достóпó повітря (шахтні перемич-
êи, вентиляційні двері, ляди, шлюзи та ін.) та для подачі
повітря і зміни напрямêó повітряної течії (êросинãи, вен-
тиляційні трóби, êанали вентиляторів).
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ТРУБИ,  -их, -óб, мн. * р.  вентиляцион-
ные трóбы, а.  vent tubes, ventilation (air) ducts, air conduits,
ventubes, н. Luftrohre n pl  — трóби для транспортóвання св-
іжоãо повітря до вибою та забрóдненоãо від вибою. В.т. ви-
ãотовляються з дерева, металó, тêанини та різних штóч-
них матеріалів.
ВЕНТИЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р.  вентиляция, а.  ventilation, cir-
culation, н. Lüftung f, Ventilation f  — реãóлювання повітроо-
бмінó в приміщенні, шахті, êар’єрі тощо. Є вентиляція ви-
тяжна і припливна, природна і штóчна, місцева і заãаль-
нообмінна. Для штóчної вентиляції застосовóють вентиля-
тори, ежеêтори тощо. В. шахти (êар’єра, розвідóвальноãо
шóрфó) — система заходів направлена на підтримêó в óсіх
діючих ãірничих виробêах шахти (êар’єра, розвідóвальноãо
шóрфó) атмосфери з параметрами, необхідними для ве-
дення ãірничих робіт.
ВЕНТИЛЯЦІЯ МІСЦЕВА,  -ії, -ої, ж. * р.  вентиляция
местная, а.  auxiliary ventilation, local ventilation; н.
Orstbewetterung f, Sonderbewetterung f  — вентиляція оêр.
виробоê або їх діляноê (частин) з допомоãою спец. óстано-
воê або пристроїв. До В.м. відносять вентиляцію тóпиêо-

вих виробоê, рóйнóвання шарових сêóпчень метанó ó вироб-
êах, вентиляцію робочих зон êар'єрів і ін. Способи В.м. ос-
новані на виêористанні вентиляц. óстановоê місцевоãо
провітрювання (вентиляторів з трóбопроводами; óстано-
воê, що створюють вільні стрóмені; ежеêторів на стисне-

номó повітрі) і ãол. шахтних вентиляторів. 
ВЕНТИЛЯЦІЯ ТУПИКОВИХ ВИ-
РОБОК,  -ії, -вих, -…, ж. * р.  вен-
тиляция тóпиêовых выработоê, а.
dead heading ventilation,  ventilation of a
line end; н. Sonderbewetterung f der
nichtdurchgängigen Baue m pl  — êом-
плеêс заходів щодо забезпечення св-
іжим повітрям тóпиêових виробоê
шахт. В.т.в. здійснюють за допомо-
ãою поздовжніх переãородоê, венти-
ляц. трóб і паралельних виробоê за
рахóноê роботи вентиляторів місц-
евоãо і ãоловноãо провітрювання.
В.т.в. вентиляторами місцевоãо про-
вітрювання в залежності від óмов
проходження здійснюється наãн-
італьним (найбільш поширений),
всмоêтóвальним або êомбінованим
способами. 
У всіх способах В.т.в. вентилято-

рами місцевоãо провітрювання їх
маêс. продóêтивність при їх óста-
новленні в насêрізній виробці по-
винна сêладати не більше 30% êіл-
ьêості повітря, що проходить по ви-
робці за рахóноê заãальношахтної де-
пресії.

ВЕНТИЛЯЦІЯ ШАХТИ,  -ії, -…,
ж. *  р.  вентиляция шахты; а.  mine
ventilation; н. Grubenbewetterung f  —
система заходів, направлена на пі-
дтримêó ó всіх діючих ãірн. виробêах
шахти атмосфери з параметрами,
необхідними для ведення ãірн. робіт.
Розрізняють вентиляцію заãально-
шахтнó, при яêій повітря, що по-
дається з поверхні, омиває осн. ви-
робêи шахти, і вентиляцію місцевó .
Засоби інженерноãо забезпечення
В.ш.: вентиляторні óстановêи, вен-
тиляційні спорóди шахт, вентиляц.
реãóлятори,  вентиляц. трóбопрово-
ди, ãірн. виробêи, яêі проходять спе-
ціально з метою забезпечення вен-
тиляції, засоби зниження аеро-
динамічноãо опорó виробоê і змен-
шення непродóêтивних витоêів
повітря. Осн. схеми В.ш.: центральна
і фланãова, êомбінована. При ц е н т р
а л ь н і й  схемі повітря надходить в
шахтó і виходить з неї через стовбó-
ри в центрі шахтноãо поля. Схема за-
стосовóється при обмежених розмі-

рах шахтноãо поля за простяãанням і відносно невелиêій по-
тóжності шахти, веденні робіт на ãлибоêих ãоризонтах; за-
безпечóє швидêе введення в дію ãол. вентилятора і створен-
ня насêрізноãо стрóменя при бóд-ві шахти; хараêтеризóєть-
ся велиêою протяжністю шляхó рóхó повітря, наявністю па-
ралельних стрóменів свіжоãо і висхідноãо повітря, їх неод-
норазовими перетинами і, яê наслідоê, велиêими непро-
дóêтивними витоêами і депресією шахти. Різновид цент-
ральної схеми — схема з центрально-віднесеним
розташóванням вентиляц. стовбóра. 

Рис. Схема вентиляційноãо обладнання місцевоãо провітрювання: 1 
– вентилятор місцевоãо провітрювання; 

2 – трóбопровід.

Рис. Провітрювання 
тóпиêових виробоê з 
допомоãою вентиля-
торів місцевоãо 

провітрювання: а - на-
ãнітанням; б -  всмоê-
тóванням; 1 - насêрі-
зна виробêа подавання 
повітря; 2 - тóпиêова 
виробêа; 3 - вентиляці-
йна трóба; 4 - вентиля-
тор місцевоãо провітр-

ювання.

Рис. Провітрювання тó-
пиêових виробоê за рахó-
ноê заãальношахтної де-
пресії поздовжними  пе-
реãородêами (а), венти-
ляційними трóбами (б) і 
паралельними виробêа-
ми (в): 1 – поздовжна 
переãородêа; 2 – тóпи-

êова виробêа; 3 – венти-
ляційна трóба; 4 – цілиê.
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При ф л а н ã о в і й  схемі В.ш.
повітря надходить в шахтó че-
рез стовбóр в центрі шахтноãо
поля, виходить через стовбóри
(шóрфи), розташовані на флан-
ãах. Схема застосовóється на
неãлибоêих шахтах, êоли не-
можливо або недоцільно підтр-
имóвати єдиний вентиляц. ãо-
ризонт; праêтично виêлючає
зóстрічний рóх свіжоãо і вих-
ідноãо стрóменів; довжина
шляхó рóхó повітря, непродóê-
тивні йоãо витоêи (втрати) і де-
пресія шахти менші, ніж при
центральній схемі. Однаê за
цією схемою потрібно не мен-
ше трьох вентиляц. стовбóрів і
звичайно не менше двох вен-
тиляторних óстановоê; в період
підãотовêи шахтноãо поля В.ш.
óтрóднена. Різновиди фланãо-
вої схеми: êрилева — єдина ви-
робêа для вихідноãо стрóменя
на все êрило, ãрóпова — вироб-
êи для вихідноãо стрóменя за-
безпечóють êожнó ãрóпó дільн-
иць êрила, дільнична — вироб-
êи для вихідноãо стрóменя про-
ходяться на êожній дільниці.
Способи В.ш.: всмоêтóваль-
ний, наãнітальний, êомбінов-
аний. При всмоêтóвальномó

способі вентилятор видаляє повітря з шахти, створюючи
в ній розрідження, в резóльтаті чисте повітря через пові-
трозабезпечóючі виробêи всмоêтóється в шахтó. При цьо-
мó можливо засмоêтóвання повітря з поверхні через зони
обвалення (при наявності тріщин, що досяãають поверхні).
Спосіб застосовóється на вóãільних шахтах з підвищеним
ãазовиділенням та на рóдних шахтах (до ãлиб. 1500 м).
При наãнітальномó способі В.ш. вентилятор наãнітає
повітря з поверхні в шахтó; застосовóється на неãлибоêих
шахтах, при невелиêомó ãазовиділенні і аеродинаміч.
опорі вентиляц. мережі, аеродинаміч. зв'язêó виробоê з по-
верхнею через зони обвалення, фланãовій схемі В.ш. При
êомбінованомó способі В.ш. один вентилятор працює на
наãнітання, інший — на всмоêтóвання; застосовóється
при велиêомó аеродинаміч. опорі вентиляц. мережі шах-
ти, розробці ê.ê. здатних до самозаймання (при аероди-
наміч. зв'язêó виробоê з поверхнею через зони обвалення)
і фланãовій схемі вентиляції. Для розрахóнêó необхідних
витрат повітря виêористовóють повибійний, заãально-
шахтний і статичний методи.
ВЕНТИЛЬ,  -я, ч. * р. вентиль, а. valve, gate; н. Ventil n  —
1) Клапан для реãóлювання й переêривання потоêó рідини,
пари або ãазó, що тече трóбопроводом. 2) Пристрій ó êамері
пневматичної шини, що допомаãає наãнітати повітря в
êамерó і перешêоджає йоãо виходó звідти. 3) Елемент,
яêий пропóсêає елеêтричний стрóм тільêи в одномó на-
прямêó; виêористовóють з метою випрямляння змінноãо
стрóмó. 4) Схема, що реалізóє однó з бóлевих операцій: "І",
"НЕ", "дійсне ЧИ", "винятêове ЧИ" та ін. Див. таêож êла-
пан. 5) Вентиль відбійний — пристрій, призначений для

здійснення вибóхових робіт способом аеродоêс. В.в. виêо-
нóє роль підривної машини.
ВЕНТИФАКТ,  -ó, ч. * р.  вентифаêт, а.  ventifact, н. Venti-
fakt  — ãальêа або валóн, що набóвають певної форми під
впливом абразивної дії пісêó, яêий переноситься вітром.
ВЕРМІКУЛІТ,  -ó, ч. * р.  вермиêóлит, а.  vermiculite, н. Ver-
miculit m  — мінерал êласó силіêатів, ãрóпи триоêтаедрич-
них ãідрослюд. Грóпова назва водних алюмосиліêатів маã-
нію і заліза шарóватої бóдови з розбóхаючою решітêою з
заãальною формóлою — (Mg, Fe2+, Fe3+)3[(OH)2(Al,Si)4·
O10]·4H2O. Хім. сêлад змінний (%): МgO — 14-25; FeO —
1-3; Fe2O3   3-17; Аl2О3 — 10-17; SiO2 — 34-42; H2O — 8-15.
Сêлад ó родовищах Приазов'я (%): MgO — 10,12÷17,88;
FeO — 0,87÷2,91; Fe2O3 — 9,74÷17,80; Al2O3 — 11,51÷16,69;
SiO2 — 36,01÷45,92; H2O — 7,04÷12,70. Домішêи: K2O
(0,17÷4,58), TiO2 (0,70÷4,70), CaO (1,20÷4,73), Na2O, MnO.
Синãонія моноêлінна. Спайність досêонала. Гóстина
2,4-2,7. Тв. 1-1,5. Колір бóрий, жовтóвато-бóрий, золотис-
то-жовтий, інêоли з зеленóватим відтінêом. Блисê перла-
мóтровий або жирний.  Мають висоêó здатність до êатіо-
нноãо обмінó. Знаходяться ó виãляді лóсêóватих і пластин-
частих, таêож тонêодисперсних аґреґатів. Утворюється
ãоловним чином внаслідоê перетворення біотитó й фло-
ãопітó. Різновиди В. — ніêелевий і мідистий. Відомі таêож
домішêи: титан, ніêель, цинê, мідь, натрій, êалій. Родов. В.
— в США, Росії, ПАР, Арґентині, Бразилії, Індії, Японії,
Танзанії, Зах. Австралії, Канаді, Чилі, Меêсиці, Малаві та
ін. В Уêраїні В. є в Приазов’ї, Побóжжі, на Волині. В. ви-
êористовóється яê леãêий наповнювач бетонó, для вироб-
ництва воãнестійêих тепло- і звóêозахистних матеріалів, в
металóрãії для теплоізоляції, в êосмічній техніці, в літаê-
обóдóванні, в транспортномó бóдівництві, ó виробництві
антифриêційних матеріалів, ґóми, пластмас, фарб, та ін.
Збаãачóється ãравітац. і флотаційними методами.

Розрізняють: верміêóліт маãніїстий (те саме, що верміêóліт);
верміêóліт мідний (різновид верміêóлітó з Південної Родезії, яêий
містить до 7 % CuO); верміêóліт ніêелистий (різновид верміêóлітó,
яêий містить 11,25 % NiO); верміêóліт-хлорит (мінерал змішанош-
арóватої бóдови, в яêомó черãóються шари верміêóлітó й хлоритó).
ВЕРНАДСЬКІТ, ВЕРНАДСЬКІЇТ,  -ó, ч. * р. вернадсêит,
вернадсêиит, а. vernadskit, vernadskyit, н. Vernadskit m, Ver-
nadskyit m  — те саме, що й антлерит.

ВЕРНЬЄР,  -а, ч. * р.
верньер, а.  vernier, н. Noni-
us m  — 1). Прилад для від-
ліêó довжин і êóтів, відлі-
êовий пристрій для êрóãо-
вих і лінійних шêал. У сó-
часних êóтомірних прила-

дах застосовóється рідêо. 2). Додатêова шêала ó вимірювал-
ьних засобах для відліêó частоê поділоê основної шêали. За
прізвищем францóзьêоãо винахідниêа П.Верньє.
ВЕРПЛАНКІТ,  -ó, ч. * р.  верпланêит, а.  verplanckite, н.
Verplanckit m  — водний сêладний силіêат барію та марãан-
цю — Ba6Mn3[(OH)6 Si6O18]⋅9H2O. Сêлад ó % (з порід оêр.
Фресно, шт. Каліфорнія, США): BaO — 53,8; MnO — 8,8;
FeO — 0,8; TiO2 — 2,05; SiO2 — 20,3; H2O — 10,6; Cl — 3,5.
Домішêи: Al2O3, MgO, CaO, K2O, SiO, F. Синãонія ãеêсаãо-
нальна. Кристали призматичні, таêож радіальні аґреґати,
оêремі зерна. Гóстина 3,52. Тв. 2,5-3. Колір êоричне-
во-оранжевий до êоричнево-жовтоãо. Риса оранжева.
Блисê сêляний. Знайдений ó санборніт-êварцовій породі.
ВЕРСТАТ-КАЧАЛКА,  -а-и, ч.-ж. * р.  станоê-êачалêа, а.
reversing machine; pumping unit; н. Pumpenbock m,

Рис. Схеми вентиляції шахт: 
а – центральна; б, в, ã – 
фланãова: б – êрилева; в – 

ãрóпова; 
ã – дільнична.

Рис. Верньєр.
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Tiefpumpenanlage f, Gestängetiefpumpe f, Bohrschwengel m,
Schwengelbock m  — індивідóальний механічний привод на-
фтовоãо штанãовоãо свердловинноãо насоса. Син. — верс-
тат-ãойдалêа. Див. станоê-êачалêа. 
ВЕРСТАТІВ-КАЧАЛОК УРІВНОВАЖУВАННЯ  -…, с. *
р.  станêов-êачалоê óравновешивание; а.  counterbalancing of
pumping units; н. Auswuchten n der Bohrschwengel f pl — зрівн-
ювання навантажень на ãоловêó балансира верстата-êа-
чалêи відповідно при ходах штанã вверх і вниз за óмови,
щоб робота, яêа виêонóється двиãóном протяãом одноãо
подвійноãо ходó (при ході штанã вверх і вниз), бóла пості-
йною. Здійснюється шляхом розміщення додатêових ван-
тажів (противаã) на балансир (балансирне В.-ã.ó.), на êри-
вошип (роторне або êривошипне В.-ã.ó.) або на балансир і
êривошип (êомбіноване В.-ã.ó.).
ВЕРСТАТО-МІСЯЦЬ У БУРІННІ,  -я, -…, ч. * р. стан-
êо-месяц в бóрении; а. machine-months in drilling; н. Anlagen-
monat m im Bohren n  — óмовний поêазниê, яêий хараêте-
ризóє êалендарний час бóдівництва свердловини. Один
верстато-місяць óмовно дорівнює 720 ãод. або 30 дням.
Розраховóють цей поêазниê по всьомó циêлó бóдівництва
свердловини або по оêремих етапах (вежобóдóвання, бóрі-
ння, випробóвання) та êатеãоріях витрат часó.
ВЕРТИКАЛЬНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗОНДУВАННЯ,  -оãо,
-оãо, -…, с. * р.  вертиêальное элеêтричесêое зондирование,
а. vertical electrosounding; н. elektrisches Seigersondieren n  —
метод елеêтричної розвідêи, що базóється на дослідженні
залежності напрóженості постійноãо елеêтрич. поля від
відстані між двома заземленими (полярними) елеêтрода-
ми і точêою вимірювання (розносó óстановêи). При малих
розносах (до 1-2 êм) поле в точці спостереження залежить
від бóдови верх. частини ãеолоãічноãо розрізó (ãлиб. до деê.
сотень м), при велиêих розносах (до деê. десятêів êм)
зростає вплив ãоризонтів ãлибиною до деê. êм. 
Резóльтати В.е.з. представляють ó виãляді ãрафіêів залежності

óявноãо опорó від розносів óстановêи. Для простих розрізів з
пластами, що заляãають ãоризонтально або похило ãеолоãічне
тлóмачення проводиться шляхом порівняння отриманих êривих
з теоретичними, розрахованими для розрізів з заданими потóж-
ностями шарів та їх питомими опорами. У резóльтаті інтерпрет-
ації отримóють дані про товщинó, питомий опір та ін. êільêісні
хараêтеристиêи шарів. При вивченні сêладних розрізів з êрóтос-
падними поверхнями розділів ã.п. тлóмачення резóльтатів носить
яêісний хараêтер і зводиться до виявлення ãеол. стрóêтóр, визна-
чення їх плановоãо положення, напрямó падіння та ін. 

ВЕРТЛЮГ,  -а, ч. * р.  вертлюã; а.  swivel,
shackle; н. Drehzapfen f pl, Wirbel m, Dreh-
kopf m  — шарнірний пристрій для з’єд-
нання частин механізмів, яêий дозволяє
здійснювати їх відносні повороти. В., зоê-
рема, запобіãає обертанню прохідницьêої
бадді під час підняття, підвішóється між
êанатом та причіпним ãаêом. Деталь та-
левої системи, що з’єднóє талевó системó
з êолоною трóб, забезпечóє можливість
обертання êолони трóб, підвішеної на ãа-

êó, і проêачóвання через неї різних рідин під тисêом. За-
стосовóється таêож при êріпленні êінців êомбайновоãо
ланцюãа, запобіãаючи йоãо обертанню.
ВЕРТЛЮГ ПІДВОДНИЙ,  -а, -оãо; ч. * р. подводный вер-
тлюã; а. marine swivel; н. Unterwasserdrehkopf m  — присто-
сóвання, за допомоãою яêоãо свердловинний різальний
інстрóмент заêріплюється óсередині обсадної êолони під
час бóрових робіт на морі; він зафіêсований і здатний ви-
êонóвати свої фóнêції незалежно від хвилювання моря.

ВЕРУЦИТ, ВЕРУЧИТ,  -ó, ч. * р. веррóцит, веррóчит, а.
verrucite, н. Verrucit m  — зайва назва мезолітó.
ВЕРХНЄ ПЕРЕКРИТТЯ,  -ньоãо, -…, с. * р. верхнее пере-
êрытие, а. top support, н. Ausbaukappe f  — елемент сеêції
механізованоãо êріплення, що розташовóється біля поê-
рівлі виробêи і êонтаêтóє з нею, спирається на ãідростояêи
чи інші елементи сеêції та підтримóє породи поêрівлі від
обвалення ó привибійний простір.
ВЕРХНІ ВОДИ,  -ніх, вод, мн. * р. верхние воды, а. up-
stream water, н. Obergrundwasser n pl, Oberflächenwasser n pl 
— води, приóрочені до водоносних ãоризонтів, що заляãа-
ють вище продóêтивних нафтоãазоносних пластів. При
цьомó нафтоãазоносний і водоносний пласти ãідравлічно
ізольовані і óтворюють автономні пластові резервóари. У
процесі розробêи нафт. і ãазових родов. необхідно вжива-
ти заходи щодо ізоляції продóêтивних пластів від В.в. 
ВЕХНЬОДНІСТРОВСЬКА УЛОГОВИНА,  -ої, -и, ж.  —
аêóмóлятивна рівнина ó Передêарпатті, ó межах Львівс-
ьêої та Ів.-Франêівсьêої областей. Уêладена сóãлинêами,
ãлинами, пісêами та ãалечниêами. 
ВЕХНЬОДНІСТРОВСЬКІ БЕСКИДИ,  -их, -ів, мн.  —
частина Бесêид (Східних) в межах Львівсьêої обл. Пересі-
чна висота 750 м, маêс. 1021 м (ã.Маãóра-Лимнянсьêа).
Переважає низьêоãірний рельєф з êóполоподібними вер-
шинами хребтів, що розчленовóють притоêи Дністра,
Стивіãорó, Стрию та ін. річоê. Сêладаються з флішó. Ко-
рисні êопалини: нафта, озоêерит, êам’яна сіль, мінеральні
води (Трóсêавець, Борислав, Східниця, Розлóч). 
ВЕРХНЬОТИСИНСЬКА УЛОГОВИНА,  -ої, -и. ж.,
Хóстсьêо-Солотвинсьêа óлоãовина, -…-ої, -и. ж  — óлоãо-
вина ó Хóстсьêомó та Тячівсьêомó р-нах Заêарпаття.
Розмір 42х24 êм. Середня висота 200-400 м, маêс. 758 м.
Геострóêтóрно пов’язана з Заêарпатсьêим проãином.
Сêладається з піщано-ãлинистих порід, êонґломератів та
вóлêанічних тóфів. Поширений соляний êарст. Корисні
êопалини: поліметали, êам’яна сіль, природний ãаз, бóд. ма-
теріали та мінеральні води. 
ВЕРХНЯ МАНТІЯ ЗЕМЛІ,  -ньої, -ії, -і, ж. * р. верхняя
мантия Земли, а. upper mantle, outer mantle,  peridotite shell;
н. oberer Mantel m,  Peridotit-Schale f  — одна з оболоноê
земної êóлі, верхня частина мантії Землі, лежить під зем-
ною êорою, з яêою межóє по Мохоровичича поверхні. Гли-
бина заляãання верхньої мантії — від 5-10 êм. в оêеанах до
65-75 êм. ó сêладчастих ãеосинêлінальних поясах. Її підо-
шва лежить на ãлибині 800-1000 êм. У межах верхньої ман-
тії виділяють сóбстрат (разом із земною êорою óтворює
літосферó), астеносферó і Голіцина шар, яêий іноді відн-
осять до середньої мантії. Вважають, що верхня мантія
сêладається переважно з основних і óльтраосновних
ãірсьêих порід.
ВЕРХНЯК,  -а, ч. * р. верхняê, а. beam, capping top; н. Kappe
f  — елемент êріплення ãірничих виробоê, що розташовóєть-
ся біля поêрівлі виробêи і являє собою прямолінійнó або
êриволінійнó балêó, яêа працює переважно на зãин. При-
значення В. — підтримати поêрівлю виробêи від обвален-
ня та передати тисê порід поêрівлі на стояêи. В. таêож пе-
редає зóсилля робочоãо опорó стояêів породам поêрівлі та
рівномірно розподіляє йоãо по поверхні поêрівлі. Виãотов-
ляються з деревини, сталі, залізобетонó. Може бóти жорс-
тêим, шарнірним, ресорним. 
ВЕРХНЯК ДОПОМІЖНИЙ — верхняê, що заводиться
під êінці забивних дощоê (êолів, "шипів") для підтрима-
ння їх під час забивання настóпної ланêи дощоê.

Рис. Вертлюã.
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ВЕРХНЯК ПЕРЕКРИТТЯ ВИСУВНИЙ — елемент, що
висовóється з верхньоãо переêриття та забезпечóє підтр-
имання порід поêрівлі від обвалення в привибійний простір.
ВЕРХНЯК ПЕРЕКРИТТЯ ПРИТИСКНИЙ — êонсоль-
на рóхома частина верхньоãо переêриття сеêції механіз-
ованоãо êріплення, яêа за допомоãою спеціальних при-
строїв  притисêóється до поêрівлі. 
ВЕРХОВОДКА,  -и, ж. * р. верховодêа, а. leakage water,
vadose or temporary water; н. oberirdisches Wasser n, vadoses
Wasser n  — підземні води, що заляãають поблизó поверхні
(вище ãоризонтó ґрóнтових вод), схильні до різêих êоли-
вань, леãêо забрóднюються. В. — тимчасове або сезонне
сêóпчення  безнапірних підземних вод з обмеженим водо-
тривêим ложем. Утворюється внаслідоê просочóвання ат-
мосферних опадів та êонденсації водяної пари. При ве-
денні відêритих ãірн. робіт в обл. розвитêó В. необхідне
забезпечення стійêості óêосів в'їзних, розрізних траншей і
робочих бортів, яêе досяãається, зоêрема, дренажем, во-
довідливом та водовідводом. Див. ґрóнтові води.
ВЕРХОЯНО-ЧУКОТСЬКА СКЛАДЧАСТА ОБЛАСТЬ,
-…, ої, -ої, -і, ж. — область мезозойсьêої сêладчастості на
стиêó Тихооêеансьêоãо та Арêтичноãо ãеосинêлінальних
поясів. Вêлючає тер. Сх. Сибірó на сх. від рр. Лена і Алдан
до Коряêсьêоãо наãір'я і óзбережжя Охотсьêоãо м. Від
Сибірсьêої платформи відділена ãлибоêим Передверхоя-
нсьêим êрайовим проãином і системою розломів. Велиêа
частина тер. хараêтеризóється ãірсьêим рельєфом. На за-
ході В.-Ч.с.о. хребти Верхоянсьêий, Сетте-Дабан,
Черсьêоãо, Момсьêий, Тас-Кистабит і ін. мають сóбмери-
діональне або півн.-зах. простяãання, на півн.-сх. — Пі-
вденно-Анюйсьêий, Північно-Анюйсьêий, Олойсьêий,
Чóêотсьêий — сóбширотне простяãання. Центр. та півн.
частини тер. зайняті Індиãіро-Колимсьêою та Яно-Інди-
ãірсьêою низовинами. У ãеол. плані В.-Ч.с.о. виділяється
деê. різновидів стрóêтóрних êомплеêсів: архей — нижнь-
опротерозойсьêий метаморфічний; ріфей — нижньопале-
озойсьêий осадовий; середньоêам’яновóãільний — перм-
сьêий, тріасовий, нижньосередньоюрсьêий — ãоловний
ãеосинêлінальний êомплеêс, верхоянсьêий. Ниж. части-
нó розрізó сêладають антиêлінорії (Верхоянсьêий, Чóêот-
сьêий, Анюйсьêий), а верхню — синêлінорії (Іньялі-Деб-
інсьêий та ін.). Моласові товщі верх. юри — ниж. êрейди
виповнюють западини ороãенноãо етапó — êрайовий про-
ãин, міжãірсьêі западини, рифтові стрóêтóри. У внóтр. зо-
нах поширені середні і êислі вóлêанічні ãірсьêі породи, з
яêими пов'язані родов. êам. вóãілля. Кайнозойсьêі відêл-
ади поблизó півн. óзбережжя сêладають платформний чо-
хол. ґранітний маãматизм пов'язаний з ороãенним етапом
(пізня юра — рання êрейда) і з етапом формóвання оêо-
личноãо вóлêаніч. поясó (пізня êрейда). З ними асоціюють
родов. рóд олова, золота, ртóті, поліметалів. 
ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ ЯРУС, ВЕСТФАЛ,  -оãо, -ó; -ó, ч. *
р. вестфальсêий ярóс, вестфал; а. Westfalian, н. Westfal n,
Westfalien n, Westfalen n, Westfalium n  — ярóс, виділений в
êонтинентальних відêладах середньоãо відділó êам’яновóã-
ільної системи Зах. Європи. 
ВЗАЄМОДІЯ ДРЕНАЖНИХ ВИРОБОК,  -ії, -…, ж. * р.
взаимодействие дренажных выработоê, а. interaction of
drainage workings, н. Zusammenwirken n der Drainagegruben-
baue m pl  — взаємний вплив (інтерференція) водознижóю-
чих виробоê, яêа виявляється або в зниженні дебітів (в
порівнянні з дебітами оêремих виробоê) або в зниженні
рівнів динамічних, або в одночасній зміні дебітів і рівнів. 

ВЗАЄМОДІЯ СВЕРДЛОВИН,  -ії, -…, ж. * р. взаимо-
действие сêважин; а. well interference; well interaction; н. ge-
genseitige Beeinflussung f der Sonden f pl  — явище взаємов-
пливó свердловин, яêе поляãає в томó, що під впливом пóс-
êó, зóпинêи чи зміни режимó роботи однієї свердловини
(або ãрóпи свердловин) змінюються (через деяêий про-
міжоê часó) дебіти і вибійні тисêи інших свердловин, яêі
еêсплóатóють один об’єêт. Син.: інтерференція свердловин
(від лат. inter — префіêс, що означає перебóвання поміж,
періодичність дії, сêасóвання, знищення, і ferens (ferentis)
— той, що несе, приносить) — взаємне посилення чи ос-
лаблення хвиль (прóжних, елеêтромаãнітних) ó разі на-
êладання їх одна на однó.
ВИБІГ СТРУГУ,  -іãó, -а, ч. * р. выбеã стрóãа, а. motion of a
planer under its own momentum; planer output; н. Hobel-Auslauf
m  — довжина шляхó, на êотромó відбóвається переміще-
ння стрóãовоãо виêонавчоãо орãанó при відêлючених при-
водах.
ВИБІЙ,  -ю, ч. * р. забой, а. face, slope, hole bottom, н. Ort n,
Stoss m, Sohle f  — 1) Місце (зона), де розробляють êорисні
êопалини. В шахтах і рóдниêах розрізняють вибій ãоризон-
тальний, вертиêальний та похилий; очисний та підãото-
вчий, або прохідницьêий. На відêритих розробêах є вибої
бічні (торцеві) і фронтальні. 2) Торець бóрової свердловини,
поверхня яêоãо в процесі проходêи рóйнóється бóровим ін-
стрóментом. 3) Поверхня ãірничої виробêи — ê.ê. або поро-
ди, з яêої безпосередньо здійснюється її виймання і яêа пе-
реміщóється при проходженні або виїмці êорисної êопали-
ни.
ВИБІЙ СВЕРДЛОВИНИ,  -ю, -…, ч. * р. забой сêважины;
а. bottom hole; н. Bohrlochsohle f  — 1) Кінець (дно) свердло-
вини яê ãірничої виробêи, що постійно пересóвається. 2)
Найнижча точêа стовбóра свердловини (дно). 
ВИБІЙНИЙ ДВИГУН,  -оãо, -а. ч. * р. забойный двиãатель;
а. down-hole [bottom-hole] motor, face engine; н. Bohrlochsoh-
lenantrieb m, Bohrlochsohlenmotor m  — заãлибна машина,
що перетворює ãідравлічнó, пневматичнó чи елеêтричнó
енерãію, підведенó з поверхні, в механічнó роботó породо-
рóйнóючоãо інстрóментó (долота) при бóрінні свердлови-
ни. Енерãія до В.д. підводиться від джерела по êолоні бó-
рильних трóб чи êабелю. Перетворення підведеної енерãії в
механічнó роботó здійснюється в робочих орãанах вибійн-
оãо двиãóна. За типом рóхó, що надається породорóйнóю-
чомó  інстрóментó, розрізняють вибійні двиãóни обертові і
óдарні; за видом енерãоносія — ãідравлічні, пневматичні і
елеêтричні; за особливостями породорóйнóючоãо інстр-
óментó — для бóріння сóцільним вибоєм і êолонêові; за
êонстрóêцією — одинарні, сеêційні, шпиндельні, редóê-
торні і т.п. Найбільше виêористання вибійні двиãóни обер-
товоãо типó мають ó бóрінні на нафтó і ãаз (понад 80% від
заãальноãо об’ємó). Виêористання вибійних двиãóнів (пор-
івняно з ротором) забезпечóє підвищення техніêо-еêо-
номічних поêазниêів бóріння за рахóноê збільшення
швидêості бóріння, сêорочення êільêості аварій на бóриль-
ній êолоні, зменшення енерãовитрат. Особливо ефеêтивне
застосóвання вибійних двиãóнів при бóрінні похило-сêеро-
ваних свердловин. В.С.Бойêо.
ВИБІЙНИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. забойное давление; а.
bottom hole pressure; н. Abbaudruck m, Sohlendruck m,
Bohrlochsohlendruck m  — тисê флюїдó на вибої діючої на-
фтової, ãазової, водяної чи наãнітальної свердловини під
час (і неóсталеноãо) режимó її роботи; хараêтеризóє плас-
товó енерãію, що зóмовлює підіймання рідини (чи ãазó) ó
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стовбóрі свердловини. Розраховóється за формóлою (для
нерóхомоãо стовпа одноêомпонентної рідини): 

pв=Нρрg+pг,
де pв — тисê на вибої свердловини (В.т.), Па; Н — висота
стовпа рідини ó свердловині, м; ρр — ãóстина рідини, êã/м3;
g — присêорення вільноãо падіння, м/с2; pг — тисê на ãирлі
свердловини, Па. 
       В.т. працюючої свердловини називається динамічним,
зóпиненої — статичним (тисê свердловини, яêа довãий час
простоює, називається пластовим). У зв’язêó з тим, що
продóêтивні пласти заляãають не тільêи ãоризонтально,
В.т. ó ãідродинамічних розрахóнêах звичайно зводять до
бóдь-яêої ãоризонтальної площини, враховóючи тисê
стовпа пластової рідини між цією площиною і вибоєм. У
відповідності з цим розрізняють справжній і зведений
вибійні тисêи. В.т. вимірюють в основномó ãлибинним
манометром. В.С.Бойêо.
ВИБІЛЬНІ ГЛИНИ,  -их, -н, мн. * р. отбеливающие ãлины,
а. adsorption clays, bleaching clays;  н. Walkerden f pl  — ãлини,
що мають здатність вбирати жири, смоли, піãменти тощо.
Сêладаються ã.ч. з монтморилонітó, бейделітó, сапонітó
тощо. На території Уêраїни є в Кримó.
ВИБІРКОВА ОБРОБКА ВИБОЮ,  -ої, -и, -…, ж. * р. из-
бирательная обработêа забоя, а. selective winning of face  —
обробêа вибою виробêи виймальною  або прохідницьêою
машиною з деêільêома óстановами рóйнóючоãо орãанó. 
ВИБІРКОВЕ ВИЙМАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. избиратель-
ная выемêa, а. selective mining partial(selective) extraction, se-
lective (partial) mining, н. selektiver Abbau m  — першочерãо-
ва розробêа найбільш баãатих або леãêодостóпних діляноê
родовищ (поêладів, жил), еêсплóатація яêих еêономічно
найбільш виãідна або технолоãічно доцільна.

ВИБІРКОВЕ ДРОБ-
ЛЕННЯ,  -оãо, -…, с. *
р. избирательное дроб-
ление, а. selective crush-
ing (breaking), н. selekti-
ves Brechen n (Zerkleine-
rung f, Quetschen n)  —
спосіб розділення сип-
êої маси на êорисний
продóêт та відходи на
основі сóттєвої різниці
їх міцності. Здійснюєт-
ься на машинах вибі-
рêовоãо дроблення
вóãілля, напр., на бара-
банномó ãрохоті-дро-
барці, яêий виêонóє
дроблення менш міцн-
оãо êомпонента і одно-
часно відсів йоãо êрізь
сито разом з дрібними

êласами, а більш міцний продóêт вивантажóється в êінці
решітêовоãо барабанó. В.д. широêо застосовóється для
попередньоãо збаãачення природно слабêоãо бóроãо вóãі-
лля. В зарóбіжній праêтиці для В.д. застосовóють т.зв. дро-
барêи Бредфорда. Процес досить простий, але при недо-
статній різниці міцності вóãілля та породи спричиняє до
надмірних втрат вóãілля з відходами. О.А.Золотêо.
ВИБУХ,  -ó, ч. * р. взрыв, а. explosion, blast; н. Explosion f,
Abschuss m  — процес швидêоãо (надзвóêовоãо) вивільне-
ння велиêої êільêості енерãії в обмеженомó об’ємі, яêий

сóпроводжóється виділенням значної êільêості тепла і
розширенням ãазоподібних продóêтів, здатних виêонóва-
ти механічнó роботó рóйнóвання і переміщення оточóю-
чоãо середовища. В. виниêає в резóльтаті вивільнення
хімічної енерãії (ã.ч. вибóхових речовин), внóтрішнь-
оядерної (ядерний та термоядерний вибóх), елеêтромаãні-
тної (ісêровий розряд, лазерна ісêра та ін), механічної
енерãії.  Вибóх зóмовлює óтворення óдарних хвиль і сильнó
рóйнівнó дію на навêолишнє середовище. При В. зарядó в

повітрі (аêóстична жорстêість яêоãо завжди менша, ніж
продóêтів детонації) виниêає óдарна вибóхова хвиля, за
фронтом яêої тисê спадає за певним заêоном. Ударні
хвилі при перевищенні ними межі міцності ã.п., виêлиêа-
ють рóйнóвання останніх. Опірність ã.п. В. на праêтиці
прийнято оцінювати питомим зарядом еталонної ВР, тоб-
то необхідними витратами ВР на рóйнóвання 1 м3 породи із
заздалеãідь встановленим ефеêтом дроблення. Цей пара-
метр залежить від: тріщинóватості, ãóстини і щільності
ã.п., розміщення і êонстрóêції свердловини та зарядó ВР в
ній, яêості ВР. Ці фаêтори визначають витрати ВР. В. ши-
роêо застосовóють в промисловостi, зоêрема при веденні
ãірничих робіт яê відêритим способом, таê і в шахтах.
Спонтанним може бóти  В. метанó, метанопилової сóміші
тощо. Див. таêож вибóх спрямований, вибóх метанó, ядер-
ний вибóх, зони дії вибóхó, зона стиснення (подрібнення), зо-
на аêтивноãо рóйнóвання, зона розвалó, травматизм ó ãірн-
ичій промисловості. В.І.Саранчóê.
ВИБУХ МЕТАНУ,  -ó, -…, ч. * р. взрыв метана, а. methane
explosion, н. Methan-Explosion f  — явище, що має місце ãо-
ловним чином ó вóãільних шахтах. Для В.м. необхідне
поєднання двох елементів — óтворення метано-повіт-
ряної вибóхової сóміші певної êонцентрації та виниêнен-
ня ісêри, розпеченоãо тіла або відêритоãо полóм'я. Див.
травматизм ó ãірничій промисловості.
ВИБУХ СПРЯМОВАНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. взрыв направ-
ленный, а. pin-point blast(ing); н. gerichtete Explosion f  — ме-
тод висаджóвання на виêид, що забезпечóє переміщення
підірваної маси в заданомó напрямêó. Застосовóється для
óтворення перемичоê, наêидних ãребель, розрізних тран-
шей. Кільêісно В.с. хараêтеризóється êоеф. спрямованості
виêидó, яêий є відношенням об'ємó породи, переміщеної в
заданомó напрямі, до всьоãо виêиненоãо вибóхом об'ємó.
За оптимальних óмов êоеф. спрямованості виêидó може
досяãати 0,9.  Фóнêціонально розрізняють В.с. на  виêид
(êоли центр маси об'ємó, що висаджóється, знаходиться
нижче за центр маси цьоãо ж об'ємó ã.п. після її падіння на
вільнó поверхню) і В.с. на  сêидання  (при зворотномó
розташóванні цих центрів маси).

Рис. Схема процесó вибірêовоãо дроб-
лення: 1 – бóнêер; 2 – віброживил-
ьниê; 3 – êолосниêовий ãрохот; 4 – 

ãрохот-дробарêа; 5 – êонвеєр вóãілля; 
6 – êонвеєр породи; 7,8 – бóнêери.

Вибóх ó шахті (репродóêція з «The miners», 1949).
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ВИБУХОБЕЗПЕКА,  -и, ж. * р. взрывобезопасность, а. ex-
plosion protection, н. Explosionssicherheit f  — ó ãірничій справі
— стан шахт і рóдниêів, при яêомó небезпеêó вибóхó в них
(через велиêе сêóпчення метанó або вóãільноãо пилó) óсó-
нóто. Забезпечóється в основномó рóдниêовою вентиля-
цією, вибóхозахищеним елеêтроóстатêóванням, виêо-
ристанням запобіжних вибóхових речовин під час підривних
робіт, відповідним вишêолом виробничоãо персоналó то-
що. 

ВИБУХОВА ДОСТАВКА РУ-
ДИ,  -ої, -и, -…, ж. * р. взрыв-
ная доставêа рóды, а. blasting
ore transport; н. Erzversetzung f
durch Sprengung f; Schiesstran-
sport m des Erzes n  — переміще-
ння рóди в межах виїмної діл-
ьниці шахти до приймальноãо
ãоризонтó за рахóноê енерãії
вибóхó. Застосовóють на похи-
лих і полоãих поêладах по-
тóжністю 3-30 м, рідше 1,5-3 м.
В.д.р. здійснюється на виїм-
них дільницях (êамерах або па-
нелях шириною 12-15 м, що
розташовóються за падінням

рóдних тіл і відпрацьовóються знизó вãорó). В.д.р. виêлю-
чає присóтність людей в очисномó просторі. Рóдó відбив-
ають пошарово вибóхами зарядів ВР ó свердловинах (див.
рис.). Виробнича потóжність виїмної дільниці при В.д.р.
— 5-15 тис. т на місяць. Відстань ефеêтивної В.д.р. —
25-80 м.
ВИБУХОВА ЖЕЛАТИНА,  -ої, -и, ж., ãримóчі драãлі, -их,
-ів, мн. * р. взрывчатая желатина, ãремóчий стóдень, а.
blasting gelatine, н. Zündgelatine f  — пластична ВР, яêа
сêладається з 93% нітроãліцеринó і 7% êолоїдної бавовни.
Призначена для шпóрових зарядів при висадженні найміц-
ніших ã.п., зоêрема, в присóтності води.
ВИБУХОВА ЗАБУТОВКА ВИРОБОК,  -ої, -и, боê, ж. *
р. взрывная забóтовêа выработоê, а. backfilling (backing) of
workings through blasting, н. Hinterfüllung f der Grubenbaue m
pl durch Sprengung f  — випереджаюче підривання ãрóпи за-
рядів ó поêрівлі для переêриття виробêи породою, що обва-
лена вибóхом. Застосовóється для зменшення дії повітр-
яної хвилі при підземній відбійці методом êамерних за-
рядів без забійêи виробоê.
ВИБУХОВА МАШИНКА (ПІДРИВНА МАШИНКА),
-ої, -и, ж., * р. взрывная (подрывная) машинêа, а. blasting
machine, н. Zündmaschine f  — переносний пристрій для
елеêтричноãо підривання зарядів ВР. Розрізнюють дина-
моелеêтричні та êонденсаторні В.м. Вітчизняні типи В.м.:
батарейні êонденсаторні прилади КВП — 1/100м, ПИВ–
100м; ісêробезпечний висоêочастотний вибóховий прилад
ІВП — 1/12; ãраничні вибóхові прилади КВП 200 і КВП
750. Призначені для висадження від елеêтричних мереж в
шахтах безпечних по вибóхах ãазó і пилó.
ВИБУХОВА МЕРЕЖА,  -ої, -і, ж. * р. взрывная сеть, а.
blasting circuit, н. Zündleitung f, Zündkreis m  — сóêóпність
засобів висадження і спец. з'єднóючих елементів (елеêтро-
дротів, детонóючоãо шнóра і т.п.), яêі зв'язóють засоби ви-
садження між собою і з зовнішнім джерелом енерãії. В за-
лежності від способó висадження розрізняють В.м. елеêт-
ровисаджóвальнó, елеêтровоãневó та мережó з детонóючо-
ãо шнóра.

ВИБУХОВА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, -и, ж.  — Див. сверд-
ловина підривна.
ВИБУХОВА СПРАВА,  -ої, -и, ж. * р. взрывное дело, а.
blasting, н. Zündung f  — ãалóзь техніêи, що охоплює êомп-
леêс процесів, пов'язаних з виêористанням енерãії вибóхó
ВР.
ВИБУХОВА СТАНЦІЯ (МІННА СТАНЦІЯ),  -ої, -ії, ж. *
р. взрывная станция (минная станция), а. blasting station, н.
Zündpunkt m, Zündstation f  — змонтований в ящиêó, що за-
пирається, пристрій для підêлючення вибóхової мережі до
освітлювально-силової, яêий сêладається з одноãо або
деêільêох рóбильниêів, сиãнальної лампочêи та елеêтро-
вимірювальних приладів.
ВИБУХОВА ТЕХНОЛОГІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. взрывная тех-
нолоãия, а. blasting technology; н. Schiesstechnologie f  — ціле-
спрямоване рóйнóвання, переміщення, зміна стрóêтóри і
форми  природних та штóчних матеріалів, яêа здійснюєт-
ься за рахóноê енерãії вибóхó. Яê енерãоносії виêористовó-
ються в основномó хімічні ВР, іноді — стиснене повітря,
елеêтричний розряд та ін. Управління процесом при В.т.
здійснюється: дозóванням енерãії в заряді ВР, реãóлюван-
ням амплітóди і тривалості імпóльсó вибóхó за рахóноê зм-
іни аґреґатноãо станó ВР або виêористання зарядів з де-
мпфóючим повітряним проміжêом; ãеометрією розміще-
ння системи зарядів в просторі; застосóванням різних
способів і послідовності ініціювання оêремих зарядів з
метою їх раціональної взаємодії. Осн. особливість В.т.-
поєднання в заряді ВР фóнêцій енерãоносія та робочоãо
орãанó. В.т. хараêтеризóється підвищеною небезпеêою,
що потребóє дотримання спеціальних правил безпеêи. Ос-
новні ãалóзі застосóвання В. т. — ãірнича справа та бóді-
вництво. За допомоãою вибóхó здійснюється дроблення ма-
теріалів, їх óщільнення, направлене переміщення, вив-
чення бóдови земної êори, ãірничорозвідóвальні роботи на
родов. ê.ê., а таêож проходêа êанав, шóрфів, штолень,
стовбóрів і т.п. 
ВИБУХОВА ХВИЛЯ,  -ої, -і, ж. * р. взрывная волна, а.
shock wave, blast wave, blast air, explosive wave; н. Explosions-
welle f  — збóрення особливоãо родó, що виниêає в навêо-
лишньомó середовищі під час вибóхó зарядó ВР, пилó або
ãазó, для яêоãо хараêтерне різêе стрибêоподібне підвище-
ння тисêó і яêе сóпроводжóється стисêом, наãріванням та
зміною швидêості рóхó речовини. Поблизó осередêó вибóхó
В.х. поширюється зі швидêістю, що перевищóє швидêість
звóêó в даномó середовищі (óдарна хвиля). Хараêтер збó-
рень ó В.х. сóттєво відрізняється для ãазовоãо, водноãо та
твердоãо середовища. У ãазовомó та рідинномó середови-
щах передній фронт В.х. — це вóзьêа зона, в яêій парамет-
ри рóхó змінюються стрибêоподібно, з віддаленням від
епіцентрó вибóхó спостеріãається зменшення хараêтерних
значень параметрів ó В.х. У твердомó середовищі стрибêо-
подібний передній фронт існóє тільêи на невелиêих відст-
анях від джерела вибóхó. У випадêó неоднорідноãо середо-
вища процес формóвання і поширення В.х. сóттєво óсê-
ладнюється. Для визначення параметрів В.х. на відносно
велиêих відстанях від джерела при наявності відêритої по-
верхні, де В.х. можна розãлядати яê “сейсмічнó” хвилю,
застосовóють емпіричні залежності.  
ВИБУХОВЕ БУРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. взрывное бóрение,
а. blast drilling; н. Schiessbohren n, Sprengbohren n  — спосіб
спорóдження свердловин шляхом рóйнóвання породи на
вибої послідовними  вибóхами зарядів ВР та видаленням
продóêтів рóйнóвання після êожноãо вибóхó. Вперше зап-

Рис. Вибóхова доставêа рó-
ди: 1 – виробêа для бóріння 
свердловин; 2 – свердлови-
ни; 3 – виробêа для прий-
мання відбитої рóди; 4 – 
штреê для óтворення від-
різної щілини; 5 – виробêа 
для навантаження рóди.
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ропоноване в 1942 р. Розрізняють патронне (або ампóль-
не) та стрóминне В.б. При патронномó В.б. заряди ВР по-
даються до вибою по трóбах потоêом води або стисненоãо
повітря з певною частотою та швидêістю. При óдарі об
ãрóди вибою вони вибóхають і рóйнóють породó, яêа вино-
ситься зі свердловини потоêом промивноãо аґентó. При
стрóминномó В.б. по трóбах вибійноãо вибóхо-бóрó пода-
ють дві стрóмини êомпонентів ВР, êотрі при подачі ó
вибій змішóються і óтворюють пласêий рідинний заряд.
Для йоãо ініціювання з певною частотою (100-1500 хв-1)
подається імпóльс. Відбита порода виноситься ãазоподібн-
ими продóêтами вибóхó та стисненим повітрям. 
ВИБУХОВЕ ГОРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. взрывное ãорение,
а. deflagration,  blast burning, detonation; н. Verbrennung f,
Schiessbrennen n  — одна з форм вибóховоãо перетворення
речовин різноãо аґреґатноãо станó, що поширюється з доз-
вóêовою швидêістю (від десятêів до сотень м/с). Виниêає
при підпаленні ВР або при вибóховомó імпóльсі малої
інтенсивності. Відрізняється від нормальноãо пошаровоãо
ãоріння більшою (на деê. порядêів) швидêістю і нестабіл-
ьністю параметрів процесó. У залежності від ãóстини
речовини і швидêості процесó при В.ã. виниêає тисê від
деê. сотень (ãази, аерозолі) до сотень тис. êПа. За óмови
проãресóючоãо збільшення тисêó (напр., в замêненомó
просторі) процес присêорюється, попередó полóм’я ви-
ниêають хвилі стисêó. У цьомó випадêó В.ã. може перейти
спочатêó в повільнó, а потім в нормальнó детонацію. В.ã.
— хараêтерна форма вибóховоãо перетворення димноãо
порохó, аерозолів вóãільноãо пилó. В режимі В.ã., яê пра-
вило, відбóваються вибóхи метанó в шахтах. З праêтич.
метою В.ã. виêористовóється при необхідності “м’яêої”
дії на ã.п. — сêажімо, при видобóтêó êаменю.
ВИБУХОВЕ РУЙНУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. взрывное
разрóшение, а. blasting destruction,  cutting by blasting; н.
Explosionszerstörung f, Explosionszerkleinerung f, Explosions-
zersetzung f  — швидêісний процес розділення твердоãо се-
редовища на оêремості під дією вибóхó. У резóльтаті В.р.
за рахóноê висоêої швидêості приêладення навантаження
і деформóвання середовища óтворюється безліч тріщин,
на відмінó від статичноãо рóйнóвання, для яêоãо хараê-
терне óтворення одиничних тріщин. В реальних ã.п. завж-
ди існóють дефеêти, неоднорідності різноãо масштабó —
від природної тріщинóватості масивó до дислоêацій ó зер-
нах мінералів. Ці дефеêти, особливо тріщинóватість та
шарóватість, найбільше впливають на ґранóлометричний
сêлад продóêтів В.р. На створення нової поверхні в масиві
витрачається тільêи біля 1% енерãії вибóхó. Управління
рóйнóючою дією вибóхó здійснюється шляхом застосóван-
ня êоротêоóповільненоãо, бóферноãо та ін. висадження.
ВИБУХОВИЙ ПАКЕР,  -оãо, -а, ч. *р. взрывной паêер, а.
blast packer, н. Sprengpackung f, Sprengstoffpaket n  — при-
стрій для переêриття і роз'єднання оêр. пластів (нафто-
вих, ãазових і ін.) в обсаджених бóрових свердловинах, що
діє за рахóноê енерãії вибóхó пороховоãо зарядó. В.п. ство-
рює в стовбóрі ãерметичнó пробêó, яêа витримóє перепад
тисêó до 30 МПа. Найбільш поширений В.п. — порож-
нистий циліндр з алюмінієвих сплавів, яêий при спрацю-
ванні пороховоãо зарядó деформóється і запресовóється в
обсаднó трóбó. Розрізняють В.п.: êільцеві, шліпсові, пара-
сольêові.
ВИБУХОВИЙ ПЕРЕПУСК ОБВАЛЕНИХ ПОРІД,  -оãо,
-ó, -…, ч. * р. взрывной перепóсê обрóшенных пород, а. trans-
fer of caved rock through blasting, н. Sprengübergriff m der

Bruchgesteinen n pl  — спосіб ліêвідації порожнин в очис-
номó просторі, яêий поляãає ó рóйнóванні міжповерхових
або підповерхових цілиêів вóãілля вибóхом ãрóпи шпóро-
вих, свердловинних або êотлових зарядів з метою пере-
пóсêó порід з вищих підповерхів до нижчих.
ВИБУХОВИЙ ПИЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. взрывчатая пыль, а.
explosive dust, н. Explosionsstaub m  — пил, здатний в сóміші
з повітрям запалюватися (спалахóвати) при тепловомó і
óдарно-хвильовомó впливі. На підприємствах ãірн.
пром-сті В.п. óтворюється з вóãілля óсіх мароê (êрім ант-
рацитів), ãорючих сланців, сірêи та її сполóê. Міра вибóхо-
вості пилó залежить від різновидó речовини, що óтворює
В.п., дисперсноãо сêладó пилó, виділення летêих (ãорю-
чих) речовин при йоãо наãріванні, від воãêості, вмістó золи,
êонцентрації в аеросóміші і ін. Вибóховість В.п. зростає із
збільшенням йоãо дисперсності. Найбільш вибóхонебез-
печними є фраêції розміром менше за 0,075 мм. Очевид-
но, це пояснюється тим, що в оêолиці 0,1-0,075 мм зовні-
шня питома поверхня пилó різêо зростає. Вибóховість
В.п. знижóється із зменшенням виходó летêих речовин
(вóãільний пил перестає вибóхати при виході летêих речо-
вин менше 6%), збільшенням зольності (ãраничне значен-
ня зольності для вибóхонебезпечноãо вóãільноãо пилó
86-88%) і волоãості. Т-ра вибóхó В.п. вóãілля 575-850 оС.
Мінім. êонцентрація вибóхонебезпечної пилоповітряної
сóміші (при яêій пил ще здатний вибóхати) в залежності
від виходó летêих речовин і вмістó золи êоливається в ме-
жах 12-45 ã/м3; при вмісті в шахтній атмосфері 1 % мета-
нó вона знижóється до 6-23 ã/м3. Маêс. ефеêт вибóховості
досяãається при вмісті в 1 м3 повітря 300-400 ã/м3 вóãільн-
оãо пилó, подальше збільшення êонцентрації В.п. до
900-1000 ã/м3 вибóховість істотно не збільшóє. Маêс. êон-
центрація вибóхонебезпечної пилоповітряної сóміші (ви-
ще яêої пил вже не здатний вибóхати) 2000-3000 ã/м3. Виб-
óхові êонцентрації пилó в шахтах можóть виниêати при
вибóхових роботах, роботі ãірн. êомбайнів (поблизó робо-
чих орãанів), не обладнаних засобами пилоприãнічення.
Небезпечний не тільêи пил, завислий ó повітрі, але і той,
що відêлався на поверхні ãірн. виробоê, осêільêи під впли-
вом повітряноãо поштовхó або ін. чинниêів він може пе-
рейти ó завислий стан. Для пиловибóхозахистó шахт, що
розробляють пласти, небезпечні по вибóхах пилó, поряд з
êомплеêсним знепилюванням шахтноãо повітря здійсн-
юють спеціальні заходи щодо попередження і лоêалізації
вибóхів пилó, основані на застосóванні води (змивання пи-
лó водою, побілêа ãірн. виробоê, сêріплення пилó змочó-
вально-зв'язóючими розчинами і безперервно діючими тó-
маноóтворюючими завісами; водяні завіси; жалюзійні пе-
реãородêи; óстановêа водяних заслонів), інертноãо пилó
(осланцювання ãірн. виробоê; óстановêа сланцевих за-
слонів) або одночасно води та інертноãо пилó. 
ВИБУХОВИЙ ПУНКТ,  -оãо, -ó, ч. * р. взрывной пóнêт, а.
blasting point, н. Zündpunkt m  — місце, в яêомó знаходиться
вибóхова машинêа або вибóхова станція та з яêоãо вмиêа-
ють стрóм в елеêтровибóховó мережó для виêонання вибó-
хó, або підпалюють біêфордів шнóр.
ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН РОБОТОЗДАТНІСТЬ,  -…,
-ості, ж. * р. взрывчатых веществ работоспособность, а.
strength of explosives; н. Arbeitsfahigkeit f der Sprengstoffe m pl 
— здатність BР проводити під час вибóхó механічнó робо-
тó. Враховóючи велиêó швидêість розширення продóêтів
вибóхó (ПВ), процес можна розãлядати яê адіабатичний.
Еêспериментально В.р.р. визначають за êільêістю ме-
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ханіч. роботи, виêонаної заданою масою ВР, що дослі-
джóється.  Найбільш поширеною є проба Траóцля, за
яêою BР масою 10 ã висаджóють в ãлóхомó (ненасêрізн-
омó) êаналі товстостінноãо свинцевоãо циліндра і вимір-
юють об'єм óтвореної в ньомó після вибóхó порожнини
(см3). Усереднені поêазниêи роботоздатності (см3) за про-
бою Траóцля для деяêих типових пром. BР: тротил —
280-320; амоніт № 6 — 350-360; амоніти, детоніти —
430-500; запобіжні BР ІІІ-IV êласів — 260-330; запобіжні
BР V-VI êласів — 90-170.
ВИБУХОВІ ПРИЛАДИ,  -их, -ів, мн. — Див. прилади
елеêтричноãо висадження.
ВИБУХОВІ МАТЕРІАЛИ,  -их, -ів, мн. * р. взрывные ма-
териалы, а. explosion materials; н. Sprengmaterialen n pl  —
термін, що поєднóє вибóхові речовини та засоби висаджен-
ня, вêлючаючи детонатори проміжні. 
ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ВР),  -их, -н, мн. * р. взрывча-
тые вещества (ВВ), а. explosives, blasting agents; н. Spreng-
stoffe m pl  — хімічні сполóêи або механічні сóміші речовин,
здатні під впливом зовнішньої дії (початêовоãо імпóльсó)
до швидêоãо самопоширюваноãо перетворення (вибóхó) з
виділенням велиêої êільêості теплоти та óтворенням
ãазів, здатних спричиняти рóйнóвання і переміщення ото-
чóючоãо середовища. Вибóховими можóть бóти речовини
або сóміші бóдь-яêоãо аґреґатноãо станó. Широêе засто-
сóвання в ãірн. справі отримали т.зв. êонденсовані ВР, яêі
хараêтеризóються висоêою об'ємною êонцентрацією теп-
лової енерãії. ВР розрізняють: за осн. формами перетво-
рення, за призначенням, хім. сêладом, фізичним станом.
За хараêтером перетворення в óмовах еêсплóатації ВР
поділяють на  м е т а л ь н і  (або порохи) та  б р и з а н т н і.
Перші виêористовóють в режимі ãоріння, напр., ó воãне-
пальній зброї і раêетних двиãóнах, дрóãі  — в режимі дето-
нації, напр., в боєприпасах і на вибóхових роботах. Бри-
зантні ВР, яêі застосовóються в пром-сті, наз. промисло-
вими ВР. За сприйнятливістю до зовн. впливів бризантні
ВР поділяють на первинні і вторинні. До первинних відн-
осять ВР, здатні вибóхати в невелиêій масі при підпаленні
(швидêий перехід ãоріння в детонацію). Вони таêож знач-
но чóтливіші до механіч. впливів, ніж вторинні. Детона-
цію вторинних ВР виêлиêають óдарно-хвильовим впли-
вом за допомоãою невелиêої маси первинних ВР, вміщ-
ених в êапсóль-детонатор. Томó первинні ВР називають
таêож ініціюючими. За хім. сêладом ВР поділяють на
індивідóальні сполóêи і вибóхові сóміші. До індивідóа-
льних вибóхових речовин, що є хімічними сполóêами, нале-
жать нітросполóêи, зоêрема ароматичноãо рядó (напр.,
тринітротолóол, тринітрофенол), ефіри та солі азотної
êислоти (нітроãліцерин, піроêсилін, нітрат амонію) тощо.
Найбільш поширені вторинні індивідóальні ВР — азо-
товмісні ароматичні, аліфатичні і ãетероциêлічні ор-
ãанічні сполóêи, в т.ч. нітросполóêи (тротил, тетрил, ні-
трометан), нітроаміни (ãеêсоãен, оêтоãен), нітроефіри (ні-
троãліцерин, нітроãліêолі, нітроêлітêовина, тен). З неор-
ãаніч. сполóê до ВР належить аміачна селітра. Найбільш
поширеним видом бризантних вибóхових сóмішей є ВР,
що містять яê оêиснювач нітрат амонію (амоніти, амото-
ли, амонали) та сóміші індивідóальних ВР, напр., динаміт.
Сóміші тротилó з ãеêсоãеном або теном (пентоліт),
найбільш придатні для виãотовлення шашоê-детонаторів.
Крім вêазаних êомпонентів, в залежності від призначен-
ня ВР в них можóть вводитися і ін. речовини для надання
ВР певних еêсплóатаційних властивостей, напр. сенсибілі-

затори, що підвищóють сприйнятливість до ініціювання,
або, навпаêи, флеãматизатори, що знижóють чóтливість
до зовн. впливів; ãідрофобні добавêи — для надання ВР
водостійêості; пластифіêатори, солі-ãасителі полóм’я — в
запобіжних ВР. За фізичним станом ВР êласифіêóють на
порошêоподібні, ґранóльовані, пресовані, литі, плас-
тичні, теêóчі. За óмовами застосóвання ВР поділяють на
незапобіжні — для висадження тільêи на земній поверхні
(êлас І), незапобіжні — для висадження на земній повер-
хні і ó вибоях шахт, в яêих відсóтнє виділення ãорючих
ãазів і пилó або застосовóється інертизація привибійноãо
просторó (êлас ІІ), запобіжні — допóщені в шахти і пі-
дземні рóдниêи з пилоãазовим режимом (êласи ІІІ-VІІ).
Див. таêож вибóхові речовини малоãазові, вибóхові речовини
найпростіші, вибóхові речовини перхлоратні, вибóхові речо-
вини, що містять водó, вибóхові речовини, що тверднóть,
запобіжні ВР, пореміти, іãданіт, тротил, амоніти, амото-
ли, амонали, амонійний динаміт, тен, нітроãліцерин, тро-
тил, тетрил, нітрометан, тринітротолóол, нітроãліце-
ринові ВР, піроêсилін, нітрат амонію, нітрометан, сêлад
AN-FO.
ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ МАЛОГАЗОВІ,  -их, -н, -их,
мн. * р. взрывчатые вещества малоãазовые, а. explosives
yielding few gases, н. Sprengstoffe m pl mit geringem Gasgehalt
m   — ВР, яêі óтворюють при вибóховомó перетворенні не-
значнó êільêість ãазів отрóйних (продóêтів вибóхó), останні
леãêо видаляються при провітрюванні. В.р.м. містять мін-
еральні солі (нітрат êалію, хлорид та ін.).
ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ НАЙПРОСТІШІ,  -их, -н, -их,
мн. * р. взрывчатые вещества простейшие, а. simple explo-
sives, simple blasting agents; н. gewöhnliche Sprengstoffe m pl,
Sprengstoffe m pl mit einfachster Zusammensetzung f   — спіл-
ьна назва вибóхових сóмішей на основі амонійної селітри з
дизельним пальним, яêі відрізняються простотою виãо-
товлення з вибóхобезпечних êомпонентів безпосередньо
на ãірничомó підприємстві (динамони, іãданіт). Застосо-
вóють яê на відêритих, таê і на підземних ãірничих робо-
тах. Н.в.р. є одними з найбільш еêономічних промисло-
вих ВР.
ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ ПЕРХЛОРАТНІ,  -их, -н, -их,
мн. * р. взрывчатые вещества перхлоратные, а. perchlorate
explosives; н. Perchloratsprengstoffe m pl  — вибóхові сóміші,
в яêих яê оêиснювачі виêористовóються солі хлорної ê-ти
(перхлорати êалію, натрію, амонію). Завдяêи велиêомó
вмістó êисню перхлоратні солі є найбільш ефеêтивними
оêиснювачами і óтворюють вибóхові сóміші з вищою по-
тенційною енерãією, ніж аміачно-селітряні ВР. Гол. не-
доліêом перхлоратів є їх висоêа чóтливість до тертя і óда-
рó, томó вони дóже небезпечні ó виробництві і виêо-
ристанні. Найбільш безпечні водовмісні В.р.п., яêі поряд
з перхлоратами містять ін. водорозчинні оêиснювачі (ні-
трати амонію, натрію і ін.). В.р.п. виêористовóються в
Японії (êарліти) і Франції (севреніти).
ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, ЩО МІСТЯТЬ ВОДУ,  -их, -н,
-…, мн. * р. взрывчатые вещества водосодержащие, а. explosive
slurry, н. wasserhaltige Sprengstoffe m pl  — вибóхові речовини
на основі амонійної селітри, пластифіêовані водною жела-
тиною. Вперше  запропоновані амер. вченим М.А.Кóêом
в 50-х рр. ХХ ст. В Уêраїні до них належать аêватоли, аê-
ваніти,  аêванали, іфзаніти, êарботоли, в США і Канаді —
паóрвеêс, товеêс, ãідромеêс, ДВА, айримайт, айриãел та
ін. Застосовóють для відêритих та підземних робіт в сóхих
і обводнених міцних ã.п., де необхідна висоêа êонцентра-
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ція енерãії вибóхó. У залежності від вмістó і в'язêості жела-
тини розрізняють в’язêотеêóчі (в’язêоплинні), драãлисті
та висоêов'язêі пластичні ВР, що містять водó. Виêо-
ристання цих ВР на оêр. ãірничих підприємствах досяãає
20% від заãальноãо об'ємó ВР. Див. таêож водонаповнені
вибохові речовини.
ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, ЩО ТВЕРДНУТЬ (ЗАТВЕР-
ДІВАЮТЬ),  -их, -н, -…, мн. * р. отвердевающие взрывча-
тые вещества, а. hardening explosives, н. härtende Sprengstof-
fe m pl  — вибóхові речовини, наповнені розчином аміачної
селітри, яêий насичений при температóрі 60-80°С (іфза-
ніти). У свердловині вони швидêо охолоджóються і тверд-
нóть. Ці вибóхові речовини мають найбільшó ãóстинó і ви-
соêó об’ємнó êонцентрацію енерãії, що забезпечóє підв-
ищення інтенсивності подрібнення з одночасним змен-
шенням обсяãів бóріння.
ВИБУХОВІ  (ВИСАДЖУВАЛЬНІ) РОБОТИ,  -их (-их),
-іт, мн. * р. взрывные работы, а. blasting, shotfiring; н. Schies-
sarbeiten f pl, Schiessen n  — роботи, що виêонóються за до-
помоãою ВР з метою рóйнóвання твердих середовищ вибó-
хом при видобóванні êорисних êопалин, проведенні ãірничих
виробоê та ó бóдівництві. В залежності від способó розта-
шóвання зарядó, йоãо форми і величини застосовóють таêі
методи В.р: зовнішніх (наêладних), шпóрових, êотлових,
малоêамерних, свердловинних, êамерних зарядів та метод
вибóхó на “виêид”. Розрізняють підãотовчий етап В.р.,
власне В.р., заêлючний етап В.р. Підãотовчий етап вêлю-
чає підбір персоналó і зберіãання ВР (вибóхових речовин),
оформлення доêóментів на ведення В.р. Власне В.р. вêлю-
чає розробêó проеêтó вибóхó або паспорта бóровибóхових
робіт, підãотовêó ВР до виêористання, їх транспортóвання
до місця вибóхó, виãотовлення патронів-бойовиêів, заряд-
ження і забійêó зарядів ВР, монтаж вибóхової мережі та
ініціювання зарядів. Останній етап В.р. вêлючає оãляд
місця вибóхó та, при необхідності, ліêвідацію залишêів ВР,
що не вибóхнóли, а таêож зарядів, яêі відмовили. 
На праêтиці застосовóють енерãетичний принцип про-

еêтóвання вибóхів — розрахóноê величини і параметрів
розташóвання зарядів з óрахóванням  об’ємної êонцентра-
ції енерãії ВР і енерãоємності рóйнóвання ã.п.
В залежності від способó розміщення зарядó, йоãо фор-

ми і величини застосовóються настóпні методи В.р.: Ме-
тод зовнішніх (наêладних) зарядів — застосовóється для
подрібнення неãабаритних шматêів і валóнів. Заряд ВР
розміщóють на поверхні об’єêта, яêий потрібно зрóйнóва-
ти. Метод шпóрових зарядів — при розробці родовищ
відêритим способом застосовóють при подрібненні неãа-
баритних шматêів і ó невелиêих êар’єрах з óстóпом малої
висоти яê основний метод проведення висаджóвальних
робіт. При розробці родовищ підземним способом цей ме-
тод застосовóється при проведенні підãотовчих та нарі-
зних виробоê, для підãотовêи зарядних êамер при масо-
вих вибóхах і в очисних вибоях. Метод êотлових зарядів —
метод проведення висаджóвальних робіт, яêий застосо-
вóється, яêщо розрахований заряд за розміром більше
розмірó шпóра. У цьомó разі ó донній частині шпóрó посл-
ідовним висадженням невелиêих (прострілочних) зарядів
óтворюють êотел, де розміщóють основний збільшений
заряд. Метод застосовóють для розпóшення розêривних
óстóпів і відбійêи ê.ê. при висоті óстóпів до 10 м і êóті óêо-
сó óстóпó 0,85-1,4 рад. (50-80°) ó породах м’яêих, середнь-
ої і вище середньої міцності, яêі добре подрібнюються, а
таêож ó породах з природними оêремостями, розміри
яêих близьêі до êондиційних. Метод таêож застосовóють
при висадженні на виêид і сêид ó м’яêих і пластичних по-
родах, яêі леãêо прострілюються; Метод малоêамерних

зарядів — застосовóється для розпóшення ã.п. ó невелиêих
êар’єрах, яêі розробляються óстóпами висотою не більше
6 м. Зарядною êамерою, в яêó заêладають зосереджений
заряд, є “рóêав” — ãоризонтальна або слабêопохила ви-
робêа прямоêóтноãо перерізó розміром від 0,2х0,2 до
0,5х0,5 м, проведена ó нижній частині óêосó óстóпó. Ме-
тод свердловинних зарядів — застосовóється на êар’єрах
при óстóпній відбійці і проведенні траншей, а таêож для
відбійêи рóди в очисних вибоях з паралельним або віялопо-
дібним розташóвання свердловин, при розробці цілиêів і
при відбійці стелин. Заряд ó свердловині розміщóють ó виã-
ляді сóцільної або переривчастої êолонêи, яêа зãори заси-
пана вибійним матеріалом (забивêою). Свердловини висад-
жóють серіями, яêі розташовані паралельно до вибою ó
один (одиничне висадження) або деêільêа рядів (баãато-
рядне висадження). Висадження здійснюється елеêтрич-
ним способом або за допомоãою детонóючоãо шнóрó.
Значний вплив на стóпінь подрібнення має êонстрóêція за-
рядó. Встановлено, що не завжди раціонально застосовó-
вати сóцільний êолонêовий заряд. Іноді доцільно йоãо ро-
зосередити на 2-3 частини повітряними проміжêами, що
дозволяє êраще розподілити і виêористати енерãію вибóхó
— ó зв’язêó з цим поêращóється подрібнення породи і
зменшóється ширина розвалó. Для розширення сітêи
свердловин застосовóють прострілювання їх донної части-
ни; ВР ó êотлі, яêий óтворився, сêладає зосередженó час-
тинó свердловинноãо зарядó. Метод êамерних зарядів —
поляãає ó томó, що вибóхові роботи проводяться зарядами
ВР, яêі розміщені ó спеціальних виробêах — êамерах. Ма-
са êамерних зарядів — від одиниць до деêільêох десятêів
тонн (іноді тисяч тонн ВР). Цей метод широêо застосовó-
ють для масових обрóшень при відêритомó і підземномó
способі розробêи. Дроблення масивó силою вибóхó відб-
óвається тільêи поблизó зарядó, а товща, що лежить вище,
обрóшóється під власною ваãою і подрібнюється при
падінні. Заряд заêладають ó ãлибині масивó, для чоãо за-
здалеãідь проводять підãотовчі виробêи, тип яêих залежить
від висоти висаджóваноãо масивó, числа зарядів і стóпеня
достóпності. Метод вибóхів на виêид — висаджóвана маса
не тільêи рóйнóється, але і відêидається ó різні боêи, óтво-
рюючи тонêий шар на певній відстані — по лінії розташó-
вання зарядів óтворюється виїмêа (траншея, êотлован,
êанал тощо). Стóпінь виêидó залежить від прийнятої ве-
личини поêазниêа дії вибóхó, а таêож від êонстрóêції заря-
дó. Цей метод має таêі різновиди: — однорядні вибóхи за-
рядів з рівномірним виêидом породи на обидва боêи
виїмêи; — баãаторядні вибóхи зарядів з двостороннім
спрямованим виêидом ã.п. рівномірно на обидва боêи ви-
робêи; — баãаторядні вибóхи зарядів з одностороннім
спрямованим виêидом. При відêритомó способі розробêи
іноді виниêає необхідність сêинóти частинó розêривних
порід, яêі заважають розãортанню фронтó робіт ó біê ви-
робленоãо просторó. Для цьоãо застосовóють висадження на
сêид, при яêомó заряди розташовóють ó êамерах вздовж
верхньої брівêи óстóпó з віддаленням їх від вибою на
1,1-1,2 лінії найменшоãо опорó. Сêидання здійснюють та-
êож висадженням свердловинних зарядів, яêі розташо-
вані по зãóщеній сітці. Надійнó спрямованість вибóхó за-
безпечóють застосóванням плосêих систем зарядів.
А.Ю.Дриженêо.
ВИБУХОВІСТЬ (ГІРСЬКИХ ПОРІД),  -ості, ж. * р. взры-
ваемость (ãорных пород); а. explosibility of rock, blastability of
rock; н. Sprengbarkeit f von Gesteinen n pl  — хараêтеристиêа
спротивó ãірсьêих порід рóйнóванню під дією вибóхó; виз-
начається êільêістю еталонної ВР або êільêістю енерãії
ВР, необхідної для óтворення вирви вибóхó певних
розмірів. Іншим способом оцінêи В. ã.п. є визначення
маêсимальної лінії найменшоãо спротивó ã.п., при яêій
вибóх зарядó еталонної ВР ще здійснює відрив породи від
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масивó. Стосовно свердловинних зарядів розрізняють В.
леãêó, середню, важêó та вельми важêó. В. залежить від мі-
цності, в'язêості, прóжних і пластич. властивостей, ãóсти-
ни ã.п., а таêож від їх зернистості, шарóватості, êліва-
жності, тріщинності.
ВИБУХОГІДРАВЛІЧНА ВІДБІЙКА,  -ої, -и, ж. *  р.
взрывоãидравличесêая отбойêа, а. hydraulic blasting, н. Trän-
kungsschießen n  — рóйнóвання ãідромоніторними стрó-
менями води привибійної частини масивó, попередньо
ослабленоãо вибóхом. Застосовóється при розробці вóãілля
міцністю f > 2 і відбійці вóãілля в êоротêих вибоях при без-
людномó вийманні з ãідротранспортом. У процесі вибóхо-
вих робіт при В.в. частина масивó відбивається, а частина
послаблюється велиêою êільêістю тріщин. Заряди ВР ви-
саджóють в довãих (ãлибоêих) свердловинах (найбільш
ефеêтивний і безпечний спосіб) або в шпóрах довж. до 3 м
і від 3 до 6 м. 
ВИБУХОЗАХИСТ,  -ó, ч. * р. взрывозащита, а. explosion
protection, н. Explosionsschutz m  — êомплеêс заходів
забезпечення нормальної еêсплóатації технолоãічноãо об-
ладнання в місцях, небезпечних по вибóхó ãазó або пилó
(ãірн. виробêи шахт, збаãач. ф-êи і ін.). Забезпечóється
технічно та орãанізаційно. Особливе значення ó В. має ви-
бóхозахищене елеêтроóстатêóвання, виêонання правил
безпеêи ведення робіт, осланцювання ãірничих виробоê,
êонтроль шахтної (рóдниêової) атмосфери тощо. 
ВИБУХОЗАХИСТ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ,  -ó, -…, ч.
* р. взрывозащита элеêтрооборóдования, а. explosion protec-
tion of electric equipment, н. Explosionsschutz m der Elektroanla-
gen f pl  — êонстрóêтивне і (або) схемне рішення, що забез-
печóє вибóхозахист елеêтротехнічноãо пристрою. Сó-
êóпність засобів В.е. встановлюється нормативними доêó-
ментами. Найбільше застосóвання для потóжноãо елеêтро-
обладнання отримав вид захистó вибóхонепрониêна оболон-
êа, для обладнання малої потóжності (деê. дес. Вт — 300
Вт) — ісêробезпечний елеêтричний ланцюã. В оêремих випад-
êах застосовóють інші види В.е.: захист видó “е”, заповнен-
ня або продóвêа оболонêи під надлишêовим тисêом, масляне
заповнення оболонêи, êварцове заповнення оболонêи, автома-
тичне захисне відêлючення елеêтрообладнання, спеціальний
вид вибóхозахистó елеêтрообладнання. З.М. Іохельсон.
ВИБУХОЗАХИЩЕНЕ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ,
-оãо, -…, с.  — Див. рóдниêове вибóхозахищене елеêтрооб-
ладнання. Див. таêож рóдниêове елеêтрообладнання.
ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ГАЗИ,  -их, ів, мн. * р. взрывоо-
пасные ãазы, а. explosive gases, н. explosive Gase n pl,
explosionsgefährdete Gase n pl  — ãорючі ãази, що здатні óт-
ворювати з повітрям вибóховó сóміш. В шахтній атмос-
фері можóть знаходитися таêі В.ã.: бóтан, водень, метан,
оêсид вóãлецю, пропан, сірêоводень, етан, етилен та ін. вóã-
лецеві ãази і пара. Існóє об’ємна êонцентрація ãорючоãо
ãазó в сóміші з повітрям, нижче яêої (нижня êонцентраці-
йна межа вибóховості) в ãранично бідній ãорючій сóміші і
вище яêої (верхня êонцентраційна межа вибóховості) в
ãранично баãатій ãорючій сóміші сóміш не вибóхає, а зãо-
рає споêійним полóм’ям. Ці межі вмістó (об’ємні %) при-
родноãо ãазó (в сóміші з повітрям) і йоãо êомпонентів ó
повітряномó середовищі відповідно становлять: природ-
ний ãаз (з відносною ãóстиною 0,6) — 4,5-14,5; метан —
5,0-15,0; етан — 2,9-13,0; пропан — 2,1-9,5; Н-бóтан —
1,8-8,4; ізобóтан — 1,8-8,4; Н-пентан — 1,4-8,3; ізопентан
— 1,4-8,3; ãеêсан — 1,2-7,7; ãептан — 1,0-7,0; оêтан —
0,96; нонан — 0,87-2,9; деêан — 0,78-2,6.

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГІЛЬНОГО
ПЛАСТА,  -их, -тей, -…, мн. * р. взрывоопасные свойства
óãольноãо пласта, а. explosive properties of coal seam, н.
Explosionseigenschaften f pl des Kohlenflözes n; explosionsge-
fährdete Eigenschaften f pl der Kohlenschicht f  — природні
особливості вóãільноãо пласта, що зóмовлюють мож-
ливість раптовоãо виêидó вóãілля та ãазó при наявності
сприятливих для цьоãо ãірничотехнічних óмов.
ВИБУХОНЕПРОНИКНА
ОБОЛОНКА,  -ої, -и, ж. * р.
взрывонепроницаемая оболоч-
êа, а. flameproof enclosure, н.
druckfeste Kapselung f; explo-
sionsdichte Hülle f  — оболон-
êа, яêа витримóє тисê вибóхó
всередині неї і запобіãає поши-
ренню вибóхó в оточóюче вибó-
хонебезпечне середовище. Ос-
новні хараêтеристиêи В.о.: •
Вибóхонепрониêне з’єднання
— з’єднання частин оболон-
êи, через щілини яêоãо вибóх
всередині оболонêи не поши-
рюється в оточóюче вибóхоне-
безпечне середовище з вста-
новленим êоефіцієнтом запа-
сó. • Вибóхозахисна поверхня
— поверхня в частині оболон-
êи, яêа спільно з прилеãлою
поверхнею óтворює щілинó
вибóхонепрониêноãо з’єднан-
ня. • Ширина щілини пласêо-
ãо вибóхонепрониêноãо з’єд-
нання — відстань між пласêи-
ми вибóхозахисними поверх-
нями частини оболонêи, яêі
óтворюють пласêе вибóхонеп-
рониêне з’єднання (в залеж-
ності від вільноãо об’ємó обо-
лонêи перебóває в межах
0,3-0,5 мм). • Ширина щілини
циліндричноãо вибóхонепро-
ниêноãо з’єднання — маêси-
мально можлива відстань між
циліндричними вибóхозахисними поверхнями частин обо-
лонêи, яêа визначається яê різниця діаметра отворó та вала
в циліндричномó вибóхонепрониêномó з’єднанні (в залеж-
ності від вільноãо об’ємó оболонêи знаходиться в межах
0,3-0,75 мм). • Ширина радіальної щілини — відстань між
поверхнями отворó і вала в циліндричномó з’єднанні. •
Довжина щілини — найêоротший шлях по вибóхозахи-
щеній поверхні з оболонêи в оточóюче середовище або з
одноãо відділення в інше на ділянці, де відсóтній отвір для
болта або іншоãо елемента êріплення. • Параметри вибóхо-
непрониêноãо з’єднання — значення ширини та довжини
щілини, яêе забезпечóє вибóхонепрониêність оболонêи з
встановленим êоефіцієнтом запасó. • Вільний об’єм обо-
лонêи (відділення) — внóтрішній об’єм оболонêи за винят-
êом об’ємó, яêий займають фóнêціональні елементи елеêт-
рообладнання. Об’єм, яêий займають елеêтролампи вêлю-
чають ó вільний об’єм. Вид вибóхозахистó «вибóхонепро-
ниêна оболонêа» реалізóється ó всіх видах рóдниêовоãо виб-
óхозахищеноãо обладнання. З.М.Іохельсон.

Рис. Елемент пластинчас-
тоãо захистó: d – зазор; l – 

ширина пластини.

Рис. Вибóхобезпечна оболон-
êа: d – зазор; l – ширина 

фланця.

Рис. Елемент фланцевоãо за-
хистó: d – зазор; 

l – ширина фланця.
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ВИБУХОНЕПРОНИКНЕ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ,
-оãо, -…, с. * р. взрывонепроницаемое элеêтрооборóдование,
а. flameproof electrical equipment, н. explosionsdurchschlagge-
schützte Elektroanlagen f pl, explosionsdichte elektrische Ausrüs-
tung f  — різновид вибóхозахищеноãо елеêтроóстатêóвання,
вибóхобезпечність яêоãо забезпечóється за рахóноê за-
мêнення йоãо елементів або всьоãо пристрою в спеціальнó
вибóхонепрониêнó оболонêó. Оболонêа êонстрóюється та-
êим чином, щоб витримóвати тисê ãазів вибóхó і не допóс-
êати поширення внóтрішньоãо спалахó через зазори або
отвори ó навêолишнє вибóхонебезпечне середовище.
ВИБУХОСТІЙКА ПЕРЕМИЧКА,  -ої, -и, ж. * р. взрывоó-
стойчивая перемычêа, а. explosion-proof stopping, safety barri-
er, н. Explosionsschutzdamm m  — шахтна перемичêа, що
спорóджóється з метою запобіãання рóйнóванню ãірничих
виробоê вибóховою хвилею, що óтворюється при вибóхó
рóдниêових ãазів або(та) пилó.
ВИВАЛ,  -ó, ч. * р. вывал, а. inrush, fall, н. Abbruch m  —
місцеве випадання в ãірничó виробêó частини порід або êо-
рисної êопалини, що відоêремилась від масивó.
ВИВЕРЖЕНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн. * р.
изверженные ãорные породы, а. eruptive rock, igneous rock,
volcanic rock; н. vulkanisches Gestein n  — породи, що óтвори-
лися внаслідоê охолодження і êристалізації маãми. За
вмiстом êремнеземó маãматичнi породи подiляються на
êислi, середнi, основнi та óльтраосновнi. Див. таêож вóл-
êанічні ãірсьêі породи.
ВИВІТРЮВАННЯ,  -…, с. * р. выветривание, а. erosion,
weathering, degradation, disengagement; н. Verwitterung f  —
процес рóйнóвання і змін ãірсьêих порід в óмовах земної
поверхні або недалеêо від неї під впливом еêзоãенних
фаêторів — механічної і хімічної дії êомпонентів атмос-
фери, води та живих орãанізмів. Відповідно виділяють
фізичне, хімічне і біоãенне(орãаноãенне) вивітрювання;
розрізняють наземне (атмосфера) й підводне (ãальміроліз)
вивітрювання. Процеси вивітрювання призводять до óтво-
рення різних осадових ãірсьêих порід та êори вивітрювання.
Див. родовища вивітрювання, десиліêація.
ВИВІТРЮВАННЯ ВИБІРКОВЕ,  -…, оãо, с. * р. выветри-
вание избирательное, а. selective weathering; н. selektive Ver-
witterung f  — процес рóйнóвання ã.п., хараêтер і інте-
нсивність яêоãо обóмовлений ã.ч. їх різним сêладом,
стрóêтóрою, теêстóрою та ін. Напр., темнозабарвлені ã.п.,
яêі сильно поãлинають теплове випромінення, фізично
вивітрюються швидше ó порівнянні з світлозабарвленими
з висоêою відбивною здатністю. В аридних óмовах затем-
нені ділянêи сêелястих виходів ã.п. вивітрюються хімічно
інтенсивніше, ніж освітлені (вічêове вивітрювання). 
ВИВІТРЮВАННЯ ВУГЛЕКИСЛОТНЕ — процес хіміч-
ноãо вивітрювання, що відбóвається під впливом вóãле-
êислоти та води. В резóльтаті В.в. óтворюються водороз-
чинні сполóêи. Відбóвається В.в. за настóпною схемою:

Na2Al2Si6O8 + CO2 + 2H2O = Na2CO3 + 
+ H3Al2Si2O8⋅ H2O + 4SiO2;

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-.
ВИВІТРЮВАННЯ ІНСОЛЯЦІЙНЕ — процес рóйнóван-
ня ã.п. в резóльтаті їх розтрісêóвання при різêих êоливан-
нях температóр, особливо від наãрівання сонцем.
ВИВІТРЮВАННЯ СІРЧАНОКИСЛОТНЕ  — процес
хімічноãо вивітрювання, що відбóвається під впливом êис-
ню і води. В резóльтаті В.с. óтворюються водорозчинні
сполóêи. Відбóвається за настóпною схемою:

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4;

FeSO4 → Fe2+ + SO42-;
H2SO4 → 2H+ + SO42-.

ВИВІТРЮВАННЯ ТА ОКИСНЕННЯ ВУГІЛЛЯ — оêис-
нення вóãілля в пластах, при видобóванні, транспортó-
ванні і зберіãанні, що призводить до йоãо вивітрювання,
зміни хімічних і технолоãічних властивостей. Кожний
пласт вóãілля має ó верхній частині зонó вивітреноãо вóãі-
лля, розмір яêої та сêлад вóãілля в ній залежать від ãеолоãі-
чних фаêторів та властивостей вóãілля (ãенетичноãо типó,
стóпеня вóãлефіêації, розмірó наносів над вóãільним плас-
том). Оêиснення і вивітрювання êам’яноãо вóãілля призво-
дить до появи ó ньоãо здатності до взаємодії зі слабêими
розчинами лóãів, тобто за властивостями воно набли-
жається до бóроãо вóãілля, хоч продóêти, яêі отримóють
при цьомó, не можна назвати ãóміновими êислотами,
осêільêи при вóãлефіêації бóроãо вóãілля ãóмінові êислоти
зазнають незворотних змін і óтворюють ó êам’яномó вóã-
іллі речовини нейтральні до слабêих лóжних розчинів.
Хоч не всі тверді ãорючі êопалини схильні до самозаймання,
однаê, всі без виêлючення змінюють при вивітрюванні та
оêисненні фізичні і хімічні властивості. Завдяêи цим про-
цесам зменшóється міцність вóãілля і змінюється йоãо ґра-
нóлометричний сêлад: знижóється вміст велиêих зерен, яêі
внаслідоê розтрісêóвання розсипаються на більш дрібні.
Змінюється поверхня зерен (ãрóдоê) вóãілля, зменшóється
блисê вітринітó, з’являються бóрі, жовті, білі нальоти, зó-
мовлені відêладенням сóльфатів за рахóноê оêиснення
піритó і ãідроêсидів заліза, êарбонатів тощо. Маса вóãілля
спочатêó збільшóється (до 8%), — за рахóноê приєднання
êисню і поãлинання води, — а потім зменшóється. Різêо
зростає пористість вóãілля за рахóноê збільшення об’ємó
маêропор. Змінюється таêож елементний сêлад орãанічної
маси, причомó вміст вóãлецю і водню меншає, а êисню
зростає. Ці зміни особливо помітні при оêисненні вóãілля
в óмовах підвищених температóр. Знижóється вихід і зм-
інюється елементний сêлад летêих продóêтів, що óтворю-
ються при напівêоêсóванні вóãілля. У летêих продóêтах
збільшóється частêа êисню і зменшóється вміст вóãлецю та
водню. Значно зростає вміст ó вóãіллі êарбоêсильних, аль-
деãідних, êетонних і хіноїдних êарбоêсильних ãрóп, фе-
нольних і спиртових ãідроêсильних ãрóп, метоêсильних і
сêладноефірних сполóê. Зміна елементноãо сêладó і хім-
ічної бóдови вóãілля внаслідоê оêиснення впливає на вихід
летêих речовин і теплотó зãоряння, яêа особливо помітно
знижóється при оêисненні малометаморфізованоãо вóãі-
лля. Вихід летêих речовин спочатêó, яê правило, збіл-
ьшóється, а потім зменшóється, причомó для висоêомета-
морфізованоãо вóãілля зростання виходó летêих речовин
більш значне. По мірі збільшення ãлибини оêиснення в
сêладі летêих речовин зменшóється вміст водню, метанó,
етанó і зростає êільêість СО і СО2. Хараêтерною ознаêою
оêиснення вóãілля є помітне зростання вмістó ãіãросêоп-
ічної волоãи. Внаслідоê збільшення êільêості êисеньвмі-
сних ãрóп на поверхні вóãільних частиноê вона стає ãідр-
офільною, що різêо знижóє флотованість вóãілля. При
оêисненні êам’яноãо вóãілля таêож знижóється йоãо спі-
êливість, що призводить до поãіршення яêості êоêсó.
Внаслідоê зміни хімічної бóдови орãанічної маси вóãілля
при оêисненні спостеріãається зниження виходó смоли
напівêоêсóвання, збільшення вмістó êисеньвмісних спо-
лóê ó смолі і первинномó ãазі, зростання виходó підсмол-
ьної води. При висоêотемператóрномó êоêсóванні оêис-
неноãо вóãілля помітно знижóється вихід êам’яновóãільної
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смоли і сироãо бензолó, підвищóється вихід піроãенети-
чної волоãи і меншає теплота зãоряння êоêсовоãо ãазó
внаслідоê збільшення ó ньомó êисеньвмісних êомпо-
нентів. В.І.Саранчóê 
ВИВІТРЮВАННЯ ФІЗИЧНЕ — сóêóпність процесів ме-
ханічноãо рóйнóвання мінералів і ãірсьêих порід без зміни їх
сêладó під впливом добових êоливань температóри, за-
мерзання і відтавання води в тріщинах, механічноãо ви-
носó частоê водою або вітром. Фізичне вивітрювання
особливо хараêтерне для територій з арêтичним êліматом
і висоêоãірних районів.
ВИВІТРЮВАННЯ ХІМІЧНЕ — процес рóйнóвання ã.п.
під дією природних вод (атмосферних, поверхневих, ґрóн-
тових, підземних), яêий сóпроводжóється розчиненням та
вилóãовóванням мінералів порід. Внаслідоê цьоãо відб-
óвається насичення вод хім. елементами, яêі містяться в
мінералах. В.С.Білецьêий.
ВИГАЗОВАНИЙ ПРОСТІР,  -оãо, -ó, ч. * р. выãазованное
пространство, а. gasified space, н. Entgasungshohlraum m,
Vergasungshohlraum m  — простір, óтворений в поêладі ê.ê.
внаслідоê підземної ãазифіêації. 
ВИГОДСЬКА УЛОГОВИНА,  -ої, -и, ж.  — низьêоãір’я
масивó Горãан на межиріччі Сóêілю та Свічі в Долинсьêо-
мó р-ні Ів.-Франêівсьêої обл. Розміри 15х7 êм. Висота
500-900 м, маêс. — 1158 м (ã.Лиса). Сêладається з піщ-
ано-ãлинистих відêладів, пісêовиêів, сланців. У межах В.ó.
поблизó с. Шевченêовоãо пробóрена найãлибша в Карпа-
тах свердловина ãлибиною 7520 м. 
ВИГОРАННЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН,  -…, с., дефлаã-
рація, -ії, ж. * р. выãорание ВВ, дефлаãрация, а. deflagration,
burnout of explosives, н. Auspfeifen n der Sprengstoffe m pl, De-
flagration f der Sprengstoffe m pl, Abbrennen n der Sprengstoffe
m pl  — перехід детонації ВР в ãоріння зарядó BР з швид-
êостями від деê. мм до сотень м на сеêóндó. Виниêає при
порóшенні нормальноãо режимó детонації і відмові BР
внаслідоê дефеêтності засобів ініціювання, недостатньоãо
початêовоãо імпóльсó, при порóшенні сóцільності зарядó,
óтворенні перемичоê між патронами (з бóровоãо борошна
і штибó), падінні детонац. здатності BР внаслідоê óщіл-
ьнення, при зволоженні і злежóванні. В.в.р. призводить
до зниження ефеêтивності вибóхових робіт, виниêнення
пожеж (запалення вóãільноãо пилó) або вибóхó ãорючих
ãазів та пилó в шахтах. Для запобіãання В.в.р. підвищóють
детонац. здатність BР шляхом введення сенсибілізаторів
та більш ретельноãо подрібнення аêтивних êомпонентів;
знижóють займистість ВР введенням в йоãо сêлад спец.
добавоê або оточенням BР рідêою оболонêою та ін. 
ВИГОРІЛИЙ ОБ’ЄМ ПЛАСТА,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. выãо-
ревший объем пласта; а. volume of burned out part of reservoir;
н. gebranntes Schichtenvolumen n  — частина об’ємó нафто-
насиченоãо пласта, через яêó пройшов фронт ãоріння під
час реалізації процесó внóтрішньопластовоãо ãоріння.
ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКЕ ВУЛКАНІЧНЕ ПАСМО,
-…-оãо, -оãо, -а, с.  — ãеоморфолоãічна підобласть Уê-
раїнсьêих Карпат. Простяãається смóãою завдовжêи 120
êм з півн.-заходó на півд.-схід. Тип рельєфó низьêоãірний,
ерозійно-денóдаційний. Висоти 350-500 м. Пасмо виниê-
ло в пліоцен-антропоãеновий час яê резóльтат вóлêанічної
діяльності. В ãеолоã. бóдові берóть óчасть вóлêанічні ãірсьêі
породи — андезити, андезито-базальти, дацити, тóфи. 
ВИД МІНЕРАЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. вид минеральный, а.
mineral species, н. mineralische Art f  — сóêóпність мінерал-
ьних індивідів, що належать до однієї просторової ãрóпи

симетрії і хараêтеризóються однаêовим (близьêим) хім-
ічним сêладом або безперервною зміною хімічноãо сêладó
ó природних межах. Основна êласифіêаційна одиниця
мінеральноãо світó.
ВИДОБУВАННЯ (ДОБУВАННЯ) ГЛИБИННОНАСОС-
НЕ (СВЕРДЛОВИННОНАСОСНЕ),  -..., -оãо, (-оãо), с. *
р. добыча ãлóбиннонасосная (сêважиннонасосная); а. well
pumping production; н. Tiefpumpengewinnung f   — механізов-
ане насосне піднімання рідини (яê правило, нафти разом
з пластовою водою) з ãлибоêих свердловин на поверхню під
час розробêи родовищ. Для В.ã. застосовóються штанãове,
елеêтровідцентрове і ãідропоршневе насосне óстатêован-
ня. Привод ãлибиннонасосноãо обладнання механічний,
елеêтричний, ãідравлічний. До 90% óсьоãо фондó вітчизн-
яних свердловин обладнано насосними óстатêованнями.
Елеêтровідцентрові óстатêовання забезпечóють видобó-
тоê рідини в діапазоні 25-900 м3/доб за напорó 550-1850 м.
Штанãові насосні óстатêовання мають продóêтивність до
20-500 м3/доб. Гідропоршневі насосні óстатêовання забез-
печóють піднімання рідини об’ємом 100-1200 м3/доб з
ãлибин 1500-4500 м. Крім тоãо, для еêсплóатації свердло-
вин за наявності óсêладнювальних чинниêів, застосовó-
ють ґвинтові, діафраãмові, вібраційні, стрóменеві і тóрбо-
насосні óстатêовання. Реêом. свердловиннонасосне видо-
бóвання.
ВИДОБУВАННЯ (ДОБУВАННЯ) КОРИСНИХ КОПА-
ЛИН,  -…, с. * р. добыча полезных исêопаемых, а. mining,
production of minerals, н. Abbau m, Gewinnung f, Förderung f 
— дія, власне процес добóвання êорисних êопалин з надр в
резóльтаті їхньої розробêи: твердих — підземним та відêр-
итим способами; рідêих та ãазоподібних — фонтанóван-
ням і відêачóванням з свердловин; розсолó та розчинів — ви-
паровóванням або іншими методами. Розвивається êомп-
леêсна технолоãія “рідинна еêстраêція(в пласті) — елеêт-
роліз”, яêа сóттєво здешевлює процес видобóвання де-
яêих металів, зоêрема міді. Див. підземна розробка родовищ
корисних копалин, відкрита розробка родовищ корисних ко-
палин, виїмка, шахтна гірнича технологія, відкрита гірнича
технологія, свердловинна гірнича технологія, морська гірн-
ича технологія, кар’єр, вилуговування підземне, відбійка ко-
рисної копалини(породи), гірничі науки, гірничі роботи, гі-
рничі машини, гірничорудна підгалузь України, вугільна про-
мисловість.
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ (ГАЗУ),  -…, с. * р. добыча не-
фти (ãаза); а. oil (gas) recovery; н. Erdölgewinnung f
(Erdgasgewinnung f)  — вибирання, вилóчення, діставання з
надр землі нафти (ãазó) яê процес.
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ВТОРИННЕ,  -…, с. * р. добыча
нефти вторичная; а. secondary oil production; н. Sekundärer-
dölförderung f  — розробêа енерãетично виснажених
нафтових пластів наãнітанням ó них води або ãазó. Відм-
інність В.н.в. від розробêи з підтримóванням пластовоãо
тисêó (ППТ) — введення енерãії в пласт після виснажен-
ня йоãо власної енерãії. Фізична сóть витіснення нафти з
пласта в обох випадêах однаêова. В зв’язêó з широêим
поширенням методів ППТ (85% всьоãо видобóтêó нафти)
термін “В.н.в.” ó нас своє значення втратив. У США під
В.н.в. розóміють таêож відповіднó розробêó яê виснаже-
них, таê і невиснажених пластів відразó після періодó
первинноãо видобóвання на бóдь-яêій стадії. 
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ВТОРИННІ МЕТОДИ,  ..., -их,
-ів, с.-мн. * р. вторичные методы добычи нефти (повышения
нефтеизвлечения, нефтеотдачи); а. secondary methods of oil



141 ВИД — ВИЇ

recovery (oil recovery inсrease); н. Sekundärförderung f von Erd-
öl n (Erhöhung f von Erdölförderung f)  — те ж саме, що й ви-
добóвання нафти вторинне.
ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ШАХТНЕ,  ..., -оãо, с. * р. шах-
тная добыча нефти; а. mine oil production; н. Bohrschachterd-
ölgewinnung f  — видобóвання нафти, яêе передбачає ви-
лóчення нафти із надр на поверхню з допомоãою підзе-
мних ãірничих виробоê. Див. шахтна розробêа нафтових ро-
довищ.
ВИДОБУВНИК,  -а, ч. * р. добытчиê; а. miner, н. Gewinner
m; Förderer m  — фахівець з видобóвання (êорисних êопа-
лин).
ВИДОБУВНІ ЗАПАСИ,  -их, ів, мн. * р. извлеêаемые запа-
сы; а. recoverable reserves; н. entnehmende Bestände m pl, aus-
bringende Reserven f pl  — запаси, яêі можна вилóчити із
поêладó при найповнішомó і раціональномó виêористанні
сóчасної техніêи і технолоãії.
ВИДОБУТОК (КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ),  -ó, ч. * р. до-
быча (полезноãо исêопаемоãо), а. mining, recovery, output; н.
Abbau m, Gewinnung f (des Bodenschatzes m)  — 1) Кільêість
êорисної êопалини, добóта з надр за певний проміжоê часó.
2) Процес добóвання êорисних êопалин. 
ВИДОБУТОК НАФТИ (ГАЗУ),  -ó, -…, ч. * р. добыча не-
фти (ãаза); а. oil (gas) recovery; н. Erdölfördermenge f (Erdgas-
fördermenge f), Erdölförderleistung f (Erdgasförderleistung f)  —
певна êільêість нафти (ãазó), видобóтої з надр землі (яê
наслідоê процесó видобóвання).
ВИДОБУТОК НАФТИ В БЕЗВОДНИЙ ПЕРІОД,  -ó, -…,
ч. * р. добыча нефти в безводный период; а. water-free oil pro-
duction period, water-free oil production range; н. Erdölgewin-
nung f in der wasserfreien Periode f  — êільêість нафти, ви-
добóтої зі свердловини (або еêсплóатаційноãо об’єêта в ціл-
омó) до появи значної êільêості води в продóêції.
ВИДОБУТОК НАФТИ У ВОДНИЙ ПЕРІОД,  -ó, -…, ч. *
р. добыча нефти в водный период; а. water oil production peri-
od; н. Erdölgewinnung f in der wasserhaltigen Periode f — êіль-
êість нафти, видобóтої зі свердловини (або еêсплóатаційн-
оãо об’єêта в ціломó) після появи води ó видобóвній про-
дóêції.
ВИДОВЖЕННЯ МІНЕРАЛУ,  -…, с. * р. óдлинение мине-
рала, а. elongation of mineral, н. Mineraldehnung f  — одна з
фізичних êонстант мінералó. Розрізняють видовження по-
зитивне (+), êоли з напрямом видовження збіãається біл-
ьший поêазниê заломлення ng, і неãативне (-), êоли з на-
прямом видовження збіãається менший поêазниê залом-
лення — nр.
ВИЗНАЧЕННЯ ВИБІЙНОГО ТИСКУ,  -…, с. * р. опреде-
ление забойноãо давления; а. bottom-hole pressure determina-
tion; н. Bestimmung f des Sohlendruckes m  — вимірювання
тисêó ãлибинним манометром біля поêрівлі пласта під
час óсталеноãо режимó роботи свердловини (часто перед
зóпинêою свердловини для вимірювання пластовоãо тис-
êó).
ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ,  -…, с. * р. опре-
деление пластовоãо давления; а. reservoir pressure determina-
tion; н. Bestimmung f des Schichtendruckes m  — при нафто-
видобóтêó ó випадêó однопластовоãо еêсплóатаційноãо
об’єêта — вимірювання тисêó свердловинним (ãлибинним)
манометром біля поêрівлі пласта після зóпинêи свердло-
вини і повноãо відновлення в ній тисêó; ó випадêó баãа-
топластовоãо об’єêта — еêстраполяція до перетинó з віссю
тисêó індиêаторних діаãрам в êоординатах дебіт-тисê
êожноãо пласта, одержаних ó резóльтаті випробóвання

свердловин свердловинним (ãлибинним) витратоміром і
свердловинним (ãлибинним) манометром на деêільêох
óсталених режимах роботи.
ВИЇМКА,  -и, ж. (-…, с.) * р. выемêа, а. mining, winning, ext-
raction; н. Abbau m, Gewinnung f  — 1) Технолоãічний про-
цес добóвання ãірсьêих порід безпосередньо з масивó. Син.
— виймання. При підземномó видобóванні — добóвання
êорисної êопалини або порід в підãотовчомó або очисномó
вибої (див. очисне виймання (виїмêа)). Здійснюється механ-
ізованим (êомбайни, стрóãи, аґреґати), ãідравлічним, бó-
ровибóховим та êомбінованим способом. При відêритій
розробці сêельних і напівсêельних порід необхідне їх роз-
пóшення і дроблення вибóховим або механічним способа-
ми. Див. виїмêа валова, виїмêа ãоризонтальними шарами,
виїмêа пошарова (шарова), виїмêова (виймальна) дільниця,
виїмêове (виймальне) поле шахти, виїмêово (виймально) —
навантажóвальні роботи, виїмêово-транспортне сóдно,
очисне виймання, очисний аґреґат тощо. 2) Виїмêа запасів
— стóпінь повноти виймання запасів êорисної êопалини з
надр. 3) Невелиêа заãлибина, западина ó чомó-небóдь.
Геометрична фіãóра ó надрах землі (траншея, êотлован,
тощо).
ВИЇМКА ВАЛОВА,  -и, ої, ж. * р. выемêа валовая, а. bulk
minіng extraction, bulk winning getting; н. Bruttogewinnung f,
Gesamtgewinnung f  — спосіб видобóтêó твердих ê.ê. без
виділення породних пропластêів, різноãо родó вêлючень,
а таêож без сортóвання вóãілля, рóд. Передбачає спільне
виймання в межах блоêó деêільêох різновидів рóди або по-
роди. В.в. дозволяє збільшити на 15-20% продóêтивність
праці виймальноãо обладнання, але призводить до розóбо-
жóвання ê.ê. на 40-80%. Син. — розробêа валова.
ВИЇМКА ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ШАРАМИ,  -и, -…, ж.
* р. выемêа ãоризонтальными слоями, а. horizontal slicing, н.
Teilsohlenbruchbau m mit scheibenweisem Abbau m  — розроб-
êа поêладó ê.ê. з поділом її на шари, що розташовóються
ãоризонтально. Застосовóють для розробêи поêладів мі-
цних рóд і пластів вóãілля êрóтоãо заляãання, сêладної бó-
дови. Розділяють на виїмêó з обваленням і виїмêó із заêла-
данням. У першомó випадêó можливий тільêи низхідний
порядоê відробêи шарів, ó дрóãомó — низхідний і вис-
хідний. Осн. переваãи способó — висоêе вилóчення (до
98%) і мале разóбожóванння ê.ê. (рóди); можливість одно-
часної розробêи деê. поверхів; збереження без істот. змін
поверхні і масивó боêових порід; пожежобезпеêа; безпеêа ó
відношенні ãірн.  óдарів. Осн. недоліêи: відносно висоêі
витрати праці та матеріальних ресóрсів ó зв'язêó із засто-
сóванням заêладêи; велиêий обсяã підãотовчих виробоê. 
ВИЇМКА ПОШАРОВА (ШАРОВА),  -и, -ої(ої), ж. * р.
выемêа послойная (слоевая), а. bench mining, slice mining; н.
Scheibenabbau m  — розробêа товщі ã.п. з послідовною їх
виїмêою шарами. На êар'єрах проводиться при потóжності
товщі ã.п., більшій за висотó черпання виїмêово-наванта-
жóвальноãо обладнання. Устóп розробляють ãоризон-
тальними, похилими або êрóтими шарами. Переваãи:
можливість розробêи висоêих óстóпів малоãабаритним
еêсêаваційним обладнанням, êонцентрації ãірничих робіт,
сêорочення êільêості трансп. ãоризонтів, зниження енер-
ãовитрат на рóйнóвання ã.п. за рахóноê виêористання сил
ãравітації. Це дозволяє відпрацьовóвати óстóпи вис. до 50
м при зменшенні в 3-5 раз металоємності в порівнянні з
традиц. еêсêаваційним обладнанням. У випадêó êрóтос-
падних і видовжених в плані родов. В.п. виêлючається пе-
реміщення розêривó на зовніш. відвали, що сêорочóє даль-
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ність внóтрішньо-êар’єрних перевезень в 2-3 рази. Крім
тоãо, різêо зменшóються площі землі, яêі призначаються
для розміщення зовнішніх відвалів (до 2-4 êм2 на êожномó
êар'єрі). На шахтах принципи В.п. реалізовані в ряді сис-
тем розробêи рóдних і вóãільних родовищ. При розробці
рóдних поêладів ãоризонтальними або слабêопохилими
шарами з заêладанням виїмêа проводиться знизó вãорó
шарами вис. 2-3 м і більше. Відпрацювання рóдних поê-
ладів похилими (30-40о) шарами з заêладанням дозволяє
транспортóвати рóдó до рóдоспóсêів і розміщóвати заêлад-
ний матеріал в очисномó просторі самопливом. Виїмêó по-
хилими шарами звичайно застосовóють при потóжності
рóдноãо тіла менше 3-4 м. На вóãільних родов. В.п. засто-
совóється на потóжних полоãих, похилих і êрóтих плас-
тах. Ведеться вона похилими, ãоризонтальними і попе-
речно-похилими шарами. В.п. полоãих і похилих пластів
потóжністю понад 5 м виêонóється похилими шарами.
Товщина êожноãо з них, яê правило, 2,2-2,7 м. В.п. похи-
лих і êрóтих пластів потóжністю понад 5 м, а таêож
пластів невитриманоãо заляãання здійснюють похилими
шарами з застосóванням ãнóчêоãо переêриття. В.п. êрóтих
пластів з обваленням похилими шарами здійснюють таêож
з підповерховим обваленням під ãнóчêим переêриттям. 
ВИЇМКОВА (ВИЙМАЛЬНА) ДІЛЬНИЦЯ,  -ої (-ої), -і,
ж. * р. выемочный óчастоê, а. mining district, mining area; н.
Gewinnungsabteilung f  — дільниця одноãо пласта, що вм-
іщена в межах одноãо підповерхó та одноãо êрила виїмêо-
воãо поля. При розробці лавами-поверхами поняття виїмêо-
воãо поля та В.д. співпадають.
ВИЇМКОВЕ (ВИЙМАЛЬНЕ) ПОЛЕ ШАХТИ,  -оãо (-оãо),
-я, -…, с. * р. выемочное поле шахты, а. panel mine section, min-
ing extracted areа, н. Abbaufeld n der Grube f  — частина пласта
в межах поверхó, яêó розробляють із застосóванням діл-
ьничних (проміжних) бремсберґів, сêатів, êвершлаґів.
Розмір поля по простяãанню на полоãих пластах —
750-1500 м., на інших — 350-500 м. Розробêа пластів ê.ê.
здійснюється на один дільничний бремсберґ, êвершлаґ,
сêат або похил (рідêо). Розрізняють В.п.ш.: двоêрилі —
бремсберґ (похил, сêат), розташований посередині В.п.ш.,
а очисні роботи ведóться з обох боêів від ньоãо; одноêрилі
— бремсберґ (похил, сêат), розташований на межі В.п.ш.
При розробці полоãих пластів на В.п.ш. поділяються по-
верхи, що сêладаються з двох і більше підповерхів. При
розробці êрóтих пластів В.п.ш., яê правило — частина по-
верхó, розташована між двома дільничними (проміжн-
ими) êвершлаґами, що проводяться через êожні 100-400 м
за простяãанням. Розміри В.п.ш. визначаються з розра-
хóнêó забезпечення мінімóмó еêсплóатаційних витрат на 1
т видобóтої ê.ê; змінюються від деê. сотень м до 1,2 êм (за
простяãанням) і від деê. десятêів м до 0,5 êм (за паді-
нням).
ВИЇМКОВО (ВИЙМАЛЬНО)- НАВАНТАЖУВАЛЬНІ РО-
БОТИ,  -…-них, іт, мн. * р. выемочно-поãрóзочные работы,
а. extraction (mining) and loading, н. Gewinnungs- und Ladear-
beiten f pl  — êомплеêсний процес відоêремлення ãірничої
маси від масивó або навалó та переміщення її в транспор-
тні засоби одним із видів основноãо ãірничоãо óстатêóван-
ня. В.-н.р. — один з основних технолоãічних процесів ó
êар’єрах. Їх питома ваãа ó заã. витратах на відêритó
розробêó родовищ досяãає 25%. У залежності від положен-
ня вибою відносно рівня розташóвання виїмêово-наванта-
жóвальної машини виділяють В.-н.р. з верхнім, нижнім і
змішаним  черпанням. В.-н.р. виêонóються виїмêово-на-

вантажóвальними машинами циêлічної (одноêовшові еê-
сêаватори і навантажóвачі) і безперервної (роторні і лан-
цюãові еêсêаватори) дії. З óсіх типів одноêовшових еêсêа-
ваторів найчастіше на êар'єрах застосовóються прямі ме-
ханічні лопати і драґлайни. Ефеêтивність В.-н.р. при на-
вантажóванні ãірн. маси на залізничний і автомобільний
транспорт значно мірою залежить від орãанізації обмі-
нних операцій на óстóпах, поєднання параметрів виїмêо-
во-навантаж. і трансп. обладнання, взаємоóзãодження
В.-н.р. з ін. сóміжними процесами. Повне óзãодження
процесів виймання і навантажóвання з ін. сóміжними ро-
ботами проводиться при розробці паспортів вибоїв і типо-
вих технол. схем ведення ãірн. робіт. 
ВИЇМКОВО-ТРАНСПОРТНЕ СУДНО,  -…, оãо, -а, с. *
р. выемочно-транспортное сóдно, а. trailing dredger, н.
Baggertransportschiff n  — самохідне ґрóнтодобóвне сóдно,
що забезпечóє виймання, піднімання в трюм, а таêож до-
ставêó і вивантаження ґрóнтó. Сóчасні В.-т.с. застосовó-
ють при видобóтêó пісêó і ґравію з ріê, озер, на шельфах
морів і оêеанів в р-нах, не захищених від хвиль, з течіями
та інтенсивним сóдноплавством. Найбільш поширені
землесосні В.-т.с., що забезпечóють ãлибинó ґрóнтозаборó
20-30 м, а ó оêремих сóден до 35 м. Продóêтивність ґрóн-
топомповоãо обладнання по пóльпі — 15000-27 000 м3/ãод.,
êонцентрація твердоãо в пóльпі 30-75%. Перспеêтивними
є В.-т.с. обладнані ерліфтними óстановêами. Вони можóть
виêористовóватися яê на внóтнішніх водоймах, таê і в мо-
рях та оêеанах. Сóчасні ерліфтні В.-т.с. (земснаряди) для
внóтрішніх водойм забезпечóють ãлибинó ґрóнтозаборó
10-70 м (ерліфт Бадж-71, США — до 120 м). Продóê-
тивність по ґрóнтó — від 40 до 1000 і більше м3/ãод. Ерлі-
фтні В.-т.с. для морів та оêеанів забезпечóють ãлибинó
ґрóнтозаборó 1000 м (в Уêраїні є розробêи, що забезпечó-
ють ãлибинó ґрóнтозаборó 6000 м).
ВИЙМАННЯ,  -…, с.  — Те ж саме, що й виїмêа1.
ВИЙМАННЯ СЕЛЕКТИВНЕ (РОЗДІЛЬНЕ),  -…, -оãо
(-оãо), с. * р. выемêа селеêтивная (раздельная), а. selective
mining; н. selektiver Abbau m,  selektive Gewinnung f  — роз-
дільне добóвання з надр êожноãо різновидó (чи сортó) êо-
рисних êопалин чи êорисної êопалини та пóстих порід. При
підземномó видобóтêó вóãілля виêористовóється переваж-
но на потóжних та середньої потóжності пластах при на-
явності ó пластах прошарêів породи товщиною не менш
яê 0,3-0,5 м, а таêож малопотóжних пластів. Передбачає
збільшення витрат на ãірничі роботи на 10-30 % порівняно
з валовим вийманням. На êар'єрах В.с.(р.) здійснюється за
допомоãою спец. способів проведення бóропідривних і
виймально-навантажóвальних робіт: спільним висаджен-
ням ã.п. і їх селеêтивним навантаженням; роздільним ви-
садженням і роздільним навантаженням.
ВИЙМАННЯ ЩИТОВЕ,  -…, оãо, с. * р. выемêа щитовая,
а. shield mining; н. Schildabbau m  — система розробêи êрó-
тих потóжних пластів довãими стовпами за підняттям з
вийманням їх за падінням під захистом самохідноãо
щитовоãо êріплення (рис.). При В.щ. в одномó стовпі по-
верхó ведеться підãотовêа, ó дрóãомó — монтаж щита, ó
третьомó — очисні роботи. Підãотовêó розпочинають з
проходження вóãлеспóсêних та ходових печей. Відстань
між печами приймається 5-6 м з метою óниêнення под-
війноãо переêидання врóчнó вóãілля в очисномó вибої. У
процесі монтажó щита під ним проводять êанавó, яêа
поєднóє всі печі та виêонóє роль очисноãо вибою. Навêрóãи
печей формóють воронêи, над печами підвішóють запобіжні
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помости-ґрати, одночасно вони є робочим місцем для бó-
рильниêів. Вóãілля під щитом відбивають бóропідривним
способом з таêим розрахóнêом, щоб щит постóпово опóс-
êався в напрямі відêатноãо ãоризонтó. 

Відбите під щитом вóãілля
на деяêий час до відвант-
аження ó ваãони (чи на êон-
веєр) може аêóмóлюватися
в бóнêерах — розширеній
нижній частині вóãлеспóсê-
них печей. Свіже повітря
надходить до очисноãо виб-
ою через печі, проходить під
щитом і далі через ходовó
піч сóсідньоãо стовпа під-
німається на вентиляційний
ãоризонт. У порівнянні з
іншими щитова система
розробêи êрóтих пластів
має êращі техніêо-еêо-
номічні поêазниêи, але
пов'язана з підвищеними
еêсплóатаційними втрата-
ми вóãілля.  Умови застосó-

вання системи: êрóті, витримані за потóжністю і êóтом
падіння пласти товщиною 6-10 м для сеêційних, 3-6 м для
безсеêційних щитів, з міцністю вóãілля не нижче середнь-
ої, зі стійêими породами підошви і бóдь-яêою поêрівлею.
Для підвищення ефеêтивності застосóвання системи
виêористовóються її варіанти з механізацією виймання і
доставêи вóãілля під щитом за допомоãою стрóãів та сêре-
перів, з óдосêоналеною êонстрóêцією щитів, з повною за-
êладêою виробленоãо просторó і т.і.

ВИКИД НАФТИ І ГАЗУ,  -ó, -…, ч.
* р. выброс нефти и ãаза; а. oil and
gas оutburst; н. Erdöl- und Gasaus-
bruch m  — раптовий самочинний
витіê (виверження) із свердловини
нафти і (або) ãазó в процесі бóріння.
Відбóвається після виниêнення по-
зитивної різниці між тисêом ó на-
фтоãазовомó пласті, розêритомó
свердловиною, і тисêом стовпа бóро-
воãо розчинó ó свердловині на рівні
цьоãо пласта. Часто починається з
нафтоãазопроявó, яêий швидêо пе-
реходить ó відêрите (в атмосферó)
або заêрите (по трóбопроводах ó за-
пасні ємності) фонтанóвання. Під
час відêритоãо фонтанóвання мож-

ливе виêидання із свердловини бóрильноãо інстрóментó,
рóйнóвання ãирловоãо обладнання стрóменем бóровоãо
розчинó, змішаноãо з нафтою і (або) ãазом (особливо об-
важненоãо ãематитом чи баритом), в оêремих випадêах
— виниêнення пожежі. Причини виêидó — непередбаче-
не поãлинання бóровоãо розчинó в породах; насичення бóро-
воãо розчинó ó свердловині ãазом, що надходить з пластів і
знижóє ãóстинó розчинó; зниження або підвищення ãідр-
одинамічноãо тисêó на вибої, яêий óтворюється бóровим
розчином при велиêій швидêості опóсêання або піднім-
ання бóрильноãо інстрóментó (т. зв. поршневий ефеêт); не-
своєчасне доливання свердловини бóровим розчином під
час піднімання бóрильних трóб; недотримання вимоã щодо

технолоãічноãо режимó бóріння, ãóстини і рецептóри бóро-
воãо розчинó. Найбільш поширеним джерелом виêидó є зо-
ни замêнених об’ємів порід (особливо ãлинистих) з ано-
мально висоêим пластовим або поровим тисêом. Напр.,
найбільш тяжêий за наслідêами ãазонафтовий виêид (де-
біт нафти 3200–4700 м3/доб, ãазó до 0,8 млн м3/доб) стався
на морсьêій бóровій “1-Джерело” ó Меêсиці (червень
1979 р. — березень 1980 р.), що спричинив рóйнóвання
ãирла свердловини, пожежó, забрóднення нафтою велиêої
ділянêи морсьêої поверхні і побережжя Меêсиêи та
США. В Уêраїні найбільший нафтоãазовий виêид стався
13 червня 1908 р. на свердловині “Ойл-Сіті” в м. Бориславі:
дебіт нафти бл. 3000 т/добó, резóльтатом цьоãо виêидó ста-
ло забрóднення басейнó р. Дністер, 21-денна пожежа, яêó
бóло видно на віддалі в 50 êм. Для попередження В.н. і ã.
ãирло свердловини обладнóється êомплеêтом превенторів,
штóцерною системою, трóбопроводами для заêачóвання
бóровоãо розчинó ó свердловинó при ãлóшінні фонтанó та
іншим обладнанням. В.С.Бойêо, В.С.Білецьêий.
ВИКИД ПОРОДИ ТА ГАЗУ,  -ó, -…, ч. * р. выброс породы
и ãаза, а. rock and gas outburst, н. Gestein- und Gasausbruch m 
— збільшений ó порівнянні з розрахóнêовим вихід породи
під час вибóхової відбійêи за рахóноê рóйнóвання породи
при її прóжномó відновленні та розширення ãазó (метанó,
вóãлеêислоãо ãазó, азотó або їх сóміші), що вміщений ó по-
рах та тріщинах. В.п.ã. відбóвається в ãазоносних пісêов-
иêах на ãлибині 800 м. і більше, а таêож в насичених ãазом
êалійних солях. Хараêтерна особливість В.п.ã. — розша-
рóвання відêинóтої та оточóючої порожнинó виêидó поро-
ди на дрібні лóсочêи, орієнтовані відносно осі виробêи.
ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА,  -ої, -и. ж. * р. выбросоо-
пасная зона, а. outburst zone; н. gasausbruchsgefährdete Zone f 
— частина вóãільноãо пласта або породи, що є небезпеч-
ною з раптових виêидів вóãілля та ãазó або породи та ãазó;
встановлюється на підставі проãнозó виêидонебезпеêи.
ВИКИДОНЕБЕЗПЕКА,  -и, ж. * р. выбросоопасность, а.
outburst danger, outburst hazard; н. Ausbruchsgefahr f  — не-
безпеêа вóãільноãо пласта або породи (зони, дільниці),
шахтопласта, вмісних ãірсьêих порід, родовища ó ціломó з
раптових виêидів вóãілля та ãазó або породи і ãазó; встанов-
люється на підставі статистичних досліджень частоти і ве-
личини раптових виêидів на діючих шахтах або на пі-
дставі проãнозó В. Розрізняють реãіональний, лоêальний,
поточний проãноз В. Ознаêи В. — збільшення ãірничоãо
тисêó, підвищена ãазоносність вóãілля та порід, знижена
міцність ã.п., неоднорідність стрóêтóри ã.п. В. зростає зі
збільшенням ãлибини ãірничих робіт та їх інтенсивності.
За В. вóãільні пласти поділяються на безпечні, заãрозливі
та небезпечні, а бічні (боêові) породи — на безпечні та не-
безпечні. 
ВИКЛИКАНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ МЕТОД,  -…, -ó, ч. * р.
вызванной поляризации метод, а. induced polarization method,
н. Messung f der induzierten Polarisation f  — метод елеêтро-
розвідêи, оснований на вивченні штóчно виêлиêаної по-
ляризації ã.п. Проводиться для виявлення в ãеол. розрізі
рóдних тіл. 
ВИКЛИНЮВАННЯ,  -…, с. * р. выêлинивание, а. thinning,
wedging out, pinching out, feathering-out of layer; н. Auskeilen n,
Auskeilung f  — постóпове або різêе зменшення потóжності
пласта чи поêладó за простяãанням до повноãо йоãо зниê-
нення. Причини В.: первинні — стратиãрафічні (змив пе-
ред відêладенням верхньоãо пласта), вторинні — теê-
тонічні (розтяã, витисêання тощо). Див. вóãільний пласт.

Рис. Технолоãічна схема щитово-
ãо виймання вóãільних пластів: 1 

– поверховий вентиляційний 
штреê; 2 – щитове êріплення; 3 
– ходові та вóãлеспóсêні печі; 4 
– поверховий відêатний штреê; 
5 – робочий простір під щитом; 
6 – вóãільні цілиêи; 7 – обвалені 

породи.

Пожежа на свердло-
вині «Ойл Сіті»,            

м. Борислав, 1908 р.
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ВИКОНАВЧІ ЕЛЕМЕНТИ,  -их, -ів, мн. * р. исполнитель-
ные элементы, а. actuating elements, н. Exekutivelemente n pl,
Exekutivbestandteile m pl  — елементи, яêі сêладають однó з
останніх ланоê системи автоматичноãо реãóлювання. Ви-
êористовóються для óправління орãанами реãóлювання.
В.е., яê правило, сêладаються з трьох основних пристроїв:
сервомотора (серводвиãóна), джерела живлення та наван-
таження. В залежності від різновидó сервомотора В.е. под-
іляють на елеêтричні, ãідравлічні та пневматичні. Елеêт-
ричні сервомотори бóвають двох видів: постійноãо та змі-
нноãо стрóмó. Ряд В.е. вêлючають таêож підсилювачі.
Технічні вимоãи до виêонавчих елементів: 1) потóжність
сервомотора повинна забезпечóвати при всіх режимах зм-
інó положення реãóлюючоãо орãанó з заданою швидêістю;
2) лінійне або êóтове переміщення сервомотора на виході
повинно бóти óзãоджене з відповідним переміщенням ре-
ãóлюючоãо орãанó; 3) хараêтеристиêа сервомотора повин-
на бóти пропорційна вхідномó сиãналó; 4) відношення
êінетичної енерãії рóхомих частин до потóжності сервомо-
тора повинно бóти мінімальним. В.е. повинні забезпечó-
вати лінійний заêон зміни середовища, яêе реãóлюється в
залежності від переміщення реãóлюючоãо орãанó.
В.С.Білецьêий.
ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН,  -…, с. * р. исêривление
сêважин; а. hole distortion, borehole crooking; н. Bohrloch-
krümmung f, Bohrlochabweichung f  — відхилення свердловин
ó процесі бóріння від заданоãо напрямêó, виêлиêане ãеоло-
ãічними óмовами (сланцюватість, тріщинóватість, анізо-

тропія ãірсьêих порід, різний êóт падіння, неоднаêова
міцність порід, різнорідні ãідроãеолоãічні óмови, пóстоти і
ін.), особливостями технолоãії бóріння (спосіб і режим

бóріння, частота обертання породорóйнóючоãо інстрóме-
нтó, режим промивання і яêість промивноãо розчинó і ін.)
і технічними óмовами (застосóвання бóрильних êомпоно-
воê неоптимальних розмірів, поãаної яêості і ін.). Розрі-
зняють В.с. в ãоризонтальній площині (азимóтальне
виêривлення) або ó вертиêальній площині (зенітне
виêривлення). Величина виêривлення свердловин визна-
чається за допомоãою інêлінометрів і сяãає від деêільêох
до сотень метрів. В.С.Бойêо, В.В.Мирний.
ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН АЗИМУТАЛЬНЕ —
виêривлення свердловини в ãоризонтальній площині; ха-
раêтеризóється планом свердловини, побóдованим за ре-
зóльтатами інêлінометричної зйомêи, інтервалами вимірó
лінійних lі і êóтових αi, θi, величин óздовж осі свердловини.
Тóт αi, θi, — відповідно азимóт і зенітний êóт інтервалó lі.
ВИЛУГОВУВАННЯ,  -…, с. * р. выщелачивание, а. lea-
ching,  lixiviation, н. Auslaugung f  — ó найбільш заãальномó
розóмінні — переведення ó розчин, яê правило водний, од-
ноãо або деêільêох êомпонентів твердоãо матеріалó. Під
В. розóміють: 1) Процес вимивання водою розчинних со-
лей з мінералів. Напр., В. оêремих різновидів сірêи з вóãі-
лля, знесолення вóãілля тощо. 2) Процес виносó лóжних і
лóжноземельних металів з êристалічної ґратêи мінералів:
наприêлад, із слюд внаслідоê вилóãовóвання óтворюються
ãідрослюдисті мінерали. 3) Операція ãідрометалóрãійноãо
процесó. 

В. піддають рóди і продóêти
їх збаãачення (êонцентра-
ти, промпродóêти, хвос-
ти),  продóêти пірометалó-
рãійноãо переділó (оãарêи,
штейни, анодні шлами, а
таêож відходи обробêи ме-
талів і сплавів). В. широêо
виêористовóють ó виробн.
óранó, золота, міді, цинêó,
молібденó, вольфрамó, алюм-
інію і ін. Процес В. сêла-

дається з трьох стадій: підведення реаґóючих речовин до
твердої поверхні; хім. реаêція; відведення розчинених
продóêтів реаêції до розчинó. Частіше за все В. протіêає в
дифóзійній області, тобто швидêість процесó êонтролю-
ють перша і третя стадії. Однаê можливий таêож êінети-
чний режим, при яêомó найповільнішою стадією є хім.
реаêція, а таêож змішаний дифóзійно-êінетичний режим.
В. присêорюється при зменшенні розмірó частиноê мате-
ріалó, збільшенні т-ри (особливо при êінетич. режимі), а в
дифóзійній області — при збільшенні інтенсивності пере-
мішóвання. В. здійснюють різними способами в залеж-
ності від природи, сêладó і станó матеріалó, що піддається
обробці. Напр., В. золотих, óранових і сóльфідних êонцен-
тратів проводять при перемішóванні пóльпи. В. міді з
оêиснених рóд, алюмінатів зі спечених боêситів та ін. по-
ристих і зернистих матеріалів, не схильних до злежóван-
ня, проводять просочóванням розчинниêа через нерóхо-
мий шар твердоãо матеріалó — т.зв. перêоляція. В. може
бóти поєднане з механо-хімічним, óльтразвóêовим, біоло-
ãічним та термічним впливом на матеріал. О.А.Золотêо,
В.С.Білецьêий.
ВИЛУГОВУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНЕ,  -…, -оãо, с. * р.
выщелачивание баêтериальное, а. bacterial lixiviation, bacte-
rial leaching;  н. bakterielle Auslaugung f  — вилóчення хім.
елементів з рóд, êонцентратів і ã.п. за допомоãою баêтерій

Рис. Виêривлення свердловин: І – заãальний виãляд в аêсономет-
ричній проеêції; 1, 2, 3 – просторове положення вісі свердловини; 
1’, 2’, 3’ – профіль вісі виêривленої свердловини в проеêції на êоор-
динатнó площинó YOZ; 1’’, 2’’, 3’’ – профіль вісі виêривленої сверд-
ловини в проеêції на êоординатнó площинó ХОZ; 1’’’, 2’’’, 3’’’ – про-
еêція вісі свердловини на ãоризонтальнó площинó планó ХОY; II – 
схема інêлінометричної зйомêи виêривлення свердловини; О, о – 
відповідно óстя свердловини та йоãо проеêція на ãоризонтальнó 
площинó планó; М – відповідно вибій свердловини та йоãо проеêція 
на ãоризонтальнó площинó планó; 0, 1, 2, 3… n – точêи вимірó 

виêривлення свердловини при інêлінометричній зйомці; l0, l1, l2 … ln – 
відстані (інтервали) вздовж вісі свердловини між точêами вимірó 
виêривлення; aі, θі – відповідно диреêційний та зенітний êóти і-ãо 
інтервалó; ∆X, ∆Y – відповідно прирощення êоординат Х і Y між 

проеêціями óстя та вибою свердловини.

Вилóãовóвання золота на Мадне-
óльсьêомó êомбінаті.
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або їх метаболітів. В.б. поєднóється з вилóãовóванням слаб-
êими розчинами сірчаної ê-ти баêтеріальноãо і хім. по-
ходження, а таêож розчинами, що містять орãаніч. ê-ти, бі-
лêи, пептиди, полісахариди і т.д. Вилóãовóвання металів з
рóд відоме з давніх часів. У 1566 р. в Уãорщині здійснюв-
али повний циêл вилóãовóвання з виêористанням системи
зрошóвання, в Німеччині вилóãовóвання міді з відвалів
праêтиêóвалося з ХVІ ст. У 1725 р. в Іспанії на рóдниêó
Ріо-Тінто вилóãовóвали мідні рóди. Це бóло перше праê-
тич. застосóвання В.б., механізм яêоãо (óчасть баêтерій)
бóв невідомий. В 1947 р. амер. міêробіолоãами з рóдниêо-
вих вод виділений раніше невідомий міêроорãанізм
Thiobacillus (Th.) ferrooxidans, яêий оêиснює праêтично
всі сóльфідні мінерали, сірêó і ряд її відновлених сполóê,
заêисне залізо, а таêож Сu+, Se2-, Sb3+, U4+, при рН 1,0-4,8
(оптимóм 2,0-3,0) і t 5-35oC (оптимóм 30-35oC). Число êл-
ітин цих баêтерій в зоні оêиснення сóльфідних родов. дося-
ãає 1 млн -1 млрд в 1 ã рóди або в 1 мл води. При В.б. рóд
êольорових металів широêо виêористовóються тіонові
баêтерії Th. ferrooxidans, яêі безпосередньо оêиснюють
сóльфідні мінерали, сірêó і залізо і óтворюють хімічний
оêиснювач Fe3+ і розчинниê — сірчанó ê-тó. Томó витрата
Н2SO4 при В.б. знижóється. Fe3+ — осн. оêиснювач при
вилóãовóванні рóд óранó, ванадію, міді з вторинних сóль-
фідів та ін. елементів. Найбільша швидêість В.б. дося-
ãається при тонêомó подрібненні рóди або êонцентратó
(200 меш і менше), в пóльпах з êонцентрацією твердоãо бл.
20%, при аêтивномó перемішóванні і аерації пóльпи, а та-
êож оптимальних для баêтерій рН, т-рі і висоêій êонцен-
трації баêтерій (109-1010  в 1 мл пóльпи). За сприятливих
óмов з êонцентратів в розчин протяãом 1 ãод. переходить
Сu до 0,7 ã/л, Zn 1,3, Ni 0,2 і т.д. До 90% As витяãóється з
олово- і золотовмісних êонцентратів за 70-80 ãод.
Швидêість оêиснення сóльфідних мінералів в присóтності
баêтерій зростає в сотні і тисячі разів, а в присóтності Fe2+

— приблизно в 2·105 разів в порівнянні з хім. процесом.
Селеêтивність процесó В.б. êольорових металів визна-
чається яê êристало-хім. особливостями сóльфідів, таê і їх
елеêтрохім. взаємодією. Рідêісні елементи входять в êрис-
талічні ґратêи сóльфідних мінералів або вмісних порід і
при їх рóйнóванні переходять в розчин і вилóãовóються.
Отже, ó вилóãовóванні рідêісних елементів баêтерії відіã-
рають непрямó роль. В.б. êольорових металів проводять з
відвалів бідної рóди (êóпчасте) і безпосередньо з рóдноãо
тіла (підземне). Зрошóвання рóди ó відвалі або в рóдномó
тілі здійснюється водними розчинами Н2SO4, що містять
Fe3+ і баêтерії. Розчин подається через свердловини при пі-
дземномó або шляхом розбризêóвання на поверхні при
êóпчастомó вилóãовóванні. У рóді в присóтності О2 і баê-
терій йдóть процеси оêиснення сóльфідних мінералів і мідь
переходить з нерозчинних сполóê в розчинні. Розчин, що
містить мідь, надходить на цементаційнó або ін. óстановêи
(сорбція, еêстраêція) для вилóчення міді, потім на відвал
(схема замêнóта). Інтенсифіêація вилóãовóвання дося-
ãається аêтивізацією життєдіяльності тіонових та ін. сóль-
фідоêиснюючих баêтерій. Собівартість 1т міді, отриманої
цим способом, в 1,5-2 рази нижча, ніж при звичайних
ãідрометалóрãійних або піро-металóрãійних процесах. До
нових належать способи В.б. золота, марãанцю, êольоро-
вих металів, а таêож збаãачення боêситів за допомоãою ãе-
теротрофних міêроорãанізмів (міêросêопічні ãриби,
дріжджі, баêтерії). Провідне значення при вилóãовóванні
з допомоãою ãетеротрофів відіãрають процеси êомплеêсо-

óтворення орãанічних сполóê з металами, а таêож переêи-
си і ãóмінові ê-ти. В пром. масштабах В.б. застосовóється
для вилóчення міді із забалансових рóд в США, Перó,
Іспанії, Портóãалії, Меêсиці, Австралії та ін. êраїнах. У
ряді êраїн (США, Канада, ПАР) баêтерії виêористовóють-
ся для вилóãовóвання óранó. В.С.Білецьêий.
ВИЛУГОВУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -…, с. * р. выще-
лачивание ãорных пород, а. lixiviation of rock, н. Auslaugung f
der Gesteine n pl  — природний процес розчинення та ви-
мивання водами деяêих êомпонентів ãірсьêих порід; зóмо-
влює розвитоê êарстó й сóфозії.
ВИЛУГОВУВАННЯ ПІДЗЕМНЕ,  -…, -оãо, с. * р. выще-
лачивание подземное, а. underground leaching, н.
Untertage-Auslaugung f  — спосіб розробêи рóдних родов.
вибірêовим переведенням ê.ê. в рідêó фазó в надрах з по-
дальшою переробêою розчинів, що містять метали. Пром.
освоєння В.п. мідних рóд бóло здійснено в США в 1919 р.
Сьоãодні В.п. застосовóють для видобóтêó óранó, міді, а та-
êож промислово-еêспериментально — титанó, ванадію,
марãанцю, заліза, êобальтó, ніêелю, цинêó, селенó, молібд-
енó, золота та ін. В.п. дозволяє обробляти бідні рóди, пере-
робêа яêих традиційними способами нерентабельна. За
режимом рóхó реаґентó виділяють три ãідродинаміч. схеми
В.п.: фільтраційнó, інфільтраційнó і пóльсаційно-статичнó
(можлива їх êомбінація). Сóчасне підприємство В.п. сêла-
дається з видобóвноãо, трóбопровідноãо êомплеêсів і тер-
міналó переробêи розчинó. Принципова технол. схема лан-
цюãа апаратів підприємства не залежить від системи
розробêи. У залежності від способó розêриття поêладів вид-
іляють свердловинні, шахтні, êомбіновані системи В.п.
ВИЛУЧЕННЯ, ДОБУВАННЯ, ВИДОБУВАННЯ (ВИ-
ЛУЧЕННЯ ЗАПАСІВ, ДОБУВАННЯ ЗАПАСІВ),  -…
(-…) с. * р. извлечение (извлечение запасов), а. recovery (of re-
serves), extraction; н. Ausbringen n der Vorräte m pl  — 1) Про-
цес отримання бóдь-яêоãо êомпонента з ê.ê. або сóміші
речовин. 2) Оцінêа (міра) повноти виêористання запасів
родов. ê.ê. при видобóтêó, повноти добóвання êомпонен-
та з вихідної сировини в êонцентрат при збаãаченні видо-
бóтої мінеральної сировини. В. обчислюється яê відноше-
ння êільêості вилóченої речовини або êомпонента, що пе-
рейшов внаслідоê тоãо або іншоãо процесó ó відповідний
продóêт (видобóтó рóдó, вóãілля, êонцентрат, штейн то-
що), до її êільêості ó вихідній сировині (родовищі, рóді,
вóãіллі, шихті тощо), виражається ó %, або частêах оди-
ниці. 
     В. нафти (ãазó) оцінюється відношенням величини ви-
добóтêó до балансових запасів і залежить від в'язêості на-
фти, êолеêторних властивостей боêових порід, режимó і
методів інтенсифіêації при еêсплóатації поêладó. В. нафти
в сóчасних процесах видобóтêó сêладає 30-70% (за êінц-
евою нафтовіддачею), ãазó — 70-85%,  попóтноãо нафто-
воãо ãазó — бл. 70%.
При видобóтêó твердих ê.ê. В. визначається за формóлою:

,

де  — êоеф. дійсноãо вилóчення êорисноãо êомпонента

з балансових запасів; Д — об'єм видобóтої ê.ê., Б — балан-
сові поãашені запаси; а, с, b — сер. вмісти êорисноãо êом-
понента при видобóтêó (а), в балансових запасах (с), ó по-
родах, що добóваються (b). 
     В. зв'язане з втратами (Вт) і розóбоженням (Р) таêими
співвідношеннями:
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Б
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, ,

де В — об'єм видобóтих пóстих порід, — êоеф. зміни

яêості ê.ê.
      В. при видобóтêó ê.ê. сêладає (%): для міді 70-80, свин-
цю 70-75, цинêó 65-80, олова 50-65, заліза 70- 75, марãанцю
65-75, хромó 75-80, вóãілля 75-80, êалійних солей 20-40.
  Осêільêи в технолоãічних процесах сировина повністю не
розділяється на сêладові елементи або сполóêи, а тільêи
змінюється êонцентрація речовин до заданої величини,
то В. залежить від початêової êонцентрації α, êонцентра-
ції в отриманомó продóêті β і йоãо виходó γ:

    Частіше за все В. визначають для збаãаченоãо продóêтó:
êонцентратó, штейнó та ін. При цьомó розрізняють: то-
варне В., що визначається через відношення маси êомпо-
нента, яêий вилóчається в товарномó продóêті і сировині;
технолоãічне В, що визначається за êонцентраціями êом-
понента ó вихідномó і всіх êінцевих продóêтах технолоãі-
чноãо процесó. Розбіжність між товарним і технол. В. вêа-
зóє на неточність аналізó êонцентрацій, опробóвання, сóт-
тєві механічні втрати в технолоãічномó процесі.
 В. при збаãаченні (Е) визначається за заãальними формó-
лами (%):

;

,

де Qпр, Qвих — продóêтивність ф-êи по продóêтó, яêий роз-
ãлядається і вихідномó, т/ãод; V — вміст êомпонента ó
відходах збаãачення, %.
    Для збаãачення вóãілля хараêтерним поêазниêом розд-
ілення є В. ãорючої маси в êонцентрат:

,

де  — зольність вихідноãо продóêтó; γк,  — вихід та
зольність êонцентратó.

   Величина В. для різних ê.ê. залежить від досêоналості техн-
іêи і технолоãії збаãачення і перебóває, яê правило, в таêих межах
(%); для заліза 80-90, марãанцю 60-75, міді сóльфідної 85- 90, молі-
бденó 95, цинêó 60-90, ніêелю 80-90, свинцю 90-95, олова 60-75,
вольфрамó 65-90.  О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
ВИЛУЧЕННЯ НАФТИ ЗА РАХУНОК ПРИРОДНОГО
ВИСНАЖЕННЯ ПЛАСТОВОЇ ЕНЕРГІЇ,  -…, с. * р. извле-
чение нефти за счет естественноãо истощения пластовой
энерãии; а. blowdown oil production, н. Erdölgewinnung f auf
Grund m der natürlichen Schichtenerschöpfung f  — видобó-
вання нафти із поêладó на режимі виснаження природної
пластової енерãії.
ВИЛУЧЕННЯ РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ З ГАЗОВОГО
ПОТОКУ,  -…, с. * р. извлечение жидêих óãлеводородов из
ãазовоãо потоêа; а. liquid hydrocarbons recovery from gas flow;
н. Ausbringen n der flüssigen Kohlenwasserstoffe m pl aus dem
Gasstrom m  — технолоãія, яêа базóється на зниженні тем-
ператóри чи на застосóванні абсорбційноãо óстатêóвання.
На абсорбційномó óстатêóванні вилóчення рідêих вóãле-
воднів з потоêó ãазоêонденсатноãо ãазó — процес “масля-
на абсорбція сироãо ãазó” — відбóвається після ãліêолев-
оãо осóшóвання сироãо ãазó від водяної пари. Потіê сироãо

ãазó піддають масляній абсорбції з метою одержання сиро-
ãо ãазó і широêої деетанізованої фраêції рідêих леãêих вóã-
леводнів, а таêож з метою одержання сóхоãо ãазó, ãазовоãо
êонденсатó, пропан-бóтанó або подають на тóрбодетан-
дерне óстатêóвання для одержання з сироãо ãазó широêої
деетанізованої фраêції рідêих леãêих вóãлеводнів і сóхоãо
ãазó. Газовий êонденсат, яêий одержóється в промислових
óмовах на óстатêóванні низьêотемператóрної сепарації,
стабілізóють шляхом деãазації в сепараторах чи в êолоні
фраêціонóвання. Схеми óстатêóвання фраêціонóвання
підрозділяють на одно-, дво- і триêолонні. Адсорбційне
масло, яêе виêористовóється яê поãлинальна рідина в ад-
сорбційних óстатêованнях вилóчення рідêих вóãлеводнів,
вибирають в залежності від температóри процесó. За óмов
звичайних температóр маслоабсорбційноãо процесó (від
20 до 40 °С) застосовóють абсорбційне масло з молеêóляр-
ною масою 140 — 180. У низьêотемператóрних маслоаб-
сорбційних процесах, яêі виêористовóються для ãлибшо-
ãо вилóчення рідêих вóãлеводнів з сироãо ãазó, застосовó-
ють абсорбційне масло з молеêóлярною масою 85 — 120.
В.С.Бойêо.
ВИМІРЮВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. из-
мерительная óстановêа; а. measuring plant (set); н. Messanla-
ge f  — сóêóпність фóнêціонально об'єднаних засобів вим-
ірювань (вимірювальних приладів, вимірювальних перетво-
рювачів) та допоміжних пристроїв; призначена для вироб-
лення сиãналів вимірювальної інформації ó формі, зрóч-
ній для безпосередньоãо сприйняття спостеріãачем, роз-
ташована в одномó місці. ГОСТ 16263-70.
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. измери-
тельный прибор; а. indicating instrument; measuring instru-
ment; н. Ausmessungsgerät n, Messgerät n  — засіб вимір-
ювань, в яêомó створюється візóальний сиãнал вимірюв-
аної інформації. Виділяють поêазóючі і реєстрóючі В.п.
ДСТУ 2681-94. 
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ,  -оãо, -ю, ч. * р. изме-
рительное óстройство; а. measuring device; н. Messeinrich-
tung f  — засіб вимірювальної техніêи, в яêомó виêонóєть-
ся лише одна зі сêладових частин процедóри вимірювань
(вимірювальна операція). ДСТУ 2681-94. Див. ãлибинні
вимірювальні пристрої.
ВИМІРЮВАННЯ,  -…, с. * р. измерение, а. measurement, н.
Messung f  — дія, знаходження значення фізичної величини
дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірó за
допомоãою спеціальних технічних засобів. У більшості
випадêів вимірювання — це баãаторазове спостереження
величини, що вимірюється. При цьомó одержóють ãрóпó
значень, яêі необхідно сóмісно обробити для одержання
резóльтатó. Виправлений резóльтат вимірювання одержó-
ють шляхом виêлючення систематичних похибоê. Оста-
точний резóльтат отримóють після виêлючення всіх похи-
боê вимірювання. Яêість резóльтатів В. хараêтеризóється
надійністю, правильністю і точністю. Існóють три сêла-
дові частини заãальної похибêи В. і відповідні їм поêазни-
êи яêості резóльтатів В.: ãрóбі, систематичні і випадêові
похибêи. Відсóтність ãрóбих похибоê (промахів) хараêте-
ризóє надійність резóльтатів і досяãається орãанізацією В.
Виêлючення систематичних похибоê хараêтеризóє пра-
вильність резóльтатів і досяãається за допомоãою введен-
ня спеціальних êоефіцієнтів або поправоê. Випадêові по-
хибêи є неминóчими, а їх величини і заêон розподілó ха-
раêтеризóють точність резóльтатів В.
   В. êласифіêóють: — за хараêтеристиêами точності — на
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В. однаêової та неоднаêової точності; — за числом вимір-
ювань ó ряді вимірювань — на разові та баãаторазові; — за
хараêтером В. — на статичні та динамічні; — за призна-
ченням — на технічні та метролоãічні; — за відображе-
нням резóльтатів В. — абсолютні та відносні; — за заãаль-
ними прийомами одержання резóльтатів В. — прямі; не-
прямі; сóмісні; сóêóпні.
ВИМІРЮВАННЯ НЕРІВНОТОЧНІ — вимірювання, ви-
êонані при неоднаêових óмовах; вони хараêтеризóються
різними середніми êвадратичними похибêами.
ВИМІРЮВАННЯ РІВНОТОЧНІ — вимірювання, виêо-
нані з однаêовими середніми êвадратичними похибêами;
їх можна одержати тільêи при вимірюванні однорідних ве-
личин одним чи одноãо êласó приладами, тобто величин,
що мають те саме найменóвання, тó самó розмірність.
В.С.Білецьêий.
ВИМІРЮВАННЯ ДЕБІТУ СВЕРДЛОВИНИ, -…, с. * р.
измерение дебита сêважины; а. well production (rate) measure-
ment; н. Messung f der Bohrlochförderrate f  — вимірювання
дебітó нафти, ãазó, води по свердловині, яêе виêонóється зі
встановленою періодичністю безпосередньо або біля свер-
дловини за допомоãою спеціальних пристроїв, або на ãрó-
повомó óстатêóванні чи збірномó пóнêті з допомоãою ав-
томатизованоãо ãрóповоãо óстатêóвання типó “Сóпóт-
ниê” і ін., з метою обліêó видобóвної продóêції, êонтролю
за станом свердловини і еêсплóатаційноãо обладнання.
ВИМІРЮВАННЯ ПОХИБКА,  -…, -и. ж.  — Див. похиб-
êа вимірювання.
ВИНАХІД,  -ó, ч. * р. изобретение, а. invention, н. Erfindung
f  — технолоãічне або технічне вирішення, що відповідає
óмовам патентоздатності (новизні, винахідницьêомó
рівню і промисловій придатності). Є об’єêтом промисло-
вої власності, на яêий видається патент. Винаходом мо-
же бóти пристрій, спосіб, речовина, застосóвання пристроїв
за новим раніше невідомим призначенням, штам міêроо-
рãанізмів, êóльтóра êлітини рослин і тварин. Питання
розãлядó та охорони винаходів в Уêраїні є êомпетенцією
Департаментó інтелеêтóальної власності Міністерства ос-
віти та наóêи.
ВИПАЛЮВАННЯ (ВИПАЛЕННЯ),  -…, с. * р. обжиã, а.
roasting, н. Rosten n  — процес термічної обробêи мате-
ріалів, здійснюваний для направленої зміни їх фіз. влас-
тивостей і хім. сêладó. В. застосовóють для підãотовêи рóд
і êонцентратів до подальшоãо переділó (збаãачення, ãрóд-
êóвання, дистиляції, плавêи і ін.) або отримання êінцевих
продóêтів (вапна, цементó, пористих заповнювачів, êе-
раміч. виробів і ін.). 
ВИПАРОВУВАНІСТЬ (ВИПАРОВНІСТЬ),  -ості, ж. * р.
испаряемость; а. (e)vaporability, volatility; н. Verdampfungs-
fähigkeit f  — потенційно можливе випаровóвання з повер-
хні рідини за даних óмов. В. êільêісно більша від випаровó-
вання ó значенні 2.
ВИПАРОВУВАННЯ,  -…, с. * р. испарение; а. evaporation;
volatilization; vaporization; н. Verdampfung f  — 1) Процес пе-
реходó речовини з рідêоãо чи твердоãо станó в ãазопод-
ібний (парó). 2) Наслідоê, резóльтат процесó випаровóван-
ня. В. залежить від температóри і насиченості парою нав-
êолишньоãо середовища, площі і станó поверхні тощо.
Випаровóвання над водною поверхнею визначають за до-
помоãою емпіричних формóл, одержаних при виêо-
ристанні заêонó Дальтона:

;

е = Е ′п — А (Т — Т ′) po,
де Q — êільêість води, що випарóвалася з деяêої поверхні
за одиницю часó; k — êоефіцієнт пропорційності; dв — де-
фіцит волоãості повітря; po — атмосферний тисê; S — пло-
ща випарної поверхні; Е п — прóжність насиченої пари за
даної температóри; е — прóжність водяної пари за тієї са-
мої температóри; Т — абсолютна температóра над повер-
хнею випаровóвання; А — êоефіцієнт, що враховóє
швидêість вітрó; Т ′ — поêаз температóри зволоженоãо
термометра; Е ′п — прóжність насиченої пари за темпера-
тóри зволоженоãо термометра. В.С.Бойêо.
ВИПЕРЕДЖУЮЧА РОЗРОБКА ГАЗОВОЇ ШАПКИ,
-ої, -и, -…, ж. * р. опережающая разработêа ãазовой шап-
êи; а. advanced development of gas cap; н. zuvorkommende Aus-
beutung f der Gaskappe f  — введення в розробêó ãазової
шапêи, яêе випереджóє в часі розробêó нафтової частини
нафтоãазовоãо поêладó.
ВИПЕРЕДЖУЮЧА РОЗРОБКА ПЛАСТА,  -ої, -и, -…,
ж. * р. опережающая разработêа пласта; а. advanced reser-
voir development; н. zuvorkommende Schichteausbeutung f  —
розробêа баãатопластовоãо еêсплóатаційноãо об’єêта, що
передбачає відбирання нафти з найбільш дебітноãо про-
дóêтивноãо пласта (особливо яêщо він є нижнім) вищими
темпами, ніж з інших пластів об’єêта.
ВИПЕРЕДЖУЮЧІ ВИДОБУВНІ СВЕРДЛОВИНИ,
-их, -них, -н, мн. * р. опережающие добывающие сêважины;
а. advanced producing wells; н. zuvorkommende Förderungs-
bohrlöcher n pl  — вибірêові свердловини з числа намічених
в технолоãічній схемі розробêи, яêі бóряться і вводяться в
еêсплóатацію першочерãово в період пробної еêсплóатації
або з початêó промислової розробêи поêладó (еêсплóата-
ційноãо об’єêтó) з метою одержання додатêових ãеолоãо-
промислових даних.
ВИПИЛЮВАННЯ КАМЕНЮ,  -…, с. * р. выпиливание
êамня, а. stone sаwing, н. Aussägen n der Steinblöcke m pl  —
відоêремлення êаменю від ãірсьêоãо масивó êаменерізними
машинами; застосовóється при видобóтêó стінових та об-
лицювальних блоêів. В.ê. здійснюють на відêритих та пі-
дземних розробêах. При переміщенні êаменерізної машини
вздовж вибою в ãірсьêомó масиві здійснюються розрізи ó
трьох взаємоперпендиêóлярних площинах.
ВИПЛАВКА ПІДЗЕМНА,  -и, -ої, ж. * р. выплавêа под-
земная, а. underground fusion, smelting, н. Untertageschmel-
zung f, unterirdische Schmelzarbeit f  — свердловинний метод
видобóтêó ê.ê. переведенням їх ó рідêий стан на місці за-
ляãання за допомоãою теплоносія. В.п. запропонована і
розроблена для родовищ самородної сірêи і основана на
порівняно низьêій (112,8-119оС) температóрі плавлення
елементарної сірêи. Метод вперше запропонований
Г.Фрашем в США(1880). Знайшов застосóвання для
розробêи сірчаних родов. в США, Меêсиці, Польщі,
Іраці, Уêраїні (сірчані родов. Передêарпаття). Технол.
схема В.п. вêлючає: óстановêó для приãотóвання теплоно-
сія — води з т-рою 165 оС (êотельна з хімводоочистêою),
поверхневі êомóніêації, видобóвні свердловини. Сьоãодні
область застосóвання В.п. розширюється на родов. ртóті,
бітóмів, висоêов’язêої нафти та ін. Див. підземна розробêа
родовищ ê.ê.
ВИПРАВКА (ВИРІВНЮВАННЯ) ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ,
-и, -…, ж.  — Див. залізнична êолія.
ВИПРОБОВУВАННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ ПРИ-
ЛАДІВ,  -…, с.  — Див. марêшейдерсьêо-ãеодезичні прилади
та інстрóменти.Q
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ВИПРОБОВУВАННЯ ПЛАСТІВ,  -…, с. * р. опробование
пластов; а. testing of producing horizons, seam testing, formation
testing; н. Förderhorizonttest m  — визначення меж продóê-
тивноãо інтервалó нафтоãазоносноãо пласта, йоãо нафто-
ãазонасиченості, а таêож величин пластовоãо тисêó і тем-
ператóри; проводиться ã.ч. ó процесі бóріння розвідóвал-
ьних свердловин на нафтó і ãаз до опóсêання обсадної êоло-
ни. В.п. здійснюється з допомоãою відбирання пластовоãо
флюїдó êаротажним випробóвачем, яêий опóсêається ó
свердловинó на êабелі-êанаті, або випробóвачем, яêий
сêидається в бóрильні трóби. Поряд з таêим В.п. в процесі
бóріння свердловин проводиться таêож випробовóвання
пластів (в основномó до опóсêання обсадної êолони, ви-
нятêом є випадêи випробóвань ó обсаджених свердлови-
нах, пробóрених ó нестійêих ãірсьêих породах, або до-
розвідêи вище розміщеноãо пласта, не випробóваноãо в
процесі бóріння), яêі здійснюються з допомоãою випробó-
вачів пластів, що опóсêаються ó свердловинó на бóрильних
або насосно-êомпресорних трóбах. За резóльтатами вип-
робовóвання пластів визначають êоефіцієнти прониêності
ãірсьêих порід ó привибійній і віддаленій від свердловини
зонах пласта, êоефіцієнти ãідропровідності і п’єзопров-
ідності, пластові тисê і температóрó, розрахóнêовий êо-
ефіцієнт продóêтивності пласта та ін. У процесі випробó-
вання пласта збóджóють приплив рідини (ãазó) з привибі-
йної зони ó свердловинó, здійснюють відбирання пластово-
ãо флюїдó і проводять ãідродинамічні дослідження пласта.
Для цьоãо виêористовóють випробовóвачі пластів марêи
КВІ (êомплеêт випробовóвальноãо інстрóментó), баãато-
циêлові випробовóвачі пластів марêи БВГ (баãатоциêло-
вий випробовóвач ãідравлічний), випробовóвачі амери-
êансьêих фірм “Jonston”, “Halliberton” і “Lynes”. В.С.Бой-
êо.
ВИПРОБУВУВАННЯ  ПЛАСТІВ У ПРОЦЕСІ БУРІН-
НЯ,  -…, с. * р. опробование пластов в процессе бóрения; а.
formation testing in the process of drilling; н. Förderhorizonttest m
bei der Bohrung f  — Див. випробовóвання пластів.
ВИПРОБОВУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПА-
ЛИН,  -…, с. * р. опробование месторождений полезных ис-
êопаемых, а. testing of deposits; н. Bemusterung f der Lagerstät-
ten f pl  — процес вивчення яêісноãо і êільêісноãо сêладó і
властивостей природних óтворень родовищ ê.ê. Резóльтати
слóжать основою для виділення і оêонтóрювання про-
мислово цінних сêóпчень, природних і технол. типів і
сортів ê.ê., підрахóнêó їх запасів, ведення ãеол.-розвідó-
вальних і еêсплóатаційних робіт, виборó способó перероб-
êи мінеральної сировини, визначення втрат і розóбожóван-
ня, вживання заходів оптимізації виêористання надр і бо-
ротьби із забрóдненням довêілля. Процес В.р. розділяється
на три етапи: відбір проб, їх обробêа і аналіз (випробóван-
ня). Відбір проб здійснюється в оãоленнях, різних ãірн. ви-
робêах і бóрових свердловинах яê в óмовах заляãання, таê і з
відбитої або сêладованої маси. Виділяються три ãрóпи
способів відборó проб в ãірн. виробêах: точêові, лінійні і
об'ємні. Обробêа проб вêлючає дроблення, перемішóвання
і сêорочення. Для визначення повноãо хім. сêладó при-
родних óтворень, вмістó êорисних êомпонентів і шêідливих
домішоê в надрах і мінеральній сировині застосовóються
хімічні (спеêтральний, êільêісний) і фізичні (рентãе-
носпеêтральний, рентãенорадіометричний, атомно-аб-
сорбційний, ядерно-фізичний і ін.) методи. Мінерало-
ãічні дослідження виêористовóють для óточнення мін-
еральноãо і петроãрафічноãо сêладó ê.ê. і вмісних порід,

вмістó і балансó розподілó êорисних (основних і попóтних)
êомпонентів і елементів домішоê, пов'язаних з оêр. мінер-
алами. Технолоãічно випробовóвання здійснюються в лабо-
раторних, напівпром. і пром. масштабах. Лабораторні
випробóвання дозволяють отримати принципові способи і
схеми переробêи мінеральної сировини, а напівпромислові
і промислові — вибрати найбільш ефеêтивні з них і óточ-
нити техніêо-еêономіч. поêазниêи технол. процесó, що
забезпечóє êомплеêсне вилóчення (добóвання) êорисних
êомпонентів. Б.С.Панов.
ВИПРОБУВАННЯ ВІДОМЧІ,  -нь, -чих, мн. * р. ведомс-
твенные испытания; а. official tests; н. Ressortprüfung f, ämtli-
cher Versuch m  — випробóвання, що проводяться êомісією з
представниêів заціêавленоãо міністерства чи відомства.
ДСТУ 3021-95.
ВИПРОБУВАННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ СВЕРДЛОВИ-
НИ,  -…, с. * р. испытания ãерметичности сêважины; а.
testing of well (hole) sealing; н. Prüfung f der Bohrlochdichtheit f 
— перевірêа ãерметичності обсадної êолони шляхом її оп-
ресóвання і зниження рівня рідини ó свердловині (див. ãер-
метичність пробóреної свердловини).
ВИПРОБУВАННЯ МІЖВІДОМЧІ,  -нь, -чих, мн. * р. ис-
пытания межведомственные, а. interdepartmental tests; н.
zwischenbehördliche Teste m pl  — випробóвання, що прово-
дяться êомісією з представниêів деêільêох заціêавлених
міністерств та (чи) відомств, або приймальні випробóван-
ня встановлених видів продóêції для приймання сêладо-
вих частин об'єêта, розробленоãо спільно деêільêома
відомствами. ДСТУ 3021-95.
ВИПРОБУВАННЯ СВЕРДЛОВИН,  -…, -н, с. *р. испы-
тание сêважин; а. hole testing; well testing; н. Bohrlochprobe f;
Bohlocherforschung f; Bohlochtest m  — перевірêа свердловин
на стійêість до певноãо впливó, на здатність до певної дії
(напр., на ãерметичність, на дебітність).
ВИПРОМІНЕННЯ,  -…, с. * р. излóчение, а. radiation, ema-
nation, emission; н. Strahlung f  — промениста енерãія елеêт-
ромаãнітних хвиль, що випромінюються (випóсêаються)
матеріальним тілом. В. розрізнюється за потóжністю
(êільêісна хараêтеристиêа) і за спеêтральним сêладом
(яêісна хараêтеристиêа). Розрізнюють монохроматичне і
сêладне В. Монохроматичне — випромінення визначеної
довжини хвилі, хараêтеризóється потóжністю або пото-
êом; сêладне — випромінення, що сêладається або з êінц-
евоãо числа монохроматичних випромінювань (перерив-
частий лінійчатий спеêтр), повна хараêтеристиêа яêоãо
визначається потóжністю монохроматичних випромін-
ювань, що óвійшли до йоãо сêладó, або з безперервноãо
рядó монохроматичних випромінювань. У цьомó випадêó
воно хараêтеризóється заãальною потóжністю і її безпере-
рвним розподілом по довжинах хвиль óсередині всьоãо
спеêтральноãо діапазонó. Власне дія, процес випóщення
елеêтромаãнітних хвиль матеріальним тілом — випромін-
ювання. В.С.Білецьêий.
ВИПРОМІНЕННЯ ЗЕМЛІ,  -…, с. * р. излóчение Земли, а.
terrestrial radiation, н. Erdeausstrahlung f, Erdestrahlung f  —
промениста енерãія, випромінювана планетою ó навêо-
лишній простір. Розрізняють випромінення земної по-
верхні й Землі яê планети (разом з атмосферою). Випро-
мінення земної поверхні становить 0,8-3,3 Дж/см2; випро-
мінення Землі яê планети — 57% від заãальноãо надход-
ження сонячної радіації. Відомості про випромінювання
Землею дають змоãó визначити термічний режим оêремих
частин Землі.
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ВИПУСК,  -ó, ч. * р. выпóсê, а. dischange, н. Austrag m — тех-
нолоãічна операція послідовноãо (періодичноãо) видален-
ня відбитої êорисної êопалини з очисноãо просторó або аêó-
мóлюючої ємності (бóнêера) під дією сили ваãи. В. з очисно-
ãо просторó здійснюється на ãоризонт, яêий розташова-
ний в нижній частині виїмêової дільниці через спеціальні
виробêи — дóчêи. Розрізняють В. торцевий — В. обваленої
рóди з очисноãо просторó через торець виробêи, яêó поãа-
шають. 
ВИРВА,  -и, ж. * р. воронêа, а. crater, explosion funnel, blast-
ing cone, н. Trichter m  — 1) Провал на земній поверхні не-
велиêих розмірів, що має в ãоризонтальномó перетині
формó, близьêó до êола. 2) Виїмêа в  ґрóнті чи твердій
ãірсьêій породі, óтворена дією вибóхó зарядó ВР. 3) Знижен-
ня вільної чи напірної поверхні підземних вод навêоло
свердловини,   êолодязя   і   ін.   виробоê, виêлиêане відêач-
óванням. 4) Розширена частина випóсêноãо отворó підня-
ттєвої виробêи (дóчêи), що має формó зрізаноãо êонóса.
ВИРІВНЮВАННЯ ПРОФІЛЮ ПРИПЛИВУ,  -…, с. * р.
выравнивание профиля притоêа; а. equalization of influx (in-
flow) profile; н. Messung f des Zuflussprofils n  — виêонання
операцій, що сêеровані на збільшення припливó рідини із
низьêопрониêних пластів і обмеження припливó води із
висоêопрониêних пластів шляхом діяння на привибійнó
зонó даної свердловини або реãóлювання наãнітання води
по розрізó еêсплóатаційноãо об’єêта в сóсідніх наãнітал-
ьних свердловинах чи створення потоêосêеровóвальних
бар’єрів ó міжсвердловинних зонах пласта.
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЇ,  -…, с. * р. выравнивание
(планирование) територии; а. territory levelling, grading; н.
Oberflächenplanierung f  — вирівнювання поверхні тери-
торії, ґрóнтó механічним способом, напр., під час виêо-
нання підãотовчих робіт при êапітальномó ремонті сверд-
ловин.

ВИРІЗУВАННЯ ДРУГО-
ГО СТОВБУРА,  -…, с. * р.
зарезêа второãо ствола; а.
directional drilling of second
slant hole, side-tracking; н.
Ausschneiden n der zweiten
Säule f  — початоê бóріння ó
стовбóрі свердловини дрó-
ãоãо похило-сêерованоãо
стовбóра.
ВИРОБКА ГІРНИЧА,  -и,
-ої, ж. * р. выработêа ãор-
ная, а. mine working, entry, н.
Grubenbau m  — спорóда,
призначена для забезпечен-
ня процесó добóвання êо-
рисної êопалини; штóчна по-
рожнина в надрах Землі або
на її поверхні, що óтворена
в резóльтаті ведення ãірн-
ичих робіт. В.ã., що прове-
дені в надрах Землі (неза-
лежно від наявності ó них

виходó на поверхню), називають підземними, а проведені
на поверхні Землі — відêритими. Розрізняють таêі В.:
відêатнó, двоêолійнó, одноêолійнó, допоміжнó, за паді-
нням, за підняттям, за простяãанням, захрещенó, обãіннó,
обхіднó, підãотовчó, підняттєвó, поãашенó, польовó, похи-
лó, проміжнó, розвідóвальнó, розêривнó, сóміжнó. В за-

ãальномó випадêó в основі êласифіêацій В.ã. лежать їх
призначення, положення в товщі ã.п., положення в про-
сторі та ін. Проведення В.ã. здійснюється вибóховим, ме-
ханіч., ãідравліч. способами. В.ã. спорóджóються верти-
êальними (стовбóри шахтні, шóрфи, ґезенêи, бóрові сверд-
ловини і ін.), похилими (бремсберґи, похили), ãоризонталь-
ними (штольні, êвершлаґи, штреêи і ін.). Див. виробêа пі-
дняттєва, виробêа польова, виробêи ãірничі вертиêальні,
виробêи ãірничі ãоризонтальні, відêрита ãірнича виробêа,
виробêи ãірничі ãрóпові, виробêи ãірничі підземні, виробêи
розрізні, виробêи шарові, бремсберґ, похил, ґезенê, свердло-
вина, шóрф, підãотовчі виробêи, підãотовлюючі виробêи,
орт, мінні виробêи. К.Ф.Сапицьêий, А.Ю.Дриженêо.
ВИРОБКА ГІРНИЧА ВІДКРИТА,  -и, -ої, ої, ж.   — Див.
відêрита ãірнича виробêа.
ВИРОБКА ПІДНЯТТЄВА,  -и, -ої, ж. * р. выработêа вос-
стающая, а. entry, raise; н. schwebender Grubenbau m, Auf-
hauen n  — êрóтонахилена виробêа, що не має безпосеред-
ньоãо виходó на земнó поверхню і слóãóє для перепóсêó
ê.ê. або породи, доставêи заêладних і ін. матеріалів з од-
ноãо ãоризонтó на інший, переміщення людей, вентиля-
ції, проêладення трóбопроводів та елеêтроêабелів, а таêож
для розвідóвальних цілей. На рóдних шахтах В.п. назива-
ють підняттєвою, а на вóãільних — ґезенê. Крім тоãо, до
підняттєвих можна зарахóвати таêі виробêи: шóрф, сêат,
сліпий стовбóр тощо.
ВИРОБКА ПОЛЬОВА,  -и, -ої, ж. * р. выработêа поле-
вая, а. rock drift, tunnel, stone drift, lateral working; н. Feldort n,
Richtstrecke f , Ausrichtungsbau m  — підземна ãірн. виробêа,
що проводиться по породах на деяêій відстані від поêладó
(пластó) êорисної êопалини та, яê правило, паралельно по-
верхні поêладó або пластó. Застосовóються, êоли штреêи,
що проводяться в пласті, важêо підтримóвати в робочомó
стані або êоли виêористання В.п. доцільне еêономічно —
сóмарні витрати на їх проведення і підтримêó протяãом
заданоãо термінó слóжби менші аналоãічних витрат по
пластових виробêах.
ВИРОБКИ ГІРНИЧІ АКУМУЛЮЮЧІ,  -оê, -чих, -чих, мн.
* р. выработêи ãорные аêêóмóлирóющие, а. accumulating work-
ings, н. Grubenbaue m pl für Akkumulation f  — виробêи, що слó-
жать для доставêи êорисної êопалини з деêільêох очисних
вибоїв до відêатної виробêи. В.ã.а. можóть бóти ãоризон-
тальними (штреê, орт), похилими або вертиêальними

Рис. Форми поперечноãо перерізó 
і види êріплення виробоê: а – 
прямоêóтна; б – трапецієпо-
дібна; в – сêлепінчаста, êріпле-
ння залізобетонне монолітне; ã 
– сêлепінчаста (півцирêóльна), 
êріплення металеве арêове; д – 
êрóãла, êріплення монолітне бе-
тонне; ж – поліãональна, êрі-
плення залізобетонне збірне.

Рис. Схема підземних ãірничих виробоê: 1 – основний ствол; 2 – вен-
тиляційні стволи; 3 – основний êвершлаґ; 4 – відêотні штреêи; 5 – 
допоміжні êвершлаґи; 6, 7 – штреêи по êорисній êопалині; 8 – ор-

ти-заїзди; 9 – міжповерхові підняттєві (за В.Ф.Бизовим)
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(підняттєвими). Горизонтальні В.ã.а. звичайно обладнó-
ються для механічної доставêи сêреперними або êонвеєр-
ними óстановêами.
ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ВЕРТИКАЛЬНІ,  -оê, -чих, -них,
мн. * р. выработêи ãорные вертиêальные, а. vertical workings,
н. senkrechte Grubenbaue m pl  — ãірничі виробêи, пройдені ó
вертиêальномó напрямêó. До В.ã.в. відносять стволи шах-
тні, стволи шахтні сліпі, ґезенêи, шóрфи, свердловини та ін.
ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ,  -оê, -чих, -них,
мн. * р. выработêи ãорные ãоризонтальные, а. horizontal work-
ings, level workings, н. sohlige Grubenbaue m pl  — виробêи, про-
ведені ãоризонтально або з незначним нахилом ó товщі
êорисної êопалини або по породі. До них належать штольні,
êвершлаґи, штреêи, орти, просіêи.
ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ГРУПОВІ,  -оê, -чих, -вих, мн. * р.
выработêи ãорные ãрóпповые, а. group mine workings, н. Grup-
pengrubenbaue m pl  — підземні виробêи, що обслóãовóють
розробêó деêільêох пластів, жил та ін., а таêож поверхів,
дільниць (на êонцентраційномó ãоризонті).
ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ЗАПЛАНОВАНІ,  -оê, -чих, -них,
мн. * р. ãорные выработêи планирóемые, а. planned mine
workings,  н. geplante Grubenbaue m pl  — намічóвані до про-
ведення в плановомó періоді ãірничі виробêи, необхідні
для забезпечення плановоãо видобóтêó êорисної êопалини і
перспеêтивноãо розвитêó ãірничих робіт.
ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ПІДЗЕМНІ,  -оê, -чих, -них, мн. * р.
выработêи ãорные подземные, а. underground mine workings,
н. unterirdische (untertägige) Grubenbaue m pl  — порожни-
ни в товщі êорисної êопалини або породи, що óтворюються
в резóльтаті ведення ãірничих робіт. В.ã.п. поділяються на
розêривні, підãотовчі та очисні. За  положенням відносно
ãоризонтальної площини виробêи бóвають: ãоризонтальні,
похилі та вертиêальні.
ВИРОБКИ РОЗРІЗНІ,  -оê, -них, мн. * р. выработêи раз-
резные, а. opening workings, first workings; н. Aufschlussorte n
pl  — 1) Виробêи, з яêих починаються роботи виймання та
вилóчення розêривó або видобóтêó êорисної êопалини ó но-
вих êар'єрах або на нових ãоризонтах діючих êар'єрів. 2)
Підземні виробêи, з яêих починаються очисні роботи в
êожномó новомó виїмêовомó полі (блоці, поверсі, панелі,
ярóсі і т. д.) шахти або рóдниêа.
ВИРОБКИ ШАРОВІ,  -оê, -вих, мн. * р. выработêи слое-
вые, а. sliced workings, н. Schichtensorte n pl  — виробêи, що
проведені, яê правило, по êорисній êопалині та слóжать
транспортними і вентиляційними шляхами для підãото-
вчих і очисних вибоїв тільêи одноãо шарó, пласта або поê-
ладó. В.ш. проводять із залишенням стелини або на всю
висотó шарó.
ВИРОБЛЕНИЙ ПРОСТІР,  -оãо, -ó, ч. * р. выработанное
пространство, а. goaf, gob, worked-out area, н. abgebauter
Grubenraum m, alter Mann m  — 1) При розробці родовищ
підземним способом — простір, що óтворюється після ви-
добóвання êорисної êопалини внаслідоê ведення очисних
робіт. 2) При розробці родовищ відêритим способом —
простір, що óтворюється після видобóвання êорисної êо-
палини та вмісних порід в êонтóрах êар'єрó.
ВИРОБНІ КАМЕНІ,  -их, -ів, мн. * р. поделочные êамни, а.
semiprecious stone, н. Schmucksteine m pl, Halbedelsteine m pl 
— мінерали та ãірсьêі породи з цінними властивостями
(ãарне забарвлення або стрóêтóрний рисóноê, в’язêість
тощо), в резóльтаті чоãо їх виêористовóють для виãотов-
лення хóдожніх і деêоративних виробів. В.ê. — яшма,
мармóровий оніêс, обсидіан, ãаãат, êремінь, ãрафічний

пеãматит, флюорит, лиственіт, змійовиê, êварцит êоль-
оровий і авантюриновий, селеніт, êольоровий мармóр і
ін. Прийнято розрізняти: тверде В.ê. тв. 5 і вище за шêа-
лою Мооса (яшми, рисóнчатий êремінь, сêам'яніле де-
рево, ãрафіч. пеãматит, обсидіан, авантюриновий êвар-
цит) і м'яêі тв. 4 і нижче (мармóровий оніêс, ãаãат, сер-
пентиніт, ґіпс-селеніт, аãальматоліт та ін.). Найбільш
рідêісні і висоêодеêоративні êамені, яêі частêово виêо-
ристовóються в ювелірних і ювелірно-ãалантерейних ви-
робах, — малахіт, лазóрит, нефрит, жадеїт, чароїт,
аãат, родоніт та ін., — іноді виділяються в особливó ãрó-
пó ювелірно-виробноãо êаміння. На території Уêраїни
В.ê. є в Карпатах, Кримсьêих ãорах, на Донбасі, в межах
Уêраїнсьêоãо щита. Кольорове êаміння бóло першою си-
ровиною для виробноãо промислó в Рóсі-Уêраїні. З оврó-
цьêих пірофілітових сланців виãотовляли прясла, побó-
тові речі, барельєфи, різьблені сарêофаãи. Для приêрас
виêористовóвали янтар, сердоліê, ãірсьêий êришталь. У
XVIII-XIX ст. міжнародної слави набóли óêраїнсьêі лаб-
радорити. В Уêраїні є понад 120 перспеêтивних проявів
В.ê. Відомі родовища пеãматитó, лабрадоритó, êварцитó,
мармóрó, пірофілітовоãо сланцю, родонітó, ґіпсó, алóнітó,
анãідритó. Значними є прояви димчастоãо êварцó, моріонó,
ãірсьêоãо êришталю, содалітó, êольоровоãо халцедонó, яш-
ми, ãаãатó, малюнчастоãо êременю, óнаêітó, ãрафічноãо
пеãматитó, чорноморитó. Обробляє В.ê. фабриêа ВО
“Західêварцсамоцвіти” (м. Володарсьê-Волинсьêий Жи-
томирсьêої обл.), спеціалізовані майстерні в м.Києві.
В.С.Білецьêий.
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ,  -ої, -ності, ж. * р. произ-
водственная мощность, а. production capacity,  productive ca-
pacity; н. Betriebskapazität f  — розрахóнêовий, маêсималь-
но можливий річний (добовий) випóсê продóêції або об-
сяã переробêи сировини в номенêлатóрі і асортименті, що
передбачається на плановий період при повномó виêо-
ристанні виробничоãо обладнання і площ з óрахóванням
застосóвання передової технолоãії, орãанізації виробниц-
тва і праці. 
ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. производствен-
ная фóнêция, а. production function, н. Betriebsfunktion f  —
залежність êінцевоãо виходó продóêції чи її вартості від
виêористання різних фаêторів виробництва,  êонêретних
видів ресóрсів і затрат, подана в математичній формі. Яê
правило, застосовóють прості фóнêції з однією або êільê-
ома змінними — лінійнó, êвадратичнó, степеневó, поêаз-
ниêовó, ãіперболічнó тощо.
ВИРОБОК ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ,  -…, -оãо, -…,
с. * р. выработоê параллельное соединение, а. parallel connec-
tion of workings; н. Parallelverbindung f der Grubenbaue m pl
— (в рóдниêовій вентиляції, на транспорті, водовідливі) —
з’єднання, при яêомó виробêи в одномó пóнêті роз-
ãалóжóються і знов з'єднóються в іншомó. 
ВИРОБОК ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ,  -…, -оãо, -…,
с. * р. выработоê последовательное соединение, а. series con-
nection of workings; н. Reihenverbindung f der Grubenbaue m pl 
— з’єднання, при яêомó одна виробêа примиêає до іншої,
бóдóчи її продовженням. Заãальні опір та депресія при ць-
омó дорівнюють сóмі опорів і депресій оêремих виробоê.
ВИРОСТИ,  -ів, мн. * р. выросты, а. outgrowth, н. Mineral-
körner n pl  — зерна висоêотемператóрних мінералів, яêі
доросли в осадових товщах. У цирêонó вони мають виãляд
зóбців на поверхні оêрóãлих зерен, ó ґранатó — óтворю-
ють стóпінчастó поверхню та ін.
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ВИРУБУВАННЯ КУТКА,  -…, с. * р. вырóбêа êóтêа, а. cut-
ting of a buttock, н. Aushiebung f der schwerzugänglichen Stelle
f  — операції по відбійці та виїмці вóãілля ó êінцевій ділянці
очисноãо вибою. Здійснюються в êожномó циêлі виїмêи для
збереження постійної довжини лави. 
Виêонавчий орãан виймальної машини не доходить до

êінця лави на êорпóс машини. Внаслідоê цьоãо тóт зали-
шається невелиêа ділянêа невийнятоãо пласта, ширина
яêої дорівнює ширині захватó виêонавчоãо орãанó вий-
мальної машини, а довжина сêладає деêільêа метрів.
Виїмêó вóãілля на цій ділянці виêонóють за допомоãою бó-
ровибóхових робіт. Іноді В.ê. здійснюють віялоподібними
рóхами виймальної машини або спеціальними виймаль-
ними засобами для вирóбóвання верхньої та нижньої ніш
(до 10 м êожна). 
ВИРУБУВАННЯ (НАРІЗКА) КУТКА УСТУПУ,  -… (-и),
-…, с.(ж.) * р. вырóбêа (нарезêа) êóтêа óстóпа, а. cutting of
a bench end, н. Aushiebung f der schwerzugänglichen Strossen-
stelle f  – на êрóтих пластах – виймання вóãілля на ширинó
óстóпó в верхній частині лави, що виêонóється здебільш-
оãо за допомоãою відбійних молотêів.
ВИСАДЖЕННЯ, ВИСАДЖУВАННЯ (ПІДРИВАННЯ),
-…, с. * р. взрывание, а. explosion, н. Sprengen n, Schiessarbei-
ten f pl  — процес збóдження детонації зарядів ВР в заданій
послідовності та в заданий момент часó засобами, що за-
безпечóють безпечність цієї роботи. Розрізнюють В. пер-
винне (вибóхова відбійêа ã.п. від масивó), вторинне (В.
êрóпних шматêів породи, яêі виниêли під час первинноãо
В). Див. таêож висадження баãатоетапне, висадження воã-
неве, висадження баãаторядне, висадження êоротêоóповіл-
ьнене, висадження миттєве, висадження рівне, висадження
óповільнене, висадження засоби, висадження способи, висад-
ження стрóсне безполóм’яне висадження, стрóсне підрива-
ння, êамóфлет, елеêтричне висадження, бóферне висаджен-
ня, висадження êамóфлетне, висадження êамóфлет-
но-стрóсне, елеêтровоãневе висадження.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) БАГАТОЕТАПНЕ,
-…, -оãо, с. * р. взрывание мноãоприемное, а. multiple blasting;
н. mehrmaliges Sprengen n  — висадження в деê. етапів ó
шахтах, небезпечних за ãазом і пилом. Спочатêó заряджа-
ються і висаджóють врóбові шпóри, потім після провітр-
ювання і ліêвідації можливих вибóхонебезпечних êонцен-
трацій метанó, що óтворюються, або вóãільноãо пилó
заряджають і висаджóють відбійні і оêонтóрюючі шпóри. З
поч. 60-х рр. ХХ ст. бóло замінене більш ефеêтивним
висадженням êоротêоóповільненим.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) БАГАТОРЯДНЕ,  -…,
-оãо, с. * р. взрывание мноãорядное, а. multi-row blasting; н.
Mehrreihensprengung f  — висадження в заданій послідо-
вності з певними інтервалами óповільнення деê. рядів
(звичайно двох і більше) вибóхових свердловин або шпóрів
для дроблення масивів ã.п. Виêористовóється для створен-
ня велиêих об'ємів (200 тис. м3 і більше) висадженої ãірн.
маси і подальшої безперебійної висоêопродóêтивної ро-
боти вантажноãо і трансп. обладнання при відêритих і пі-
дземних розробêах. Особливо ефеêтивно В.б. застосо-
вóється при широêих робочих майданчиêах на óстóпах
рóдних êар'єрів, а таêож для ослаблення вóãільноãо масивó
при відêритій розробці з виêористанням роторних еêсêава-
торів. Див. таêож сітêа свердловин.
ВИСАДЖЕННЯ В «ЗАТИСНЕНОМУ» СЕРЕДОВИЩІ
(НА ПІДПІРНУ СТІНКУ),  -…, с. *р. взрывание в «зажа-
той» среде (на подпорнóю стенêó), а. tight-face blasting, н.
Sprengung f in der eingeklemmten Umgebung f (auf die Stütz-

mauer f gerichtet) — висадження масивó ã.п. ãрóпою зарядів,
êоли відêрита поверхня óстóпó приêрита певним об’ємом
раніше виêиненої породи. Цей метод застосовóється для
міцних та середньої міцності порід з інтенсивною тріщин-
óватістю. Метод одержав широêе застосóвання при пі-
дземній відбійці рóд.
ВИСАДЖЕННЯ ВОГНЕВЕ,  -…, -оãо, с. * р. взрывание оã-
невое, а. cap-and-fuse blasting, fuse blasting; н. Zündschnurzün-
dung f  — спосіб висаджóвання за допомоãою êапсóля-де-
тонатора з введенням в ньоãо відрізêа воãнепровідноãо
шнóра (запальна трóбêа). Тривалість запалювання êожно-
ãо відрізêа 3-10 с, тривалість ãоріння шнóра — 60 с (за цей
час робітниê, яêий виêонóє висадження, повинен дістат-
ися óêриття). Мінім. довжина шнóра дорівнює ãлибині за-
êладання патрона-бойовиêа плюс 25 см (яê правило, не
менше 1 м), маêсимально — 10 м. Одночасно з запалю-
вальною ãотóється êонтрольна трóбêа, довжина шнóра в
яêій на 60 см менша. Контрольна трóбêа запалюється
першою, після її зãоряння підривниê зобов'язаний поêи-
нóти вибій. Добором довжини і послідовності запалюван-
ня шнóрів можна досяãнóти необхідної послідовності ви-
садження зарядів. Один підривниê ó вибої не повинен пі-
дпалювати більше 16 шнóрів. Запалюють шнóри сірн-
иêом, відрізêом тоãо ж шнóра, відрізêом тліючоãо ґнотó,
патрончиêом. Тривалість ãоріння відрізêа повинна забез-
печóвати відхід підривниêа в безпечне місце і, êрім тоãо,
заданó послідовність вибóхó êожноãо зарядó в серії. В.в.
застосовóється на відêритих роботах і в шахтах, за ãазом і
пилом (забороняється застосовóвати при проходженні
вертиêальних виробоê). Виêористовóється при індивідóа-
льних зарядах, а таêож при послідовномó висаджóванні
ãрóпи зарядів відносно невелиêої величини. Поряд з про-
стотою застосóвання і дешевизною засобів ініціювання
треба підêреслити підвищенó небезпеêó В.в. пов’язанó з
можливими ãазовиділеннями. А.Ю.Дриженêо.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) ЗАСОБИ,  -…, -ів, мн.
* р. взрывания средства, а. explosive means, н. Sprengmittel n 
— засоби, за допомоãою яêих передається початêовий
імпóльс зарядó до ВР і збóджóється її вибóх (детонація). До
В.з відносять êапсóлі-детонатори, елеêтродетонатори,
детонóючий шнóр, системó висадження “Нонель”, воãне-
провідний шнóр, засоби для займання воãнепровідноãо шнó-
ра, елеêтрозапалювачі, піротехнічні óповільнювачі (дето-
наційні реле) тощо.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) КАМУФЛЕТНЕ,  -…,
-оãо, с. * р. взрывание êамóфлетное, а. camouflet blasting; н.
н. Bohrlochauskesselung f  — висадження розосереджених
зарядів ó насêрізних свердловинах, паралельних очисномó
вибою, яêі розташовóють на відстані 5-8 м одна від одної.
Застосовóється на пластах небезпечних за ãірничими óда-
рами. Мета таêоãо висадження — зменшення міцності вóã-
ільноãо масивó, надання йомó більшої податливості і, та-
êим чином, зменшення імовірності рóйнівних ãірничих
óдарів.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) КАМУФЛЕТНО-
СТРУСНЕ, -…, -оãо, с. — висадження зарядів ó êамóфлет-
них свердловинах або шпóрах, пробóрених поряд зі звичай-
ними робочими свердловинами таêим чином, щоб,
по-перше, êамóфлетний заряд розташовóвався в області
найбільшої êонцентрації напрóжень спередó вибою,
по-дрóãе, êамóфлетний заряд вибóхав з óповільненням 25
мс по відношенню до робочих зарядів. В.ê.-с. застосо-
вóється на пластах, небезпечних за раптовими виêидами
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вóãілля та ãазó з метою зниження тисêó ãірсьêих порід, де-
ãазації пласта, попередження виêидів. Див. таêож висад-
ження (підривання) стрóсне.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) КОНТУРНЕ,  -…, -оãо,
с. * р. взрывание êонтóрное, а. smoothwall blasting; н. Profil-
sprengen n  — спосіб заряджання і висаджóвання зарядів в
оêонтóрюючих шпóрах (свердловинах), що забезпечóє от-
римання відносно рівної поверхні виробêи з мінімаль-
ними порóшеннями сóцільності порід за межами її проеê-
тноãо профілю. Застосовóється в ãірн. справі при прове-
денні виробоê, а таêож в ãідротехн. і трансп. бóдівництві
при спорóдженні тóнелів, êамер і виїмоê ó сêельних поро-
дах. Розрізняють попереднє і настóпне В.ê. Застосóвання
В.ê. дозволяє зменшити обсяã переборів породи за проеêт-
ним êонтóром, підвищити стійêість óêосів óстóпів, виїмоê
і ãірн. виробоê, знизити витрати на їх підтримêó і ремонт ó
процесі еêсплóатації, зменшити витратó матеріалів при
зведенні êріплення, а в досить стійêих породах виêориста-
ти більш еêономічне набризê-бетонне êріплення.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) КОРОТКОУПОВІЛЬ-
НЕНЕ,  -…, -оãо, с. * р. взрывание êоротêозамедленное, а.
millisecond delay, short-delay blasting; н. Sprengen n mit
Kurzintervallzündung f  — послідовне висаджóвання оêре-
мих зарядів або оêремих ãрóп зарядів із заздалеãідь задани-
ми проміжêами часó, що вимірюються мілісеêóндами.
Здійснюється звичайно при застосóванні елеêтродетона-
торів êоротêоóповільненої дії, а при висаджóванні дето-
нóючим шнóром — шляхом піротехнічних óповільнювачів.
Застосóвання В.ê. зменшóє сейсмічнó дію вибóхó та збіл-
ьшóє êорисне виêористання йоãо енерãії, внаслідоê чоãо
зменшóється питома витрата ВР, поêращóється дроблення
середовища вибóхом, зменшóються заêоли і ширина роз-
валó підірваної маси. Послідовність висаджóвання оêре-
мих зарядів або їхніх ãрóп в часі і просторі хараêтеризóєть-
ся схемою розстановêи óповільнень. Впровадження В.ê.
на ãірнич. підприємствах дозволило застосовóвати на
êар'єрах баãаторядне висадження свердловинних зарядів і
істотно збільшити обсяã масових вибóхів при зростанні
інтенсивності дроблення порід і зниженні сейсміч. впливó
на навêолишні спорóди; поліпшити техніêо-еêономіч.
поêазниêи роботи бóровоãо, вантажноãо і трансп. облад-
нання; збільшити безпеêó виêонання вибóхових робіт в
шахтах, небезпечних за вибóхом ãазó або пилó і темпи
проведення підãот. виробоê.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) МИТТЄВЕ,  -…, -оãо,
с. * р. взрывание мãновенноe, а. instantaneous explosion, mo-
mentary explosion, instantaneous blasting; н. augenblickliches
Sprengen n, blitzschnelles Sprengen n, Momentzündung f  — од-
ночасне ініціювання ãрóпи з більш-менш значної êіл-
ьêості зарядів. Здійснюється за допомоãою елеêтричноãо
методó висаджóвання елеêтродетонаторами миттєвої дії
або за допомоãою мережі детонóючоãо шнóра.  Застосо-
вóється при двосторонніх вибóхах на виêид і вибóхах на
сêид. Застосовóється для óтворення подовжених виїмоê
(траншей, êаналів) і відбійêи рóди на êар'єрах і шахтах при
однорядномó розташóванні зарядів, при висадженні êон-
тóрних шпóрів або свердловин, а таêож в тих випадêах, êо-
ли є небезпеêа пошêодження сóсідніх зарядів, яêщо вони
бóдóть висаджені зі сповільненням. При елеêтрич. підр-
иванні елеêтродетонатори з’єднóються, яê правило, пос-
лідовно або паралельно, рідше застосовóють змішані схе-
ми з'єднання. У всі детонатори, ввімêнені в мережó,
стрóм надходить одночасно, однаê внаслідоê їх різної

чóтливості інтервал часó між вибóхом найменш і найбільш
чóтливоãо елеêтродетонатора може досяãати 0,6-2,0 мс.
При В.м. спостеріãаються підвищений сейсміч. вплив ви-
бóхó на навêолишні об'єêти, ãірше дроблення і менша
ефеêтивність дії êожноãо зарядó, томó частіше виêористо-
вóють êоротêосповільнене висадження та сповільнене висад-
ження. 
ВИСАДЖЕННЯ НЕГАБАРИТУ БЕЗРОЗЛІТНЕ,  -…, -оãо,
с.  — Див. ãідропідривне дроблення неãабаритó.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) РІВНЕ,  -…, -оãо, с. *
р. взрывание ãладêое, а. even explosion, н. ebene Explosion f 
— різновид  висадження (підривання) êонтóрноãо, спосіб
заряджання та висаджóвання зарядів оêонтóрюючих
шпóрів і свердловин, яêий забезпечóє отримання рівної по-
верхні виробоê без порóшення масивó породи за межами
проеêтноãо êонтóрó. Для В.р. хараêтерне: зближене розта-
шóвання шпóрів або свердловин, застосóвання розосеред-
жених зарядів (заряд-ãірлянда) з патронів ВР.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) СПОСОБИ,  -…, -ів,
мн. * р. взрывания способы, а. blasting methods, н. Sprengver-
fahren n pl  — сóêóпність прийомів висаджóвання зарядів
ВР в заданій послідовності і в заданий момент часó з ви-
êористанням засобів, що забезпечóють безпеêó вибóхó.
В.с. êласифіêóються в залежності від: застосовóваних за-
собів — висадження воãневе, елеêтричне, елеêтровоãневе,
детонóючим шнóром. В залежності від інтервалів між вибó-
хами оêремих зарядів в серії розрізняють таêі В.с.: миттє-
ве, óповільнене, êоротêоóповільнене. Крім тоãо, є В.с. од-
норядні або баãаторядні на вільнó поверхню та в затиснó-
тих óмовах. Див. таêож безêапсóльне висадження, безпо-
лóм’яне висадження. 
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) СТРУСНЕ,  -…, -оãо,
с. *  р. взрывание сотрясательное, а. shock blasting, н.
Erschütterungssprengen n  — вибóхові роботи, що виêонó-
ються з дотриманням особливих вимоã на пластах, схиль-
них до раптових виêидів вóãілля і ãазó при проведенні по
вóãіллю ãоризонтальних виробоê та похилих виробоê зверхó
вниз, при вийманні вóãілля ó лавах, ó виробêах, що прово-
дяться по породах, небезпечних по виêидах, при розробці
пластів ó місцях ãеолоãічних порóшень ó випадêó вияв-
лення ознаê раптових виêидів. Див. таêож висадження êа-
мóфлетно-стрóсне.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) СХЕМА УПОВІЛЬНЕ-
ННЯ,  -…, -и, -…, ж.  — Див. схема óповільнення висаджó-
вання.
ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) УПОВІЛЬНЕНЕ,  -…,
-оãо, с. * р. взрывание замедленное, а. delay firing,  delay
blasting; н. verzögertes Sprengen n  — послідовне висаджó-
вання зарядів в одній ãрóпі або послідовне висаджóвання
деêільêох ãрóп або рядів через задані проміжêи часó, що
називаються інтервалами óповільнення. В.ó. може бóти
здійснене за допомоãою елеêтродетонаторів óповільненої
дії з інтервалами від частêи сеêóнди до деêільêох сеêóнд, а
таêож шляхом елеêтрозапалювальних трóбоê; величина
інтервалó óповільнення в цьомó випадêó реãóлюється
зменшенням довжини відрізêа воãнепровiдноãо шнóра в
трóбці. Застосовóється при проведенні підземних ãірн. ви-
робоê (безпечних за ãазом або(та) пилом), при висадженні
ã.п. на виêид і сêидання. В.ó. здійснюється елеêтричним,
воãневим або елеêтровоãневим способом. При елеêтрови-
садженні інтервали óповільнення сêладають 0,5; 1; 2; 4; 6;
8 і 10 с. Точноãо інтервалó óповільнення при воãневомó і
елеêтровоãневомó висадженні отримати не можна. Заряди
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при В.ó. розташовóються таê, щоб виêлючалася мож-
ливість їх пошêодження або порóшення вибóхом поперед-
ніх зарядів.
ВИСКОВА ЛІНІЯ,  -ї, ії, ж. * р. отвесная линия, а. sight
line, the vertical (line); н. Lot-Linie f  — напрям сили тяжі-
ння в даній точці земної поверхні. В.л. не зберіãає абсо-
лютно незмінноãо положення (напрямó) по відношенню
до нерóхомих предметів (внаслідоê збóрення від Сонця та
Місяця здійснює добові êоливання приблизно 0,02").
ВИСНАЖЕННЯ ГАЗОВОГО ПОКЛАДУ,  -…, с. * р. ис-
тощение ãазовой залежи; а. depletion of a gas pool; н. Gas-
lagererschöpfung f  — зменшення початêових запасів ãазó в
продóêтивномó пласті, пов’язане з йоãо видобóванням.
Хараêтеризóється зниженням середньоãо пластовоãо тис-
êó в поêладі (пластових тисêів ó різних точêах ãазоносноãо
пласта). Яêщо при цьомó не відбóвається проривання
пластової (êонтóрної або підошовної) води, то В.ã.п. про-
тіêає в óмовах ãазовоãо режимó, в протилежномó випадêó
— водонапірноãо режимó. Надходження пластової води
приводить до формóвання міêро- і маêрозащемлених
об’ємів ãазó, обводнення еêсплóатаційних свердловин, а
значить, зменшення êінцевоãо êоефіцієнта ãазовилóчен-
ня (êонденсатовилóчення) із пласта. В процесі виснажен-
ня ãазовоãо поêладó зменшóються дебіти свердловин, вини-
êає необхідність їх добóрювання для підтримóвання зада-
ноãо рівня видобóтêó ãазó, відбóвається прóжна деформа-
ція продóêтивноãо êолеêтора, поãіршення йоãо ємнісних і
фільтраційних параметрів. Виснаження ãазовоãо поêладó
приводить до необхідності введення в еêсплóатацію êомп-
ресорної станції (для забезпечення транспортóвання ãазó
на велиêó відстань або подавання йоãо іншомó спожива-
чеві). Система промислової підãотовêи продóêції в ряді
випадêів змінюється. Техніêо-еêономічні поêазниêи ви-
добóвання і обробляння ãазó внаслідоê В.ã.п. поãіршóют-
ься. Процес виснаження ãазовоãо поêладó в êінцевомó пі-
дсóмêó призводить до тоãо, що видобóвання ãазó з даноãо
поêладó стає еêономічно нерентабельним. В.С.Бойêо.
ВИСНАЖЕННЯ НАФТОВОГО ПОКЛАДУ,  -…, с. * р.
истощение нефтяной залежи; а. deplefion of an oil pool; н.
Erdöllagererschöpfung f  — зменшення початêових запасів
нафти в продóêтивномó пласті, пов’язане з її видобóван-
ням. Сóпроводжóється зменшенням пластової енерãії.
Розрізняють таêі різновиди режимó виснаження нафтово-
ãо поêладó: прóжноводонапірний, ãазованої рідини (ре-
жим розчиненоãо ãазó), ãравітаційний і ãазонапірний. При
прóжноводонапірномó режимі нафта видобóвається із
пласта за рахóноê вивільнення енерãії прóжно стиснених
порід і насичóючих їх рідин, а таêож енерãії напорó êрайо-
вих вод пласта. Режим розчиненоãо ãазó виниêає після
прóжноводонапірноãо режимó в разі зниження пластовоãо
тисêó в поêладі нижче тисêó насичення нафти ãазом, а та-
êож ó поêладах, ізольованих від навêолишньої пластової
системи; приплив нафти в цьомó випадêó зóмовлений
енерãією розширення ãазó, що виділяється з нафти. Грав-
ітаційний режим хараêтеризóється витіêанням нафти із
пласта під дією сили тяжіння; виниêає звичайно після
розробêи поêладó в режимі розчиненоãо ãазó. Газонапірний
режим спостеріãається в поêладах з природною початêо-
вою або вторинною ãазовою шапêою. При сприятливих
óмовах (динамічний êоефіцієнт в’язêості нафти від 1 до 5
МПа⋅с, незначна неоднорідність пласта) ó випадêó водо-
напірноãо режимó із пласта видобóвається 50-70% нафти,
що в ньомó міститься, при режимі ãазованої рідини —

5-20%, ãравітаційномó 30-40% (за óмови дóже тривалої
розробêи), ãазонапірномó — 20-30%. Розробêа нафтових
родовищ на режимах виснаження в основномó нееêономі-
чна. Для підвищення нафтовилóчення із пласта і еêо-
номічних поêазниêів розробêи родовища застосовóють
різні види дії на нафтові пласти, запобіãаючи розвитêó в
поêладах режимів В.н.п. В.С.Бойêо.
ВИСОК,  -а, ч. * р. отвес, а. sight, bob, plumb bob; н. Lot n,
Senkblei n  — пристосóвання для позначення в натóрі вис-
êової лінії (вертиêалі). Традиційний В. сêладається з шнóр-
êа (мотóзêа) та підвішеноãо до ньоãо тяãарця. Крім тради-
ційних в êінці ХХ ст. виêористовóються таêож В. оптичні,
зоêрема лазерні, яêі забезпечóють проеêціювання висêо-
вої лінії на відстані. За призначенням В. поділяють на за-
ãальноãо вжитêó, шахтні (plumb bob), проеêційні, про-
хідницьêі, центрóвальні тощо. Див. таêож шахтні висêи.
ВИСОК МІНЕРАЛОГІЧНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. отвес мине-
ралоãичесêий, а. mineralogical plumb, н. mineralogisches Lot n
— мінералоãічна ознаêа, що дає можливість визначати
вертиêальний напрям, яêий існóвав ó момент ростó êрис-
талів мінералів.
ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНІ ВОДОВУГІЛЬНІ СУС-
ПЕНЗІЇ (ВВВС),  -них, -них, -ій, мн. * р. высоêоêонцент-
рированные водоóãольные сóспензии (ВВУС), а. highly loaded
coal-water slurries, н. hochkonzentrierte Kohle-Wasser-Suspen-
sionen f pl  — водовóãільні сóспензії з підвищеною êонцент-
рацією вóãільної речовини. Сêлад ВВВС: 62-65 % вóãілля
подрібненоãо до рівня 0-(100-250) мêм., 37-34 % води та
біля 1% хімічних добавоê — пластифіêаторів. У деяêих
видах ВВВС вміст вóãілля досяãає 80%. В’язêість êондиці-
йних ВВВС, яê правило, знаходиться в межах 0,5-1,2 Па-
⋅с, седиментаційна стабільність — 30 діб. Найбільш техно-
лоãічним, еêономічним і сприятливим фаêтором для маê-
симально щільної óпаêовêи частиноê твердої фази в оди-
ниці об’ємó сóспензії є бімодальний хараêтер розподілó
частиноê за розмірами з певним співвідношенням êрóп-
ної (100-250 мêм) і дрібної (менше 40 мêм) фраêцій. Доц-
ільна частêа дрібної фраêції від маси твердої фази сóспензії
— 30-40%. Забезпечення оптимальноãо ґранóлометричноãо
сêладó розв’язóється індивідóально для êожноãо видó вóãі-
лля і залежить від йоãо марêи і властивостей: зольності, во-
лоãості, стóпеня оêиснення, індеêсó твердості і т.і.
Найбільш перспеêтивною технолоãією одержання ВВВС
є моêре подрібнення вóãілля ó млині. Найперспеêтивніш-
ими є домішêи на основі технічних ліãносóльфонатів
(відходи при виробництві паперó за сóльфітною техноло-
ãією), ãóматні реаґенти (натрієві солі ãóмінових êислот рі-
зних фраêцій), поліфосфати, яêі ефеêтивно діють в лóж-
номó середовищі (при рН = 9-11). Виробництво седимен-
таційно стійêої ВВВС на основі збаãаченоãо (малозольно-
ãо) вóãілля (зольністю менше 8%) потребóє більш сêладної
технолоãії, зв’язаної з обов’язêовим двостадійним поме-
лом вóãілля для забезпечення бімодальноãо ґранóломет-
ричноãо сêладó, а таêож проведення процесó приãотóвання
ВВВС на двох паралельних технолоãічних лініях, на яêих
застосовóються неоднаêові домішêи-пластифіêатори.
Продóêти двох паралельних технолоãічних ліній зміш-
óють з одержанням стабільної сóспензії. ВВВС виêористо-
вóють для ãідравлічноãо транспортóвання (переважно в
маãістральних ãідротранспортних системах), транспортó-
вання в автомобільних та залізничних цистернах та яê рі-
дêе паливо (див. таêож водовóãільне паливо — ВВП). В ос-
танні роêи виділилося три напрямêи в теорії і праêтиці
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ВВВС: 1. ВВВС зі звичайноãо енерãетичноãо вóãілля. 2.
ВВВС з надчистоãо (низьêозольноãо) вóãілля. 3. ВВВС з
вóãільних шламів (висоêозольне вóãілля). А.С.Маêаров.
ВИСОКОСІРЧАНИСТА НАФТА,  -ої, -и, ж. * р. высоêо-
сернистая нефть; а. sour crude (oil); н. hochschwefelhaltiges
Erdöl n  — нафта із вмістом сірêи понад 2%. Див. нафта.
ВИСОКОЧАСТОТНЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ
ПОРІД,  -оãо, -…, с. * р. высоêочастотное разрóшение ãор-
ных пород, а. high-frequency rock breaking, н.
Hochfrequenz-Gesteinzerstörung f  — спосіб рóйнóвання
порід, яêі мають властивість напівпровідниêів. Здійснюєт-
ься шляхом лоêалізованоãо наãрівó породи під впливом
висоêочастотноãо маãнітноãо поля та óтворення внасл-
ідоê цьоãо рóйнóючих напрóжень. Виêористовóється при
ãеолоãорозвідóвальних, прохідницьêих роботах та для
рóйнóвання велиêих брил на êар’єрах.
ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК ШАХТНИЙ,  -оãо, -ó,
-оãо, ч. * р. высоêочастотная связь шахтная, а. carrier-cur-
rent communication, high frequency communication; н. Gru-
ben-Hochfrequenzverbindung f  — вид радіозв’язêó ó підзе-
мних виробêах з виêористанням для передачі елеêтромаã-
нітних êоливань шахтної êабельної мережі, металевих êа-
натів, інших металевих êонстрóêцій або спеціально про-
êладеноãо провідниêа. Найбільш поширений робочий ді-
апазон частот 30-300 КГц.
ВИСОЛЮВАННЯ,  -…, с. * р. высаливание, а. salting out; н.
Entsalzung f  — виділення речовини з розчинó шляхом вве-
дення в ньоãо іншої, яê правило, добре розчинної речови-
ни — висолювача. Висолювана речовина може виділятися
ó виãляді нової фази — твердоãо осадó, рідêої або ãазової
фази. В. може бóти пов'язане зі збільшенням êонцентрації
спільноãо йонó чи йонної сили або зі зміною стрóêтóри
розчинниêа, таêож — поêращання еêстраêції речовини
додаванням елеêтролітó в воднó фазó. Протилежний В.
ефеêт (збільшення розчинності однієї речовини в присóт-
ності іншої) називається всолюванням. В. застосовóється
в технолоãічних процесах розділення та вилóчення в сис-
темах рідина-рідина або рідина-тверде тіло для переве-
дення цінноãо êомпонента в осад або в іншó рідêó фазó.
ВИСОТ АНОМАЛІЯ,  -…, -ії, ж. — Див. аномалія висот.
ВИСОТА АБСОЛЮТНА, -и, -ої, ж.  — Див. абсолютна
висота.
ВИСОТА ВІДНОСНА,  -и, -ої, ж. * р. высота относи-
тельная, а. relative height, relative altitude, н. relative Höhe f
— різниця абсолютних висот бóдь-яêої точêи земної по-
верхні та іншої точêи. Наприêлад, висота ãірсьêої верши-
ни над рівнем найближчої долини. В.в. відраховóється від
середньої рівневої поверхні, проведеної через довільний
пóнêт, висота яêоãо приймається рівною нóлю; при цьомó
не враховóється реальне ãравітаційне поле сили тяжіння
Землі.
ВИСОТА ГЕОДЕЗИЧНА,  -и, -ої, ж.  — Див. ãеодезична
висота.
ВИСОТА КАПІЛЯРНОГО ПІДНЯТТЯ, …,  -и, ж. * р.
высота êапиллярноãо поднятия; а. height of capillary rise; н.
Kapillaraufstiegshöhe f  — перевищення поверхні менісêів
(або менісêа) для певноãо пористоãо тіла (або певної êап-
ілярної трóбêи), що мають необмежені висоти й óтворені
із змочóваних матеріалів, над ãоризонтальною площи-
ною, проведеною в середині рідини, яêа перебóває ó стані
споêою (в середовищі атмосферноãо тисêó) і в êожній
точці яêої абсолютний ãідростатичний тисê дорівнює ат-
мосферномó.

ВИСОТА НОРМАЛЬНА,  -и, -ої, ж. * р. высота нормаль-
ная, а. standard height, н. Normalhöhe f  — абсолютна висо-
та, яêа дорівнює відстані від даної точêи до поверхні
êвазіãеоїда. При визначенні цієї висоти приймають нор-
мальний розподіл  присêорення сили тяжіння по прямо-
висній лінії між даною точêою і середньою рівневою по-
верхнею. Нормальна висота даної точêи може відрізня-
тися від висоти ортометричної на 2 м. Поблизó середньої
рівневої поверхні нормальні висоти дорівнюють ортомет-
ричним і наближеним абсолютним, а поверхні ãеоїда і
êвазіãеоїда збіãаються.
ВИСОТА ОРТОМЕТРИЧНА,  -и, -ої, ж. * р. высота ор-
тометричесêая, а. orthometric height, н. orthometrische Höhe f
— абсолютна висота, яêа дорівнює відстані від даної точ-
êи до поверхні ãеоїда. Для визначення цієї відстані необ-
хідно знати присêорення сили тяжіння по прямовисній
лінії між даною точêою і поверхнею ãеоїда. Визначити йо-
ãо для точоê, розташованих на висоêих рівнях, без прове-
дення спеціальних дороãих робіт неможливо, томó праê-
тично ортометричні висоти можóть бóти отримані тільêи
для точоê, розташованих на середній рівневій поверхні.
Для таêих точоê ортометричні висоти дорівнюють нор-
мальній і наближеній абсолютній висотам.
ВИСОТА П’ЄЗОМЕТРИЧНА,  -и, -ої, ж. * р. высота пье-
зометричесêая; а. piezometric head; н. piezometrische Höhe f,
Druckhöhe f  — вiдношення р / ρ·g, де р — тисê; ρ — ãóстина
рiдини; g — присêорення вiльноãо падiння.
ВИСОТА ПОВЕРХУ (ВЕРТИКАЛЬНА),  -и, -… (-ої), ж.
* р. высота этажа (вертиêальная), а. level height,  н. Sohlen-
höhe f  — відстань по вертиêалі між проеêціями на верти-
êальнó площинó транспортноãо та вентиляційноãо
штреêів даноãо поверхó. На відмінó від похилої вертиêаль-
на висота поверхó — величина постійна і не залежить від
ãіпсометрії пласта.
ВИСОТА ПРИЛАДУ,  -и, -…, ж. * р. высота прибора, а.
device height, apparatus height, н. Höhe f des Gerätes n  — від-
стань по вертиêалі від ãеодезичної чи марêшейдерсьêої
точêи до осі обертання трóби приладó, встановленоãо в
робоче положення над чи під цією точêою.
ВИСОТА РІВНЯ,  -и, -…, ж. * р. высота óровня; а. altitude;
н. Höhenlage f  — різниця між ãеодезичною висотою роз-
ãлядóваної точêи і площиною відліêó по вертиêалі вãорó.
ВИСОТНА ВІДМІТКА,  -ої, -и, ж. * р. высотная отмет-
êа, а. bench mark, elevation, level; н. Höhenmarke f, Höhen-
punkt m, Höhenkote f, Höhenzahl f  — числове значення від-
стані по вертиêалі від прийнятої початêової ãоризонталь-
ної поверхні (óмовноãо ãоризонтó, рівня моря) до даної
точêи. Див. репер.
ВИСОТНА ОСНОВА,  -ої, -и, ж. * р. высотная основа, а.
high-altitude net, н. Höhenfestpunktnetz n, Höhennetz n  – сіт-
êа заêріплених на земній поверхні (або в ãірничих вироб-
êах) пóнêтів, яêі мають висотні відмітêи. Утворюється
проêладанням ходів ãеометричноãо або триãонометрич-
ноãо нівелювання.
ВИСОТНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. высотное
обоснование, а. height (vertical) control, н. Höhenbestimmung f 
— мережа заêріплених на земній поверхні (чи в ãірничих
виробêах) пóнêтів, що мають висотні відмітêи; створюєть-
ся проêладанням ходів триãонометричноãо чи ãеометрич-
ноãо нівелювання.
ВИСОТОМІР,  -а, ч. * р. высотомер, а. altimeter, н. Höhen-
messer m  — 1) Марêшейдерсьêо-ãеодезичний прилад для
визначення висот або перевищень. Перевищення визна-
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чають приладами для ãеометричноãо нівелювання (опти-
êо-механічні нівеліри, теодоліти, ãідростатичні нівеліри) і
приладами для триãонометричноãо нівелювання (еêліме-
три, теодоліти, êіпреґелі, оптичні далеêоміри з висотомі-
рними пристроями, нівеліри-автомати). 2) Прилад, яêий
застосовóється при аерофотозйомці для визначення висоти
фотоãрафóвання (радіовисотоміри, лазерні висотоміри).
ВИСХІДНИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ПОТІК,  -оãо, -оãо, -ó,
ч. * р. восходящий вентиляционный потоê, а. upward ventila-
tion, upgoing air; н. Wetterauftrieb m  — повітряний потіê, що
рóхається в мережі вентиляційних ãірничих виробоê знизó
наверх. 
ВИСХІДНИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ,  -оãо, -ó, -…, ч. *
р. восходящий порядоê разработêи, а. upward mining, н.
schwebender Abbau m  — 1) В.п.р. світи (ãрóпи) пластів —
послідовність розробêи пластів ó світі, при яêій на дано-
мó ãоризонті шахти в межах блоêó, поверхó або всьоãо
вистóпó шахтноãо поля за падінням (підняттям) спочатêó
розроблюється нижній пласт світи (ãрóпи), а потім той,
що лежить вище. 2) Висхідний порядоê шарової розробêи
пласта — послідовність розробêи потóжноãо пласта, при
яêій в межах вийманоãо поля або вийманої дільниці спо-
чатêó відпрацьовóють найнижчий шар, потім настóпний,
яêий лежить за ним вище і т.д. до самоãо верхньоãо. 3)
В.п.р. в шахтномó полі за підняттям — послідовність
відробêи поверхів, при яêій відпрацьовóють спочатêó най-
нижчий, потім настóпний, що лежить за ним вище і т.д. до
самоãо верхньоãо. 4) В.п.р. панелі — послідовність розроб-
êи бремсберґової панелі, при яêій спочатêó відпрацьов-
óють найнижчий ярóс, потім настóпний, яêий лежить ви-
ще, за ним вище і т.д. до самоãо верхньоãо.
ВИСХІДНИЙ ПОТІК,  -оãо, -ó, ч. * р. восходящий потоê,
а. upward flow (stream), н. Aufgangstrom m  — безперервний
або óривчастий рóх рідини або ãазó ó висхідномó напрямêó
(знизó доãори) для розпóшення сипêої маси в збаãачó-
вальномó апараті або êласифіêаційномó пристрої. В.п. —
сêладова частина циêлó відсадêи.

ВИСЯЧЕ КРИЛО ДИ-
З’ЮНКТИВНОЇ ДИСЛО-
КАЦІЇ,  -оãо, -а, -…, с. *  р.
висящее êрыло дизъюнêтив-
ной дислоêации; а. upthrow
side of disjunct dislocation, н.
Hangendseite f, Hangendflü-
gel m, gehobener Flügel m  —
блоê ãірсьêих порід, яêий
приляãає до зміщóвача ó на-
прямêó йоãо висячоãо боêó.
ВИСЯЧИЙ БІК,  -оãо, -ó,
ч. * р. висящий боê, а. han-

ging wall,  н. Hangende n  — ãірсьêа порода, яêа приляãає до
пласта (поêладó, теêтонічноãо порóшення) з боêó йоãо поê-
рівлі.
ВИСЯЧИЙ ХІД,  -оãо, ó, ч.  — Див. поліãонометричний хід.
ВИСЯЧІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. висящие воды, а. perched
water, н. Hangendwasser n  — підземні води ó водоносній по-
роді, нижче яêої знаходяться породи, що не насичені водою
та містять ó своїх порах і порожнинах повітря.
ВИТІСНЕННЯ НАФТИ З ПЛАСТА,  -…, с. * р. вытесне-
ние нефти из пласта, а. oil displacement from а seam, н. Erdöl-
verdrängung f aus dem Flöz n  — заміщення нафти, що
міститься в породі-êолеêторі, пластовою водою (ãазом)
або робочим аґентом (водою, ãазом тощо) під час розроб-

êи поêладó. При пром. розробці нафт. поêладів В.н.п. здій-
снюється за рахóноê перепадó тисêó, зóмовленоãо підтри-
мêою на вибої видобóвних свердловин тисêó, нижчоãо від
пластовоãо, і безперервним або періодич. відбором
флюїдів (рідин або ãазів) з пласта. При В.н.п. за рахóноê
витрачання природної пластової енерãії фільтрація нафти
в свердловинó виêлиêається прóжним розширенням рідини
і сêелета породи, виділенням з нафти ãазó і збільшенням
йоãо в об'ємі, а таêож вторãненням заêонтóрної води в
поêлад. У êрóтоспадних пластах В.н.п. зóмовлюється дією
сил ãравітації, іноді — в поєднанні з розширенням ãазової
шапêи. Механізм В.н.п. істотно залежить від властивостей
системи нафта-витісняючий аґент-порода. Яêщо витісня-
ючий аґент має більшó в'язêість, ніж нафта, то заміще-
ння останньої відбóвається одноразово, при наявності дó-
же вóзьêої перехідної зони, в яêій фільтрóються і нафта, і
вода (поршневе В.н.п.). Яêщо в'язêість нафти більша, то
на фронті витісняючоãо аґента, яêий вторãається в пласт,
заміняється тільêи частина нафти. Для підвищення ефеê-
тивності В.н.п. — збільшення темпів відбирання, повноти
вилóчення — в пласт штóчно вводять енерãію шляхом на-
ãнітання витісняючих аґентів. Здебільшоãо на нових родо-
вищах, що вводяться в розробêó, передбачається витісне-
ння нафти з продóêтивних пластів шляхом наãнітання во-
ди, яê найбільш достóпноãо й ефеêтивноãо аґента. З 60–х
рр. яê витіснюючі аґенти виêористовóють таêож водó з рі-
зними хімічними додатêами, парó і ін. Темп відбирання
нафти з поêладó визначається перепадом тисêó між
лінією наãнітання (наãнітальними свердловинами) і зоною
відбирання нафти (видобóвними свердловинами), а таêож
відстанню до лінії наãнітання. Зменшення цієї відстані
досяãається т.зв. розрізóванням нафтовоãо поêладó на бло-
êи або оêремі поля рядами наãнітальних свердловин. Маê-
симальний темп відбирання може бóти досяãнено при
площовомó заводненні, êоли вся продóêтивна площа поê-
ладó ділиться на елементи, в êожномó з яêих здійснюється
наãнітання води. Повнота В.н. з пласта визначається дією
êапілярних сил ó системі нафта–витісняючий аґент–по-
рода і стрóêтóрними особливостями пóстотноãо просторó;
хараêтеризóється êоефіцієнтом витіснення — відноше-
нням êільêості видобóтої на поверхню нафти до її почат-
êової êільêості в одиниці об’ємó пласта. В.С.Бойêо.
ВИТIСНЕННЯ НАФТИ НЕПОРШНЕВЕ,  -…, -оãо, с. *  р.
вытеснение нефти непоршневое; а. nonpiston oil displacement;
н. Verdrängung f des Erdöls n ohne Kolben m  — витiснення,
при яêомó за фронтом витiснення одночасно рóхаються
витiсняючий i витiснюваний флюїди, тобто за фронтом
витiснення вiдбóвається рóх баãатофазної системи.
ВИТIСНЕННЯ НАФТИ ПОРШНЕВЕ,  -…, -оãо, с. * р. вы-
теснение нефти поршневое; а. piston oil displacement; н.
Kolbenverdrängung f des Erdöls n  — ідеальний випадоê
витiснення, êоли в пластi мiж нафтою й водою iснóє чiтêа
межа подiлó, попередó яêої рóхається нафта, а позадó —
тiльêи вода, тобто бiжóчий водонафтовий êонтаêт спiвпа-
дає з фронтом витiснення. Виêористовóється термін
В.н.п. яê спрощена модель для розв’язóвання деяêих задач
підземної ãідроãазомеханіêи.
ВИТІСНЮВАЛЬНИЙ АҐЕНТ,  -оãо, -ó, ч. * р. вытесня-
ющий аãент; а. displacement agent; н. Flutungsmedium n  —
êонтóрна, підошовна вода, ãаз ãазової шапêи або заêачóва-
ний ó пласт постійно чи ó виãляді облямівêи аґент, що
êонтаêтóє безпосередньо з нафтою і витісняє її до видо-
бóвних свердловин.

Рис. Схема розривноãо теêтоні-
чноãо порóшення (диз’юнêтивні 

дислоêації).
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ВИТРАТА (ПОДАЧА),  -и (-і), ж. * р. расход (подача), а.
rate of flow, discharge; н. Förderstrom m  — êільêість перем-
іщóваної чи подаваної рідини, ãазó або сипêої речовини
(масова, об’ємна чи ваãова) за одиницю часó через попе-
речний переріз.
ВИТРАТА МАСОВА,  -и, -ої, ж. * р. расход массовый, а.
mass flow rate; н. Massenabgabe f  — витрата рідини, ãазó або
сипêої речовини, що визначається в одиницях маси та часó
(êã/с, моль/с).
ВИТРАТА (ПОДАЧА) НАСОСА МАСОВА,  -и (-і), -…,
-ої, ж. * р. подача насоса массовая, а. mass discharge (capaci-
ty) of a pump, н. Massenstrom m der Pumpe f  — добóтоê вели-
чини ãóстини ρ переміщóваної рідини (або ãідросóміші) та
об’ємної витрати (подачі) насоса: q = ρ·Q. У разі значної
зміни ãóстини ó розрахóнêах виêористовóють значення
ãóстини ρ на вході в насос.
ВИТРАТА РІДИНИ, ГАЗУ,  -и, -…, ж. * р. расход жидêос-
ти, ãаза; а. liquid, gas flow rate; н. Durchflussmenge f, anste-
hende Gasmenge f  — êільêість рідини (ãазó), що протіêає за
одиницю часó через переріз, перпендиêóлярний лініям
течії. При вимірюванні об’ємó протіêаючої рідини (ãазó)
визначають В. об’ємнó (Qоб), при вимірюванні маси — В.
масовó (Qм). Для óсталеноãо потоêó Qоб дорівнює добóтêó
середньої по перерізó швидêості потоêó на площó попе-
речноãо перерізó; Qм — добóтêó ãóстини речовини на Qоб.
Одиницею В. є м3/c (об’ємної) або êã/с (масової). У на-
фтоãазопромисловій справі В. рідини (ãазó) вимірюють в
м3/добó, т/добó (тис. м3/добó). Вимірювання В. рідини (ãазó)
проводять витратоміром.
ВИТРАТОМЕТРІЯ СВЕРДЛОВИНИ,  -ії, -..., ж. * р.
расходометрия сêважины; а. well flowmetry; н. Debitometrie f
des Bohrloches n  — процес випробóвання видобóвної (деб-
ітометрія) або наãнітальної (власне витратометрія) сверд-
ловини з допомоãою свердловинноãо (ãлибинноãо) витра-
томіра по товщині об’єêта розробêи.
ВИТРАТОМІР,  -а, ч. * р. расходомер; а. flowmeter; н.
Verbrauchsmesser m, Durchflussmesser m  — пристрій або
óстатêóвання для вимірювання витрат в однофазних пото-
êах рідини (нафти, води тощо) чи ãазó або сипêої речовини.
У нафтовидобóванні частіше за все застосовóють об’ємні і
тахометричні В., а для вимірювання витрат ãазó — В. пере-
падó тисêó. Дія об’ємних В. основана на вимірюванні часó
заповнення об’ємó мірної ємності або на обрахóнêó пор-
цій вимірюваної речовини êамерою певноãо об’ємó. В інш-
омó випадêó витрата визначається яê сóма об’ємів пор-
цій, що віднесені до êонтрольноãо проміжêó часó відліêó.
В тахометричномó В. вимірюється частота обертання чóт-
ливоãо елемента (найчастіше тóрбінêи, іноді дисêа або
êóльêи тощо), що встановлений ó êаліброваномó êаналі,
напр., ó трóбі. Для вимірювання витрати та об’ємó товарної
нафти, а таêож води виêористовóється прилад, що êріпит-
ься на ãоризонтальній ділянці трóбопроводó, а чóтливим
елементом йоãо є тóрбінêа, вісь яêої обертається в підши-
пниêах. Хараêтеристиêою В. є допóстима мінімальна та
маêсимальна витрати рідини, при яêій досяãається необ-
хідна точність. В. змінноãо перепадó тисêó сêладається із
звóжóвальноãо пристрою (найчастіше діафраãма), яêий
створює ó стрóмені рідини або ãазó перепад тисêó, величи-
на яêоãо залежить від величини витрати, і диференційн-
оãо манометра, яêий вимірює цей перепад відãрадóйов-
аний в одиницях витрати. Див. витратомір Вентóрі, вит-
ратомір змінноãо перепадó тисêó, витратомір постійноãо
перепадó тисêó. В.С.Бойêо.

ВИТРАТОМІР ВЕНТУРІ,  -а, -…, ч. * р. расходомер Вен-
тóри; а. Venturi meter; н. Venturimesser m  — витратомір
трóбчастоãо типó, витрата рідини яêим вимірюється за
зміною тисêó в трóбêах з різним прохідним поперечним
перерізом.
ВИТРАТОМІР ЗА ЗМІННИМ ПЕРЕПАДОМ ТИСКУ,
-а, -…, ч. * р. расходомер переменноãо перепада давления; а.
alternate differential pressure meter; н. Durchflussmesser m des
variablen Druckgefälles n, Durchflussmesser m des variablen
Druckunterschiedes m  — об'ємний витратомір рідини або
ãазó, в яêомó витрата визначається за перепадом тисêó,
що óтворюється нерóхомим пристроєм, яêий встанов-
люється ó трóбопроводі або є елементом трóбопроводó.
ВИТРАТОМІР ЗА ПОСТІЙНИМ ПЕРЕПАДОМ ТИС-
КУ,  -а, -…, ч. * р. расходомер постоянноãо перепада давле-
ния; а. constant differential pressure meter; н. Durchflussmesser
m des konstanten Druckunterschiedes m  — витратомір рід-
ини або ãазó з перетворювальним елементом ó виãляді
поплавêа; площа прохідноãо отворó трóбêи в ході йоãо пе-
реміщення по вертиêалі, яêе виêлиêане зміною витрати,
змінюється таêим чином, що перепад тисêó залишається
постійним.
ВИТРАТОМІРНЕ СОПЛО,  -оãо, -а, с. * р. расходомерное
сопло; а. flow nozzle; н. Durchflussmesserdüse f  — частина
витратоміра, яêа являє собою звóжóвальний пристрій з
êрóãлим отвором, що має плавно звóженó частинó на
вході.
ВИХІД ЛЕТКИХ РЕЧОВИН,  -ó, -…, ч. * р. выход летóчих
веществ, а. yield of volatiles, н. Gehalt m an flüchtigen Bes-
tandteilen m pl  — поêазниê яêості та стрóêтóрних особли-
востей твердих ãорючих êопалин (ТГК), що враховóється
при визначенні їх раціональноãо пром. виêористання. Ха-
раêтеризóє êільêість термічно нестабільних атомних óãрó-
повань в ТГК. Летêі речовини — ãазоподібні і пароподібні
продóêти, що виділяються при наãріванні ãорючих êопалин.
Еêспериментальні óмови визначення В.л.р. стандартизо-
вані. В Уêраїні стандартом передбачено наãрівання наваж-
êи (1 ã) в порцеляновомó тиãлі з êришêою протяãом 7 хв. В
заздалеãідь розіãрітій до 850±50°С мóфельній чи тиãельній
печі. В.л.р. знаходять яê відношення маси летêих речовин
до одиниці маси сóхоãо палива (ó %). В розрахóнêó на сó-
хий беззольний стан палива Vdaf хараêтеризóє сêлад і
стóпінь вóãлефіêації. Зі збільшенням стóпеня вóãлефіêації
В.л.р. зменшóється. Для торфó Vdaf сêладає бл. 70%, для ãо-
рючих сланців — 70-85%, для бóроãо вóãілля: ãóмóсовоãо —
60- 33%; ліптобіолітовоãо — 60%; сапропелітовоãо — 66-
86%; êам. вóãілля 50-8%, антрацитів 9-2%. Донецьêе вóãі-
лля êам’яне — 44-9%. Величина Vdaf виêористовóється яê
один з осн. параметрів êласифіêацій êам. вóãілля на марêи;
для êласифіêації антрацитів визначається об'ємний В.л.р.
— об'єм ãазів розêладання одиниці маси антрацитó Vdaf м3/
êã. Аналіз вóã. на Vdaf проводиться на пробах з зольністю не
вище 10%. Властивість твердих нелетêих залишêів, яêі óт-
ворюються при визначенні В.л.р. з ТГК тиãельним мето-
дом, залежить від природи і стóпеня вóãлефіêації. Ці за-
лишêи êласифіêóють на: порошêоподібні, неспечені,
злиплі, слабêоспечені, спечені, сплавлені, неспóчені, спó-
чені, дóже спóчені. З торфó, бóроãо вóãілля і антрацитів óт-
ворюються неспечені порошêоподібні тверді нелетêі за-
лишêи. З êам’яноãо вóãілля неспечені тверді залишêи да-
ють пісне, а таêож деяêі види довãополóменевоãо вóãілля.
Кам’яне вóãілля решти мароê óтворює êорольêи різних
типів. Сапропелітове та ліптобіолітове вóãілля, малозольні
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ãорючі сланці óтворюють спечений тиãельний êоêс. Зовсім
не спіêаються фюзиніти (інертиніти). Вітриніти óтворю-
ють тверді нелетêі залишêи, в яêих спіêливість, сплав-
леність та спóченість змінюються за êривою з маêсимóмом
для вóãілля мароê К та Ж. У пісномó та довãополóменевомó
вóãіллі, а таêож в антрацитах вітриніти не спечені. Лейп-
тиніт (еêзиніт) ó вóãіллі мароê Д, Г і Ж óтворює завжди спе-
чені тверді нелетêі залишêи, часто сплавлені, але не спó-
чені. Таêим чином, чим більше ó вóãіллі вітринітó та лейп-
тинітó і менше фюзинітó, тим êраща йоãо спіêливість. При
êоêсóванні і напівêоêсóванні виêопноãо вóãілля в процесі
терміч. обробêи ãорючих сланців летêі речовини вловлю-
ються і виêористовóються яê цінна хім. сировина. Див. та-
êож летêі речовини. В.І.Саранчóê. 
ВИХІД ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ,  -ó, -…, ч. * р. выход
продóêтов обоãащения, а. yield of beneficiation(dressing) prod-
ucts, н. Mengenausbringen n, Ausbringen n der Aufbereitungs-
produkte n pl  — відношення маси продóêтів збаãачення
(Gi) до маси вихідноãо живлення (Go), виражене в відс-
отêах: γі = (Gi/Go)·100. Виêористовóється при виêонанні
фраêційноãо, ситовоãо аналізів, а таêож при сêладанні ба-
лансó продóêтів збаãачення.
ВИХІДНИЙ, ПОЧАТКОВИЙ, ПЕРВИННИЙ,  -оãо, * р.
исходный, начальный,  а. original, н. Ausgangs-  — той, з яêо-
ãо починається процес обробêи, збаãачення або оêрема
операція (вихідне живлення, вихідна рóда, вихідне вóãілля,
вихідний параметр тощо).
ВИЦВІТИ,  -ів, мн. * р. выцветы, а. efforescences; н. Ausblü-
hungen f pl, Effloreszenzen f pl  — виділення мінералів ó виã-
ляді êристалічних êірочоê на поверхні осадових ãірсьêих
порід.
ВИШЛЮЗОВУВАННЯ,  -…, с. * р. вышлюзовывание, а.
locking; н. Ausschleusen n  — вихід людей з робочої êамери
êесонó з повільним зниженням тисêó стисненоãо повітря.
ВІБРАТОР,  -а, ч. * р. вибратор, а. vibrator, н. Vibrationser-
zeuger m  — 1) Бóдь-яêа система (маятниê, êоливальний
êонтóр), що збóджóє êоливання. 2) Механічний, елеêтро-
маãнітний або пневматичний пристрій, що cтрóшóє тіла,
яêі дотиêаються до ньоãо. Виêористовóється ó збаãаченні
ê.ê. яê збóджóвач êоливань ó збаãачóвальних апаратах,
механізмах для розпóшóвання та óщільнення сипêих мате-
ріалів, транспортних засобах та вимірювальних приладах
(рóхома частина вібраційних вимірювальних приладів). 3)
Відрізоê провідниêа, яêим тече змінний стрóм висоêої
частоти і яêий випромінює елеêтромаãнітні хвилі.
ВІБРАЦІЙНА ХВОРОБА,  -ої, -и, ж. * р. вибрационная
болезнь, а. vibrating sickness, н. Erschütterungskrankheit f  —
професійне захворювання, що спричинюється тривалою
дією вібрації на орãанізм людини. Строêи розвитêó та ãо-
строта захворювання залежать від спеêтральних хараêте-
ристиê вібрацій. Основні прояви В.х.: зміна тонóсó сóдин,
обмінó в нервово-м’язовій та êістêовій системах, змен-
шення êровозабезпечення тêанин, порóшення реãóляції
серцево-сóдинної та нервової систем. Хараêтерні сêарãи:
оніміння êінцівоê, побіління пальців, біль, відчóття холо-
дó, слабість в рóêах, порóшення чóтливості; нерідêо стом-
люваність, нерізêі ãоловні болі, підвищена дратівливість,
порóшення снó. При ліêóванні В.х. ефеêтивні медиêамен-
ти і фіз. методи ліêóвання, що поліпшóють êровозабезпе-
чення і обмінні процеси в нервово-м’язовій системі. Ре-
êомендóються спазмолітиêи, вітаміни ãрóпи В, ãанãліобл-
оêатори, ліêóвальна ãімнастиêа, масаж, теплові процедó-
ри, сірêоводневі, радонові ванни та ін.

ВІБРАЦІЙНА ТЕХНІКА,  -ої, -и, ж. * р. вибрационная
техниêа, а. vibrating facilities, н. Vibrationstechnik f  — техн-
іêа, пов’язана зі збóдженням, вивченням і виêористанням
вібрації та захистом людини від її шêідливоãо впливó. В ãі-
рничій справі В.т. виêористовóють дóже широêо — при ви-
добóванні (відбійні молотêи), збаãаченні (сепаратори вібр-
аційні, ãрохот вібраційний, шлюз вібраційний, висоêочас-
тотна відсаджóвальна машина, віброêонцентратор трóб-
ний, дисперãатор), транспортóванні (êонвеєр вібраційний,
віброочищення рóдниêових ваãонетоê), в бóрильній техніці,
віброобробці свердловин, реґенерації бóрових розчинів (вібр-
аційне сито), дозóванні (живильниê вібраційний) та ін.
В.С.Білецьêий.
ВІБРАЦІЙНЕ НАСОСНЕ УСТАТКУВАННЯ,  -оãо, -оãо,
-…, с. * р. вибрационная насосная óстановêа; а. vibration
pump plant; н. Vibrationspumpe f  — насосне óстатêóвання,
яêе переміщóє рідини за рахóноê механічних êоливань ро-
бочоãо орãанó — вібратора і (або) продóêтів, що перено-
сяться. В.н.ó. виêористовóється для відêачóвання води з
неãлибоêих свердловин, видобóвання нафти (дослі-
дно-промислові роботи) та ін. Коливальні рóхи вібратора
і середовища зóмовлюються ґенератором імпóльсів. Спря-
мований потіê рідини формóється з допомоãою êлапанів.
Продóêтивність В.н.ó. по нафті 10–160 м3/доб, напір 100–
120 м, ê.ê.д. 0,3–0,7, робоча частота 10–20 с-1, амплітóда
êоливань 5–20 мм. Недоліê В.н.ó. — можливість рóйнó-
вання вібратора від втоми.
ВІБРАЦІЙНЕ СИТО,  -оãо, -а, с. *  р. вибрационное сито,
а. vibrating screen, н. Schwingsieb n,  Vibrationssieb n  — апа-
рат для очищення бóровоãо розчинó від породи та ін. ме-
ханіч. домішоê. Осн. робочий елемент В.с. — сітêа з
розміром чарóнêи 0,15-5 мм, яêій надають êоливання від
елеêтродвиãóна і еêсцентриêовоãо вала з частотою 17-35
с-1. Продóêтивність В.с. до 50-90 л/с. Найбільше застосó-
вання отримали одноярóсні односітêові В.с. з похилим
розташóванням сітоê. Для очищення дороãих (напр., об-
важнених) розчинів виêористовóють таêож одноярóсні В.с.
із збільшеною поверхнею сітêи і двоярóсні В.с. з дрібн-
оêомірêовими сітêами.
ВІБРАЦІЙНИЙ ГРОХОТ,  -оãо, -а, ч.  — Див. ãрохот
вібраційний.
ВІБРАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ,  -оãо, -ó, ч. * р. вибрационная
защита, а. vibration protection, н. Vibrationsschutz m  — êом-
плеêс заходів, спрямованих на запобіãання несприятливомó
впливó на працюючих вібрації технолоãічноãо обладнання.
Зоêрема, вêлючає пневматичні, прóжинні, ãідравлічні, ґó-
мові амортизатори, проêладêи, вібропоãлинаючі поêриття
тощо. Індивідóально застосовóють віброзахисні рóêавиці,
взóття, спеціальні рóêоятêи рóчноãо інстрóментó та ін. 
ВІБРАЦІЙНИЙ КОНВЕЄР,  -оãо, -а, ч.  — Див. êонвеєр
вібраційний.
ВІБРАЦІЙНИЙ НАСОС,  -оãо, -а, ч. * р. вибрационный на-
сос; а. vibration pump; н. Vibrationspumpe f  — насос, яêий ос-
нований на вібрації. Див. вібраційне насосне óстатêóвання.
ВІБРАЦІЙНІ НАВАНТАЖЕННЯ,  -их, -нь, мн. * р. вибра-
ционные наãрóзêи; а. vibratory load; н. Vibrationsbelastungen f
pl  — навантаження, що зóмовлені механічними êоливан-
нями, напр., в êолоні насосних штанã.
ВІБРАЦІЙНІ СЕПАРАТОРИ,  -их, -ів, мн. * р. вибрацион-
ные сепараторы, а. oscillating separators, н. Vibroscheider m pl,
Vibrosichter m pl  — апарати для розділення порошêових ма-
теріалів та абразивів. Являють собою деêó з êриволінійною
поверхнею, яêа вібрóє з певною частотою та амплітóдою.
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ВІБРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. вибрация, а. vibration, н. Vibration f 
— механічні êоливання прóжних тіл. Корисна вібрація
збóджóється вібраторами й виêористовóється ó техніці,
напр., при вібраційномó транспортóванні, вібробóрінні
тощо. Шêідлива вібрація (напр., під час дії двиãóнів) може
призвести до порóшення режимó роботи машин, зãóбно
впливає на здоров’я людини.
ВІБРОАБРАЗИВНА ОБРОБКА,  -ої, -и, ж. * р. виброаб-
разивная обработêа; а. vibroabrasive machining; н. vibrations-
abrasive Behandlung f  — абразивна обробêа, яêа здій-
снюється при рóсі заãотовêи і абразивних зерен один
відносно одноãо ó вібрóвальній ємності. Син.: віброобро-
бêа, віброãалтóвання.
ВІБРОАКУСТИЧНА БЕЗПЕКА,  -ої, -и, ж. * р. вибро-
аêóстичесêая безопасность, а. vibroacoustic safety, н. vibro-
akustische Sicherheit f  — запобіãання шêідливомó впливó
на працюючих вібрації і шóмó машин та механізмів. Осн.
джерела вібрації і шóмів на ãірн. підприємствах: відбійні мо-
лотêи, бóрові óстановêи, рóчні свердла, ãірн. êомбайни,
транспортні машини, вентилятори заãальноãо і місцевоãо
провітрювання, êомпресорні óстановêи, лоêомотиви, êон-
веєри, еêсêаватори, дробарêи, ãрохоти, повітродóвêи,
відсаджóвальні машини та ін. У підземних óмовах вібр-
оаêóстич. вплив на працюючих посилюється наявністю в
ãірн. виробêах аêóстично жорстêих віддзерêалюючих
(відбивних) поверхонь. Це підвищóє рівень шóмó до 6 дБ.
В.б. в ãірн. пром-сті забезпечóється êомплеêсним виріше-
нням техн., ãіãієніч., орãанізац. питань: зниженням шóмó і
вібрації машин в джерелі їх виниêнення і на шляхó поши-
рення до робочих місць; розробêою засобів індивідóаль-
ноãо захистó від шóмó і вібрації; встановленням безпечних
для людини нормативних рівнів шóмó і вібрації (санітарне
нормóвання шóмó і вібрації). Витрати на В.б. машин, сêла-
дають бл. 3% заãальної вартості машини; при проведенні
аналоãічної роботи на ãотовій машині витрати зростають
до 10-15%. Засоби індивідóальноãо захистó (навóшниêи,
êасêи тощо) застосовóють для ãлóшіння шóмó в смóзі час-
тот 2000-6000 Гц; вони мають заãлóшаючó здатність до 40
дБ. Безпечні для людини нормативні рівні шóмó і вібрації
визначають санітарними нормами. Санітарне нормóван-
ня шóмó проводиться по ãранично допóстимих рівнях звó-
êовоãо тисêó в оêтавних смóãах 63,5-8000 Гц. 
ВІБРОКОНЦЕНТРАТОР ТРУБНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р.
виброêонцентратор трóбный, а. vibrating tube concentrator,
н. Rüttelrohrkonzentrator m  — апарат для ãравітаційноãо
збаãачення пісêів розсипних родовищ êрóпністю 0,074-3 мм.
В.т. сêладається з двох жорстêо зв’язаних  трóбних еле-
ментів-êонцентраторів, яêі заêріплені на рамі і здійснюють
ãармонійні êоливання. Режимні параметри розділення: ам-
плітóда А = 0,2-0,7 мм, частота êоливань 16-33 Гц. Витра-
ти води та ел. енерãії ó порівнянні з êонцентраційним сто-
лом ó  2-3 рази менші. Продóêтивність В.т. 6-10 т/ãод. 
ВІБРОМЕТР,  -а, ч. * р. виброметр, а. vibrometer, vibration
meter; н. Vibrometer n  — прилад для вимірювання механі-
чних êоливань тіл.
ВІБРООБРОБКА СВЕРДЛОВИН,  -и, -…, ж. * р. вибро-
обработêа сêважин; а. vibrotreatment of boreholes; н.
Vibrationsbehandlung f von Bohrlöchern n pl, Vibrostimulation f
von Sonden f pl  — метод збільшення прониêності ãірсьêих
порід ó привибійній зоні еêсплóатаційних і наãнітальних
свердловин з допомоãою ãідравлічних вібраторів, яêий
ґрóнтóється на óдарній дії імпóльсів тисêó, ґенерованих ó
рідинó, що заповнює стовбóр свердловини або цирêóлює

через насосно-êомпресорні трóби і затрóбний простір.
Гідравлічний óдар із миттєвим баãаторазовим збільшенням
тисêó створюється під час переêриття êлапана або золот-
ниêа ó вібраторі відповідноãо типó, встановленомó на êо-
лоні насосно-êомпресорних трóб (стаціонарно або тимча-
сово). У резóльтаті в пористомó середовищі розêривають-
ся природні або створюються нові тріщини, очищаються
порові êанали і тріщини. Частота ãенерованих імпóльсів
від 7–10 до 500 Гц, величина тисêó при ãідравлічних óдарах
від 25–30 до десятêів МПа, оптимальна тривалість В.с.
біля 1 ãод. В.с. проводиться яê одноразово, таê і періоди-
чно. В.с., яê правило, здійснюється з промиванням сверд-
ловини і настóпним наãнітанням або відбиранням рідини, а
таêож при безперервномó наãнітанні рідини в продóêтив-
ний пласт (через вібратор). В.с. значно знижóє тисê ãідр-
орозривó пласта. В.С.Бойêо.
ВІБРООЧИСТКА РУДНИКОВИХ ВАГОНЕТОК,  -и, -…,
ж. * р. виброочистêа рóдничных ваãонетоê, а. car shaking, н.
Vibrationsreinigung f von Förderwagen m pl  — метод очистêи
рóдниêових ваãонетоê від прилиплої ãірничої маси з виêо-
ристанням вібрації.
ВІБРОСТЕНД,  -а, ч. * р. вибростенд, а. vibration-testing
machine, н. Rütteltisch m  — óстановêа для випробóвання
машин, апаратів, приладів на вібрацію. 
ВІВІАНІТ,  -ó, ч. * р. вивианит, а. vivianite, blue ochre; н. Vi-
vianit m  — мінерал êласó фосфатів. Формóла:
Fe32+[PO4]2·8H2O. Містить 43% FeО, бл. 28% Р2О5. Домішêи
Мn2+, Мg, Са. Синãонія моноêлінна. Гóстина 2,71-2,95. Тв.
1,5-2. Прозорий, безбарвний, синюватий. Блисê сêляний.
Утворюється ó торфовищах і бóрих залізняêах озерно-бо-
лотноãо або морсьêоãо походження в óмовах відновноãо
середовища, а таêож ó порожнинах черепашоê і êістêах
тварин. Зóстрічається в осадових ã.п. і рóдах, торфах, ліã-
нітах, лесових ґрóнтах та ін. У рóдних жилах є продóêтом
вивітрювання піротинó і піритó. В Уêраїні є в Керченсьêомó
залізорóдномó басейні (êрасиві променисті аґреґати В. по-
ширені в Керченсьêих родов. фосфорних бóрих залі-
зняêів), торфовищах Волині, на Заêарпатті. Від ім. пер-
шовідêривача — анãл. мінералоãа Дж.Ґ. Вівіана.
Розрізняють: вівіаніт оêиснений (збірна назва продóêтів

оêиснення вівіанітó, баãатоãо на оêсидне залізо). 
ВІДБИТКИ КРИСТАЛІВ,  -ів, -ів, мн. * р. отпечатêи
êристаллов, а. imprints of crystals, н. Klistalleindrücke m pl  —
порожнини на площинах нашарóвання і всередині шарів,
яêі передають формó вміщених ó породі êристалів. Утво-
рюються внаслідоê розчинення цих êристалів під час пе-
ретворення породи.
ВІДБІЙКА КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ (ПОРОДИ),  -и,
-…, ж. * р. отбойêа полезноãо исêопаемоãо (породы), а.
breaking, cutting of minerals (rock); н. Abbau m, Gewinnung f,
Abschlagen n des Bodenschatzes m (des Gesteines n)  — від-
оêремлення частини êорисної êопалини (породи) від масивó
шляхом приêладання зовнішньої сили з одночасним дроб-
ленням та подрібненням її для настóпноãо переміщення по
ãірничих виробêах. Застосовóють висаджóвальний, механі-
чний, ãідравлічний і ãідровибóховий (висаджóваль-
но-ãідравлічний) способи відбійêи. Висаджóвальний спосіб
— з виêористанням енерãії хімічноãо перетворення ВР, метале-
вих патронів з рідêою вóãлеêислотою (êардоêс), стисненим
повітрям (аеродоêс), обмінними солями (ãідроêс) або речовин з
різним хімічним сêладом (хеміêол); ãідровибóховий (вибóхоã-
ідравлічний) — ó свердловинó після введення зарядó ВР через
особливó насадêó наãнітають водó під тисêом 0,98-2,5 МПа. В ре-
зóльтаті вибóхó тисê води значно зростає, прониêаючи в тріщини
вона рóйнóє вóãілля. Наãнітання і ãерметизація свердловини здій-
снюється за допомоãою ãідрозатворó (яêий встановлюється на
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ãирлі свердловини) з автоматичною синхронною роботою розпірн-
оãо і ãерметизóючоãо вóзлів. Див. ãідровидобóвання, ãідровід-
бійêа, ãідромеханізація, ãідромеханізація підземна, висад-
ження, розробêа родовищ êорисних êопалин, мінна відбійêа,
механічне рóйнóвання ãірсьêих порід.
ВІДБІЙНИЙ ВЕНТИЛЬ,  -оãо, -я, ч.  — Див. вентиль. 
ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК,  -оãо, -а, ч. * р. отбойный моло-
тоê, а. pick hammer, н. Abbauhammer m  — рóчний інстр-
óмент óдарної дії (переважно пневматичний), яêим відб-
ивають від масивó неміцні ãірсьêі породи, розлóщóють
тверді й мерзлі ґрóнти, асфальтові і бетонні поêриття,

розбирають фóндаменти, стіни і т.п. В.м. бóвають пневма-
тичні, елеêтричні і бензинові. Виêористовóються в осн.
пневматичні В.м., яêі сêладаються з пóсêовоãо і óдарноãо
пристроїв. Бойоê здійснює постóпально-зворотні рóхи з
частотою 1000-1500 óдарів/хв.
ВІДБІЛЮВАЛЬНІ ГЛИНИ,  -них, -ãлин, мн., сóêновальні
ãлини, -них, -ãлин, мн., фóлерова земля, -ої, -і, ж. * р. от-
беливающие ãлины, сóêновальные ãлины, фóллерова земля; а.
bleaching clays, fuller’s earth; н. Bleichtone m pl, Bleicherde f
— ãірсьêі породи з різêо вираженими сорбційними власти-
востями. Їх здатність поãлинати висоêомолеêóлярні речо-
вини (піãменти, слиз, êаламóті, смоли та ін.) дозволяє за-
стосовóвати їх для очищення різних речовин, ã.ч. рідин,
вод, фарбóвальних та ін. шêідливих і забрóднюючих ре-
човин. В.ã. представлені бентонітовими ãлинами монтмо-
рилонітовоãо сêладó або êременистими породами (ді-
атоміт, трепел, опоêа). В.ã. виêористовóються ã.ч. при
очищенні і êреêінãó нафти, рослинних масел, жирів, оц-
тó, вин, фрóêтових соêів, вітамінів, антибіотиêів. 
ВІДВАЛ,  -ó, ч. * р. отвал, а. spoil bank, spoil; н. Kippe f, Ab-
raumkippe f, Halde f, Abraumhalde f  — насип, що óтво-
рюється внаслідоê óêладання на місцевості відходів зба-
ãачення або пóстої породи. В залежності від способó óêла-

дання розрізняють таêі В.: ê о н і ч н і (або териêони) —
найчастіше óтворюються при відêатці породи рейêовим
транспортом (в переêидних ваãонетêах або сêіпах) з пос-

тóповим нарощóванням êолії; х р е б т о в і — óтворюються
при вивезенні породи ваãонетêами підвісної êанатної до-
роãи або êонвеєрами (стаціонарними чи пересóвними), а
таêож відвалоóтворювачами розêривних порід; п л а с ê і —
óтворюються при вивезенні відходів (порід) ó самосêидах
та формóванні штабелю за допомоãою бóльдозерів. За
місцем розташóвання виділяють внóтрішні (ó виробленомó
просторі êар’єрів), зовнішні — за межами êар’єрó та êомб-
іновані. У залежності від механізації відвальних робіт, В.
розподіляють на еêсêаваторні, бóльдозерні, êонвеєрні та
ãідравлічні. Див. таêож териêон, еêсêаваторний відвал, по-
родний відвал, озеленіння відвалів.
ВІДВАЛОУТВОРЕННЯ (ВІДВАЛЬНІ РОБОТИ),  -…, с.
(-их, -іт, мн.) * р. отвалообразование, а. waste disposal, stone
disposal; н. Verkippung f, Absetzen n  — роботи, пов’язані з
переміщенням і óêладанням ó відвал (насип) поêривних
(пóстих) порід при відêритій розробці родовищ êорисних
êопалин. Для відвальної роботи виêористовóють бóльдозе-

ри, транспортно-відвальні мости, еêсêаватори тощо. В. —
завершальний етап розêривних робіт на êар’єрах. Витрати
на В. становлять 12-15% собівартості розêривó на вóãільних
розрізах, 15% собівартості 1 т ê.ê. на залізорóдних êар'єрах. 
ВІДВАЛОУТВОРЮВАЧ,  -а, ч. * р. отвалообразователь,
а. spreader, stacker; н. Absetzer m  — машина для óêладання
розêривних порід (або ê.ê.) ó відвал. Яê правило, В. — час-
тина êонвеєрноãо êомплеêсó на ãóсеничномó, рейêовомó,

êроêóючомó або êроêóючо-рейêовомó ходó з приймаль-
ною і похилою відвальними êонсолями. В. розрізняються
за здатністю відвальної і приймальної êонсолей поверта-
тися на: повноповоротні, частêово поворотні і непово-
ротні. В. може бóти êонстрóêтивно поєднаний з баãато-
êовшовим еêсêаватором (т.зв. абзетцер). Яê елемент
“відвальна êонсоль" В. входить таêож до êонстрóêції
трансп. мостó, з допомоãою яêоãо порода в êар'єрі рóхаєть-
ся óпопереê фронтó робіт ó вироблений простір. При
транспортно-відвальній системі розробêи ãоризонтальних і

Рис. Схема пневматичноãо відбійноãо молотêа.

Рис. Віялоподібна (а) і êільцева (б) 
схеми рóхó автомобілів на бóльдо-

зерномó відвалі.

Рис. Відвали породи (відходів 
вóãлезбаãачення): а – êоні-
чний (териêон); б – хребто-

вий; в – пласêий.

Відвалоóтворювачі фірми «Man Takraf».

Рис. Схеми переміщення порід ó відвал за допомоãою êонсольноãо 
відвалоóтворювача (а) та транспортно-відвальноãо моста (б): 1 – 
роторний еêсêаватор; 2 – відвалоóтворювач; 3 – транспорт-

но-відвальний міст.
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полоãоспадних (полоãо-падаючих) поêладів В. застосовó-
ють для розміщення розêривних порід ó виробленомó про-
сторі, на похилих і êрóтоспадних (êрóто-падаючих) поê-
ладах — при трансп. системах розробêи для розміщення
порід розêривó на зовнішніх відвалах. Продóêтивність В.
по розпóшеній породі 650-15200 м3/ãод., радіóс розванта-
ження до 70 м, швидêість рóхó. А.Ю.Дриженêо.
ВІДДІЛ ГЕОЛОГІЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. отдел ãеолоãи-
чесêий, а. geological departament, geological series; н. geolo-
gisch Abteilung f, Abteilung f in der Stratigraphie f  — ó ãеолоãії
— підрозділ стратиãрафічної шêали, яêий сêладається з
êомплеêсó ãірсьêих порід, що óтворилися протяãом ãеолоã-
ічної епохи. Відділи поділяють на ярóси.
ВІДЖИМ (ВИДАВЛЮВАННЯ) ВУГІЛЛЯ,  -ó (-…, с.),
-…, ч * р. отжим óãля, а. coal sloughing, coal spalling, face slip,
slip of working face; н. Gang m der Kohle f, Kohleabbpressen n 
— рóйнóвання і видавлювання (відшарóвання) вóãілля ó
привибійній частині ó виробêó під дією опорноãо ãірничоãо
тисêó або наãнітання під висоêим тисêом води в масив
через свердловинó.
ВІДДЗЕРКАЛЕНИХ ХВИЛЬ МЕТОД,  -…, -ó, ч. * р. от-
раженных волн метод, а. reflection survey; н. Reflexionswellen-
verfahren n  — метод сейсмічної розвідêи, що базóється на
вивченні сейсміч. хвиль, яêі відбилися від ãраниць розділó
двох середовищ (фаз) з різною аêóстич. жорстêістю. За-
стосовóється для пошóêів і розвідêи родов. нафти і ãазó,
виявлення стрóêтóр (з амплітóдами до 30-50 м), сприятли-
вих для їх сêóпчення, встановлення ãеол. бóдови тери-
торій, вирішення інж.-ãеол. задач, а таêож іноді при по-
шóêах твердих ê.ê.
ВІДДІЛ МІНЕРАЛІВ,  -ó, -…, ч. * р. отдел минералов, а.
section of minerals, н. Abschnitt m der Minerale n pl  — стóпінь
êласифіêації мінеральних видів ó межах підêласів за хім.
сêладом (наявністю додатêових аніонів чи молеêóл води)
або внóтрішньою бóдовою (різноманітністю відповідних
стрóêтóрних радиêалів).
ВІДКАТКА,  -и, ж. * р. отêатêа, а. haulage, н. Förderung f 
— транспортóвання ãірничої маси та ін. вантажів засобами
êолісноãо транспортó підземними ãірничими виробêами, а
таêож на поверхні в межах ãірничоãо підприємства. В. бó-
ває елеêтровозна, êанатна, лоêомотивна, а таêож спеціал-
ьними засобами. Відêатний ãоризонт — мережа ãоризон-
тальних ãірничих виробоê, по яêих здійснюється транспор-
тóвання ê.ê. та вантажів. Див. êанатна відêатêа.
ВІДКЛАДИ,  -ів, мн. * р. отложения, а. beds, deposits; н.
Ablagerungen f pl  — речовина, матеріал, що відêлався
внаслідоê осідання ó воді орãанічних речовин, мінералів,
êосмічноãо пилó тощо. Див. червоноêолірні відêлади, рі-
чêові відêлади, автохтонні відêлади.
ВІДКРИТА ГІРНИЧА ВИРОБКА,  -ої, ої, -и, ж. * р. от-
êрытая ãорная выработêа, а. open working, open-pit working,
surface working, open cast; н. Tagebau m  — виробêа, що має
незамêнений êонтóр поперечноãо перерізó.
ВІДКРИТА ГІРНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ,  -ої, -ої, -ії, ж. * р.
отêрытая ãорная технолоãия, а. surface mine technology,
opencast mine technology; н. Tagerbautechnologie f  — наóêова
дисципліна про відêритий спосіб розробêи родов. ê.ê.
Входить до системи ãірничих наóê. В.ã.т. вирішóє завдання
раціональноãо виймання  ê.ê. і вмісних порід, їх наванта-
ження і переміщення в межах êар’єрноãо поля, внóтрішнь-
оêар’єрноãо осереднення, формóвання відвалів, реêóльти-
вації земель. В.ã.т. пов’язана з ãеол. наóêами, ãірничою
ãеомеханіêою, ãірничим машинознавством, математи-

êою, фізиêою, еêономіêою та ін. Яê наóêовий напрямоê
В.ã.т. сформóвалася ó 20-х рр. ХХ ст.
ВІДКРИТА ПОРИСТІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. отêрытая по-
ристость; а. open porosity; н. offene Porösität f  — наявність
сполóчених пор ó ãірсьêій породі, через яêі можливий рóх
рідин ó природних óмовах. Див. пористість ãірсьêих порід.
ВІДКРИТА ПУСТОТНІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. отêрытая
пóстотность; а. open rock cavities; н. offene Leere f  — на-
явність ó ãірсьêій породі сполóчених між собою порожнин
різних розмірів і обрисів. Див. пóстотність ãірсьêих порід.
ВІДКРИТА РОЗРОБКА РО-
ДОВИЩ КОРИСНИХ КО-
ПАЛИН,  -ої, -и, -…, ж. * р.
отêрытая разработêа место-
рождений полезных исêопае-
мых, а. open working, surface
mining, opencast mining, open pit
mining, quarry mining; н. Tage-
bau m  — видобóвання êорис-
них êопалин безпосередньо з
земної поверхні. Поляãає ó пі-
дãотовці поверхні землі (в ос-
новномó ó видаленні родючо-
ãо шарó, виведенні поверхне-
вих вод), осóшенні (в разі пот-
реби) родовища, йоãо роз-
êритті (спорóдженні тран-
шей), виêонанні розêривних
робіт (ó томó числі відвальних
робіт) і видобóвних — від-
оêремленні êорисних êопалин
від масивó. Здійснюється за
допомоãою відêритих ãірн-
ичих виробоê (див. êар’єр).
Осн. ãірничі виробêи В.р.р.ê.ê.
— êапітальні траншеї, що за-
безпечóють достóп до ê.ê. і
розрізні траншеї, що підãотовлюють êар'єрне поле до роз-
êривних і добóвних робіт. В.р.р.ê.ê. широêо застосовóєть-
ся в Уêраїні, США, Австралії, Росії, Канаді, КНР, в ряді
êраїн Європи (ФРН, Польща, Чехія). Осн. технол. проце-
си В.р.р.ê.ê. вêлючають: підãотовêó ã.п. до виймання —
відоêремлення ã.п. (або ê.ê. від масивó з одночасним її ме-
ханічним або вибóховим розпóшенням); навантаження ãі-
рничої маси в засоби транспортó, транспортóвання ãірничої
маси з вибоїв на пром. майданчиê залізничним транспор-
том, автомобілями, êонвеєрами, сêіповими підйомниêами,
ãідротранспортом, підвісними êанатними дороãами,
розміщення пóстих порід ó відвалах, планóвання відвалів.

Рис. Циêлічно-потоêова технолоãія відêритої розробêи родовищ: 1 
– бóровий станоê; 2 – еêсêаватори; 3 – автосамосêиди; 4 – бóн-

êер; 5 – ãрохот; 6 – дробарêа; 7 – стрічêові êонвеєри; 8 – переван-
тажóвач.

Рис. Схеми систем відêритої 
розробêи: а – безтранспорт-
на; б – транспортно-відвал-
ьна; в – транспортна (похилі 
пласти); ã – транспортна 

(êрóті пласти).
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Поширеною є êласифіêація систем В.р.р.ê.ê. за способом
здійснення розêривних робіт і технолоãією переміщення
ã.п. ó відвали (системи розробêи: безтранспортна, еêсêа-
ватор-êар’єр, транспортно-відвальна, спеціальна, транс-
портна, êомбінована). Крім тоãо, існóє êласифіêація сис-
тем розробêи в залежності від положення робочої зони,
напрямêó розвитêó і переміщення фронтó робіт (ãрóпа
систем: сóцільні — з постійним положенням робочої зо-
ни; заãлиблювальні — зі змінним положенням робочої зо-
ни). Основні ознаêи цих систем В.р.р.ê.ê. — напрям виїм-
êи в профілі і плані êар'єрноãо поля, а таêож місце розта-
шóвання відвалів. Всі системи розробêи за цією êласифіê-
ацією поділені на 2 ãрóпи. До першої віднесені системи з
постійним положенням робочої зони, яêа залишається
незмінною на весь період еêсплóатації родовища. Ці сис-

теми розробêи хараêтерні для ãоризонтальних і полоãих
поêладів. Підãот. роботи на них завершóються створенням
первинноãо фронтó розêривних і видобóвних робіт. Сис-
теми розробêи ãоризонтальних і полоãих поêладів хараê-
теризóються порядêом здійснення розêривних і добóвних
робіт, зміною довжини фронтó робіт або висоти оêр. óс-
тóпів. Найбільш тривалий етап В.р.р.ê.ê. — еêсплóатація
родовищ. Планомірне виймання і переміщення ã.п. забез-
печóються êомплеêсом ãірничотранспортноãо і допомі-
жноãо обладнання. Вибір засобів êомплеêсної механізації
залежить від природних, технолоãічних, технічних, орãан-
ізаційних, еêономічних чинниêів. Комплеêси для механ-
ізації видобóвних робіт розрізняють за видом обладнання
— циêлічної, циêлічно-потоêової, безперервної дії.
Стрóêтóра еêсплóатаційних витрат сêладається з вартості
осн. технолоãічних процесів: бóропідривних робіт (10-15%),
еêсêавації (15-25%), транспортóвання (40-60%), відвалоó-
творення (15-20%). В заãальних витратах на бóдівництво
êар'єрó на ãірничо-êапітальні роботи припадає до 30-40%,
а на обладнання 20-30%. Термін оêóпності êапітальних
витрат при В.р.р. 7-10 роêів. Перспеêтиви В.р.р.ê.ê.
пов'язані з оптимізацією параметрів ãірничих робіт і об-
ладнання, застосóванням техніêи безперервної дії, êомп-
леêсним виêористанням видобóтої ãірничої маси, перехо-
дом на велиêі ãлибини, широêим застосóванням автома-
тизов. систем і методів óправління, впровадженням мало-
відходних і ресóрсозберіãаючих технолоãій. А.Ю.Дрижен-
êо, В.С.Білецьêий.

ВІДКРИТИЙ ОЧИСНИЙ ПРОСТІР,  -оãо, -оãо, -ó, ч. * р.
отêрытое очистное пространство, а. face working space, н.
offen (stehender) Abbauraum m  — очисний простір, яêий в
процесі виймання êорисної êопалини підтримóється цілиê-
ами, залишаючись ó проміжêó між ними відêритим, тобто
незаповненим відбитою êорисною êопалиною або заêлад-
êою та незаêріпленим. По заêінченні очисноãо виймання
вироблений простір продовжóє залишатися відêритим або
заповнюється заêладним матеріалом або обваленими вм-
існими породами.
ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОБОТИ,  -их, -их, -т, мн, * р. от-
êрытые ãорные работы, а. open working, open-pit working, н.
Tagebau m  — êомплеêс робіт, що здійснюються з метою
видобóтêó різних ãірсьêих порід, зоêрема êорисних êопалин
безпосередньо з поверхні. В.ã.р. ведóться шляхом óтво-
рення різних виїмоê та êотлованів. Найбільші масштаби
В.ã.р. пов’язані із вилóченням êорисних êопалин з надр.
В.ã.р. поділяються на ãірничопідãотовчі роботи, яêі об’єд-
нóють проведення виробоê, розêриття та підãотовêó, за-
вдяêи чомó óтворюється транспортний достóп до вибоїв і
початêовоãо фронтó ãірничих робіт; розêривні (виймання,
переміщення і сêладóвання ó відвал порід розêривó); до-

бóвні (виймання, переміщення та сêладóвання чи розван-
таження êорисних êопалин).
ВІДКРИТТЯ1,  -…, с. * р. отêрытие, а. discovery, н. Entdek-
kung f  — наóêове відêриття ó êласичних природничих на-
óêах — відêриття об’єêтивних заêонів (заêономірностей),
нових явищ та властивостей речовин. Це — найвищий на-
óêовий рівень пізнання навêолишньоãо світó. 
ВІДКРИТТЯ2,  -…, с. * р. отêрытие, а. discovery, н. Entdek-
kung f  — відêриття ó ãалóзі ãеоãрафії, археолоãії, палеонто-
лоãії, відêриття родовищ êорисних êопалин тощо. Вважаєть-
ся, що ці відêриття не потребóють захистó на таêомó юри-
дичномó рівні яê наóêові відêриття ó êласичних природ-
ничих наóêах і техніці, бо не можóть бóти повторені. Їх
пріоритет забезпечóється власне фаêтом новизни тоãо,
що стало відомим óнаслідоê досліджень.
ВІДКРИТТЯ3,  -…, с. * р. всêрываемость, а. exposability, н.
Ausrichtung f  — відêриття êорисної êомпоненти — óтворен-
ня в процесі дроблення і подрібнення зростêів êорисної êом-
поненти з породою, в яêих êорисна êомпонента частêово
має вільнó поверхню. Таêе відêриття золота та деяêих
інших металічних êорисних êомпонентів достатнє для ãідр-
ометалóрãійноãо переділó сировини.
ВІДМІНА МІНЕРАЛІВ,  -и, -…, ж. * р. разность минера-
лов, а. variety of minerals, н. Grundgesamtheit f von Mineralien
n pl  — сóêóпність мінеральних індивідів одноãо і тоãо ж
мінеральноãо видó, що відрізняються від інших індивідів
деяêими додатêовими особливостями: хімічними, фізи-
чними, стрóêтóрними чи морфолоãічними. Вилóчена з
мінералоãічної термінолоãії. Ввібралася поняттям “мін-
еральний різновид”, яêий таêим чином став найнижчим
таêсоном ó êласифіêації мінералів.
ВІДНОВЛЕНІСТЬ ВУГІЛЛЯ ВИКОПНОГО,  -ості, -…,
ж. * р. восстановленность óãля исêопаемоãо, а. fossil coal re-
duction, н. Reduktionsgrad m der fossilen Kohle f   — óмовний
термін для позначення ãенетичних типів вóãілля: слабêо
(мало) відновленоãо, відновленоãо і перехідноãо за відно-
вленістю, яêі хараêтеризóються переважно різними влас-
тивостями вітринітó, а таêож рядом петроãрафічних та
фізиêо-хімічних і технолоãічних поêазниêів, що проявля-
ються для вóãілля всіх стóпенів вóãлефіêації. Ця особ-
ливість вóãілля встановлена ó Донецьêомó басейні

Рис. Види відêритих ãірничих розробоê: а – поверхневий, б – ãли-
бинний, в – наãорний, ã – підводний.
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(В.В.Відавсьêий, Харêів, 1932, 1941) на приêладах дослі-
дження властивостей ізометаморфних пар вóãілля
(пластів, розташованих порóч, з однієї свердловини або од-
ноãо шахтноãо поля) однаêовоãо петроãрафічноãо сêладó,
яêі сóттєво відрізняються за властивостями. 
Відомі ознаêи відновленості вóãілля: 1) Колір вітринітó

в прохідномó та відбитомó світлі, антрацитів – ó відбит-
омó поляризов. світлі в стані зãасання і просвітлення; 2)
Стóпінь збереженості стрóêтóри вітринізованих залишêів
рослинноãо матеріалó; 3) Присóтність тонêодисперсноãо
піритó і вміст в пробі вóãілля міêролітотипів з тонêодис-
персним піритом. Яêщо перша і третя ознаêи можóть бóти
застосованими для ідентифіêації стóпеня відновленості
вóãілля всіх стадій вóãлефіêації, то збереженість стрóêтóри
вітринізованих залишêів рослинноãо матеріалó просте-
жóється тільêи для вóãілля висоêої стадії вóãлефіêації та
антрацитів. За петроãрафічними ознаêами зовнішній виã-
ляд вóãілля слабêовідновленоãо типó хараêтерний чітêою
шарóватістю, êóтастим нерівним зламом з шорстêою по-
верхнею, висоêою міцністю та спаяністю тріщин, сірóв-
ато-чорним êольором. Вóãілля відновленоãо типó має мо-
нолітнó стрóêтóрó, пласêий напівраêовинний злам з ãлад-
êою поверхнею, відêриті тріщини, смолисто-чорний
êолір.
Інша хараêтерна ознаêа типó за відновленістю – літол-

оãо-фаціальний сêлад порід поêрівлі. В поêрівлі вóãільних
пластів відновленоãо типó заляãають породи з ознаêами
впливó моря, в т.ч. вапняêи; в поêрівлі вóãілля слабêов-
ідновлюваноãо типó – породи річêових та озерних
відêладів.
Вóãілля слабêовідновленоãо типó на відмінó від відно-

вленоãо хараêтеризóється більшим вмістом вóãлецю, мен-
шим – водню та сірêи (і, за деяêими даними азотó), мен-
шою теплотворною здатністю і меншим виходом летêих
речовин, смоли êоêсóвання і напівêоêсóвання, ãіршим роз-
чиненням в орãанічних розчинниêах, більшою механі-
чною міцністю і твердістю, більш висоêою відбивною
здатністю та анізотропією відбивання світла для всіх маце-
ралів.
Останніми дослідженнями óêраїнсьêих вчених (Л.Бóтóзова,

О.Тóрчанина та ін.) встановлено розходження ó виході та сêладі
еêстраêтів, отриманих з вóãілля різних ãенетичних типів за відно-
вленістю: вóãілля типó в відрізняється підвищенною розчинністю
в дихлорметані, меншим виходом асфальтенів, ó 2 рази більшою
êільêістю ароматичних вóãлеводнів і дибензотіофенó, більшою
êільêістю полярних ãетеросполóê, стеранів і ãопанів ó порівнянні
з еêстраêтами вóãілля типó а. Встановлено таêож розходження в
молеêóлярній і надмолеêóлярній стрóêтóрі довãополóменевоãо
вóãілля різних типів за відновленістю. Зоêрема, вóãілля відновл-
еноãо типó відрізняється меншим стóпенем óпорядêованості і
поліспряження орãанічної маси вóãілля, меншою міцністю міжм-
олеêóлярних взаємодій, але підвищеною êонцентрацією тіоеф-
ірних, ефірних ãрóп і СНар-зв’язêів ó порівнянні із слабовідновл-
еним вóãіллям. Ці особливості стрóêтóри відповідають за здат-
ність вóãілля типó в формóвати сплавлені напівêоêси і êоêси
навіть з низьêометаморфізованоãо вóãілля.  
Класифіêація. У двовимірній êласифіêації вóãілля та

антрацитів виділено три типи: слабêовідновлений, се-
редньовідновлений і відновлений, позначені малими літ-
ерами алфавітó – а, б, в, або 5 типів з виділенням особли-
вослабêовідновленоãо типó – оа та висоêовідновленоãо –
вв. Різні властивості вітринітó відновленоãо та слабêов-
ідновленоãо вóãілля – це прояв їх різної хімічної стрóêтó-
ри.
Походження. Основними фаêторами, яêі обóмовили

виниêнення вóãілля різноãо типó відновленості є: водне-
вий поêазниê рН та оêиснювально-відновний потенціал
Еh середовища діаãенезó. Маловідновлене вóãілля виниê-
ло в óмовах êислоãо водноãо середовища êонтиненталь-
них річних, озерних тощо êислих вод (рН=5-6). Відновл-
ене вóãілля – в óмовах лóжноãо середовища морсьêих вод

(рН=8). Останні переêривали торфяний пласт внаслідоê
трансãресії, прониêаючи при цьомó ó вóãільний пласт. Це
середовище бóло сприятливим для розвитêó рядó êолоній
численних баêтерій (сóльфатредóêóючих, метаноóтворю-
ючих та ін.). Їх дія приводила до ãлибоêоãо розêладó за-
лишêів рослинної речовини (на рівні внóтрішньої стрóê-
тóри) при слабêих процесах вторинної êонденсації про-
дóêтів розêладó. Резóльтатом цьоãо бóло збіднення вóãіл-
ьної речовини ароматичними êомпонентами. Надалі в
процесі вóãлефіêації êонденсація слабêовідновленоãо вóãі-
лля мала невиразний хараêтер.
В той же час, в óмовах êислих вод баêтеріальне середо-

вище бóло різêо відмінним і розêлад рослинноãо матері-
алó сóпроводжóвався хараêтерними êонденсаційними
процесами (з óтворенням вторинних стрóêтóр). В цих
óмовах вóãільна речовина збаãачóвалася ароматичними
сполóêами. Конденсація їх заêономірно збільшóвалася зі
стóпенем вóãлефіêації.
Лоêалізація та розповсюдження. Вóãілля êожноãо типó

сêладає пласт, пачêó або шар пласта. Відновлений тип
знаходиться, яê правило, ó верхній частині пласта. 
У Донецьêомó вóãільномó басейні бл. 30% слабêов-

ідновленоãо вóãілля, бл. 60% - відновленоãо (переважно
Півн. та Півн.-Сх. Донбас). Перехідне вóãілля лоêалізóєт-
ься на êонтаêті морсьêих та êонтинентальних відêладів
ã.п. На Зах. Донбасі, де раніше бóла прибережна зона,
сформóвалося переважно середньовідновлене вóãілля.
У Зах. Європі відомий єдиний пласт вóãілля відновлен-

оãо типó (нижній êарбон), більш широêо розповсюджене
вóãілля середньоãо типó за відновленістю, основна маса
вóãілля – слабêовідновлене.
Праêтичне значення. Типи за відновленістю враховóють-

ся при êомпонóванні шихти (побічно за вмістом сірêи), при
виборі вóãілля і антрацитів для непаливноãо виêористання
(виробництва сóльфовóãілля, термоанатрацитів і т.ін.). Виз-
начаються при ãеолоãорозвідóвальних роботах яê один з по-
êазниêів властивостей вóãілля. Виêористовóються для про-
ãнозó схильності до самозаймання та раптових виêидів. 

Г.П.Маценêо.
ВІДНОВЛЕННЯ,  -…, с. * р. восстановление, а. reduction,
н. Desoxydation, Wiederherstellung f, Regenerierung f, Redukti-
on f  — ó хімічних реаêціях — зниження стóпеня оêсидації
елемента ó молеêóлі чи êристалі, зóмовлене приєднанням
елеêтронів при оêиснювально-відновних реаêціях. Під В.
розóміють таêож приєднання водню сполóêою, що сóпро-
воджóється зменшенням êільêості êратних зв’язêів ó мо-
леêóлі. Розрізняють В. елеêтролітичне (реаêція В., що
протіêає на êатоді під час елеêтролізó), В. за Берчем (В.
ароматичних та ãетероароматичних сполóê, в т.ч. êонден-
сованих, а таêож стероїдів в диãідроароматичні за допо-
моãою натрію та спиртó), В. за Бешаном (В. ароматичних
нітросполóê дією залізних стрóжоê в розведених мінерал-
ьних êислотах або в розчинах елеêтролітів), В. за Бó-
во-Бланом (В. аліфатичних естерів до первинних спиртів
дією металічноãо натрію в спиртах) та ін. Відновниê — ре-
аґент, що віддає елеêтрони відновлюваній речовині і сам
при цьомó оêсидóється.
ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ,  -их, -іт, мн. * р. восста-
новительные работы; а. reclamation activity; restoration, re-
construction; н. Aufbauarbeit f; Reduktionsarbeit f  — бóдівел-
ьно-монтажні роботи êапітальноãо хараêтерó, пов’язані з
відновленням придатності основних фондів, яêі бóли
порóшені внаслідоê різних стихійних лих, аварій і т.п., на-
пр., ремонтно-відновлювальні роботи ó свердловинах.
ВІДСАДЖУВАЛЬНА  МАШИНА,  -ої, -и, ж. * р. отса-
дочная машина, а. jig, wash box, jigging machine, jigger; н. Setz-
maschine f  — аґреґат для збаãачення êорисних êопалин шля-
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хом відсаджóвання. Процес відсадêи сêладається зі стадій,
що циêлічно повторюються: розпóшення відсаджóвальної
постелі; розділення зерен за швидêістю осадження;
транспортóвання матеріалó вздовж решета; вивантаження
ãотових продóêтів. Розділення частиноê в об'ємі пóльпи
протіêає при одночасномó поздовжньомó переміщенні
потоêó матеріалó. В основномó розділення відбóвається в

пóльсóючомó потоці середовища при вертиêальних êоли-
ваннях постелі і шарó матеріалó. Розрізняють ãідравлічні
(найбільш поширені) й пневматичні В.м., а таêож: з нерó-
хомим та рóхомим решетом, зі штóчною та природною 

постіллю і т.д. На сьоãодні
відомо біля 90 êонстрóêцій
В.м., яêі відрізняються між
собою за цільовим призначен-
ням, принципом роботи при-
вода та розвантажóвальних
пристроїв, êільêістю про-
дóêтів, яêі виділяються (яê
правило, від 1 до 3), êрóпністю
збаãачóваноãо матеріалó і т.і. 
За найбільш проãресивною
êласифіêацією В.м., запропо-
нованою óêраїнсьêими вче-
ними, вони поділяються в залежності від видó привода на
таêі 7 êласів: з повітряним приводом; з діафраãмовим при-
водом; з пóльсатором; з поршневим приводом; з рóхомим
решетом; з лопатевим приводом та ãідравлічним пóльсато-

ром. За êрóпністю матеріалó В.м. поділяються на машини
êрóпноãо зерна (понад 6 мм), машини дрібноãо зерна
(0,5-2,5 мм), шламові В.м. (0-3 мм). За цільовим призна-
ченням В.м. можóть бóти основними та êонтрольними
(для повторноãо збаãачення неêондиційноãо продóêтó ос-
новних В.м.). В.м. — це аґреґат, до сêладó яêоãо, êрім
власне відсаджóвальної êамери з решетом, входять: привод
(найбільш поширені повітряні пóльсатори), розванта-
жóвальні пристрої для важêих продóêтів, зневоднювальні
êівшові елеватори для еваêóації та одночасноãо зневоднен-
ня важêих продóêтів. 
Крім тоãо, до В.м. часто вхо-
дить завантажóвально-дешла-
маційний пристрій. Конс-
трóêція В.м. має поздовж-
ньо-стóпеневó стрóêтóрó.
Кожний стóпінь сêладається з
власноãо решітноãо відділ-
ення, збóдниêа êоливань та
пристрою розвантаження
важêоãо продóêтó. Перший з
боêó надходження вихідноãо
матеріалó стóпінь має на вході
завантажóвальний пристрій,
останній стóпінь заêінчóється
зливним пороãом для леãêоãо
продóêтó. Залежно від видó вивантажóваноãо важêоãо
продóêтó стóпінь може називатися породним (для вóãі-
лля), êонцентратним (для рóди), промпродóêтовим (для
бóдь-яêоãо матеріалó). В.м. — найбільш поширений ап-
арат для збаãачення вóãілля. 
Серійні В.м. мають площó відсадêи від 8 до 24 м2, а про-

дóêтивність — 120-650 т/ãод. Область застосóвання В.м. за
êрóпністю матеріалó 0,074-250 мм, за ãóстиною —
1200-15600 êã/м3. Поêазниêи ефеêтивності розділення: а)
при êрóпності збаãачóваноãо матеріалó 13-100 мм Ер =
0,07-0,16; J = 0,10-0,20; при êрóпності збаãачóваноãо ма-
теріалó 0,5-13 мм Ер = 0,08-0,20; J= 0,16-0,25. В Уêраїні
В.м. розроблені інститóтами “Діпромашвóãлезбаãачення”
та “УêрНДІвóãлезбаãачення”, виãотовляються на заводі
ім. О. Пархоменêа (Лóãансьê). Одна з найбільш потóжних
вітчизняних машин — ВБП-6х4-М (замість МО424,
ОМ-24) має продóêтивність до 600 т/ãод. У світовій праê-
тиці для збаãачення вóãілля виêористовóють В.м. продóê-
тивністю 100-1000 т/ãод. Див. таêож пневматична відса-
джóвальна машина, поршнева відсаджóвальна машина.
В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо.
ВІДСАДЖУВАЛЬНА ПОСТІЛЬ,  -ої, -елі, ж. * р. отса-
дочная постель, а. jig bed, н. Setzbett n  — маса матеріалó,
яêа знаходиться на решеті в робочомó стані відсаджóвал-
ьної машини. Н а т ó р а л ь н а В.п. являє собою масó збаãа-
чóваноãо матеріалó підвищеної питомої ваãи (при збаãа-
ченні вóãілля це в основномó породні фраêції) в стані йоãо
поздовжньоãо переміщення і вертиêальноãо розшарóван-
ня під дією êоливань середовища. Ш т ó ч н а  В.п. — пос-
тіль, яêа спеціально створюється на решеті з сипóчоãо
зернистоãо матеріалó заданої питомої ваãи та ґранóломет-
ричноãо сêладó (польовоãо шпатó, êерамічних, ãóмових,
сêляних êóбиêів, êóль і т.п.). В.п. виêонóє важливó фóнê-
цію селеêтивноãо вивантаження дрібних зерен важêоãо
êомпонента через решето. Див. таêож розпóшеність відса-
джóвальної постелі, система автоматичного регулювання
рівня відсаджувальної постелі. В.С.Білецьêий.

Рис. Відсаджóвальна машина ãідравлічна (на приêладі повітр-
яно-пóльсаційної з боêовим розміщенням повітряноãо відділення): 1 
– êорпóс, 2 – решето, 3 – повітряний пóльсатор, 4 – поріã першоãо 
стóпеня, 5 – поріã дрóãоãо стóпеня, 6 – автореãóлятор розванта-
ження важêоãо продóêтó, 7 – розвантажóвальний пристрій, 8 – 

êишеня важêоãо продóêтó; 9 – перетинêа.

Рис. Основні типи приводó відсаджóвальних машин з нерóхомим ре-
шетом: а – повітряний пóльсатор; б  – поршневий; в – діафраãм-

овий; ã – лопатевий; д  – êолісний.

Рис. Відсаджóвальна маши-
на ВБП-6х4-М: 1 – êорпóс; 2 
– пóльсатор; 3 – розванта-

жóвальна лійêа.

Рис. Відсаджóвальна маши-
на з рóхомим решетом: 1 – 

êорпóс; 2 – рóхоме решето; 3 
– завантажóвальний лотіê; 
4 – êінематична система; 5 

– зливний поріã; 6,7. – виван-
таження важêих продóêтів.



ВІД — ВІД 164

ВІДСАДЖУВАННЯ,  -…, с. * р. отсадêа, а. jigging, н. Set-
zen n, Setzarbeit f  — дія, власне розділення зернистоãо ма-
теріалó за ãóстиною ó вертиêальномó пóльсóючомó потоці
води або повітря знаêоперемінної швидêості.
ВІДСАДЖУВАННЯ ОСНОВНЕ — первинне збаãачення
матеріалó ó відсаджóвальних машинах.
ВІДСАДЖУВАННЯ КОНТРОЛЬНЕ — повторне збаãа-
чення проміжноãо продóêтó в êонтрольній відсаджóвальній
машині.
ВІДСАДКА,  -и, ж. * р. отсадêа, а. jigging, н. Setzen n  —
процес ãравітаційноãо збаãачення êорисних êопалин, яêий
базóється на розділенні зернистоãо матеріалó за ãóстиною
ó вертиêальномó пóльсóючомó потоці води або стиснено-
ãо повітря знаêоперемінної швидêості. За типом середо-
вища розділення розрізнюють ãідравлічнó, пневматичнó,
сóспензійнó і В. з водоповітряною сóмішшю. Висхідний
потіê виêлиêає розпóшення відсаджóвальної постелі,
низхідний — її óщільнення з постóповим формóванням на
решеті шарó зерен важêоãо продóêтó. При цьомó постіль
переміщóється в поздовжньомó напрямêó, і в êінці шляхó
відбóвається роздільне вивантаження важêоãо (нижньоãо)
та леãêоãо (верхньоãо) продóêтів відсадêи. При збаãаченні
рóд êорисний продóêт зосереджóється в нижньомó шарі
постелі, а пóста порода — ó верхньомó. При збаãаченні
вóãілля, навпаêи, êонцентрат зосереджóється ó верхньомó
шарі, а порода відêладається на решеті. У технол. схемах
збаãач. ф-ê В. застосовóється яê осн. операція збаãачення з
отриманням êінцевих продóêтів, таê і допоміжна опера-
ція в êомбінації з êонцентрацією на столах, маãнітною се-
парацією, флотацією і ін. методами збаãачення.
В теоретичних дослідже-

ннях В. визначилися два
принципових напрямêи: де-
терміністсьêе та масово-ста-
тистичне. В основі першоãо
— вивчення заêономірно-
стей рóхó оêремоãо зерна в
стиснóтих óмовах, дрóãоãо —
сóêóпності зерен. Перший
напрям розроблений на рівні
т.зв. детерміністсьêої моделі,
дрóãий — сóспензійної,
енерãетичної та масово-ста-
тистичної моделі (ãіпотези)
В. Дет ерм ін і с т с ьê а  мо-
дель В. розãлядає швидêості і
присêорення оêремих части-
ноê яê фóнêції їх фізичних властивостей — ãóстини, êрóп-
ності, форми і т.д. Вона вêлючає ãіпотезó початêових
швидêостей та початêових присêорень і дозволяє яêісно
оцінити параметри процесó В., виділити фаêтори, що
впливають на розшарóвання матеріалó, встановити тен-
денції переміщення частиноê ó відсаджóвальній постелі. 
Сóть  с ó с п е н з і й н о ї  моделі поляãає в томó, що

відсаджóвальна постіль розãлядається яê важêа сóспензія, в
яêій розділення матеріалó за ãóстиною протіêає за заêона-
ми, чинними для важêоãо середовища. Е н е р ã е т и ч н а
ãіпотеза (Ф.Майєра) — це тлóмачення, зãідно з яêим
відсаджóвальна постіль є механічно нестійêою системою,
що має запас потенційної енерãії. При підведенні зовні-
шньої енерãії для розпóшення відсаджóваноãо матеріалó
постіль займає більш енерãетично виãідне положення, що
сóпроводжóється розшарóванням матеріалó за ãóстиною.
Основна задача  м а с о в о — с т а т и с т и ч н о ї  моделі —
є визначення фізичних фаêторів та заêономірностей фор-
мóвання відсаджóвальної постелі. Основне  припóщення
цієї ãіпотези: число частиноê, яêі виділилися ó свій шар

рівноваãи, пропорційне числó цих же частиноê в зоні роз-
ділення.
    Область застосóвання ãідравлічних В. охоплює мінерал-
ьнó сировинó з ãóстиною від 1200 до 15 600 êã/м3, за різн-
ицею ãóстини êорисноãо êомпонента та пóстої породи — від
300 до 13 000 êã/м3, за êрóпністю збаãачóваноãо матеріалó
— від 0,05 (0,074) до 250 мм. Пневматична В. придатна ли-
ше для збаãачення матеріалів ãóстиною 1200-2600 êã/м3,
напр., для бóроãо або êам’яноãо вóãілля з орãанічною (вóã-
ільною) масою не вище 1400 êã/м3. В. застосовóється для
збаãачення рóд чорних металів (зоêрема, бóроãо залізняêа,
мартитó, псиломеланó, манãанітó, піролюзитó), розсипних
рóд (êаситеритó, вольфрамітó, танталітó, ніобітó, а та-
êож титано-цирêонієвих, торієвих рóд, золота й платини,
алмазів), êорінних рóд вольфрамітó, êаситеритó. При пе-
реробці вóãілля В. є одним з основних процесів ãравітацій-
ноãо збаãачóвання. Розрізняють В. êрóпноãо вóãілля (>
10-13 мм.), дрібноãо вóãілля (<10-13 мм.), В. широêоêла-
сифіêованоãо вóãілля — спільне збаãачення ó відсаджóвал-
ьній машині êрóпних та дрібних êласів вóãілля (яê правило,
0,5-80 або 0,5-100 мм.), В. неêласифіêованоãо вóãілля.
В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо.
ВІДСІВ,  -ó, ч. * р. отсев, а. smalls, н. Siebrückstand m  —
дрібний êлас вóãілля або антрацитó (0-6 мм або 0-13 мм),
яêий відсівається від рядовоãо вóãілля для виêористання в
незбаãаченомó виãляді оêремо від êрóпносортовоãо пали-
ва, переважно збаãаченоãо. 
ВІДСЛОНЕННЯ,  -…, с. * р. отслоения, а. exfoliation, н.
Ablagerungen f pl  — виходи ãірсьêих порід на земнó поверхню.
Природні В. óтворюються внаслідоê ãеол. процесів, штóчні
— під час ãірничих робіт. Приêлади В. в Уêраїні: В. Грóшансь-
êої світи та В. Моãилівсьêої світи (Вінницьêа обл.).
ВІДСТІЙНИКИ,  -ів, мн., * р. отстойниêи, а. settlers for
waste waters, settling tanks for waste waters, н. Absetzbecken n pl,
Absetzer m pl  — штóчні резервóари або водойми для виділе-
ння з шахтних, êар'єрних і виробничих стічних вод завис-
лих домішоê, осадження їх при невелиêій швидêості пото-
êó, а таêож для очищення стічних вод за допомоãою ре-
аґентів. Для попередньоãо очищення води влаштовóють-
ся В. ó спеціальних свердловинах (ãлóхі трóби, що встанов-
люються нижче фільтрів), в шахтних стволах, біля насос-
них станцій ãоловноãо і дільничноãо водовідливó (ãоловні і
дільничні водозбірниêи), а для остаточної очистêи води
— на поверхні Землі. У ãірничій праêтиці для заêлючноãо
очищення вод, яêі сêидаються шахтами, êар'єрами, зба-
ãач. ф-êами, застосовóють ставêи-відстійниêи і резервóа-
ри. Ставêи-відстійниêи до 0,3 êм2 (в сер. 0,13 êм2) розміщ-
óють в залежності від рельєфó місцевості: на полоãих май-
данчиêах, óзãір'ях, в балêах. Іноді став може обслóãовóва-
ти деê. шахт (êар'єрів). Злив відстояної води з них прово-
диться через спец. поріã. Водó зі ставêів-відстійниêів відв-
одять до стаціонарних насосних станцій і відêачóють спо-
живачам та в річêи. Іноді переêачêó води з ставêа-відстій-
ниêа здійснюють плавóчими насосними станціями, змон-
тованими на понтонах. В. за видом резервóарів поділяют-
ься на нетипові і типові. Нетипові являють собою ємêості
на поверхні Землі різних розмірів і форми (звичайно пря-
моêóтної). Після заповнення до ãраничної висоти прояс-
нена вода відêачóється насосами. Типові залізобетонні В.
розділяють на радіальні, вертиêальні і ãоризонтальні. Ра-
діальний В. являє собою êрóãлий резервóар діаметром до
100 м з êоніч. днищем. Вертиêальний В. являє собою
êрóãлий (діаметр 5-10 м і висотою циліндрич. частини до

Рис. Графічне тлóмачення 
енерãетичної ãіпотези відса-
дêи за Ф. Майєром а – шар 
робочої постелі до розшарó-
вання; б – те ж саме після 
розшарóвання (ó – зниження 
центрó ваãи системи).
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7 м) або êвадратний в плані резервóар (14х14 м) з êоніч.
днищем (нахил стіноê 50-70°). Очищена вода рóхається
знизó вãорó і після відстою зливається в êільцевий жолоб;
твердий êомпонент осаджóється в êонічні частини В. Го-
ризонтальні В. являють собою довãасті по ходó рóхó води
резервóари. Відстояна вода надходить через розподільчий
лотоê і дірчастó переãородêó в робочó частинó В. Для ви-
далення осадó вздовж робочих êоридорів по ãрязьовомó
приямêó óêладаються перфоровані трóби, з яêих осад ви-
давлюється внаслідоê дії тисêó води. Прояснена (відсто-
яна) вода збирається лотêом або перфорованою трóбою.
Для інтенсифіêації процесó осадження ó В. застосовóють
різні êоаãóлянти і флоêóлянти (сірчаноêислий алюміній,
сірчаноêисле залізо, вапно, поліаêриламід та ін.), що пода-
ються в спец. êамери. Очищені шахтні і êар'єрні води ви-
êористовóються на виробничі потреби підприємства (ãас-
іння відвалів, ãідрозаêладêа, боротьба з пилом на поверхні
шахт і êар'єрів, моêре збаãачення тощо). Див. таêож піра-
мідальний відстійниê. О.А.Золотêо.
ВІДСТОЮВАННЯ,  -…, с. * р. отстаивание, а. settling,
gravity sedimentation; н. Abklärung f, Klären n, Abstehen n, Ab-
setzen n  — розділення рідêої ãрóбодисперсної системи
(ãідросóміші, сóспензії, емóльсії) на фази під дією сили тяжі-
ння (за óмов споêою або повільноãо рóхó потоêó рідини). У
процесі В. частинêи (êраплі) дисперсної фази випадають з
рідêоãо дисперсійноãо середовища в осад або спливають на
поверхню. В. яê технолоãічний прийом виêористовóють
для виділення дисперãованої речовини або очищення рідини
від механіч. домішоê. При В. в системі не повинно бóти
інтенсивноãо перемішóвання, сильних êонвеêційних по-
тоêів, а таêож стрóêтóроóтворення, що перешêоджає седи-
ментації. У найпростішомó випадêó вільноãо рóхó сферич.
частиноê швидêість осідання (спливання) визначається за-
êоном Стоêса. У полідисперсних сóспензіях спочатêó в осад
випадають велиêі частинêи, а дрібні óтворюють повільно
осідаючó “êаламóтність". У êонцентрованих сóспензіях
спостеріãається не вільне, а солідарне, або êолеêтивне
осідання, при яêомó швидêо осідаючі велиêі частинêи за-
хоплюють за собою дрібні, прояснюючи тим самим верхні
шари рідини. При наявності в системі êолоїдно-дисперсної
фраêції В., яê правило, сóпроводжóється óêрóпненням час-
тиноê внаслідоê êоаãóляції або флоêóляції. У пром. óмовах
В. проводять ó відстійних басейнах (резервóарах, чанах) і
спец. апаратах — відстійниêах (зãóщóвачах) різних êонс-
трóêцій. В. широêо виêористовóють при очищенні води в
системах ãідротехн. спорóд, водопостачання, êаналізації;
при зневодненні і знесолюванні сирої нафти; в баãатьох про-
цесах хім. технолоãії. В. застосовóють таêож при очищенні
бóрових промивних рідин; очищенні рідêих нафто-
продóêтів (масел, палива) тощо. Див. ãравітаційне відсто-
ювання. О.А.Золотêо.
ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ,  -…, с. * р.
возобновление природных ресóрсов, а. reproducibility of mineral
resources, н. Regenerierung f der Naturschätze m pl   — відно-
влення ресóрсів природи внаслідоê інтенсивноãо êрóãооб-
іãó речовини, що відбóвається без втрóчання людини або за
її óчастю. Розрізняють вичерпні — невідтворювані (біл-
ьша частина êорисних êопалин), частêово відтворювані
(напр., ґрóнти) та відтворювані (рослинність, тваринний
світ, оêремі види êорисних êопалин) й невичерпні природні
ресóрси.
ВІДТИРКА,  -и, ж. * р. оттирêа, а. mechanical removal of
slime films from ore smalls; н. mechanische Reinigung f des

Kleinerzes n von Schlammschichten f pl  — процес механіч.
видалення шламистих поêриттів, плівоê і примазоê з по-
верхні зерен подрібненої або природно-дезінтеґрованої
рóди. Мета В. — підвищення ефеêтивності збаãачення ê.ê.
В. проводять в êонтаêтних чанах, сêрóберах, млинах, сти-
рачах і т. ін. За операцією В. звичайно йде знешламлення в
êонóсах, êласифіêаторах або ãідроциêлонах. У ряді ви-
падêів В. може бóти інтенсифіêована óльтразвóêовою або
реаґентною обробêою. 
ВІДХИЛЮВАЧ,  -а, ч. * р. отêлонитель; а. deflecting tool; н.
Ablenkkeil m, Ablenkvorrichtung f  — 1) При бóрінні — при-
стрій, що створює боêове поперечне зóсилля для зміни
напрямó рóхó долота під час бóріння. В. застосовóється для
бóріння похило-сêерованих свердловин. При роторномó
бóрінні яê відхилювач виêористовóється êлин (óіпстоê),
що опóсêається на вибій або на інше місце ó свердловині і
відтисêає долото, діаметр яêоãо менше основноãо діаме-
тра свердловини. Клин може постійно знаходитися на вибої
протяãом óсьоãо часó бóріння свердловини або опóсêається
і піднімається разом з бóрильним інстрóментом. Клин по-
винен врізатися ó вибій або в цементнó пробêó, яêó вста-
новлено ó стовбóрі, êоли з певної ãлибини забóрюють дрó-
ãий стовбóр. При бóрінні вибійними двиãóнами основний
вид В. — зіãнóта трóба (або перехідниê), що встанов-
люється над двиãóном (при невелиêій йоãо довжині), під
двиãóном або між шпинделем і робочою парою ґвинтово-
ãо двиãóна. Інший вид В. — ребра (наêладêи), що приêрі-
плюються до шпинделя вибійноãо двиãóна. 2) Пристрій,
призначений для відведення райбера в біê під час процесó
розêриття "віêна" в обсадній êолоні трóб і напрямлення бó-
рильноãо інстрóментó.
ВІДХОДИ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА,  -ів, -…, мн. *
р. отходы ãорноãо производства, а. mining wastes; н. Bergbau-
abfälle m pl  — невиêористані продóêти видобóтêó і пере-
робêи мінеральної сировини, що виділяються з маси видобó-
тої ê.ê. в процесах розробêи родов., збаãачення і хіміêоме-
талóрãійної переробêи. Заãальна ê-ть мінеральної сировини,
що видобóвається в світі, оцінюється приблизно в 200-300
млрд т на ріê і зростає з періодом подвоєння 10-12 роêів. З
цієї êільêості виêористовóється не більше за 30- 40%. Про-
блема В.ã.в. розãлядається в деêільêох аспеêтах. З еêолоãі-
чної точêи зорó найбільшó тривоãó виêлиêають ãазові відх-
оди, напр., сірчистий ãаз та ін. сполóêи сірêи, оêсиди вóã-
лецю і азотó. Консолідований виêид пилó, яêий містить
сполóêи металів, в десятêи разів перевищóє виêиди при-
родних джерел (вóлêани, лісові пожежі тощо). Споживан-
ня і забрóднення води ãірничо-доб. ãалóзями сêладає бл. 10
м3 на 1 т видобóтої ê.ê. У сер. під порідні відвали виділяєт-
ься 0,1 ãа площі землі на êожнó 1000 т сировини, і вони
займають сотні млн ãа, частіше за все незрóчної, а в ряді
випадêів цілêом родючої землі. Реêреаційна здатність
природи вже не справляється зі зростаючою êільêістю
В.ã.в., що приводить до незворотньоãо забрóднення довêі-
лля. З іншоãо боêó В.ã.в. мають певний ресóрсний потен-
ціал, óтворюючи т. зв. техноãенні родовища. В.С.Білецьêий.
ВІДХОДИ ЗБАГАЧЕННЯ,  -ів, -…, мн.  — Див. хвости.
ВІДШАРУВАННЯ,  -…, с. * р. отслоение, а. scaling, н. Ab-
blättern n, Abplatzen n  — відділення шарів ãірсьêих порід по
площинам напластóвання над виробленим простором під
дією власної ваãи та ãірничоãо тисêó. 
ВIЗИР,  -а, ч. * р. визир, а. sight, н. Visier n  — механічне
або оптичне пристосóвання для попередньоãо (приблиз-
ноãо) наведення зорової трóби марêшейдерсьêоãо або
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ãеодезичноãо приладó ó напрямêó вiзóвання. Найпростi-
шим В. є механiчний прицiл, дiоптр тощо.
ВІЗИРНА ЛІНІЯ ЗОРОВОЇ ТРУБИ — лінія, яêа з’єднóє
перехрестя сітêи нитоê ó марêшейдерсьêомó приладі з візи-
рною ціллю.
ВІЗУАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. визóальный, а. visual, н. visuell  —
спостережóваний неозброєним оêом або за допомоãою
оптичноãо приладó. В і з ó а л ь н и й  в и м і р ю в а н и й
п р и л а д  — прилад, в яêомó є шêала для вимірювання спос-
тережóваної величини неозброєним оêом. В і з ó а л ь н а
система — оптична   система,   призначена   для роботи в
сполóченні з оêом людини. 
ВІЗУВАННЯ,  -…, с. * р. визирование, а. sighting; н. Visur, Vi-
sieren n  — сóміщення перехрестя сітêи нитоê ó марêшей-
дерсьêомó приладі з зображенням візирної цілі. 
ВІЗУВАННЯ НАЙМЕНША ВІДСТАНЬ,  -… (с.), -ої, -і,
ж. *р. визирования наименьшее расстояние, а. minimum
sighting distance, н. minimale Visur-Distanz f  — відстань від
вертиêальної осі обертання марêшейдерсьêоãо приладó до
найближчоãо до ньоãо чітêо видимоãо в зоровій трóбі
предмета.
ВІК ГЕОЛОГІЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. возраст ãеолоãичес-
êий, а. geological аge; н. geologisches Alter n  — час, що прой-
шов від певної ãеолоãічної події. Підрозділ ãеохронолоãі-
чної шêали, що відповідає часові óтворення відêладів одно-
ãо ярóсó. Розрізняють В.ã. абсолютний і відносний. Абсо-
лютний — виражається в абсолютних одиницях часó
(мільйони роêів); встановлюється радіометричними ме-
тодами. Відносний — час тих чи інших ãеолоãічних подій
в історії Землі по відношенню до інших ãеолоãічних
подій. Встановлюється на основі взаємноãо розташóвання
шарів ó розрізі. За даними ізотопних визначень, тривалість
В.ã. в палеозої близьêа 10 млн р., в мезозої і êайнозої — 5-6
млн р.
ВІЛЕМІТ,  -ó, ч. * р. виллемит, а. willemite, н. Willemit m  —
мінерал êласó силіêатів, ортосиліêат острівної бóдови
Zn2[SiO4], безбарвний, іноді зеленóвато-жовтоãо або чер-
вонóватоãо êольорó. Синãонія триãональна. Гóстина
3,89-4,18. Тв. 5-6. Блисê сêляний, жирний. Рóда цинêó, по-
ширений мінерал зони оêиснення цинêових родовищ. Зóс-
трічається таêож ó метасоматично змінених ґранітах. Ви-
êористовóють, зоêрема, при виãотовлені флóоресціюючих
еêранів. Від імені ãолландсьêоãо êороля Віллема І. Значні
сêóпчення В. відомі ó США (родов. Франêлін, шт.
Нью-Джерсі).
ВІЛЛАФРАНКСЬКИЙ ЯРУС (СЕРІЯ),  -оãо, -ó, ч. (-ії,
ж.) * р. виллафранêсêий ярóс (серия), а. Villafranchian, н. Vil-
lafrancium n, Villafranca-Stufe f  – êонтинентальні відêлади,
нижня частина яêих належить до пліоценó, а середня і вер-
хня — до четвертинної системи. Охоплює проміжоê часó
від 3,5 млн до 800 тис. роêів томó. Морсьêий аналоã серед-
ньої і верхньої частини В.я. — êалабрійсьêий ярóс.
ВІЛЬНА ВОДА,  -ої, -и, ж.  — Див. вода вільна.
ВІЛЬНА ПОВЕРХНЯ ПОТОКУ АБО РІДИНИ,  -ої, -і,
-…, ж. * р. свободная поверхность потоêа или жидêости; а.
liquid–gaseous interface in quiescent state; н. freie Oberfläche f
des Flusses oder der Flüssigkeit f, die im Ruhezustand m ist  —
поверхня розділó між однофазною рідиною, що перебóває
в стані споêою, й ãазоподібним середовищем.
ВІЛЬНИЙ ГАЗ,  -оãо, -ó, ч.  — Див. ãаз вільний.
ВІНЕЦЬ,  -я, ч. * р. венец, а. curb, н. Geviert n  — елемент
êріплення вертиêальних та похилих (вище 45о) виробоê.
Розрізняють В. рядові (просто вінці) та опорні (основні),

що óтримóють від зміщення ланêи êріплення, що розташо-
вані вище. При застосóванні рамноãо êріплення опорним 

В. слóжить рама з подовженими
елементами, êінці яêих заходять
ó лóнêи (рис. поз. 1). При бетон-
номó (залізобетонномó, цеãля-
номó тощо) êріпленні В. слó-
жить заповнений бетоном êільц-
евий врóб (рис. поз. 2). Опорні В.
розташовóють ó міцних породах.
ВІНЦЕВЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо,
-…, с. * р. венцовая êрепь, а. curb-
ing support, н. Geviertzimmerung f,
Geviertausbau m  — рамне êріпле-
ння вертиêальних та похилих
(більше 45°) ãірничих виробоê, ос-
новною êонстрóêтивною особ-

ливістю яêоãо є наявність вінців — опорних та рядових,
що розташовані ó площині перпендиêóлярній до осі ви-
робêи. Розподіляється на сóцільне або зрóбове, вінцеве на
стояêах та вінцеве підвісне. Сóцільне В.ê. призначене для 
êріплення вертиêальних і похилих ви-
робоê, пройдених в породах сер. мі-
цності і стійêості. Воно являє собою
зрóб, вінці яêоãо óêладені впритóл.
Кріплення бóдóють знизó вãорó ланêа-
ми. В.ê. на стояêах застосовóють при
проведенні вертиêальних і похилих
виробоê в міцних стійêих породах. Во-
но сêладається з вінців, між яêими
встановлюють стояêи, що з'єднóють-
ся з вінцями в паз і в шип. Підвісне
В.ê. застосовóється при проведенні
вертиêальних виробоê в стійêих поро-
дах, що дозволяють мати оãолення до
1,5 м. Кріплення сêладається з вінців,
між яêими встановлюють стояêи.
В.ê. — традиційне ãірн. êріплення, яêе
одержало широêе застосóвання при
розробці рóдних родовищ. Застосо-
вóється таêож для êріплення допом.
стовбóрів, шóрфів, ґезенêів, розвід-
óвальних вертиêальних виробоê. 
ВІРА!  * р. вира! (від італійсьêоãо
virare — повертати), а. lift  — êоманд-
не слово, що означає: підіймай! ви-
бирай!
ВІРТУАЛЬНИЙ,  -оãо, * р. виртóальный, а. virtual, н. virtu-
ell  — можливий, той, що може або має проявитися. Вірт-
óальні  переміщення — можливі елементарні переміще-
ння точоê.
ВІСК,  -ó, ч. * р. восê, а. wax, н. Wachs n  — орãанічна речо-
вина рослинноãо або тваринноãо походження, óтворена зі
сêладних ефірів — вищих жирних êислот і вищих, пере-
важно oдноатомних, спиртів.
ВІСКОГРАМА,  -и, ж. * р. висêоãрамма; а. viscogram;. н.
Viskogramm n  — ãрафіê залежності êоефіцієнта в'язêості
рідини від температóри.
ВІСКОЗИМЕТР,  -а, ч. * р. висêозиметр; а. viscosimeter; н.
Viskosimeter n, Viskositätsmesser m, Zähigkeitsmesser m  — прилад
для визначення в’язêості ãазів, рідин, сóспензій, ãідр-
осóмішей. У нафтовій промисловості виêористовóється
для визначення в’язêості бóрових і тампонажних роз-

Рис. Опорний вінець: 1 –  ó 
виãляді рами з подовжени-
ми елементами, êінці яêих 
заведені в лóнêи; 2 – ó виã-
ляді êільцевоãо врóбó, за-
повненоãо бетоном.

Рис. Вінцеве êрі-
плення: 1 — сóціл-
ьне; 2 — вінцеве на 
стояêах; 3 — вінц-

еве підвісне.
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чинів, нафт і нафтопродóêтів, технолоãічних рідин.
Найбільше поширення отримали ротаційний і êóльêовий
В. У ро т ац і йном ó   В. досліджóване середовище пом-
іщóється в зазорі між двома êоаêсіальними тілами обер-
тання, напр., циліндрами, один з яêих (звичайно внóтрі-
шній) нерóхомий, а інший може обертатися з певною êó-
товою швидêістю. Границі вимірювання ротаційноãо В.
від 1 до 105 Па⋅с, відносна похибêа 3–5%. У ê óльêових
В. в’язêість вимірюють, визначаючи швидêість êочення
êóльêи всередині êаліброваної трóбêи, заповненої дослі-
джóваною рідиною або ãазом. Границі вимірювання В. з
êóльêою, що êотиться, від 10-4 до 5⋅102 Па⋅с, відносна по-
хибêа приблизно 0,5%. В’язêість бóрових розчинів визнача-
ють таêож в óмовних одиницях — сеêóндах — за часом
витіêання певноãо об’ємó розчинó з лійêи приладó СПВ–5
через трóбêó з отвором діаметром 5 мм.
ВІСКОЗИМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. висêозиметрия, а. viscosim-
etery, н. Viskosimetrie f  — сóêóпність методів вимірювання
в'язêості.
ВІСМУТ,  -ó, ч.  — Див. бісмóт. 
ВІСМУТ САМОРОДНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  — Див. бiсмóт са-
мородний.
ВІСМУТИН,  -ó, ч.  — Див. бісмóтин. 
ВІСМУТОВІ РУДИ,  -их, рóд, мн.  — Див. бісмóтові рóди.
ВІСЬ,  -і. ж. * р. ось, а. axis, axle, н. Achse f  — 1) Уявна
пряма лінія, яêа проходить через серединó бóдь-яêоãо тіла
або робочоãо просторó. В. симетрії. 2) Деталь машин та ме-
ханізмів для підтримêи частин, що обертаються (розрізн-
яють рóхомó та нерóхомó В.). 3) В. êоординат — пряма з
вêазаним на ній напрямêом, точêою відліêó та масштаб-
ною одиницею. 4) У мінералоãії розрізняють (Є.Лазарен-
êо): вісь інверсії (пряма лінія, при повороті навêоло яêої
на певний êóт з настóпним (або попереднім) відбиттям ó
центральній точці фіãóри, яê ó центрі інверсії, фіãóра сóм-
іщóється сама з собою. Осі інверсії позначають через Li.
Вони можóть бóти дрóãоãо, третьоãо, четвертоãо і шостоãо
порядêів — Li2, Li3, Li4, Li6); вісь трансляції (елемент си-
метрії, яêий відповідає постóпанню (переносó). Величина
найменшоãо переносó вздовж осі постóпання, яêа приво-
дить фіãóрó до самозбіãання, називається êроêом постó-
пання, або періодом трансляції. Вісь трансляції можна за-
мінити відбиттям ó двох взаємопаралельних площинах.
Осі трансляції є елементами симетрії просторових ґра-
тоê).
ВІТЕРИТ,  -ó, ч. * р. витерит, а. witherite, н. Witherit m  —
мінерал êласó êарбонатів. Карбонат барію острівної бóдо-
ви — ВаСО3. Містить (%): ВаО — 77,70. СО2 — 22,30. Синãо-
нія ромбічна. Гóстина 4,2-4,3. Тв. 3-3,75. Колір сірóватий,
жовтóватий, іноді білий або безбарвний. Блисê сêляний.
Знаходиться ó ãідротермальних жилах разом з баритом і
різними сóльфідами. Таêож óтворюється ó еêзоãенних
óмовах яê вторинний мінерал  баритó. В. — порівняно
рідêісний низьêотемператóрний ãідротермальний мінерал.
У велиêих сêóпченнях В. є в родов. Сеттінãстон, Олс-
тон-Мóр та ін. в Півн. Анãлії. В Уêраїні є в Передêарпатті,
на Заêарпатті, на Донбасі. Виêористовóється яê сировина
для отримання барію і йоãо сполóê, яê обважнювач для бó-
рових розчинів, для виãотовлення спец. штóêатóрêи, неп-
рониêної для рентãенівсьêих (пóлюєвих) променів.
ВІТРЕН,  -ó, ч. * р. витрен, а. vitrain; н. Vitrain n, Vitren m 
— одна з ãол. петроãрафічних сêладових маêроêомпонент
вóãілля виêопноãо. В. хараêтеризóється чорним êольором,
сильним блисêом, раêовинним і напівраêовинним або

зãладженим зламом, однорідністю стрóêтóри, вираженою
ендоãенною тріщинóватістю. Утворюється при зміні ліã-
ніно-целюлозних тêанин рослин внаслідоê розêладання в 
óмовах обводнених
торфових боліт при
недостатньомó достóпі
êисню. Присóтній ó
вóãіллі ó виãляді лінз
або смóã різної товщи-
ни. В. — найменш
зольна сêладова вóãі-
лля. Розрізняють В.
безстрóêтóрний — од-
норідний ãеліфіêо-
ваний фраãмент з різê-
ими êонтóрами, без оз-
наê êлітинної бóдови
рослинних тêанин і В.
стрóêтóрний — ãеліфі-
êований фраãмент,
яêий зберіã êонтóри і
сліди êлітинної бóдо-
ви рослинних тêанин.
Обидва різновиди на-
лежать до міêроêомп-
онентів ãрóпи телі-
нітó.
ВІТРИНЕРТИТ,  -ó, ч.
* р. витринертит, а.
vitrinertite, н. Vitrinertit
m  — бімацеральний
міêролітотип, що міс-
тить мінімóм 95 % мацералів ãрóпи інертинітó і вітринітó,
êожноãо з яêих повинно бóти яê мінімóм 5% (за об'ємом).
Термін «вітринертен» бóв введений Алперном і Номарсêі
(1954 р.), змінений Міжнародним êомітетом з петролоãії
вóãілля і орãанічної речовини (МКПВОР) на термін «вітр-
инертит» і прийнятий для позначення міêролітотипó, що
сêладається, в основномó, з мацералів мацеральних ãрóп
інертинітó і вітринітó.
Співвідношення мацералів ãрóпи інертинітó і вітри-

нітó сóттєво варіює, напр., вітринертитV і вітринертитI оз-
начають вітринертити, баãаті відповідно інертинітовими
або вітринітовими мацералами. Інертиніт може бóти
представлений тільêи óламêами різних мацералів (інерт-
одетриніт) або чистим міêринітом (в заповненнях êл-
ітин). Мінеральні домішêи представлені ãлинистими мін-
ералами, рідше — синãенетичним піритом.
Гóстина В. варіює між 1,35 і 1,7 ã/см3 в залежності від

стóпеня вóãлефіêації вóãілля. При цьомó ãóстина вóãілля
змінюється пропорційно вмістó інертинітó. Міцність  В.
вища, ніж ó вітритó відповідноãо стóпеня вóãлефіêації.
Хімічний сêлад залежить від мацеральноãо сêладó і стó-

пеня вóãлефіêації вóãілля. ВітринертитV має більш низьêий
вміст вóãлецю, але більш висоêий вихід еêстраêтів і лет-
êих, ніж вітринертитI тоãо ж стóпеню вóãлефіêації. З підв-
ищенням останньоãо хімічна реаêтивність меншає і влас-
тивості обох типів В. стають схожими.

В. може мати первинне походження або бóти продóê-
том вóãлефіêації. Сóміші вітридетринітó й інертодетри-
нітó з невелиêою êільêістю дисперãованоãо ліптинітó
(<5% за об'ємом) свідчать про ãіпоавтохтонні відêлади в
стрóмêах і водоймищах (Діссель, 1992 р.). Автохтонний ін-

Приêлад міêрострóêтóри вітренó. 
Перидерма сиãілярії з резинітом (сві-
тлий), яêий заповнює порожнини ча-
рóноê ó êам'яномó вóãіллі низьêої 
стадії метаморфізмó. Прохідне сві-

тло. Шêала 20 мêм.

Поверхня сêолó вітренó, виділеноãо з 
вóãілля низьêої стадії вóãлефіêації. 

C1. Західний Донбас. Сêанóючий елеê-
тронний міêросêоп, x2000. Шêала 10 

мêм.
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ертиніт ó вітринертиті може свідчити про оêиснювальнó
деãрадацію (Діссель, 1992 р.). В. — резóльтат перетворен-
ня резинітó в міêриніт на відносно низьêих стадіях вóãле-
фіêації (Тейхмюллер,  1944, 1974 рр.). У середньовóãлефіê-
ованомó вóãіллі Гондвани присóтність В. можна пояснити
частим висиханням боліт. В. ó висоêовóãлефіêованомó
вóãіллі формóвався, ãоловним чином, з êолишньоãо дюри-
тó або тримацеритó, осêільêи в таêомó вóãіллі ліптинітові
мацерали не розпізнаються ó відображеномó світлі.
ВітринертитV є частиною

êларена, а вітринертитI óтво-
рює дюрен. В. рідêісний в па-
леозойсьêомó низьêо- і серед-
ньометаморфізованомó вóã-
іллі північної півêóлі, однаê
типовий для вóãілля юри півн-
ічноãо заходó Європи. (Петер-
сен і Андсбьєрã, 1996 р.; Пе-
терсен і ін., 1998 р.). В. хараê-
терний для зрілоãо вóãілля.
Технолоãічні властивості В.

займають проміжне положен-
ня між властивостями вітр-
итó та інертитó. Він слабêо розтрісêóється і має тенден-
цію до êонцентрóвання в ґранóли êрóпністю > 1 мм. 
Походження слова: vitrus (лат.) — сêло, inertus (лат.) —

інертний. Синонім: вітринертен.
ВІТРИНІТУ ГРУПА,  -ó, -и, ж. * р. витринита ãрóппа, а.
vitrinites, н. Vitrinitgruppe f  — ãрóпа міêроêомпонентів ви-
êопноãо вóãілля (мацералів), що ідентифіêóється при пет-
роãрафічних дослідженнях вóãілля під міêросêопом; 
вêлючає мацерали, яêі розрі-
зняються за оптичними влас-
тивостями: êольором, стóпе-
нем відбиття, анізотропією: —
в êам’яномó вóãіллі низьêої і
середньої стадій вóãлефіêації в
прохідномó і відбитомó світлі
з імерсією; — в êам’яномó вó-
ãіллі висоêої стадії вóãлефіêа-
ції не розрізняються (але
помітні після оêиснювально-
ãо або йонноãо травлення на
полірованій поверхні); — в ан-
трацитах ó відбитомó поля-
ризованомó світлі при не
зовсім схрещених ніêолях в
положенні прояснення і зãа-
сання (при обертанні столиêа
міêросêопа) на вертиêальних
(перпендиêóлярно нашарó-
ванню) полірованих зрізах ан-
трацитів, а таêож при трав-
ленні поверхні. Мацерали вид-
іляють за двома основними фаêторами óтворення вóãілля:
1 — за óмовами відêладення і перетворення рослинноãо
матеріалó при торфоóтворенні; 2 — за природними особ-
ливостями вихідноãо рослинноãо матеріалó — речовина і
типó тêанин рослин, ідентифіêованих за морфолоãічними
ознаêами і ознаêами систематичної приналежності. За
першим фаêтором виділяють мацерали: телініт (з ознаêа-
ми рослинної стрóêтóри), êолініт і вітродетриніт. Більш
детальна хараêтеристиêа мацералів за óмовами збереже-

ності стрóêтóри позначається літерами . Відпо-
відно ці мацерали для м’яêоãо бóроãо вóãілля називаються:
ãóмотелініт, ãóмоêолініт, ãóмодетриніт; за зниженням
збереженості стрóêтóри тêанини — теêстиніт, теêсто-
óльмініт, óльмініт, евóльмініт. За іншою номенêлатóрою
мацералів твердоãо бóроãо вóãілля це: ãелініто-телініт, ãе-
лініто-посттелініт, ãелініто-преêолініт, ãелініто-êолініт.
За дрóãим фаêтором виділяють мацерали з ознаêами особ-
ливостей природної речовини, яêі відрізняються за оп-
тичними властивостями, формою, стрóêтóрою, визначе-
ним за вихідною речовиною елементом стрóêтóри тêанин,
напр.: êсилініт і ліãнітит, ó відбитомó світлі відповідно
більш темний і світло-сірий та ін., сêлеренхініт-êорпо-
êолініт, флобафініт та ін. За типом тêанин розрізняють

мацерали: деревних тêанин — êсилініт, ліãнітит, листóва-
тих — філопаренхініт, зовнішніх оболоноê споранãії —
споранãініт. За анатомічними ознаêами стрóêтóри тêа-
нин розрізняють мацерали певних типів рослин — хвой-
них, листових, в êарбоні — лепідофітів, êордаїтів, папо-
ротниêових. Колір вітринітó на низьêій стадії вóãлефіêації
варіює (в залежності від природи речовини) в прохідномó
світлі від ясêраво-оранжево-червоноãо до жовто-бóроãо, ó
відбитомó світлі відповідно від темно-сіроãо до світло-сір-
оãо. Поêазниêи відбиття та анізотропії відбиття вітринітó
всіх мацералів незалежно від природи речовини, стóпеня
збереження стрóêтóри розрізняють в залежності від типó
за відновлюваністю вóãілля при однаêовомó стóпені вóãле-
фіêації. Мацерали ãрóпи вітринітó переважають ó сêладі
блисêóчоãо і напівблисêóчоãо вóãілля і ó велиêій або малій
êільêості в інших типах. Поêазниê відбиття вітринітó,
визначений за типовим êольором мацералів — основний
поêазниê стóпеня вóãлефіêації, яêий виêористовóється
для промислової êласифиêації вóãілля та йоãо марочної
належності. Мацерали ідентифіêовані за вихідним рос-
линним матеріалом виêористовóються для визначення
êореляції вóãільних пластів. Г.П.Маценêо.
Термін вітриніт введений М.-Т.Стопс. Ним за ІССР System

означають ãрóпó мацералів сіроãо êольорó, яêі за відбивною здат-
ністю займають проміжне положення між асоційованими більш
темними ліптинітами і більш світлими інертинітами в діапазоні
вóãлефіêації, в яêомó можна леãêо ідентифіêóвати ці три маце-
ральні ãрóпи. Термін «вітриніт» охоплює 3 підãрóпи і 6 мацералів,
що є похідними ãóмóсової речовини (Таблиця). Вітриніт зóстр-
ічається ó вóãіллі ó виãляді: відносно чистих шарів або лінз тов-

Вітринертит (сêóпчення 
білих óламêів – інерт-

одетриніт, сірі вêлючення – 
вітриніт). Вóãілля марêи Д. 
Львівсьêо-Волинсьêий ба-

сейн. Відбите світло, імерсія. 
Шêала 0,02 мм. Фото 

Г.П.Маценêо.

Вітринітó ãрóпа. Телініт 
(темний) з вêрапленнями 
міêроêонêрецій піритó 

(білий). Зріз поперечний. 
Відбите світло. Імерсія.

Вітринітó ãрóпа. Телініт 
(сірий), резиніт (чорний). 
Відбите світло. Імерсія. Фо-

то Г.П.Маценêо.

Вітринітó ãрóпа: а – êолініт (ãомоãенний сірий) з êóтинітом (чор-
ний). Відбите світло. Імерсія; б – êолініт (ãомоãенний сірий), êор-
поêолініт (темносіре овальне тіло ліворóч), телініт (нерівномірна 
смóãа в центрі). Білі сфероліти – пірит. Відбите поляризоване сві-
тло. Стан зãасання; в – вітродетриніт. Відбите світло. Імерсія; ã 

– êолініт (зверхó), телініт (знизó). Фото Г.П.Маценêо.
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щиною від деêільêох міêронів до деêільêох сантиметрів; сóціл-
ьної фази основної маси (матриêса), що зв'язóє інші êомпоненти
вóãілля або аморфноãо заповнення осередêів, пор і тріщин. У
осадових породах вітриніт заляãає або ó виãляді ізольованих шарів
і лінз, або êóтастих і заêрóãлених зерен.

Примітêа: ó відповідності з МКПВОР: ателоêолініт; бдес-
моêолініт; вêорпоãелініт; ããелоêолініт.
Колір, і відбивна здатність В. постóпово змінюються зі стóпе-

нем вóãлефіêації. У вóãіллі низьêої стадії вóãлефіêації вітриніт ха-
раêтеризóється темно-сірим êольором і термально незрілими
відêладами, тоді яê середньо- і висоêовóãлефіêоване вóãілля і оса-
дові породи мають êолір, що варіює від ясно-сіроãо до білоãо.
Відбивна здатність, виміряна в імерсії в даномó діапазоні êольорó,
становить від 0,5 до бл. 7,0%. Нижня межа відбивної здатності
визначалася яê величина відбивної здатності, що розділяє бітó-
мінозне і бóре вóãілля зãідно з êласифіêацією ЕСЕ (Міжнародна
система êодифіêації середньо- і висоêовóãлефіêованоãо вóãілля).
Подвійна відбивна здатність таêож збільшóється зі зміною стадії
вóãлефіêації за винятêом тих випадêів, êоли вóãлефіêація виêли-
êана êонтаêтовим метаморфізмом. Вимірювання маêсимальної
відбивної здатності реêомендóється проводити при величині ви-
ще за 1,3 % Rr. Величини відбивної здатності вітринітó в одинар-
номó пласті або відêладенні можóть змінюватися в залежності від
походження вітринітових мацералів, змін при діаãенезі або внасл-
ідоê повторних термальних впливів. Всі ці впливи призводять до
тоãо, що розподіл даних вимірювання відбивної здатності почи-
нає носити хараêтер неãаóссовоãо (ненормальноãо) розподілó. Це
особливо помітно для вóãілля низьêої стадії вóãлефіêації. Для ви-
соêояêісноãо вóãілля і відповідних осадових порід варіації ó відби-
вній здатності вітринітó можóть таêож виêлиêатися зміною від
одноосьової до двоосьової симетрії.
Хімічні властивості. Вітриніт хараêтеризóється відносно ви-

соêим вмістом êисню в порівнянні з мацералами інших ãрóп. Еле-
ментний сêлад залежить від êатеãорії і варіює таêим чином:

Вітриніт баãатий ароматичними стрóêтóрами. Їх вміст підв-
ищóється зі стóпенем вóãлефіêації від 70% С в ароматичній зв'язці
в сóббітóмінозномó вóãіллі до понад 90 % в антрациті. Чим нижче
атомні відношення Н/С і О/С, тим вище вміст ароматичних спо-
лóê. Концентрація ãетероатомів (О, N, S) меншає з підвищенням
стóпеня вóãлефіêації. Кисневі фóнêціональні ãрóпи -СООН, -ОН,
>С=О, -С-О-С-; N, ãоловним чином, знаходяться ó виãляді ам-
інів, а S — ó виãляді тіолів і сóльфідів в ãетероциêлічних êільцях.
Вітриніт таêож містить різні аліфатичні сполóêи. 
Вітриніт є похідним паренхімних (волоêнистих) і деревних

волоêон êоріння, стебел, êори і листя, що сêладаються з целюло-
зи і ліãнінó. Стрóêтóра первинних êлітин частêово зберіãається. 
Відêлади вітринітó ó вóãільних пластах óтворилися в резóль-

таті збереження ліãноцелюлозноãо матеріалó в анаеробних óмо-
вах боліт. Вітриніт ó вóãільних сланцях óтворився в óмовах швид-
êоãо поховання рослинноãо матеріалó і мінеральних речовин.
Вітриніт є основним êомпонентом блисêóчоãо вóãілля, що

містить міêролітотипи вітрит, вітринертит і êларит.  Вітриніт
— основний êомпонент більшості вóãільних родовищ світó, най-
частіше зóстрічається в пластах êам'яновóãільноãо періодó в півн-
ічній півêóлі (60-80 % об'ємних), ó вóãіллі Гондвани < 20 % об'єм-
них. На вітриніт баãате третинне вóãілля. 
Осêільêи вітриніт є основним êомпонентом більшості видів

вóãілля, від йоãо властивостей залежить більшість промислових

процесів, в яêих воно виêористовóється. У разі вóãілля середньої
стадії вóãлефіêації вітриніт леãêо плавиться в ході êоêсóвання, і ця
властивість таêож відбивається на протіêанні і продóêтах ãідроãе-
нізації та спалення. Оêиснення в процесі зберіãання приводить до
поãіршення яêості вітринітó, вêлючаючи термопластичність ó
разі бітóмінозноãо вóãілля. 
ВІТРИТ,  -ó, ч. * р. витрит, а.
vitrite, н. Vitrit m  — мономаце-
ральний міêролітотип, що
містить мінімóм 95 % вітрині-
тових мацералів, з яêих най-
частіше зóстрічається мацерал
êолотелініт. Термін введений
Р. Потоньє (1924 р.). З 1955 р.
за рішенням Міжнародноãо
êомітетó з петролоãії вóãілля і
орãанічної речовини (МКП
ВОР) термін застосовóється
для позначення міêроліто-
типа, яêий в основномó сêла-
дається з вітринітó.
В. є найбільш однорідним

міêролітотипом вóãілля. Розрі-
зняють два типи В. — з чарóн-
êовою стрóêтóрою і без неї.
Стрóêтóрований В. сêладаєть-
ся з телінітó, іноді разом з êор-
поãелінітом. Нестрóêтóрова-
ний може вêлючати êолотел-
ініт, êолодетриніт і ãелініт.
За фізичними властивостями, зоêрема флóоресцію-

ючою здатністю, твердістю адеêватний вітринітó. Міêро-
твердість і міцність В. (за Віêêерсом) залежить від стóпеня
вóãлефіêації. Від молодоãо вóãілля до антрацитó В. змінює
свої фізичні властивості від пластичних до еластичних
(Альперн, 1956 р.). Оêиснений В. таêож еластичний (На-
нді і ін., 1977 р.). Міцність варіює між 25 і 80 êã/мм2. Мі-
німóм відповідає 90% С. Коефіцієнт міêротвердості,
міцність і модóль Юнãа залежать від стóпеня вóãлефіêації.
Гóстина В. варіює від 1,27 до 1,7 ã/см3 в залежності від стó-
пеня вóãлефіêації. Мінімóм відповідає 87% С.
Велиêа частина В. походить від деревних залишêів. У се-

редньовóãлефіêованомó вóãіллі можна розрізнити різні рос-
линні тêанини, особливо після травлення. Висоêий вміст В.
хараêтерний для óмов волоãих лісових боліт. Розêладання
ліãнінó і целюлози відбóвається в анаеробномó середовищі
(Діссель, 1992 р.). Невелиêі вêлючення споринітó або інерт-
одетринітó всередині В. свідчать про детритове (óламêове)
походження. В. м'яêоãо бóроãо вóãілля óтворюється з ãóмó-
сових êолоїдів, яêі формóються в процесі торфоóтворенне і
вітринітизації рослин. Ці êолоїди заповнюють порожнини
або пóстоти. Синãенетичні мінеральні домішêи (ãлинисті
мінерали, сóльфіди, êарбонати) вêазóють на підводне відêл-
адення різноãо оêиснювально-відновноãо потенціалó.
В. — основний міêролітотип блисêóчоãо вóãілля

(вітрен). Найчастіше він зóстрічається ó вóãіллі êам'яновóã-
ільноãо періодó в північній півêóлі (мінімóм 40-50% за
об'ємом), рідше — ó вóãіллі пермсьêо-êам'яновóãільноãо
періодó південної півêóлі (20-30% за об'ємом) або пластах
êрейди в Північній Америці (Е.Штах і ін., 1982 р.). У вóã-
іллі середньоãо стóпеня вóãлефіêації третинноãо періодó
вміст В. може перевищити 80% (за об'ємом) (Рамірес Кас-
тро,  1980 р.). У ãлинистих сланцях і алевролітах В. може
зóстрічатися ó велиêих êільêостях, яêщо процес відêладе-
ння  поблизó береãа йшов швидêо.

Підрозділ мацеральної ãрóпи вітринітó відповідно до системи 
Міжнародноãо êомітетó з петролоãії вóãілля і орãанічної речовини 

(МКПВОР), 1994 р.

Підãрóпа Мацерал

Теловітриніт Телініт
Колотелініта

Детровітриніт Вітродетриніт
Колодетринітб

Геловітриніт Корпоãелінітв
Гелінітã

Вóãлець: 77-96 %; іноді 98 %

Водень: 6-1 %; 0,2 % в перантрацитах

Кисень: 16-1 %

Вітрит: нестрóêтóрований 
(а), стрóêтóрований (б). Ан-
трацит. Донецьêий басейн. 
Відбите поляризоване світло. 

Стан зãасання. 
Шêала 0,02 мм. 

Фото Г.П.Маценêо.
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В. є основним реаêційно здатним міêролітотипом в ба-
ãатьох технолоãічних процесах типó êоêсóвання, ãазифіê-
ації, спалення і зрідження, хоч йоãо реаêційна здатність за-
лежить від стóпеня вóãлефіêації. В. можна співвіднести з
морфотипами напівêоêсó, отриманоãо після спалення, а
саме з таê званими êрассі-сферами і тенюі-сферами (Ро-
зенберã і ін., 1996 р.). В. — це основне джерело природно-
ãо ãазó первинноãо походження.
Походження слова: vitrum (лат.) — сêло. Синоніми: мі-

êровітрен (Кейді, 1942 р.), антраêсилон (Тіссен,  1920 р.).
ВІТРОДЕТРИНІТ,  -ó, ч. * р.
витродетринит, а. vitrodetrin-
ite, н. Vitrodetrinit m  — маце-
рал підãрóпи детровітринітó,
що заляãає ó виãляді невели-
êих вітринітових óламêів
різної форми, яêі стають
помітними в оточенні неві-
тринітовоãо матеріалó. Тер-
мін введено в 1970 р. Міжн-
ародним êомітетом з петроло-
ãії вóãілля і орãанічної речови-
ни (МКПВОР). 
Маêсимальна êрóпність за-

êрóãлених ґранóл сêладає мен-
ше 10 мêм, мінімальна êрóпність нитêоподібних фраã-
ментів становить 10 мêм. Фраãментарний хараêтер части-
ноê В. є важливим êритерієм в йоãо розпізнаванні, чомó
сприяє травлення. Флóоресценція В. відповідає флóорес-
ценції мацералів теловітринітó,  яêщо по êонтóрó В. зна-
ходиться інертодетриніт. У осадових породах флóоресцен-
ція може бóти більш інтенсивною в тих випадêах, êоли
породи баãаті альãінітом (наприêлад, ãорючі сланці). За
хімічними властивостями В. схожий з  вітринітом.

В. — резóльтат інтенсивноãо подрібнення паренхімних
і деревних волоêон êоріння, стебел і листя, що сêлада-
ються з целюлози і ліãнінó. До перенесення і відêладення
або після осадження В. зазнав ãеліфіêації.
В. є сêладниêом міêролітотипів вітринертитó, трима-

церитó і рідêо дюритó. Висоêий вміст В. ó матовомó смó-
ãастомó вóãіллі. У осадових породах вітродетриніт разом з
êолотелінітом є основним êомпонентом êероãенó типó III.
Походження слова: vitrum (лат.)  — сêло, detritus (лат.)

— абразія.
ВІТРОФІР,  -ó, ч. * р. витрофир, а. glass porphyry, vitro-
phyre; н. Vitrophyr m  — збірна назва для сêлóватих ã.п. Зви-
чайно це êварцовий або ортоêлазовий порфір зі сêлóватою
основною масою. В. іноді виêористовóють яê аêтивнó
мінеральнó добавêó до цементів.
ВІТРОФІРОВА СТРУКТУРА,  -ої, -и, ж. * р. витрофиро-
вая стрóêтóра, а. glassy texture, vitrophyric texture; н. Glas-
struktur f, glasige Struktur f  — сêлóвата стрóêтóра, стрóêтóра
ефóзивних ã.п. або їх основних мас, що сêладається ã.ч. зі
сêлóватої речовини.
ВIХА (ВIШКА),  -и, ж. * р. веха (вешêа), а. stake, land-
mark, survey stake, peg or rod; н. Markscheidärstock m,  Ab-
steckpfahl m, Absteckstange f, Fluchtstab m, Bake f  — 1) Пря-
ма дерев’яна жердина або леãêа металiчна трóбêа довжи-
ною 1,5-3 м з заãостреним êiнцем для óвiтêнення в ґрóнт.
Виêористовóється при реêоãносцирóвальних роботах на
мiсцевостi, для позначення точоê полiãонометричних
ходiв при êóтомiрних ãеодезичних та марêшейдерсьêих
зйомêах на поверхнi, для вiшення лiнiй. Останнє поляãає

в томó, щоб розташóвати потрiбнó êiльêiсть вiх в однiй
вертиêальнiй площинi. 2) Плавóчий штанãовий заяêоре-
ний знаê з фіêсованими êоординатами родовища. В. за-
стосовóють для відмітêи êонтóрів родовищ ê.ê., відвалів та
ін.
ВІЧКО СИТА,  -а, -а, с. * р. ячейêа сита, а. mesh, н. Zelle f,
Siebzelle f  — отвір, óтворений волоêнами тêаноãо сита, що
перетинаються. Хараêтеризóє пропóсêнó здатність сита
або сітêи, йоãо живий перетин. Вимірюється в лінійних
одиницях довжини та ширини отворó. В зарóбіжній праê-
тиці застосовóють таêож одиницю вимірó — меш (число
отворів сита на одномó лінійномó дюймі, тобто на від-
стані 25,4 мм).
ВІЧНА МЕРЗЛОТА,  -ї, -и, ж.  — те, що й баãаторічна
мерзлота. 
ВІЧНОМЕРЗЛИЙ РОЗСИП, ,  -оãо, -ó, ч. * р. вечноза-
мерзшая россыпь, а. perpetually frozen placers; н. Dauerfrost-
seife f  — розсип, яêий хараêтеризóється постійним (баãа-
торічним) збереженням від'ємної температóри по всій
товщині пісêів і наносів, яêа не залежить від пори роêó.
Поверхневий діяльний шар вічної мерзлоти влітêó тане на
ãлибинó 0,5-2,5 м, а взимêó зновó замерзає. Див. розсипи
баãатолітньомерзлі.
ВКЛЮЧЕННЯ В МІНЕРАЛАХ,  -…, с. * р. вêлючения в
минералах, а. inclusions in minerals, dirt; н. Einschluss m in Mi-
neralen n pl  — ãерметично ізольовані в процесі êристаліз-
ації ділянêи в мінералах, що мають з ними фазовó межó.
Вêлючення можóть бóти сторонніми — êсеноãенними
(êристалічними, рідêими, ãазовими) або материнсьêими
— аóтиãенними речовинами. Останні — це залишêи мінер-
алотвірноãо середовища. За часом óтворення розрізняють
вêлючення первинні — захоплені êристалами мінералів
під час їх ростó й розміщені переважно зãідно з шарами
наростання êристалів, та вторинні — захоплені при заліê-
овóванні тріщин. Серед вторинних вêлючень розрізняють
ранньовторинні та пізньовторинні. Вêлючення можóть
бóти однофазовими, двофазовими (рідина + пóхирець ãа-
зó, рідина + êристал, рідше дві рідини, яêі не змішóються)
та баãатофазовими (рідина + пóхирець ãазó + êристали
твердих фаз, найчастіше NaCl i KCl). Звичайно однофа-
зові рідêі вêлючення бóвають ó мінералах, що óтворилися
з холодноводних розчинів (нижче 50-600С); дво- та баãато-
фазові вêлючення хараêтерні для маãматичних та пост-
маãматичних óтворень.
Розрізняють: вêлючення емóльсійні (дóже дрібні оêрóãлі

вêлючення одноãо мінералó в дрóãомó. Утворюються під час роз-
падó твердих розчинів, а таêож при заміщенні одноãо мінералó
іншим); вêлючення нестрóêтóрні (механічні вêлючення в мінер-
алах); вêлючення орієнтовані (стрóêтóрно зóмовлені епітоêсичні
наростання мінералів); вêлючення стрóêтóрні (вêлючення оріє-
нтовані).
ВКРАПЛЕНИКИ,  -ів, мн. * р. вêраплениêи, а. phenocrysts,
imregnations, insets, н. Einsprenglinge m pl, Einlagerungen f pl 
— відносно велиêі êристали мінералів, яêі виділяються в
масі маãматичних ã.п. Аналоãами В. є феноêристали, фе-
ноêристи, порфірові виділення і меãаêристи (дóже велиêі
В.). В. хараêтерні для порфірових або порфіроподібних ã.п.
ВКРАПЛЕНІСТЬ,  -ості, ж. * р. вêрапленность, а. impreg-
nation, dissemination; н. Einlagerung f, Einsprengling m  —
більш або менш рівномірне розміщення в мінералі іншоãо
мінералó ó виãляді зерен, дрібних жилоê та сêóпчень не-
правильної форми. В залежності від ãеометричних
розмірів вêраплень розрізняють ãрóбó, дрібнó та тонêó В.
(відповідно, ãрóбо-, дрібно- та тонêовêраплені мінерали). 
ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ей, -…, мн.  – Див.
фізичні властивості ãірсьêих порід, фізиêо-технічні власти-

Вітродетриніт (різні відт-
інêи сіроãо). Вóãілля перехідне 
від бóроãо до êам’яноãо. По-
êóтсьêе родовище. Львівс-
ьêо-Волинсьêий басейн. Відб-
ите світло, імерсія. Шêала 

0,02 мм. Фото Г.П.Маценêо.
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вості ãірсьêих порід, технолоãічні властивості ãірсьêих
порід, твердість, аêóстичні властивості ãірсьêої породи,
пористість, ãóстина, пластичність, êрихêість, міцність,
тривêість, фізиêа ãірсьêих порід, змочóваність, хімічна аê-
тивність, аêóстична жорстêість ãірсьêих порід.
ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТОВОГО ГАЗУ,  -остей, -…, мн.
*р. свойства пластовоãо ãаза; а. formation gas (gas in reservoir)
properties; н. Schichtgaseigenschaften f pl  — фізиêо- хімічні
властивості, параметри яêих хараêтеризóють ãаз (ãазоêон-
денсат) за óмов пластових тисêів і температóри: ãóстина,
в’язêість, волоãовміст, розчинність, зворотна êонденсація,
êритична температóра і тисê, об’ємний êоефіцієнт, êо-
ефіцієнт стисливості і ін.
ВЛОВЛЮВАЧ, ,  -а, ч. * р. ловитель, а. catcher, н. Fänger
m, Fangvorrichtung f  — пристрій, яêий забезпечóє вловлю-

вання і попереджає сходження тяãовоãо елемента похилих
êонвеєрів ó випадêó обривó вантажної та порожньої ãілêи. 
За “Правилами безпеêи ó
вóãільних шахтах” стрічêові
êонвеєри повинні обладнó-
ватися пристроями, що
вловлюють вантажнó ãілêó
стрічêи під час її розривó.
Гальмівне зóсилля, яêе
створюється робочим орãа-
ном вловлювача, може бóти
приêладене до тяãовоãо елемента êонвеєра або до ролиêо-
опор стрічêовоãо êонвеєра. Перший спосіб найбільш роз-
повсюджений. Гальмóвання тяãовоãо елемента здій-
снюється різними механізмами (захватами), а в деяêих
випадêах нерóхомими елементами спеціальної метало-
êонстрóêції êонвеєра. Приêладення ãальмóючої сили до
ролиêоопор передбачає наявність простоãо і надійноãо
механізмó (храповиê, обãінна мóфта тощо), яêий зóпиняє
ролиê при обриві стрічêи. В.М.Маценêо.
Літератóра: В.Н.Гриãорьев и др. Транспортные машины для

подземных разработоê. М.: Недра, 1984.
ВЛОВЛЮВАЧ МАГНІТНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. маãнитный
ловитель; а. magnetic catcher; н. magnetischer Fänger m; ma-
gnetische Fangvorrichtung f  — ловильний інстрóмент, при-
значений для вловлювання та вилóчення зі свердловини
дрібних металевих предметів з виêористанням маãнітноãо
поля.
ВЛТАВІТИ,  -ів, мн.  — Див. теêтити.
ВМІСНА ПОРОДА,  -ої, -и, ж.  – Див. порода, що вміщóє
êориснó êопалинó.
ВНУТРІШНЬОКАР’ЄРНЕ ДРОБЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  —
Див. дроблення повторне.
ВНУТРІШНЬОКАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ,  -оãо, -ó, ч. *
р. внóтриêарьерный транспорт, а. open-pit transport, quarry
haulage, quarry transport; н. Tagebauförderbetrieb m, Tagebau-
förderung f, Tagebautransport m  — забезпечóє переміщення

ãірсьêої маси від вибоїв на поверхню до приймальних
сêладів (êорисних êопалин) і відвалів (породи розêривó) ó
межах ãірничоãо підприємства. За принципом дії поділяєт-
ься на циêлічний і безперервний (поточний). За способом
переміщення вантажó, типó ходовоãо шляховоãо облад-
нання: на автомобільний, залізничний, êонвеєрний,
ãідравлічний, ãравітаційний, сêіповий та їх êомбінації між
собою. За видом тяãи, що хараêтерно для êолісних видів
транспортó, для залізничноãо виділяють елеêтричнó, теп-
ловознó, дизель-елеêтричнó; для автомобільноãо — ди-
зельнó, дизель-елеêтричнó та елеêтричнó тяãó. За хараêте-
ром роботи розподіляють транспортні засоби на рóхомі і
стаціонарні (êанатні підйоми, підвісні дороãи тощо). Див.
êар’єрний транспорт. А.Ю.Дриженêо.
ВНУТРІШНЬОКОНТУРНЕ ЗАВОДНЕННЯ,  -оãо, -…, с.
* р. внóтриêонтóрное заводнение, а. contour flooding, н. Intra-
konturwasserfluten n, Randwasserfluten n  — спосіб розробêи
нафт. родов., при яêомó підтримêа або відновлення ба-
лансó пластової енерãії здійснюється заêачóванням води
безпосередньо в нафтовий пласт. В.з. — найбільш інте-
нсивний та еêономічно ефеêтивний спосіб впливó на на-
фт. пласт. Розрізняють блоêове, лоêальне, вибірêове за-
воднення та В.з. на всій площі родовища.
ВНУТРІШНЬОПЛАСТОВЕ ГОРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р.
внóтрипластовое ãорение; а. in-situ combustion; н. in situ
Verbrennung f, Flözbrand m  — спосіб розробêи нафтових
родовищ, яêий ґрóнтóється на еêзотермічних оêислюваль-
них реаêціях вóãлеводнів, ã.ч. пластової нафти із заêачóва-
ним ó пласт оêиснювачем (звичайно êиснем повітря); час-
то в зонó ґенерації тепла подаються таêож вóãлеводневий
ãаз і вода (зволожене ãоріння на відмінó від першоãо — сó-
хоãо). Сóть В.ã. — створення зони еêзотермічних реаêцій,
яêа переміщóється по пластó і дає змоãó в процесі спалю-
вання частини пластової нафти полеãшити і збільшити
видалення решти її частини. Зміна технолоãічних хараê-
теристиê нафти сприяє її витісненню з пласта. В.ã. почи-
нається з ініціювання ãоріння поблизó вибою свердлови-
ни-запалювальниці шляхом заêачóвання в неї повітря, рі-
дше іншоãо ãазó (сóхе В.ã.). Займання пластової нафти
відбóвається спонтанно або в резóльтаті додатêовоãо роз-
іãрівання привибійної зони свердловини з допомоãою вибі-
йноãо елеêтронаãрівача, ãазової ãорілêи, запалювальних
хімічних сóмішей і ін. Підтримóвання процесó ãоріння і
переміщення зони (фронтó) ãоріння по пластó забезпе-
чóється безперервним заêачóванням повітря. Фронт ãорі-
ння і потіê заêачóваноãо повітря можóть рóхатися в одно-
мó напрямêó — від наãнітальної свердловини-запалю-
вальниці до видобóвної (прямотечійне В.ã.) або назóстріч
одна одній (протитечійне В.ã.). Останній метод праêтич-
но не застосовóється. При прямотечійномó В.ã. джерелом
ãоріння слóжить ã.ч. “нафтовий êоêс” (теплотворна здат-
ність 29–42 МДж/êã, температóра ãоріння 350–370°С і ви-
ще). Утворюється з найбільш важêих фраêцій нафти, яêі
відділяються під час її наãрівання перед фронтом ãоріння;
леãêі фраêції випаровóються і витісняються. Швидêість
переміщення фронтó ãоріння визначається êонцентрацією
êоêсó (зростає із збільшенням ãóстини і в’язêості нафти) і
темпами заêачóвання повітря. При недостатньомó вмісті
êоêсó в пласт разом з повітрям заêачóють вóãлеводневе ãа-
зоподібне паливо (напр., метан). Ефеêтивність сóхоãо В.ã.
відносно невисоêа. В зонó перед фронтом ãоріння через
низьêó теплоємність повітря переноситься менше 20% ãе-
нерованоãо тепла. Для поêращення процесó передавання

Рис. Вловлювач êлиновоãо типó: 
1 – возиê з фриêційними елементами; 2 – похилі напрямні; 3 – за-

моê; 4 – êолодêи; 5 – стрічêа.

Рис. Храповий стопор 
вловлювача.
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тепла одночасно (почерãово) з повітрям ó свердловинó за-
êачóється вода. Остання, випаровóючись ó випаленій
зоні, попадає в ділянêó перед фронтом ãоріння і óтворює
там зони насиченої пари і сêонденсованої ãарячої води.
При збільшенні об’ємів заêачóваної води процес ãоріння
припиняється. Однаê êисень заêачóваноãо повітря в зоні
насиченої пари встóпає з нафтою в еêзотермічні реаêції
(В.ã. з частêовим ãасінням, або надволоãе В.ã.). При цьомó
швидêість рóхó зони ґенерації тепла (температóра ã.ч.
200–300°С) визначається в основномó темпами заêачó-
вання води і значно вище швидêості рóхó фронтó ãоріння
при сóхомó і волоãомó В.ã. Процеси внóтрішньопластов-
оãо пароóтворення при волоãомó і надволоãомó В.ã. спри-
яють інтенсифіêації тепловоãо діяння на пласт, зóмовлю-
ють сêорочення витрат стисненоãо повітря на видобóван-
ня нафти. Механізм тепловоãо способó розробêи на ос-
нові В.ã., êрім витіснення нафти водяною парою, ãарячи-
ми ãазами ãоріння, водою, водоãазовими сóмішами і ін.,
оснований на дії êисневмісних êомпонентів яê поверхне-
во-аêтивних речовин, а таêож леãêих фраêцій нафти, яêі
випаровóються. На нафтовилóчення (в сер. 50–70%) мо-
жóть впливати фізиêо-хімічні перетворення самої поро-
ди-êолеêтора. Сприятливі ãеолоãо-фізичні óмови засто-
сóвання В.ã.,: êоефіцієнт динамічної в’язêості нафти біл-
ьше 10-2 Па·с, товщина пласта понад 3 м, ãлибина заля-
ãання до 2000 м, êоефіцієнт прониêності понад 0,1 мêм2,
êоефіцієнт пористості більше 18%, êоефіцієнт нафтона-
сиченості понад 30–35%. Системи розміщення наãнітал-
ьних і видобóвних свердловин при В.ã. — по площі і ряда-
ми. Недоліêи В.ã. пов’язані з необхідністю вжиття заходів
з охорони довêілля та óтилізації продóêтів ãоріння, попе-
редження êорозії обладнання. Розвитоê В.ã. поляãає в йо-
ãо поєднанні з іншими впливами на пласт, підвищенні
ефеêтивності оêремих елементів заãальноãо механізмó
витіснення нафти з допомоãою тепловоãо ефеêтó. В.ã. за-
стосовóється в Росії, Рóмóнії, Азербайджані, США.
ВНУТРІШНЬОШАХТНИЙ (РУДНИКОВИЙ) ТРАНС-
ПОРТ,  -оãо (-оãо) -ó, ч. * р. внóтришахтный (рóдничный)
транспорт, а. mine transport, mine conveyance and hoisting
(facilities), н. Transport m unter Tage m, untertägiger Transport
m, zwischenbetrieblicher Transport m, Untertageförderung f  —
транспортна слóжба шахти, призначена для переміщення
по підземних виробêах êорисних êопалин та різноãо родó
вантажів. В сóчасномó В.т. широêо застосовóються елеêт-
ровозні, автомобільні і êонвеєрні транспортні засоби, а
таêож сêіпові підйомниêи, лебідêи, іноді ãідротранспорт,
монорейêовий транспорт та ін.  Див. ваãонетêа, êонвеєр,
шахтний транспорт, ãідравлічний транспорт, елеêтровоз,
автосамосêид підземний, сêіп шахтний, сêіпові підйомниêи,
лебідêа, монорейêова дороãа, êанатна відêатêа.
ВНУТРІШНЯ МОРЕНА,  -ньої, -и, ж. * р. внóтренняя мо-
рена, а. englacial drift, н. Innenmoräne f  — сóêóпність
óламêів ã.п., яêі знаходяться всередині льодовиêа. 
ВОГНЕВЕ БУРІННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. термічне бóрі-
ння.
ВОГНЕГАСНИК,  -а, ч. * р. оãнетóшитель, а. fire extin-
guisher, н. Feuerlöscher m, Feuerlöschgerat n, Feuerlöschappa-
rat m  — апарат для ãасіння пожежі. Являє собою ємêість
із запірно-пóсêовим пристроєм і насадêою для формóван-
ня стрóменя. На підприємствах ãірн. пром-сті застосовó-
ються В. вóãлеêислотні, хімічні пінні, повітряно-пінні,
аерозольні (хладонові), порошêові і êомбіновані. У най-
поширеніших хімічних пінних воãнеãасниêах виêористо-

вóється реаêція між водними розчинами лóãó і сірчаної
êислоти з óтворенням піни, що переêриває достóп êисню.
ВОГНЕЗАХИЩЕНІ МАТЕРІАЛИ,  -их, -ів, мн. * р. оãне-
защищенные материалы, а. fireproof materials, н. feuerfeste
Materialien n pl  — матеріали (êонстрóêції), що їх ãо-
рючість зменшено нанесенням воãнезахисних поêриттів
або введенням антипіренів. Воãнезахисними поêриттями
(тонêим шаром фарб, розчинів, обмазоê) підвищóють
воãнестійêість матеріалів (êонстрóêцій) з деревини, де-
яêих полімерних матеріалів і металевих êонстрóêцій. Ан-
типіренами просочóють дерев’яні й полімерні матеріали,
тêанини. Для просочення дерев'яних êонстрóêцій виêо-
ристовóють сóміші, осн. êомпонент яêих — водні розчини
(êонцентрація 25%) сóльфатó амонію, діамонійфосфатó,
бóри, борної ê-ти і ін. 
ВОГНЕПРОВІДНИЙ ШНУР,  -оãо, -а, ч. * р. оãнепровод-
ный шнóр, а. safety fuse, blasting fuse, Bickford fuse; н. Zünd-
schnur f  — шнóр з серцевиною êóрноãо (димноãо) порохó,
оточений зовнішнім та внóтрішнім обплетенням,
волоãоізолюючою мастиêою; швидêість ãоріння В.ш. ста-
новить приблизно 1 см/с. Застосовóється яê засіб збóд-
ження детонації êапсóля-детонатора при висадженні воã-
невомó.
ВОДА,  -и, ж. * р. вода, а. water, н. Wasser n  — дóже поши-
рена в природі найпростіша стійêа хім. сполóêа водню з
êиснем Н2О. За звичайних óмов В. — безбарвна рідина без
запахó і смаêó. Молеêóл. маса 18,0153. Гóстина 1,0. Вміст ó
літосфері 1,3-1,4 млрд êм3, в ãідросфері — 1,4-1.5 млрд êм3

(96% — ó світовомó оêеані). На сóші розрізняють В. підзе-
мнó — 60 млн êм3, льодовиêовó — 29, озернó — 0,75, ґрóн-
товó — 0,075, річêовó — 0,0012 млн êм3. В атмосфері зна-
ходиться 13-15 тис. êм3 В. В. — слабêий елеêтроліт, має
аномально висоêó питомó теплостійêість, дисоціює з óт-
воренням Н2 і О2 при t понад 1500°С. Лóжні та лóжнозе-
мельні метали реаãóють з В. при 20°С, Mg i Zn — при
100°С. Природна В. (êрім атмосферної) завжди має домі-
шêи, ã.ч. — солі êальцію і маãнію. В. дóже реаêційно здатна
сполóêа, обов’язêовий êомпонент праêтично всіх техно-
лоãічних процесів. Ізотопні різновиди В. — важêа В. (оêсид
дейтерію) D2O та надважêа В. (оêсид тритію) Т2О. В при-
родних водах на 1 атом дейтерію припадає 6500-7200
атомів Н. Існóють деêільêа моделей стрóêтóри води. Пер-
ша представляє В. яê однорідний êонтиніóм. Дрóãа перед-
бачає наявність двох і більше стрóêтóр В. (ажóрна стрóêтó-
ра льодó, тетраедрична стрóêтóра типó êварцó — вода-2 і
проста симетрична óпаêовêа — вода-3). Є припóщення,
що В. має êлатратнó стрóêтóрó типó ãазових ãідратів. Час-
тина наóêовців дотримóється êластерної моделі В. Див. во-
да адсорбційна, вода вільна, вода ãідроêсильна, вода зв’язана,
вода êонститóційна, вода êристалізаційна, вода молеêóляр-
на, води êапілярні, води змішані, води природні, вóãлеêислі
води, ґрóнтові води, êріоãалінові води, нафтові води, пі-
дземні води, поверхневі води, поховані води, прозорість води,
промислові води, радіоаêтивні води, рóдні води, стічні води,
термальні води, торфяні води, тріщинні води, тріщи-
нно-жильні води, тріщинно-порові води, тріщинно-êарстові
води, хлоридні води, шахтні (рóдниêові) води. В.С.Білецьêий.
ВОДА АДСОРБЦІЙНА,  -и, -ої, ж. * р. вода адсорбцион-
ная, а. adsorbtion water, н. Adsorptionswasser n  — молеêóли
H2O, яêі притяãаються мінералами під впливом поверхне-
вої енерãії.
ВОДА ВІЛЬНА,  -и, -ої, ж. * р. вода свободная, а. gravity
[free] water; н. freies Wasser n  — підземна вода, яêа містит-
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ься в ã.п. і перебóває під впливом êапілярних і ãравітац-
ійних сил. Капілярна вода заповнює êапілярні пори, а при
зменшенні волоãості — тільêи êóти пор в ã.п. Капілярна
В.в., пов'язана з рівнем ґрóнтових вод, наз. êапілярно-під-
нятою, а ó відриві від ньоãо — êапілярно-завислою водою.
Обидва види êапілярної В.в. передають ãідростатичний
тисê і переміщаються під дією сил поверхневоãо натяãó.
Капілярно-піднята вода óтворює êапілярнó облямівêó,
яêа постійно відновлюється за рахóноê підняття води по
êапілярах до рівня ґрóнтових вод. Капілярне підняття зале-
жить від ґранóлометричноãо та мінералоãічноãо сêладó
порід зони аерації, температóри води і від інших фаêторів.
Маêсимальна висота підняття в ãлинистих породах 8–10
м, в êрóпнозернистих пісêах деêільêа см, в ãальêах та
ãравії — відсóтня. Капілярно-зависла вода óтворюється
частіше за все в сóпісêах в осн. за рахóноê атм. осадів.
Найбільша êільêість цієї води, що óтримóється породою,
відповідає найменшій волоãоємності або водоóтримóючій
здатності породи. Капілярна вода в залежності від сêладó
ãірсьêої породи по-різномó впливає на змінó її фізиêо-ме-
ханічних властивостей. Яê правило, вона призводить до
зменшення міцності порід ó ãірничих виробêах. Гравітац-
ійна вода переміщається в ãірсьêих породах під дією сили
тяжіння та ґрадієнта напорó, що виниêає яê за рахóноê
різниці ãіпсометричних відмітоê (для верхніх водоносних
ãоризонтів), таê і за рахóноê різноãо ãеостатичноãо тисêó
(для ãлибоêих ãоризонтів). Її вміст залежить від порис-
тості і тріщинóватості ã.п. Вміст ãравітаційної води в по-
роді визначається яê різниця між повною та êапілярною
волоãоємністю. У деяêих р-нах дія В.в. приводить до роз-
витêó êарстó, сóфозії, соліфлюêції, пливóнів та ін. У облас-
тях ведення ãірничих робіт це призводить до порóшення
стійêості бортів êар'єрів і óêосів êотлованів, підвищеної
обводненості виробоê, раптових проривів вод і пливóнів ó ãі-
рничих виробêах.
ВОДА ГІГРОСКОПІЧНА,  -и, -ої, ж. * р. вода ãиãросêопи-
чесêая, а. hygroscopic water, н. hygroskopisches Wasser n  —
вода адсорбційна.
ВОДА ГІДРОКСИЛЬНА,  -и, -ої, ж. * р. вода ãидроêсиль-
ная, а. hydration water, н. Hydroxylwasser n  — óмовна (за-
старіла) назва води, яêа виділяється при наãріванні
ãідроêсилвмісних мінералів.
Наãрівання ãідроêсилвмісних мінералів сóпроводжóєть-

ся виділенням води та відповідною зміною їх êонститóції,
напр., за схемою: 
брóсит-Mg(OH)2→периêлаз-MgO+ H2O. 
З цією особливістю поведінêи мінералів пов'язане терміноло-

ãічне непорозóміння, а саме: ãрóпи ОН- ó мінералах неправильно
називають водою êонститóційною або водою ãідроêсильною. 
ВОДА ЗВ'ЯЗАНА,  -и, -ої, ж. * р. вода связанная, а. fixed
water; bound (residual) water; interstitial water; н. gebundenes
Wasser n  — частина підземних вод, яêа фізично або хімічно
óтримóється твердою речовиною ã.п. На відмінó від води
вільної (ãравітаційної), В.з. нерóхома або слабêорóхома.
Вона поділяється на водó в твердій речовині породи і водó в
порах. До В.з. в твердій речовині належить вода, яêа вхо-
дить в стрóêтóрó твердої речовини: êристалізаційна, êонс-
титóційна, цеолітна. В.з. в порах (міцнозв’язана і адãезі-
йна), поêриває тверді частêи (зерна) породи. Міцнозв’яза-
на вода (таê зв. плівêова вода) на поверхні ã.п. óтворює два
шари: один порівняно тонêий шар (товщиною в деê. мо-
леêóл — α-плівêа), прилеãлий безпосередньо до поверхні
частêи, і дрóãий (значно більший за товщиною — β-плі-

вêа) — шар таê зв. адãезійної води. Утримóються ці два ви-
ди В.з. за рахóноê ван-дер-ваальсових сил (дисперсійні,
орієнтаційні та індóêційні взаємодії молеêóл), а таêож
специфічних водневих та хімічних зв’язêів, що виниêають
між молеêóлами твердої поверхні і води, а таêож між моле-
êóлами самої води. Особливо значна êільêість В.з. містит-
ься в тонêодисперсних, ãлинистих породах, яêі хараêтери-
зóються дóже дрібними порами і велиêою поверхнею час-
тиноê. К-ть В.з. в ãлинах залежить від їх мінералоãії, сêладó
обмінних êатіонів, т-ри. Більше за все її в монтморилон-
ітових ãлинах. Зі зростанням т-ри об'єм В.з. меншає пере-
дóсім за рахóноê рóйнóвання адãезійної води і переходó її ó
вільнó водó. Видалення В.з. являє собою основнó пробле-
мó при ãлибоêомó зневодненні продóêтів збаãачення êо-
рисних êопалин, підãотовці вóãілля до ãідроãенізації тощо.
В.С.Білецьêий, В.Г.Сóярêо.
ВОДА КОНСТИТУЦІЙНА,  -и, -ої, ж. * р. вода êоститó-
ционная, а. constitutional water, water of constitution; н.
Konstitutionswasser n  — вода, молеêóли яêої займають
відповідні стрóêтóрні позиції мінералів. В.ê. яê
обов'язêовий елемент входить до стрóêтóри мінералів, яêі
називаються êристалоãідратами: сода – Na2[CO3]·10H2O,
ґіпс – Ca [SO4]·2H2O тощо. Видалення В.ê. з мінералів
порóшóє їх êонститóцію.
ВОДА КРИСТАЛІЗАЦІЙНА,  -и, -ої, ж. * р. вода êрис-
таллизационная, а. water of crystallization, crystal water; н.
Kristallisationswasser n  — молеêóли води, яêі не є обов’яз-
êовим елементом êонститóції мінералів, але потрапляють
ó їхню стрóêтóрó завдяêи проявó певних óмов êриста-
лізації. Деãідратація мінералів з êристалізаційною водою,
звичайно здійснюється при висоêій температóрі й не
сóпроводжóється рóйнацією їх стрóêтóри. Приêлад В.ê.:
молеêóли H2O ó специфічних порожнинах (êаналах)
стрóêтóри êварцó — SiO2, берилó — Be3Al2[Si6O18], êордієр-
итó — Mg2Al3[AlSi5O18].
ВОДА МІЖПЛОЩИННА,  -и, -ої, ж. * р. вода межплос-
êостная, а. interlayer water, н. Zwischenschichtenwasser n  —
різновид адсорбційної води в мінералах, яêий є типовим для
силіêатів шарóватої стрóêтóри. Двомірний шар стрóêтóри
мінералó адсорбóє водó своєю поверхнею. Внаслідоê ад-
сорбції води або її втрати ґратêа мінералó розбóхає або
стисêóється, але не рóйнóється. Типовим приêладом мін-
ералів з міжплощинною водою є монтморилоніт. 
ВОДА МОЛЕКУЛЯРНА,  -и, -ої, ж. * р. вода молеêóляр-
ная, а. molecular water, н. Molekularwasser n  — вода, що
тримається в мінералах молеêóлярними (ван-дер-ваальсо-
вими) силами.
ВОДА НАФТОВА,  -и, -ої, ж. * р. вода нефтяная; а. petro-
leum water; н. Erdölwasser n  — Див. нафтові води.
ВОДЕНЬ,  -ю, ч. * р. водород, а. hydrogen, н. Wasserstoff m,
Hydrogen n  — хім. елемент. Символ Н, ат.н. 1., ат.м.
1,0079. Відомо три ізотопи В.: протій, дейтерій, тритій. В.
— безбарвний ãаз без запахó і смаêó. В. — один з осн. êом-
понентів всіх природних орãанічних сполóê. В. реаґóє з
неметалами, з металами óтворюються ãідриди. Сóміш В. з
êиснем (ãримóчий ãаз) вибóхає при підпалюванні. В. —
відновниê. Сировина для пром. отримання В. — ãази на-
фтопереробêи, ãази природні, продóêти ãазифіêації вóãілля
і ін. Осн. способи отримання В.: реаêція вóãлеводнів з во-
дяною парою, неповне оêиснення вóãлеводнів, êонверсія
оêисó вóãлецю, елеêтроліз води.  Застосовóють для синтезó
аміаêó, метиловоãо спиртó, в процесах ãідроãенізації, при
зварюванні і різанні металів тощо. В. — перспеêтивне ãа-



ВОД — ВОД 174

зоподібне пальне. Дейтерій і тритій знайшли застосóван-
ня в атомній енерãетиці.
ВОДЖИНІТ,  -ó, ч. * р. воджинит, а. wodginite, н. Wodginit
m  — мінерал сімейства титанотанталоніобатів,
Mn(Sn,Та,Ti, Fe) (Ta, Nb)2О8. Містить до 74% Ta2O5 і
9-13% SnO2. Синãонія моноêлінна. Тв. 5,5-6. Гóстина
7,5±0,3. Колір від червоно-êоричневоãо до чорноãо. Неп-
розорий, але іноді просвічóє в тонêих сêолах. Крихêий. В.
зóстрічається тільêи в рейзенізованих ділянêах літієвих
пеãматитів. В.- важлива танталова рóда.
ВОДИ ҐРУНТОВІ,  вод,  -них, мн.  — Див. ґрóнтові води. 
ВОДИ ЗМІШАНІ,  вод,  -их, мн. * р. воды смешанные, а.
mixed water, н. gemischtes Wasser n  — води природні, що
сформóвалися шляхом змішóвання вод різноãо ãенезисó
(інфільтраційних, седиментаційних тощо) та різноãо хім.
типó, напр., сóльфатно-êальцієві, хлоридно-натрієві то-
що.
ВОДИ ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ,  -вод, -них, мн.   — Див. інфі-
льтраційні води.
ВОДИ КАПІЛЯРНІ,  вод,  -их, мн. * р. воды êапиллярные,
а. capillary water, н. Kapillarwasser n  — води в êапілярних
порах, тріщинах та інших порожнинах мінералів. Див. во-
лоãоємність, волоãість.
ВОДИ МАГМАТОГЕННІ,  вод,  -их, мн. * р. воды маãма-
тоãенные, а. magmatic water, н. magmatogenes Wasser n  —
часто ототожнюються з ювенільними. М.в. перші встóпа-
ють ó зовнішній êрóãообіã. Молеêóли М.в. ãенерóються ó
маãмі або мантії з водню та êисню. За способом прониê-
нення з мантії і ãлибинних частин земної êори розрізняють
вóлêанічні води, що виділяються ó виãляді пари з маãми ó
процесі її підйомó та охолодження, а потім êонденсóються
ó верхніх ãоризонтах, і насêрізно-маãматичні ãазо-
во-рідинні розчини, яêі репрезентóють реãіональний вис-
хідний потіê з воãнищ ãлибинноãо маãматизмó. Яê вважає
Д.Коржинсьêий, насêрізно-маãматичні розчини виêлиêа-
ють ґранітизацію осадових порід. Відділяючись потім від
ґранітноãо розплавó, ця вода надходить ó земнó êорó.
ВОДИ НАДМЕРЗЛОТНІ,  вод,  -их, мн. * р. воды надмер-
злотные; а. superpermafrost water; н. überglaziale Gewässer n 
— води, нижньою водопідпорою для яêих є вічномерзлі
породи. Виділяють В.н. сезонно-талоãо шарó (аналоã вер-
ховодêи) і ненасêрізних талиêів (підозерних, підрóслових,
заплавних та ін.).
ВОДИ ПІДЗЕМНІ,  вод,  -них, мн.  — Див. підземні води.
ВОДИ ПЛАСТОВІ,  вод,  -них, мн.  — Див. пластові води. 
ВОДИ ПРИРОДНІ,  вод,  -их, мн. * р. воды природные, а.
natural water; н. naturliches Wasser n  — сóêóпність поверх-
невих і підземних вод, яêі мають природне живлення.
Розрізняють понад 400 ãеохімічних типів В.п.
ВОДНЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК,  -оãо, -ó, ч. * р. водородная связь,
а. hydrogen bond, н. H-Verbindung f  — тип хімічноãо зв’язêó,
спричинений частêовим перенесенням елеêтронної
хмарêи від атома дóже елеêтронеãативноãо елемента (F,
O, Cl та ін.) однієї молеêóли до сильно поляризованоãо і
рóхливоãо атома водню іншої молеêóли тієї ж або різних
сполóê. В.з. бóває внóтрішньо-молеêóлярний та міжмол-
еêóлярний. Зóмовлює баãато важливих явищ: асоціацію
молеêóл різних сполóê (води, спиртів та ін.), зміцнення
êристалічної ґратêи êристалів тощо. Виявлений, зоêре-
ма, в міжфазній зоні вóãілля-зв’язóюче при бриêетóванні,
масляній ґранóляції, аґломерації. 
ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК, рН, -оãо, -а, ч. * р. водородный
поêазатель, рН; а. pH-value, н. pH-Wert m, Wasserstoffexpo-

nent m  — хараêтеризóє êонцентрацію (аêтивність) йонів
водню в розчинах; чисельно дорівнює від’ємномó десяти-
чномó лоãарифмó êонцентрації йонів водню (в ãрам/йонах
на 1 літр): pH = -Lg [H+]r-йон/л, де[H+] — êонцентрація
йонів водню. Поняття pH введене на поч. ХХ ст. для зрóч-
ності розрахóнêів, пов’язаних з êонцентрацією йонів вод-
ню. pH водних розчинів змінюється від 0 до 14. Розчини, що
мають pH менше 7, вважаються êислими, pH=7 — ней-
тральними, pH більше 7 — лóжними. В.п. впливає на на-
прямоê та швидêість протіêання хім. реаêцій та біохім.
процесів. pH — важливий фаêтор ó процесах флотації,
ãідрометалóрãії, флоêóляції, масляної аґломерації та ін.
ВОДНИЙ ГЕЛЬ,  -оãо, -ю, ч. * р. водный ãель, а. aqueous
gel, н. Wassergel n  — водовмісна ВР, яêа сêладається з рі-
дêоãо розчинó оêиснювача, в яêомó знаходяться зважені
частинêи твердих êомпонентів. Для запобіãання їх осад-
жóвання і втрат В.ã. за рахóноê витоêó по тріщинах йоãо
заãóщóють введенням ãóарãомó та ін. заãóщóвачів. Для
підвищення водостійêості додають стрóêтóроóтворювачі
(солі хромó, алюмінію, біхромат натрію та ін.).
ВОДНИЙ ПЕРІОД РОЗРОБКИ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. вод-
ный период разработêи; а. water development period; н. Was-
serförderungsperiode f  — частина періодó розробêи поêладó
(еêсплóатаційноãо об’єêта) при витісненні нафти (ãазó) із
пластів водою, êоли видобóвання нафти (ãазó) сóпровод-
жóється зростаючим відбиранням води ó видобóвній про-
дóêції.
ВОДНІ РЕСУРСИ,  -их, -ів, мн. * р. водные ресóрсы, а. wa-
ter resources, water supply; н. Wasserreserven f pl  — придатні
для виêористання в ãосподарстві води річоê, озер, êа-
налів, водосховищ, морів та оêеанів, підземні води, ґрóнто-
ва волоãа, вода льодовиêів (êриãа), водяні пари атмосфери.
Заãальні запаси бл. 1454,3 млн êм3 (з них менше 2% — пр-
існі води, а достóпні для виêористання 0,3%). В.р. виêо-
ристовóють для водоêористóвання і водоспоживання в рі-
зних ãалóзях промисловості, сільсьêоãо ãосподарства,
енерãетиêи, сóдноплавства, побóтó. Широêо виêористо-
вóють В.р. при переробці ê.ê., зоêрема їх збаãаченні т.зв.
моêрими способами. В.р. належать до відновлюваних в
процесі êрóãообіãó. Виснаження В.р. в резóльтаті втрати їх
яêості є більшою заãрозою, ніж їх êільêісне виснаження (1
м3 неочищених стічних вод забрóднює і робить непридат-
ними 40-50 м3 природної річêової води). В.р. Уêраїни
сêладають 92,4 êм3, з яêих для виêористання достóпні 56,6
êм3 на ріê.
ВОДНО-ШЛАМОВА СХЕМА,  -…-ої, -и, ж. * р. вод-
но-шламовая схема, а. water slurry scheme, н. Wasserschlamm-
schema n  — технолоãічна схема оêремоãо êомплеêсó зба-
ãачóвальної фабриêи. Система машин, апаратів і спорóд,
яêі забезпечóють проясненою водою основне і допоміжне
обладнання фабриêи при мінімальних витратах свіжої во-
ди і обмеженні сêидó шламових вод ó мóлонаêопичóвачі в
óмовах сталоãо раціональноãо (оптимальноãо) вмістó
твердоãо ó воді. Див. технолоãічна схема збаãачення êо-
рисних êопалин, схема збаãачення, водно-шламове ãоспо-
дарство.
ВОДНО-ШЛАМОВЕ ГОСПОДАРСТВО,  -…-оãо, -а, с. *
р. водно-шламовое хозяйство, а. water slurry circuit, coal prep-
aration facilties, н. Wasserschlammwirtschaft f, Wasser- und
Schlammwirtschaft f einer Aufbereitungslage f  — сóêóпність
машин, апаратів, спорóд та транспортних і допоміжних
засобів для вловлювання, зãóщення і зневоднення шламів та
прояснення оборотної води; виробничий підрозділ (цех
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або відділення) збаãачóвальної фабриêи. В.-ш.ã. — технол.
êомплеêс водопостачання, обробêи стічних і оборотних
вод, а таêож шламів і дрібних відходів (хвостів) збаãачення.
Діє на збаãач. ф-êах, що застосовóють моêрі методи збаãа-
чення. На óстановêах В.-ш.ã. досяãається прояснення

(відстоювання) і очищення вод, зãóщення, зневоднення і
сêладóвання шламів і відходів збаãачення, вилóчення з
шламів цінних êомпонентів. На ф-êах, що збаãачóють вóã-
ілля для êоêсóвання, виділяють три осн. типи схем В.-ш.
ã.(водно-шламових схем): одно- і двостадійні, êомбіновані.
Одностадійна схема застосовóється для ф-ê, що витрача-
ють не більше 2 м3 води на 1 т вóãілля, що збаãачóється;
шламова вода після видалення з неї частоê вóãілля êрóпні-
стю більше 0,5 мм, надходить на флотацію без поперед-
ньоãо зãóщення. При двостадійних схемах вся шламова во-
да після êласифіêації твердої фази надходить ó зãóщóвач;
на флотацію подається зãóщений продóêт, а злив зãóщóва-
ча повертається в технол. циêл ãравітац. відділення. Не-
доліêи схеми пов'язані з розміщенням апаратів прояс-
нення оборотної води на значній виробничій площі.

Найбільш перспеêтивні êомбінов. схеми, в яêих перед
флотацією зãóщóється тільêи частина шламової води, що
дозволяє забезпечити оптим. êонцентрацію пóльпи. У всіх
технол. схемах флотація — обов’язêова ланêа В.-ш.ã.
Концентрат флотації зневоднюється, сóспензія відходів
флотації зãóщóється, відходи óщільнюються або зневод-
нюються, прояснена вода повертається в технол. процес
або спрямовóється в зовнішні водні об'єêти, яê правило,
після поперед. очищення. За таêою ж схемою обробля-
ються шламові води ф-ê, що збаãачóють енерãетичне вóãі-
лля. На фабриêах, що збаãачóють вóãілля, рóди чорних і êо-
льорових металів, а таêож ãірничохім. сировинó моêрим
маãнітним або флотаційним збаãаченням, В.-ш.ã.- вêлю-
чає таêож системи водооборотó. Сер. витрата води на 1 т
ãірн. маси для вóãілля і ãорючих сланців (вêлючаючи оборот-
нó водó) 3-4 м3, для заліз. рóди в залежності від методів зба-
ãачення — 6-14 м3,  для апатитової — 5 м3. Зãóщення
відходів збаãачення або незбаãачених шламів проводиться
до маêс. êонцентрації сóспензії, при яêій можливе її ãідра-
влічне транспортóвання до хвостосховища. Процеси про-
яснення води, зневоднення шламів і дрібних відходів збаãа-
чення інтенсифіêóють добавêами êоаãóлянтів, висоêомо-
леêóлярних флоêóлянтів,  ПАР. Ємêість мóлонаêопичóва-
чів  вóãлезбаãач. ф-ê розраховóють на 10 роêів; на рóдних
збаãач. ф-êах хвостосховища розраховóються на 10-20
роêів безперервної роботи. У схемах В.-ш.ã. передбачаєть-
ся запобіãання забрóдненню відходами збаãачення ґрóнто-
вих і поверхневих вод, земельних óãідь, прилеãлих до хвос-
тосховищ. Широêо виêористовóються схеми В.-ш.ã. з за-
мêненими заãальнофабричними або лоêальними циêла-
ми оборотноãо водопостачання. О.А.Золотêо.
ВОДОВБИРАННЯ,  -…, с. * р. водопоãлощение, а. water
absorbtion; н. Wasseraufnahmevermögen n  — здатність
ãірсьêих порід вбирати водó під час занóрення в неї в зви-
чайних óмовах, тобто при тисêó в 10 Па та температóрі
200С. В. визначається відсотêовим відношенням маси
поãлинóтої води до маси сóхої (висóшеної при 105-110°С)
породи.
ВОДОВІДБИРАЧ,  -а. ч. * р. водоотделитель, а. water
knockout, water separator; н. Wasserabscheider m  — апарат
для відділення води від сóпóтніх водонерозчинних фаз.
Виêористовóється для виділення води з водонафт.
сóмішей, що надходять з добóвних свердловин. В. поділ-
яються на ãоризонтальні, êóльові, вертиêальні (найменш
поширені) і ãідроциêлонні. Принцип розділення фаз —
ãравітаційний або відцентровий. Продóêтивність ãравіт-
аційних В. при обводненості нафти до 30% бл. 4000 т/до-
бó. За рівної продóêтивності відцентрові В. займають в
10-15 раз менше виробничої площі.
ВОДОВІДВІД,  -водó, ч. * р. водоотвод, а. water-way, н.
Wasserentziehung f, Wasserableitung f  — спорóда, що при-
значена для транспортóвання води від ãірничих виробоê за
межі зони впливó шахтноãо водовідливó. Бóдóється ó виã-
ляді штóчних рóсел: відêритих (лотêи, êанали) або заêри-
тих (трóби, тóнелі). В процесі В. шахтні і êар'єрні води
проходять  через очисні спорóди; дренажні води (з водоз-
нижóвальних свердловин) можóть відводитися без попе-
редньоãо очищення, яêщо вміст забрóднюючих êомпо-
нентів в них не перевищóє встановлених норм ãранично
допóстимих êонцентрацій.
ВОДОВІДДАЧА ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -і, -…, ж. * р. водо-
отдача ãорных пород, а. rock yield of water; н. Wasserabgabefä-
higkeit f der Gesteine n pl  — здатність насичених водою

Рис. Водно-шламова схема вóãлезбаãачóвальної фабриêи: Цифрові 
позначêи: перша – продóêтивність по твердомó т/ãод.; дрóãа – 
видатоê води, м3/ãод.;  третя – видатоê пóльпи, м3/ãод.;  четвер-

та – вміст твердоãо, ã/л. 
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ãірсьêих порід віддавати водó шляхом вільноãо стіêання під
впливом сили тяжіння чи в резóльтаті відêачóвання. Ме-
ханізм В. визначається співвідношенням êапілярних сил і
сил, що долають їх дію (ãравітація або зовнішній тисê).
Оцінюється процентним відношенням об'ємó води, що
вільно витіêає із зразêа породи, до об'ємó цьоãо зразêа;
êільêістю води (в л), що витіêає з 1 м3 породи (питома
В.ã.п.), а таêож êоеф., яêий визначається яê різниця між
повною і маêс. молеêóлярною волоãоємністю. У масивах
визначають êоеф. ãравітаційної В.ã.п., яêий відображає
запаси води, що віддаються шляхом вільноãо її стіêання
під впливом сили тяжіння та êоеф. прóжної В.ã.п., яêий
відповідає прóжним запасам підземних вод і визначається
за даними дослідних відпомпóвань. В.ã.п. зростає із збіл-
ьшенням êрóпності частиноê порід, відêритої пористості,
тріщинóватості і збільшенням ãідрофобності ã.п. В.ã.п. —
осн. хараêтеристиêа при виборі способів водозахистó ãірн.
виробоê, а таêож для розрахóнêó еêсплóатац. запасів підзе-
мних вод.
ВОДОВІДЛИВ,  -ó,
ч. * р. водоотлив, а.
water pumping,  water
drainage; н. Wasserhal-
tung f  — видалення
шахтних (рóдниêо-
вих, êар'єрних) вод з
підземних та відêр-
итих ãірничих виробоê
на поверхню. В сис-
темó В. входять при-
строї, що перешêод-
жають достóпó по-
верхневих і підземних
вод до виробоê; що ре-
ãóлюють стіê шахт-
них вод та збір їх в центральні водозбірниêи, звідêи вода по-
дається на поверхню за допомоãою насосів.  При  п і д з е -
мн ій   розробці розрізняють допоміжний, ãоловний, цен-
тральний та реãіональний В. Насосна êамера з водовідли-
вними óстановêами розташовóється біля водозбірниêа і
з’єднóється з ним виробêами. При притоці води більше за

50 м3/ãод. ãол. водовідливна óстановêа сêладається з 3 од-
наêових насосів (робочоãо, резервноãо і тоãо, що знахо-
диться в ремонті), êожний з яêих розраховóється на відê-
ачóвання за 20 ãод. добовоãо нормальноãо притоêó. Для
ãоловноãо В. на шахтах застосовóються в осн. відцентрові
баãатостóпінчасті сеêційні насоси в ãоризонтальномó ви-
êонанні, що допóсêають вміст механіч. домішоê ó воді
(êрóпністю до 0,1-0,2 мм) до 0,1-0,2%. К.К.Д. насосів зм-

інюється в межах 68-78 %. Кислототривêі насоси застосо-
вóються при рН води менше 5. Для дільничноãо В. в шах-
тах, êрім баãатостóпінчастих відцентових насосів, виêо-
ристовóються таêож êонсольні відцентові, моноблочні і
допоміжні насоси (тóрбонасос, елеêтронасосні одноґвин-
тові аґреґати, одностóпінчасті відцентрові ãоризонтальні
насоси, відцентрові ãоризонтальні êонсольні насоси). 
При відêачóванні непроясне-
них шахтних вод з твердою
фазою êрóпністю до 20 мм за-
стосовóються шламові насоси
(вертиêальні, сóспензійні,
маãнетитошламові та ін.). Для
подачі води на поверхню в
стовбóрі шахти проêладають-
ся мінімóм два стави наãн-
італьних трóб — робочий і ре-
зервний; при двох одночасно працюючих насосах проêла-
даються три стави трóб. Кожний став розраховóється на
видачó нормальноãо добовоãо притоêó за 20 ãод. Апаратó-
ра автоматизації В. забезпечóє автоматич. залиття, пóсê і
зóпинêó насосів ó залежності від рівня води ó водозбірниêó,
почерãовó роботó насосів, автоматич. вêлючення резерв-
них насосів, дистанційний êонтроль і сиãналізацію про
рівень води ó водозбірниêó. Осн. шляхи подальшоãо вдос-
êоналення В. на шахтах: сêорочення об’ємó і спрощення
êонстрóêції водозбірниêів або застосóвання безêамерноãо
В. з вертиêальними занóреними насосами і ерліфтами.
При  в і дêрит і й   розробці система В. сêладається з при-

строю реãóлювання внóтрішньоêар’єрноãо стоêó, водоз-
бірниêів, насосних станцій. У залежності від місця розта-
шóвання ãол. водозбірниêів êар'єрний В. поділяється на
відêритий, підземний та êомбінований. При відêритомó
В. водозбірниêи з насосною станцією розташовóються на
найнижчій відмітці êар’єрó. При підземномó В. вода пере-
êачóється або відводиться в спец. дренажно-водовідливні
штреêи, пройдені зі схилом в сторонó водозбірниêа з на-

Рис. Підземний êомплеêс шахтної водовідливної óстановêи: 1 – на-
сосна êамера; 2 – водозбірниê; 3 – трóбний ходоê; 

4 – ствол; 5 – ãерметичні двері; 6 – всмоêтóвальний êолодязь; 7 – 
êолеêтор.

Рис. Схеми водовідливó на шахтах: при 
одномó (а) ãоризонті та деêільêох (б) 

ãоризонтах.

Рис. Схема відêритоãо (а) і підземноãо (б)  водовідливó на êар’єрі: 1 
– êанава з водовідливною трóбою;  2 – основа óстóпó; 3 – водоз-
бірна і водовідливна êанава; 4 – водозбірниê; 5 – трóба всасó; 6 – 
насос; 7 – трóба наãнітання; 8 – поверхнева водовідвідна êанава; 9 

– понижений рівень підземних вод; 10, 11 – дренажна та водоз-
бірна свердловини; 12 – дренажно-водозбірний штреê; 13 – водов-

ідливний стовбóр.

Фраãмент водовідливó XIX 
ст. ó соляній шахті 
“Велічêа”, Польща.
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сосною êамерою, звідêи вона відêачóється насосами на по-
верхню через водовідливні стовбóри або свердловини в по-
верхневі водотоêи або водоймища. При цьомó виêористо-
вóються в осн. ті ж насоси, що і при шахтномó водовідливі.
При проходженні шахтних стовбóрів і розрізних траншей
застосовóються допоміжні насоси (відцентрові спіральні,
сеêційні, êонсольні, тóрбонасоси і ін.) продóêтивністю
5-130 м3/ãод і напором 30-100 м.
ВОДОВІДЛИВ ДОПОМІЖНИЙ — водовідлив, призначе-
ний для переêачóвання води з оêремих дільниць шахти до
водозбірниêа ãоловноãо водовідливó.
ВОДОВІДЛИВ ГОЛОВНИЙ — водовідлив, призначений
для відêачóвання сóмарноãо припливó води по шахті
(рóдниêó, êар’єрó).
ВОДОВІДЛИВ ЦЕНТРАЛЬНИЙ — водовідлив заãальний
для деêільêох шахт (рóдниêів, êар’єрів).
ВОДОВІДЛИВ РЕГІОНАЛЬНИЙ — водовідлив заãальний
для шахт (рóдниêів, êар’єрів) цілоãо районó.
ВОДОВМІСТ (БАГАТОВОДНІСТЬ) ГІРСЬКИХ ПОРІД,
-ó, -…, ч. * р. водообильность ãорных пород, а. watering of
rock, н. Wasserreichtum m des Gebirges n, Wasserabgabevermö-
gen n des Gebirges n  — êільêість води, що виділяється поро-
дою. На відмінó від водовіддачі ãірсьêих порід, визначається
ще додатêовою êільêістю води за рахóноê підземних вод
даноãо водоносноãо ãоризонтó.
ВОДОВУГІЛЬНЕ ПАЛИВО (ВВП),  -оãо, -а, с. * р. водо-
óãольное топливо (ВУТ), а. coal-water slurry fuel (CWSF), н.
Wasserkohlebrennstoff m  — êомпозиційне штóчне рідêе па-
ливо на основі вóãілля та води. ВВП — висоêоêонцентрована
водовóãiльна сóспензiя (ВВВС), яêа має заданi реолоãiчнi
(в`язêiсть, напрóãа зсóвó), седиментацiйнi (зберiãання од-
норідностi ó статичних та динамiчних óмовах) i паливнi
(енерãетичний потенцiал, повнота виãорання орãанiêи)
хараêтеристиêи та призначена для безпосередньоãо спа-
лювання ó топêах êотлоаґреґатiв. Сêлад ВВП адеêватний
сêладó ВВВС. Концентрація ВВП — 60-80 % вóãілля подрі-
бненоãо до рівня 0-(100-250) мêм. ВВП зниженої êонцен-
трацiї (45-50% мас.) виêористовóється яê додатêове пали-
во при сóмiсномó спалюваннi з пилоподiбним вóãiллям.
Порівняно з сóхим меленим (пилоподібним) вóãіллям, за-
стосóвання ВВП в теплоенерãетиці дозволяє зменшити
виêиди ó атмосферó на 20-35% оêсидів азотó, сірêи і чад-
ноãо ãазó, а таêож забезпечóє повнотó виãорання орãані-
чної маси до 99%, що значно поліпшóє еêолоãічнó ситóа-
цію довêілля. В êотлоаґреґатах ВВП може замінювати ãаз і
мазóт. 
       Інтенсивні наóêові дослідження по створенню ВВП
почалися ó 80-і рр. ХХ ст. в Японії, США, Італії, ФРН,
Китаї, а з 1985 р. — ó СРСР (інститóт “ВНИИПИãидро-
трóбопровод” — мм. Мосêва, Донецьê, Новоêóзнецьê;
Інститóт êолоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Дóмансьêоãо
НАН Уêраїни — м.Київ; Інститóт фізиêо-орãанічної хімії
та вóãлехімії НАН Уêраїни — м.Донецьê; Донецьêий
політехнічний інститóт, Інститóт фізичної хімії АН СРСР
та ін.). Вітчизняні наóêово-дослідницьêі орãанізації ó спі-
вробітництві з фірмою «Снампрожетті» (Італія) розроби-
ли, збóдóвали і запóстили в еêсплóатацію в 1990 р. дослі-
дно-промисловий маãістральний вóãлепровід Білово-Но-
восибірсьê (Росія) довжиною 260 êм з продóêтивністю 3
млн т вóãілля за ріê на сóхó масó. Для здійснення цьоãо
проеêтó наóêово-дослідними інститóтами Уêраїни бóло
зроблено біля 50 винаходів. В останнє десятиліття ХХ ст.
Японія і Китай нарощóвали потóжності з виробництва та

спалювання ВВП (щорічний рівень споживання ВВП ци-
ми êраїнами близьêо 1500 тис.т). В останні роêи в Японії,
Росії, США на основі збаãаченоãо вóãілля (зольністю мен-
ше 1 мас%) розроблені технолоãії виробництва і раціонал-
ьний сêлад ВВП, яêе може бóти ефеêтивним паливом для
дизельних двиãóнів залізничноãо і морсьêоãо транспортó.
У майбóтньомó ці розробêи можóть мати велиêе стратеãі-
чне значення. 
Фірми, орãанізації та промислові розробêи ВВП: 1. Корпорація

досліджень в ãалóзі енерãетиêи та охорони довêілля (EERC),
США, шт.Оãайо — технолоãія спільноãо спалювання ВВП з тра-
диційними паливами ”Cofiring”. 2. Наóêово-дослідницьêий
центр Пенсильвансьêоãо óніверситетó та фірма PENELEC, (Пен-
сильванія Елеêтриê Компані) — виãотовлення ВВП на ЗФ “Хоó-
мер Сіті”, спалювання ВВП в êотлі потóжністю 32 МВт, транс-
портóвання та спалювання на ТЕС “Сьюард” в êотлі продóê-
тивністю 130 т пари/ãод. 3. Фірма “Снампроджетті”, Італія —
êомплеêс Порто Торрес з повним циêлом збаãачення, транспор-
тóвання та спалювання ВВП продóêтивністю 500000 т/ріê. 4.
Корпорація Янрі ВВП (Janri CWF Co), Китай. 5. Нісхо Іваї Корп.
(Nissho Iwai Corp), Японія, об’єднання Джей Джі Сі (JGC), Япо-
нія — êомплеêс виãотовлення ВВП на фабриці Янрі в Шандонãó,
транспортóвання танêерами в Японію та спалювання на підпр-
иємствах хімічної êомпанії Тейсе К (Оêаяма), продóêтивність
250 000 т/ріê по ВВП. 6. Компанія Джапан КОМ (Japan Coal Oil
Mixture), Японія — промислова óстановêа для приãотóвання
ВВП в Омахамі, продóêтивністю 600 000 т/ріê, спалювання ВВП
на елеêтростанції ó Наêосо. 7. Ніссо Іваї Юбе Індастріз, Японія
та Коóл енд Еллайд Індастріз ЛТД, Австралія — проеêт: êомплеêс
по виãотовленню ВВП в портó Ньюêасл продóêтивністю 4 млн т/
ріê, перевезення морсьêими танêерами в Японію. 8. Інститóт
технолоãій спалювання ВВП, Китай; Університет Жедзянã; Інст-
итóт енерãетиêи; адміністративне бюро “Шандонã петролеóм”;
Нафтова êомпанія “Шенãлі” — виãотовлення ВВП на деêільêох
фабриêах продóêтивністю 75-250 тис. т/ріê, перевезення залізн-
ицею та спалювання в промислових êотлах, в томó числі призна-
чених для спалювання нафти. 9. Університет шт.Північна Даêо-
та, США — виãотовлення ВВП з слабêометаморфізованоãо зба-
ãаченоãо вóãілля. 10. Джапан КОМ, Японія та Джей Джи Сі, Япо-
нія — проеêт дослідної óстановêи на Алясці продóêтивністю 25
млн барелей/ріê з подальшим транспортом в Японію. 11. Наóêо-
во-виробниче об’єднання “Гідротрóбопровід”, Росія; НВО “Гай-
меê”, Уêраїна; Інститóт êолоїдної хімії та хімії води НАН Уêраї-
ни, Інститóт фізиêо-орãанічної хімії та вóãлехімії НАН Уêраїни і
ін. та “Снампроджетті”, Італія — 1) Дослідно-промисловий трó-
бопровід Бєлово-Новосибірсьê довжиною 262 êм і продóêтивні-
стю 3 млн т/ріê (за сóхим вóãіллям); 2) Дослідно-промислова óста-
новêа в м.Раменсьêе. 12. Лóãансьêе відділення Інженерної аêа-
демії Уêраїни, Уêраїна та НВО “Гаймеê”, Уêраїна — 1) Дослідне
спалювання ВВП на ЗФ “Самсонівсьêа”; 2) Дослідно-промисло-
ва óстановêа для виãотовлення та спалювання ВВП на ш.“Ком-
сомольсьêа”. А.С.Маêаров, В.С.Білецьêий.
ВОДОЗАБІР1  — те ж саме, що й êаптаж підземних вод.
Див. êаптаж.
ВОДОЗАБІР2, ВОДОЗАБІРНИК,  -ó, ч.; -а, ч. * р. водо-
забор, водозаборниê; а. water intake; н. Wasserbehälter m, Was-
serreservoir n, Wasserentnahme f  — спорóда для забирання
води з річêи, водоймища і т.п. з метою, напр., наãнітання в
нафтові пласти. Див. водозабірна спорóда.     
ВОДОЗАБІРНА СПОРУДА,  -ої, -и, ж. * р. водозаборное
соорóжение; а. water inlet; water intake works; н. Wasserentnah-
me f, Wasserentnahmestelle f, Wasserfassung f, Wasserentnahme-
anlage f  — ãідротехнічна спорóда для відбирання води з
водоймища, водотоêó або підземноãо джерела з метою
промисловоãо і ãосподарсьêо-побóтовоãо водопостачан-
ня. Розрізняють В.с. поверхневих і підземних вод. В.с. по-
верхневих вод діляться на водоприймачі береãовоãо типó,
яêі розміщóються на схилі і відêачóють водó насосами че-
рез всмоêтóвальні трóби безпосередньо з рóсла, і водопри-
ймачі рóсловоãо типó, яêі сêладаються з приймальноãо
оãоловêа в рóслі ріêи, звідêи вода самопливом надходить
до береãовоãо êолодязя і далі відêачóється насосом. Для
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відбирання підземних вод виêористовóються вертиêальні
(свердловини, шахтові êолодязі), ãоризонтальні (траншейні
і трóбчасті В.с., ãалереї, штольні, êяризи — êомбінації
штолень і шахтових êолодязів), променеві В.с. і êаптажі
джерел.
ВОДОЗАХИСТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК,  -ó, -…, ч. * р. во-
дозащита ãорных выработоê, а. waterproofing of workings, н.
Wasserschutz m der Grubenbaue m pl  — система заходів по
запобіãанню або обмеженню надходження в ãірн. виробêи
поверхневих, підземних і шахтних вод з метою забезпечення
еêономічних та безпечних óмов ведення ãірн. робіт. В.ã.в.
від поверхневих вод вêлючає: перехват вод схиловоãо стоêó
за допомоãою êанав і ãребель; еêранóвання рóсел водотоêів
в межах шахтних (êар'єрних) полів способами цементó-
вання, ãлинизації, бетонóвання і ін.; відведення води з во-
доймищ і водотоêів за межі шахтних (êар'єрних) полів по
êанавах або відêачóвання води насосами; тампонóвання
тріщин осідання на поверхні землі (в шахтах) ãлинистим і
ін. матеріалом або вирівнювання і óтрамбовóвання êраїв
мóльд осідання; відêачóвання зливових вод з мóльд осіда-
ння насосами, що встановлюються на понтонах; застосó-
вання безцілиêової системи розробêи із заêладêою вироб-
леноãо просторó. Захист ãірн. виробоê від підземних вод здій-
снюється за допомоãою дренажних або баражних при-
строїв тощо. При захисті від шахтних вод передбачається
запобіãання раптовим проривам води із затоплених виро-
боê і реãóлювання стоêó внóтрішньошахтних і внóтрішньо-
êар’єрних вод на очисних і розêривних дільницях. Захист
від вод із затоплених виробоê здійснюється шляхом водов-
ідливó, створення водонепрониêних перемичоê, бóріння во-
довідêачóвальних і дренажних свердловин тощо.
ВОДОЗБІРНЕ КІЛЬЦЕ,  -оãо, -я, с. * р. водосборное êоль-
цо, а. bailing ring, water catcher, water collecting ring; н. Wasser-
sammelring m  — пристосóвання для збирання та відводó
води, що стіêає по стінêах вертиêальної ãірничої виробêи.
ВОДОЗБІРНИК,  -а, ч. * р. водосборниê, а. drainage road,
sump gallery; н. Sumpf m, Sumpfstrecke f  — ãірнича виробêа
для збирання води. Розрізнюють В. дільничні — для зби-
рання води з дільниці шахти та центральні — для збиран-
ня води з óсіх виробоê шахти (рóдниêа, êар'єрó).
ВОДОЗБІРНІ СПОРУДИ,  -их, -д, мн. * р. водосборные
соорóжения, а. drainage roads; н. wassersammelnde Anlagen f
pl, Wassersammler m pl  — êомплеêс ãірничих виробоê, що
слóжать для збирання води, поверхневоãо та підземноãо
стоêів та відводó дренажних вод. Це — наãірні êанави, êо-
лодязі, підземні водозбірні ãалереї, зóмпфи шахтних
стволів, дрени тощо.  
ВОДОЗЛИВ,  -ó, ч. * р. водослив, а. overfall, spillway; н.
Überlaufkante f, Überlaufdüse f  — перепона (поріã, ãребля) ó
відêритомó стрóмені води, через яêó вона переливається.
Виділяють мірний В. — металевий лист з триêóтним, тра-
пецеподібним або прямоêóтним вирізом для вимірюва-
ння витрат води.
ВОДОЗНИЖЕННЯ,  -…, с. * р. водопонижение, а. fall of wa-
ter table, water lowering;  н. Grundwasserabsenkung f  — спосіб
штóчноãо зниження вільної або п'єзометричної поверхні
підземних вод під час проведення ãірничих виробоê, при
спорóдженні êотлованів та фóндаментів. В. проводять в
осн. в період бóдівництва і початêó еêсплóатації шахт та
êар'єрів для інтенсивноãо зниження рівня підземних вод за
рахóноê посиленоãо відборó (відêачóвання) статич. запа-
сів вод і перехоплення динаміч. притоêó. Здійснюється

ã.ч. спец. свердловинами (іноді в поєднанні з ãолêофіл-
ьтрóвальними óстановêами і передовими дренажними
траншеями) на ділянêах проходêи êапітальних виробоê і
першочерãових еêсплóатац. робіт. Водовідвідні свердлови-
ни обладнóють фільтрами і занóреними насосами для відê-
ачóвання води. Число таêих свердловин може досяãати 100 і
більше. Пересічний дебіт водовідвідних свердловин на
шахтах і в êар'єрах 30-100 (250) м3/ãод. В. дозволяє знизи-
ти рівень підземних вод в осн. водоносних ãоризонтах на
деê. десятêів м. Інтенсивне зниження рівня води продов-
жóється звичайно 2-3 роêи, потім дебіт їх стабілізóється і
постóпово зменшóється внаслідоê заãальноãо виснаження
ресóрсів підземних вод. 
ВОДОЗНИЖУВАЛЬНИЙ КОЛОДЯЗЬ,  -оãо, -я, ч. * р.
водопонижающий êолодец, а. water lowering sump, н. Sumpf-
brunnen m, Wasserhaltungsbrunnen m  — вертиêальна ãірн-
ича виробêа, що слóжить для зниження тисêó, а таêож
рівня води ó водоносномó ãоризонті, що заляãає нижче під-
ошви ãірничих виробоê. В.ê. бóвають двох видів: трóбчаті та
êопані.
ВОДОІЗОЛЮЮЧА КОЛОНА,  -ої, -и, ж. * р. водоотде-
ляющая êолонна, а. water trap column, water separator column;
н. wasserabscheidende Rohrtour f  — елемент підводно-óс-
тьовоãо обладнання свердловини, що слóжить для з'єднан-
ня підводноãо óстя свердловини з роторним столом бóрової
óстановêи плавзасобó (бóрової платформи, бóровоãо сóдна).
Ізолює від товщі води бóрильнó êолонó, що направляється в
ãирло свердловини, та інстрóменти і дозволяє вести морсьêе
бóріння із замêненою цирêóляцією бóровоãо розчинó. В.ê.
сêладається з оêр. діляноê трóб діаметром 400-600 мм,
довж. 8-12 м, із замêовими з'єднаннями. 
ВОДОЛАЗНІ РОБОТИ,  -их, -іт, мн. * р. водолазные рабо-
ты; а. diving operations; н. Unterwasserarbeiten f pl  — сó-
êóпність операцій, яêі виêонóються водолазами під во-
дою. У ãірничій справі В.р. виêористовóють в інженерних
дослідженнях (оêеанолоãічній, ãеофізичній, ãеолоãічній
розвідці) і під час еêсплóатації підводних спорóд та облад-
нання для видобóвання нафти і ãазó на шельфі — êонсерва-
ції, розêонсервації або ліêвідації свердловин, êонтролі ста-
нó êонстрóêцій, очищенні поверхонь від обростання,
êіно-, фото-, телезніманні, візóальних спостереженнях,
під час бóдівництва підводних спорóд (основ і фóнда-
ментів, проêладання трóбопроводів і êаналів, зварювання
і ремонтно-механічні роботи та ін.), а таêож під час аварі-
йно-рятóвальних робіт.
ВОДОМІР,  -а, ч. * р. водомер; а. water meter; н. Wasserzähler
m, Wasseruhr f  — прилад, яêий вимірює витратó води.
ВОДОМІЦНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р.
водопрочность ãорных пород, а. water stability of rock,  rock's
resistance to water; н. Wasserbeständigkeit f der Gesteine n pl  —
здатність ã.п. зберіãати міцність при взаємодії з водою.
Зниження міцності ãірсьêих порід зóмовлене розêлинюю-
чим ефеêтом, яêий має місце при прониêненні її в пори і
тріщини, і набóханням оêремих мінералів ó породах.
Стóпінь зниження міцності ãірсьêих порід оцінюється êо-
еф. розмоêання, яêий дорівнює відношенню межі мі-
цності при стисненні породи, маêсимально насиченої во-
дою, до межі міцності в сóхомó стані. За величиною êоеф.
розмоêання породи поділяються на: водоміцні,  або водо-
стійêі (ηр> 0,9), — базальти, ґраніти; зниженої водості-
йêості (0,7<ηр< 0,8) — пісêовиêи, мармóр; слабêостійêі
(ηр<0,7) — вапняêи, мерãелі, вóãілля; водонестійêі (ηр бл. 0)
— ãлинисті вапняêи, арãіліти, леси. 
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ВОДОНАПІРНИЙ РЕЖИМ РОДОВИЩ ПРИРОДНИХ
ГАЗІВ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. водонапорный режим место-
рождений природных ãазов; а. water regime, hydrolycity of gas
fields, н. Wassertrieb m, Wasserdruckregime n der Erdgaslager-
stätten f pl  — режим, при яêомó приплив êорисних êопалин
до вибоїв видобóвних свердловин зóмовлений енерãією
стисненоãо ãазó і напором êонтóрної або підошовної во-
ди, яêа просóвається до ãазовоãо поêладó. В.р. хараêтерний
для більшості родовищ ãазó. Сóпроводжóється надходжен-
ням пластової води до ãазовоãо поêладó, защемленням ãазó
(внаслідоê неповноãо витіснення йоãо з пористоãо сере-
довища, а таêож вибірноãо просóвання води по добре дре-
нованих і найбільш прониêних пропластêах). Пов’язане з
В.р. сповільнення темпó падіння пластовоãо тисêó збіл-
ьшóє тривалість періодó безêомпресорної еêсплóатації ро-
довища, підвищóє ефеêтивність роботи óстатêóвання
низьêотемператóрної сепарації і т.д. Недоліê В.р. — обвод-
нення еêсплóатаційних свердловин, і, внаслідоê цьоãо, не-
обхідність збільшення їх êільêості; зниження êоефіцієнта
ãазовилóчення із ãазовоãо пласта (для териãенних êолеê-
торів 0,79; êарбонатних — 0,7; дані середньозважені по
запасах). У зв’язêó з цим особлива óваãа при В.р. надаєть-
ся êонтролю і реãóлюванню просóвання пластових вод ó
поêладі. Останнє здійснюється розміщенням свердловин за
спеціальною схемою на площі родовища, диференційов-
аним відбиранням ãазó з різних частин родовища та ін.
В.С.Бойêо.
ВОДОНАПОВНЕНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ,  -них, -вих,
-н, мн. * р. водонаполненные взрывающиеся вещества, а. wa-
ter-full explosives, н. wasserhaltige Sprengstoffe m pl  — êрóпно-
дисперсні вибóхові речовини (аêватоли, іфзаніти), що вм-
іщóють до 20% води. Наповнення водою індивідóальних
нерозчинних ó воді ВР з неãативним êисневим балансом
створює óмови детонації êожної оточеної водою частинêи
ВР. В резóльтаті цьоãо підвищóється детонаційний тисê і
протіêає реаêція дооêиснення оêсидó вóãлецю з додатêо-
вим виділенням тепла. Наповнююча ВР вода при цьомó
випаровóється, збільшóючи об’єм продóêтів детонації, за
рахóноê чоãо тисê вибóхó підтримóється тривалий час, що
позитивно впливає на подрібнення порід вибóхом. Застосó-
вання В.в.р. дозволяє розширити мережó свердловин зі
збільшенням виходó породи на 1 м свердловини і одночасно
підвищóє стóпінь дроблення ãірсьêих порід вибóхом. 
ВОДОНАСИЧЕНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -них, -их, -ід, мн.
* р. водонасыщенные ãорные породы, а. water-saturated rocks;
н. wassergesättigte Gesteine n pl  — ãірсьêі породи, в яêих всі
пори і пóстоти повністю заповнені (насичені) вільною і
зв'язаною водою. Розрізняють водоносні  ã.п. (ãальêа,
пісêи, пісêовиêи тощо) та водостійêі (ãлини, сланці, щільні
êристалічні породи). При проведенні ãірн. робіт ó В.ã.п. за-
стосовóють спец. способи проходêи з тампонóванням, за-
морожóванням, водозниженням тощо.
ВОДОНАСИЧЕНІСТЬ (ГІРСЬКИХ ПОРІД),  -ості, ж. *
р. водонасыщенность, а. water saturation of rock; н. Wasser-
sättigung der Gesteine, Wassersattigungsgrad m  — міра запов-
нення поровоãо просторó, пóстот і тріщин ã.п. водою. В. в
природних óмовах відповідає волоãості ã.п. Маêс. водона-
сиченість ã.п. визначається їх повною волоãоємністю. Ко-
еф. В. (Квн) визначають яê відношення маси води, що на-
сичóє породó при звичайній т-рі і тисêó, до маси поãлине-
ної води, що наãнітається в породó під тисêом до 15 МПа.
У повітряно-сóхих порід Квн менше 0,5, ó волоãих 0,5-0,8, ó
повністю водонасичених 1,0. В. залежить від ãідроãеол.

режимó, мінеральноãо сêладó, хараêтерó поровоãо про-
сторó тощо. У нафтоãазоносних р-нах В. зóмовлює хараê-
тер розподілó флюїдів ó породах, їх рóхливість ó масивах,
ефеêтивність вилóчення нафти і ãазó з порід. 
ВОДОНАСИЧЕННЯ,  -…, с. * р. водонасыщение, а. water
saturation, н. Wassersättigung f  — дія, заповнення óсіх пор,
щілин та інших порожнин ó зразêó породи (з êотроãо за-
здалеãідь видалене під ваêóóмом повітря) водою, що наãн-
ітається під тисêом до 15 МПа. Кільêісно В. дорівнює
відношенню поãлинóтої води до маси сóхої породи.
ВОДОНАФТОВА ЗОНА ПОКЛАДУ,  -ої, -и, -…, ж. * р.
водонефтяная зона залежи; а. oil-water zone of reservoir; н.
Wasser-Erdöl-Zone f der Lagerstätte f  — частина нафтовоãо
поêладó між внóтрішнім і зовнішнім êонтóрами нафтонос-
ності, в межах яêої нафта підстилається підошовною во-
дою. При відсóтності внóтрішньоãо êонтóрó нафтоносності
поêлад підстилається водою повсюдно і називається водо-
нафтовим поêладом. Син. — водонафтова частина поêладó.
ВОДОНАФТОВА ЧАСТИНА ПОКЛАДУ,  -ої, -и, -…, ж.
* р. водонефтяная часть залежи; а. water-oil part of reservoir;
н. Wasser-Erdöl-Lagerstätteteil m  — Див. водонафтова зона
поêладó.
ВОДОНАФТОВИЙ КОНТАКТ (ВНК),  -оãо, -ó, ч. * р. во-
донефтяной êонтаêт, а. water-oil contact;  н. Wasser-Erd-
öl-Kontakt m  — поверхня (ãоризонтальна чи похила), що
відділяє нафтовий поêлад від напірних пластових вод. В об-
ласті ВНК є перехідна зона взаємопрониêнення нафти та
води. Син. — поверхня водонафтовоãо êонтаêтó. Межа між
водою і нафтою не є різêою; в зоні ВНК є перехідна зона
або зона взаємноãо прониêнення різної товщини (від час-
тоê метра до 10–15 м), яêа залежить від висоти êапілярноãо
підняття води, êолеêторсьêих властивостей водоносних і
нафтоносних відêладів, а таêож від фізиêо- хімічних пара-
метрів води і нафти. Морфолоãія поверхні ВНК сêладна,
óмовно її приймають за ãоризонтальнó площинó. Яê пра-
вило, при наявності ґрадієнта напорó пластових вод ВНК
нахилений в напрямêó зниження напорó. Зміщення поêла-
дó описóється формóлою Рассела-Савченêа:

hН = ,

де hН — зміщення нафтовоãо поêладó, м; ρв, ρн — ãóстина
води і нафти в пластових óмовах, êã/м3; ∆h — різниця
п’єзометричних рівнів (перепади напорів) в межах êонтó-
ра нафтоносності, м.
Положення ВНК визначається випробóванням свердло-

вин, êомплеêсом промислово-ãеофізичних методів або
розрахóнêовим шляхом за даними вимірювання пласто-
воãо тисêó води, нафти і їх ãóстин. Положення ВНК відр-
аховóється від ãирла свердловини або в абсолютних відм-
ітêах від рівня моря. В.С.Бойêо.
ВОДОНАФТОВИЙ ПОКЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. водоне-
фтяная залежь; а. water oil reservoir;. н. Wasser-Erdöl-Lager-
stätte f  — нафтовий поêлад, яêий по всій площі êонтаêтóє
з підстильною (підошовною) водою.
ВОДОНАФТОВИЙ ФАКТОР НАКОПИЧЕНИЙ (ПО-
ТОЧНИЙ),  -оãо, -ó, -оãо, (-оãо), ч. * р. водонефтяной фаê-
тор; а. water-oil accumulated (current) ratio; н. Wasser-Erd-
öl-Einpressenverhältnis n  — відношення наêопичених (по-
точних) під час розробêи еêсплóатаційноãо об’єêта на
певнó датó відборів (дебітів) води і нафти, що визначаєть-
ся в залежності від розãлядóваних задач при поверхневих
або пластових (свердловинних) óмовах.

h∆⋅
− нв

в
ρρ

ρ
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ВОДОНЕПРОНИКНИЙ БЕТОН,  -оãо, -ó, ч. * р. водонеп-
роницаемый бетон, а. watertight concrete, н. wasserdichter Be-
ton m  — êонстрóêційний бетон, що не пропóсêає водó при
0,2 МПа і вище. Застосовóється в шахтномó, ãідротехніч-
номó, транспортномó бóдівництві.
ВОДОНЕПРОНИКНІ КРІПЛЕННЯ,  -них, -нь, мн. * р.
водонепроницаемые êрепи, а. water-proof supports, н. wasser-
dichter Ausbau m  — спеціальні види постійноãо ãірн. êрі-
плення, призначені для ізоляції ãірничих виробоê від підзе-
мних вод. В.ê. застосовóють при проведенні ãірн. виробоê в
обводнених породах, êоли за óмовами еêсплóатації не до-
пóсêається прониêнення води через êріплення (стволи со-
ляних шахт, тóнелі метрополітенів тощо). Найбільше по-
ширені тюбінãові та сталевобетонні В.ê.
ВОДОНЕПРОНИКНІ ПОРОДИ,  -их, -ід, мн.  — Див. во-
дотривêі породи. 
ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ,  -ості, ж. * р. водонепроницае-
мость; а. water impermeability; н. Wasserundurchlässigkeit f  —
1) Здатність ãірсьêої породи не пропóсêати êрізь себе рідинó
або ãаз навіть за наявності перепадів тисêó. 2) Властивість
виробó, яêа поляãає в томó, щоб чинити опір прониêнен-
ню води ó матеріал або всерединó виробó під час йоãо за-
нóрення ó водó на заданó ãлибинó. 
ВОДОНОСНИЙ ГОРИЗОНТ,  -оãо, -ó, ч. * р. водоносный
ãоризонт, а. water-bearing horizon, water-bearing level, aquifer;
н. wasserführender Horizont m, Wasserfüuhrer m, Wasserwog m,
Wassersohle f, Äquifer m, Grundwasserhorizont m,
Grundwasserstock m, Grundwasserleiter m  — водопрониêний
шар ãірсьêої породи, що вміщóє водó та заляãає над водо-
непрониêним пластом; однорідні або близьêі за фаціал-
ьно-літолоãічним сêладом та ãідроãеол. властивостями
пласти водопрониêних ã.п., пóстоти (пори, тріщини) яêих
заповнені ãравітац. водами. За óмовами заляãання розрізн-
яють В.ã.: в р-нах баãаторічної мерзлоти — надмерзлотні,
міжмерзлотні і підмерзлотні; в нафтоãазоносних р-нах —
êонтóрні, верхні, нижні і проміжні; в р-нах рóдних та вóã-
ільних родов. — надрóдні (надвóãільні), підрóдні (підвó-
ãільні); в соляних родов. — надсольові, міжсольові, підс-
ольові, білясольові. За ãідравліч. óмовами виділяють В.ã.
напірні (між водотривêими товщами) і безнапірні (або
ґрóнтові); за внóтр. бóдовою — одношарові, двошарові і
баãатошарові; за типом водотривêоãо ложа — похилі, ãо-
ризонтальні і змішані. В.ã. в ãірн. справі значно óсêладнює
проведення підãотовчих виробоê і добóвних робіт. Для óсó-
нення неãат. впливó В.ã. проводиться óправління йоãо ре-
жимом і ресóрсами методами водозниження, тампонóван-
ня, заморожóвання, осóшóвання, ізолювання (бараж) і т.п.
Сóêóпність  В.ã. або зон, пов’язаних з товщею певноãо
віêó, називають водоносним êомплеêсом. В.С.Бойêо.
ВОДОНОСНИЙ КОМПЛЕКС,  -оãо, -ó, ч. * р. водоносный
êомплеêс; а. water-bearing system; н. wasserhaltiger Komplex
m  — система сóміжних водоносних ãоризонтів із подібн-
ими ãідрохімічними чи ãідродинамічними óмовами.
ВОДОНОСНИЙ ПЛАСТ,  -оãо, -а, ч. * р. водоносный
пласт; а. water-bearing bed, water-bearing formation, aquifer;
н. wasserführende Schicht m  — пласт породи, що містить
водó і є частиною водоносноãо ãоризонтó.
ВОДОНОСНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р.
водоносность ãорных пород, а. waterlogging of rocks, н. Wasser-
führung f der Gesteine n pl  — властивість порід вміщóвати в
порах і порожнинах водó (що може вільно рóхатися в них) і
виділяти її при розробці родовища. В. зóмовлена водопро-
ниêністю порід. 

ВОДОПІДГОТОВКА,  -и, ж. * р. водоподãотовêа; а. water
treatment; н. Wasseraufbereitung f  — стабілізація (яê прави-
ло, лóãом) й очищення поверхневих і стічних вод від механі-
чних домішоê, сполóê заліза, нафти на водоочисних стан-
ціях і ін. об’єêтах. В. ó нафтовидобóванні здійснюється
при заводненні нафтових пластів з метою підтримóвання в
них необхідноãо тисêó, збільшення êоефіцієнта нафтови-
лóчення. Стабілізóють води для зниження їх êорозійної аê-
тивності, відêладання нерозчинних солей (СаСО3, MgCO3,
CaSО4) на стінêах водоводів. З цією метою здійснюють пі-
длóãовóвання вод їдêим натром (чи вапном) або їх частêовó
нейтралізацію êислотою. Інãібітори êорозії вводять на êó-
щових насосних станціях промислових водорозподільних
систем, інãібітори солевідêладання — на вибій свердлови-
ни або безпосередньо в пласт (по затрóбномó просторó)
дозóвальним насосом. Завислі частинêи пісêó, ãлини, мóлó,
планêтонó, продóêтів розêладання рослин, яêі поãірш-
óють приймальність наãнітальних свердловин, видаляють з
допомоãою êоаãóлянтів: сірчаноêислоãо алюмінію
Al2(SO4)3·18H2O, сірчаноêислоãо заліза FeSO4·7H2O, хлор-
ноãо заліза FeCl3. Створення лóжноãо середовища для
ефеêтивнішоãо ãідролізó сірчаноêислоãо алюмінію сприяє
таêож очищенню води від заліза, що міститься в ній
(ãідроліз солей заліза і осадження їх ó виãляді ãідрооêисó
заліза). Для інтенсифіêації процесів В., êрім êоаãóлянтів,
широêо виêористовóють флоêóлянти. Один з найбільш
ефеêтивних — поліаêриламід (ПАА) з молеêóлярною масою
біля 106. При сóмісномó оброблянні води сірчаноêислим
алюмінієм і ПАА в 2–3 рази зростає швидêість осадження
пластівців і в баãато разів знижóється необхідна доза êоаãó-
лянтó. В. стічних (пластових і поверхневих) вод, êрім вида-
ляння механічних домішоê, сполóê заліза, передбачає до-
датêове вилóчення нафти в спеціальних ємностях водо-
очисних станцій. Для В. стічних вод нафтових родовищ
іноді проводять їх оброблення óльтразвóêом, що виêлиêає
дисперãóвання êраплиноê нафти і завислих частиноê до
розмірів, яêі не перешêоджають фільтрації води з наãн-
італьних свердловин ó пласт. Води, яêі пройшли В., êонтро-
люють на наявність завислих частиноê, сполóê заліза, на-
фти. Допóстимий вміст цих êомпонентів визначається
êонêретними óмовами розробêи. В.С.Бойêо.
ВОДОПОВІТРЯНИЙ ФАКТОР,  -оãо, -а, ч. * р. водовоз-
дóшный фаêтор; а. water-air ratio; н. Wasser-Luft-Verhältnis n 
— відношення нормальних об’ємів води і повітря, що на-
ãнітаються в пласт під час реалізації процесó волоãоãо і
надволоãоãо внóтрішньопластовоãо ãоріння.
ВОДОПОГЛИНАННЯ ГІРСЬКИХ  ПОРІД,  -…, с.  — Див.
волоãоємність.
ВОДОПОСТАЧАННЯ З КРУГООБЕРТОМ ВОДИ
(ЗАМКНЕНИЙ ЦИКЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ),  -…, с. *
р. водоснабжение с êрóãооборотом воды, а. supply of water
with circle; н. Wasserbeschaffung mit Wasserzirkelbewegung f  —
спосіб водопостачання з баãаторазовим виêористанням
відробленої води, що пройшла необхідне прояснення.
Втрати води при цьомó поповнюються з водноãо джерела.
ВОДОПРИЙМАЛЬНИЙ КОЛОДЯЗЬ,  -оãо, -я, ч. * р.
водопринимающий êолодец, а. water receiving sump, н. Sumpf-
brunnen m  — êолодязь, що слóжить для приймання і зби-
рання шахтних (рóдниêових) вод безпосередньо з дрена-
жних та водовідвідних êанав. Вода з В.ê. насосами відê-
ачóється на поверхню.
ВОДОПРИПЛИВ,  -ó, ч. * р. водопритоê, а. water influx,
water inflow; н. Wasserzufluss, Wasserzulauf  — надходження
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підземних і поверхневих вод в ãірн. виробêó. Розрізняють за-
ãальний, дільничний і вибійний В. Заãальний В. в шахти і
êар'єри сêладається: з припливó підземних вод (водоносних
ãоризонтів); шахтних або êар’єрних вод, що надходять із
затоплених виробоê і сóсідніх шахт або êар'єрів; техн. вод,
що подаються в шахтó або êар’єр для заêладення, зрошó-
вання, бóріння свердловин і ін.; поверхневих вод і атм.
опадів. На родовищах зі сêладними ãідроãеол. і ãідролоãіч.
óмовами заãальний В. в шахти і êар’єри досяãає деê. тис.
м3/ãод. 
ВОДОПРОВІД (ВОДОГІН, ВОДОВІД) ШАХТНИЙ,  -ó
(-ó), -оãо, ч. * р. водопровод шахтный, а. mine water pipeline,
mine water conduit;  н. unterirdische Wasserleitung f  — систе-
ма трóбопроводів, що забезпечóють подачó води для пи-
лопридóшення, лоêалізації і ãасіння підземних пожеж
(див. пожежі рóдниêові). Трóбопроводи встановлюють, яê
правило, об'єднаними, і вся система сêладає пожежо-зро-
шóвальний водопровід, яêий повинен бóти постійно за-
повнений водою під тисêом. В.ш. можóть бóти тóпиêови-
ми або êільцевими. Мережа В. ш. в підземних виробêах
сêладається з маãістральних і дільничних ліній (діаметр не
менше 100 мм). В.ш. обладнóється пожежними êранами,
тисê води ó яêих при ãасінні пожежі повинен бóти 0,6-1,5
МПа, а в бремсберґах і схилах — не більше 2 МПа. 
ВОДОПРОНИКНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн.
* р. водопроницаемые ãорные породы, а. permeable rocks; н.
wasserführendes Gestein n  — пористі або тріщинóваті ã.п.,
по яêих можливий рóх підземних вод. Добре прониêні по-
роди — ãальêа, ãравій, пісêи, тріщинóваті та заêарстовані
породи.
ВОДОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж.
* р. водопроницаемость ãорных пород, а. water permeability of
rock, н. Wasserdurchlässigkeit f der Gesteine n pl  — здатність
порід пропóсêати через себе водó (через пóстоти — пори,
тріщини і т.і.) під дією ãравітац. сил, напорó або êапілярн-
оãо підняття.  Кільêісно  В.ã.п. оцінюється об'ємом води,
що проходить через одиницю поверхні за одиницю часó
при ґрадієнті тисêó (êоеф. прониêності), що дорівнює
одиниці, або швидêістю переміщення води в породах (êо-
еф. фільтрації) Кф (м/ãод). Розрізняють породи водотривêі
(Кф<0,1 м/добó; напр., ãлини), слабêопрониêні
(0,1<Кф<10 м/добó; леси, сóãлинêи), ã.п. середньої про-
ниêності (10<Кф<500 м/добó; пористі вапняêи, пісêовиêи) і
леãêопрониêні (Кф >1000 м/добó; êрóпні пісêи, ãальêа, тр-
іщинóваті масиви сêельних порід). В. впливає на вибір тех-
нолоãії ведення ãірничих робіт, методів і схем осóшення
родов., методів боротьби з раптовими виêидами, а таêож
виêористовóється для визначення êільêості і потóжності
насосів для водозниження тощо.
ВОДОРОЗПИЛЮВАЛЬНИЙ ЗАСЛІН,  -оãо, -онó, ч. *
р. водораспылительная завеса, а. water sprayer curtain,  water
pulverizer curtain; н. Wasserschleier m  — водоповітряне се-
редовище, яêе створюється для попередження запалення
(спалахóвання) та передачі вибóхó метано-пило-повітр-
яної сóміші при веденні вибóхових робіт ó вибоях шахт.
В.з. створюється підриванням патрона ВР масою 100-200
ãрамів, яêий поміщають ó поліетиленовó ємêість, запов-
ненó водою. Заряди ВР в посóдинах з водою і в шпóрах з’єд-
нóють послідовно в заãальнó мережó і підривають одно-
часно. Об’єм êожної посóдини з водою 0,02-0,05 м3. За-
ãальні витрати води в посóдинах на В.з. визначаються з
розрахóнêó 5 êã води на 1 м2 поперечноãо розрізó виробêи.
В.з. застосовóється на пластах з ãазовиділенням понад 5

м3 на 1 т добовоãо видобóтêó, а таêож небезпечних по пилó
незалежно від êатеãорії по ãазó; на пластах, схильних до
раптових виêидів. 
ВОДОРОЗПОДІЛЬЧА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж. *  р.
водораспределительная система; а. water distribution system;
н. Wasserverteilungssystem n  — êомплеêс трóбопроводів, на-
сосноãо та іншоãо спеціальноãо обладнання нафтових
промислів для подавання води до свердловин наãнітальних.
В.с. бóває êільцевою, променевою і лінійною. Кільцеві
В.с. бóдóють на значних за площею (êрóãлої або овальної
форми) родовищах. Відрізняються найбільш висоêою
надійністю внаслідоê наявності спеціальних перемичоê,
що дають змоãó оперативно виêлючити із схеми аварійні
ділянêи В.с. До êомплеêсó спорóд В.с. входять водозабір,
водоочисна станція, маãістральні і підвідні водоводи, пі-
дземні резервóари чистої води, êóщові насосні станції, во-
доводи висоêоãо тисêó, наãнітальні лінії і свердловини.
Маãістральні водоводи звичайно діаметром 800–1200 мм
розраховóються на тисê до 3 МПа. Діаметр водоводів висо-
êоãо тисêó 100–150 мм, маêсимальний робочий тисê до 25
МПа, пропóсêна здатність до 2000 м3/добó. До трóбопро-
водів цьоãо типó під’єднóють однó (при діаметрі 100 мм)
або дві (150 мм) наãнітальні свердловини. Усі водоводи сис-
теми заводнення зроблено із сóцільнотяãнóтих безшовних
сталевих трóб. Одна êóщова насосна станція забезпечóє
водою до 14 наãнітальних свердловин; працює на повномó
автоматичномó режимі. Для попередження êорозійноãо
рóйнóвання обладнання, особливо під час наãнітання сті-
чних вод, на êóщових насосних станціях óстановлюються
дозóвальні насоси подавання інãібіторів êорозії ó водоводи
висоêоãо тисêó. В.С.Бойêо.
ВОДОСКИДНИЙ КОЛОДЯЗЬ, ,  -оãо, -я, ч. * р. водо-
сбросный êолодец, а. water sump, н. Wasserüberschussbrunnen
m, Entlastungsbrunnen m  — пристрій на ãідровідвалах для
сêидó проясненої води за йоãо межі.
ВОДОСПОЖИВАННЯ (В ГІРНИЧІЙ СПРАВІ),  -…, с. *
р. водопотребление (в ãорном деле), а. water consumption, wa-
ter use, н. Wasserverbrauch m im Bergbau  — виêористання
води ãірн. підприємствами для техн. і ãосп.-побóтових
цілей. Осн. джерела, що забезпечóють В. для техн. цілей —
шахтні і êар'єрні води, зливи хвостосховищ і відстійних
ставêів (оборотна вода), а таêож поверхневі води (ріêи, озе-
ра, водосховища і т. п.). 
ВОДОТРИВКА ПЕРЕМИЧКА,  -ої, -и, ж. * р. водоóпор-
ная перемычêа, а. watеr-proof cofferdam, н. Wasserdamm m  —
спорóда для ізоляції діючих шахтних виробоê від раптово-
ãо прониêнення в них води. В.п. спорóджóються з бетонó,
залізобетонó і бóвають сóцільними або з ãерметич. метале-
вими дверима, яêі відêриваються ó біê очіêóваноãо прори-
вó води. Сóцільні В.п. поділяються на êлинчаcті одно- та
баãатостóпінчаcті. У разі проривó води люди поêидають
виробêó, а двері зачиняють. Під   приêриттям бетонних
В.п. виêонóють спóсê води з затоплених виробоê через спе-
ціальні водоспóсêні свердловини.
ВОДОТРИВКІ ПОРОДИ, ВОДОНЕПРОНИКНІ ПОРО-
ДИ,  -их, -ід, мн. * р. водоóпорные породы, водонепроницае-
мые породы; а. water resisting rocks; impermeable rocks;  н.
wasserundurchlässige Gesteine n pl; wasserbeständige Gesteine
n pl  — породи, що праêтично не пропóсêають через себе
водó з поверхні або прилеãлих водоносних порід при при-
родних напірних ґрадієнтах. В.п. (ãлини, сóцільні вапняêи і
масивно-êристалічні породи, ãлинисті сланці, êристалічні
сланці та ін.) в ãеол. плані óтворюють водотривêó поêрівлю
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або водотривêе ложе. Еêранóючі властивості  В.п. знижó-
ються при висоêих т-рах і підвищеній мінералізації вод. 
ВОДЯНИЙ БАР’ЄР,  -оãо, -а, ч. * р. водяной барьер; а. wa-
ter block; н. Wassersperre f, Wasserschlagdamm m, Wasser-
schranke f  — водяна зона, яêа створюється штóчно в ãазо-
нафтовомó поêладі (пласті) з метою ãідродинамічноãо від-
оêремлення різних частин поêладó — ãазової шапêи і на-
фтової зони.
ВОДЯНИЙ ЗАСЛІН,  -оãо, -онó, ч. * р. водяная завеса, а.
water pulverizer curtain; н. Wasserschleier m  — щільна зона з
водяних êраплин, що óтворюється розпиленням води
форсóнêами або тóманоóтворювачами на шляхó рóхó запи-
леноãо повітря та імовірноãо поширення полóм'я  і вибóхó
метанó та пилó. В.з встановлюють ó відêатних виробêах
всіх ãоризонтів, на шляхó рóхó повітря з одної дільниці на
іншó.
ВОДЯНИЙ КОНУС,
-оãо, -а, ч. * р. водяной êо-
нóс; а. water cone, aquatic
cone, aqueous cone; н. Was-
serkegel m  — лоêальне пі-
дняття поверхні підошо-
вної води навêоло діючої
нафтової (або ãазової)
свердловини в резóльтаті
деформóвання поверхні
водонафтовоãо êонтаêтó
за рахóноê створеноãо
ґрадієнта тисêó ó
вертиêальномó напрямі.
Утворення В.ê. зóмовле-
но хараêтером розподілó
ãідродинамічноãо тисêó поблизó вибою свердловини, при
яêомó вертиêальні сêладові ґрадієнта тисêó і швидêості
фільтрації мають маêсимальні величини на нижньомó
êінці інтервалó розêриття, розміщеномó вище нафто- або
ãазоводяноãо êонтаêтó. На формóвання В.ê. впливають
анізотропія пласта і депресія пластовоãо тисêó біля вибою
свердловини. Для стійêості В.ê. необхідне дотримання

óмови  на вершині êонóса, де p — тисê; z —

вертиêальна êоордината; ρВ– ãóстина води; g — присêо-
рення вільноãо падіння. При порóшенні цієї óмови вер-
шина В.ê. заãострюється і вода проривається ó свердлови-
нó. При наявності ó пласті непрониêних ãлинистих про-
шарêів значноãо проcтяãання обводненість свердловини
зменшóється тампонажем вибою до їх рівня. Для процесó
êонóсоóтворення хараêтерна нестаціонарність, зóмовлена
витісненням нафти (ãазó) водою.
ВОДЯНИЙ «ЯЗИК»,  -оãо, -а, ч. * р. водяной "языê"; а. wa-
ter finger; н. Wasserzunge f  — ділянêа нафтовоãо (ãазовоãо)
поêладó з лоêальним випереджóвальним переміщенням
водонафтовоãо (ãазоводяноãо) êонтаêтó по напластóван-
ню порід.
ВОЄНІЗОВАНІ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНІ ЧАСТИНИ,
-их, -их, -ин, мн. * р. военизированные ãорноспасательные
части, а. militarized mine rescue units; н. Grubenwehren f pl,
Wehren f pl, militärisch organisierte Grubenrettungstruppen m
pl  — спеціалізовані формóвання, що створюються на ãі-
рничодобóвних  підприємствах для порятóнêó людей при
аваріях і для попередження та ліêвідації аварій. Первинна
оперативно-техн. одиниця В.ã.ч. — відділення з 5-7 чол.

(респіраторниêи, êомандир відділення, водій оператив-
ноãо автомобіля); первинний оперативний підрозділ — ãі-
рничорят. взвод, яêий сêладається з трьох і більше
відділень. Взводи, яêі обслóãовóють ãірничодоб. підпр-
иємства, розташовані в одномó адм. або ãеоãр. р-ні, об'єд-
нóються ó воєнізований ãірничорят. заãін. Керівництво
оперативно-техн. діяльністю ãірничорятóвальних заãонів
здійснюється штабом В.ã.ч. ãірничодоб. басейнó, області
або êраїни. Штаби В.ã.ч. підпорядêовані óправлінню
В.ã.ч. ãалóзі. Діяльність В.ã.ч. реãламентóється відповід-
ними статóтами, положеннями й інстрóêціями. Особовий
сêлад В.ã.ч. êомплеêтóється з робітниêів та інж.-техн.
працівниêів шахт, що проробили на підземних роботах не
менше двох роêів. В.ã.ч. перебóвають ó постійній ãотов-
ності до виїздó на аварію. Див. таêож Державна воєнізов-
ана ãірничорятóвальна слóжба ó вóãільній промисловості Уê-
раїни. Б.І.Кошовсьêий.
ВОЛАСТОНІТ,  -ó, ч. * р. волластонит, а. wollastonite, tab-
ular spar н. Wollastonit m  — 1) Силіêат ланцюжêової бóдо-
ви з ґранóлами піроêсеноїдів, Са3[Si3O9]. Типовий мета-
морфічний мінерал. Синãонія триêлінна. Гóстина
2,78-2,91. Тв. 5-5,5. Колір білий. Блисê сêляний. Утво-
рюється на êонтаêті вапняêів з виверженими породами, де
асоціює з êальцитом, діопсидом, андрадитом, везóвіаном,
сфеном, епідотом. В Уêраїні є в межах Уêраїнсьêоãо щита.
Найбільше родов. В. в світі — Уїлсборо (ã. Адірондаê в шт.
Нью-Йорê, США) з достовірними запасами 5,4 млн т рóди
пов'язане з реãіональним метаморфізмом. В. — перспеê-
тивна сировина для елеêтроêераміêи, стінових плит, об-
лицювальної цеãли і плитêи, êахлів, спец. цементів,
білил, фарб, лаêів тощо. Осн. метод збаãачення — флота-
ція. Від імені анãл. дослідниêа   В.X.Волластона. 2) Стара
ювелірна назва прозороãо êварцó з вêлюченнями êрис-
талів рóтилó і темноãо тóрмалінó.
ВОЛИНІТ,  -ó, ч. * р. волинит, а. volinite, н. Volinit m  — ви-
ливна ãірсьêа порода, різновид порфіритó. Сêладається з
плаãіоêлазó, хлоритó, авãітó тощо. Колір червонóватий. На
території Уêраїни є в Житомирсьêій області. 
ВОЛИНО-ОРШАНСЬКИЙ ПРОГИН,  -…-оãо, -ó, ч.  —
теêтонічна палеострóêтóра на півн.-заході Уêраїни. Про-
стяãається від Уêраїнсьêих Карпат до Білорóсі. В.-О.п. за-
повнений червоноêолірними відêладами верхньоãо рифею
потóжністю 300-900 м. 
ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКА ПЛИТА,  -…-ої, -и, ж.  — ãео-
лоãічна стрóêтóра в Західній Уêраїні. Фóндамент її сêла-
дається з маãматичних і метаморфічних ãірсьêих порід ар-
хейсьêоãо й ранньопротерозойсьêоãо віêó, розчленованих
на оêремі блоêи. У стрóêтóрномó відношенні плита под-
іляється на моноêлінальний схил Уêраїнсьêоãо щита і па-
леозойсьêий проãин — Галицьêо-Волинсьêó синеêлізó, в
межах яêої фóндамент заляãає на ãлибині 7 000 м. У ãео-
морфолоãічномó відношенні в межах Волино-Подільсьêої
плити виділяються Волинсьêа і Подільсьêа височини, Пол-
ісьêа низовина й пасмо ãорбистих піднять — Розточчя.
ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК,
-…-оãо, -оãо, -ó, ч.  — зах. частина Уêраїнсьêоãо щита, об-
межена ãлибинними розломами. Простяãається від
Прип’яті до Дністра. Сêладається з блоêів нижчоãо ранãó.
Відрізняється від сóміжних блоêів віêом, сêладом, стóпе-
нем метаморфізмó êристалічних порід та стрóêтóрними
формами. Найдавніші — архейсьêі ґнейси та êристалічні
сланці, яêі асоціюють з ендербітами інтрóзивноãо êомп-
леêсó. Крім тоãо, присóтні нижньопротерозойсьêі поро-

Рис. Схема óтворення водяноãо êо-
нóса: 1 – нафтова або ãазова час-
тина пласта; 2 – водяна частина 
пласта; 3 – свердловина; 4 – по-
верхня êонóсó; 5 – нафтоводяний 

або ãазоводяний êонтаêт.
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ди: ґнейси, êристалосланці та метавóлêаніти, ґранітиз-
овані інтрóзіями різноãо сêладó, ґраніти, ãабро та анорто-
зити. З виверженими породами пов’язані родовища пеãма-
титів, польовоãо шпатó, самоцвітів, бóдівельноãо та обли-
цювально-деêоративноãо êаміння (ґранітів та лабрадо-
ритів — на Житомирщині; первинних êаолінів — на Вінн-
ичині), а таêож джерела радіоаêтивних мінер. вод (Хміл-
ьниê, Вінницьêа обл.).
ВОЛИНСЬКА ВИСОЧИНА,  -ої, -и, ж.  — на заході
Східно-Європейсьêої рівнини, в межиріччі Західноãо Бó-
ãó і Корчиêа. Висота до 342 м. (Мізоцьêий êряж). Перева-
жає óвалисто-балêовий рельєф. Розвинóтий êарст. Родо-
вища êрейди, êам’яноãо вóãілля, торфó та ін. Лісостепові
ландшафти.
ВОЛОГА,  -и, ж. * р. влаãа, а. moisture, н. Feuchtigkeit f,
Nässe f  — власне вода, що міститься в речовині, напр., мін-
ералі в йоãо природномó стані і не відділяється від йоãо
частиноê без приêладення зовнішніх зóсиль. Розрізняють
таêі види В.:   адсорбційнó — ó виãляді молеêóл води, яêі
óтримóються на поверхні мінералó поверхневими силами і
можóть бóти видалені дією механічних сил або теплової
енерãії;   ãідроêсильнó — ó виãляді ãідроêсильних ãрóп
аніонів ОН-;   молеêóлярнó — ó виãляді води, що óтри-
мóється силами молеêóлярної взаємодії (яê на зовнішній,
таê і на внóтрішній поверхні);   êонститóційнó — ó виãляді
води, що входить в êристалічнó ґратêó мінералó і потребóє
для своãо видалення висоêих температóр;   êапілярнó — ó
виãляді води êапілярних пор, тріщин та ін. порожнин мін-
ералó;   êристалізаційнó, яêа входить до сêладó молеêóл ре-
човини. Таêа êласифіêація виниêла історично і має свої
вади, зоêрема близьêість понять “адсорбційна” та “моле-
êóлярна” В. Заãальноприйнятою в нашій êраїні є êласиф-
іêація видів В. в твердих матеріалах П.А.Ребіндера, яêий
розподіляє їх за енерãією зв’язêó з твердим тілом на: — хім-
ічно зв’язанó (ãідроêсильнó та êристалізаційнó); — фіз-
иêо-хімічнó (адсорбційнó); — фізиêо-механічнó (êапіля-
рнó і вільнó). Ця êласифіêація знайшла найбільше засто-
сóвання в теорії термічної сóшêи матеріалів. Найбільш
повна êласифіêація видів волоãи стосовно óмов механічн-
оãо зневоднення матеріалів запропонована óêраїнсьêими
вченими (2000 р.). Волоãа поділяється на дві велиêі ãрóпи
— внóтрішню та зовнішню. Внóтрішня — на хім. зв’язанó,
êапілярнó внóтрішню, В. маêропор. Капілярна внóтрішня
— на В. міêропор, мезопор (підãрóпи адãезійної та міцно
зв’язаної). В. маêропор поділяється на êапілярнó, плівê-
овó (підãрóпи міцно зв’язаної та адãезійної), ãравітаційнó.
Зовнішня волоãа поділяється на хім. зв’язанó та ãравітац-
ійнó (вільнó), плівêовó (міцно зв’язанó та адãезійнó) і êап-
ілярнó зовнішню. Див. таêож вода адсорбційна, вода ãідро-
êсильна, вода êристалізаційна, вода молеêóлярна, вода êонс-
титóційна. В.С.Білецьêий.
ВОЛОГА ВУГІЛЛЯ — баластна домішêа, наявність яêої
знижóє теплотворнó здатність вóãілля. Для праêтичних
цілей застосовóють таêó êласифіêацію видів В.в.: з о в н і
ш н я  — вêлючає адсорбційнó та êапілярнó, яêа може ви-
далятися механічними засобами та термічною сóшêою —
це частина заãальної волоãи, яêа видаляється при йоãо ви-
сóшóванні до повітряно-сóхоãо станó; волоãа п о в і т р я н
о — с ó х о ã о  вóãілля — ã.ч. є адсорбційно-зв’язаною, що
перебóває в ãідродинамічній рівновазі з навêолишнім се-
редовищем (рівнозначний поêазниê — ãіãросêопічна во-
лоãа); з а ã а л ь н а  В.в. — сóмарна величина зовнішньої та
ãіãросêопічної В.в.; п і р о ã е н е т и ч н а  В.в. — та волоãа,

яêа не видаляється з вóãілля та йоãо мінеральних домішоê
при температóрах визначення заãальної волоãи та її сêла-
дових, але видаляється в процесах термічноãо розêладó
вóãілля (êоêсóвання, напівêоêсóвання, проêалювання); ã і
д р а т н а — волоãа мінеральних домішоê вóãілля. Розрізн-
яють таêож волоãó аналітичної проби — вміст волоãи в
пробі з êрóпністю зерен менше 0,2 мм. Заãальна волоãа в

розрахóнêó на робочий стан вóãілля  – один з ãоло-

вних поêазниêів йоãо яêості. Масова частêа її знижóється
з підвищенням стóпеню метаморфізмó вóãілля від 60 % та
більше в м’яêомó вóãіллі бóромó, до 40-17% ó щільномó вóã-
іллі бóромó, від 16 до 3-5% ó êам’яномó; в антрацитах

êоливається в межах 4-6%. У неоêисненомó êам’яно-

мó вóãіллі та антрацитах значення близьêі до величин

маêсимальної волоãоємêості  Wmax, в оêисненомó êам’яно-

мó і бóромó вóãіллі  Wmax та   можóть сóттєво відрізня-

тися. В.С.Білецьêий, П.В.Серãєєв.
ВОЛОГІСТЬ АБСОЛЮТНА,  -ості, -ої, ж. * р. абсолют-
ная влажность; а. absolute humidity н. absolute Feuchtigkeit f 
— волоãість, що визначається ãóстиною водяної пари
(відношення маси водяної пари, що міститься ó ãазі, до
об'ємó цьоãо ãазó).
ВОЛОГІСТЬ ГАЗУ АБСОЛЮТНА,  -ості, -…, -ої, ж. * р.
влажность ãаза абсолютная; а. absolute gas humidity; н. ab-
solute Gasfeuchtigkeit f  — масова êільêість водяної пари,
яêа міститься в 1 êã сóхоãо ãазó або в 1 м3 волоãоãо ãазó за
нормальних (чи стандартних) óмов. Яêщо ãаз містить
маêсимально можливó êільêість водяної пари при заданій
температóрі, то він називається насиченим. Волоãість вóã-
леводневих ãазів вища, ніж повітря, причомó, з підвище-
нням температóри ця різниця зменшóється. Чим більше в
ãазі важêих вóãлеводнів, тим більша йоãо волоãість. На-
явність H2S і CO2 підвищóє волоãість ãазó, а азотó — змен-
шóє. Наявність ó воді розчинених солей знижóє волоãість
рівноважноãо з цією водою ãазó.
ВОЛОГІСТЬ ГАЗУ ВІДНОСНА,  -ості, -…, -ої, ж. * р.
влажность ãаза относительная; а. humidity gas relative; н. rela-
tive Erdgasfeuchtigkeit f, relative Gasfeuchtigkeit f  — 1) Відн-
ошення êільêості водяної пари, що знаходиться в ãазі за
даних óмов, до маêсимально можливої êільêості водяної
пари в ãазі за тих же óмов. 2) Відношення парціальноãо
тисêó водяної пари, що міститься в ãазі, до тисêó насиче-
ної водяної пари при даній температóрі.
ВОЛОГІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р. влаж-
ность ãорных пород, а. humidity of rocks,  moisture content of
rocks; н. Bergfeuchte f, Wassergehalt m der Gesteine n pl  — міра
насиченості водою пор, тріщин та ін. пóстот ã.п. ó при-
родних óмовах. Розрізняють ваãовó В.ã.п. — відношення
маси води, що міститься в зразêó, до йоãо маси після ви-
сóшóвання; об'ємнó В.ã.п. — відношення об'ємó води в
зразêó до об'ємó зразêа; приведенó В. — відношення
об'ємó води в зразêó породи до об'ємó її сêелета; відноснó
В.ã.п. — відношення об'ємó води в зразêó до об'ємó пор в
ньомó. В. в лабораторних óмовах визначається ваãовим
методом (висóшóвання породи при 105-110 °С і подальше
її зважóвання), в масиві ã.п. — методами, що базóються на
êореляції різних фіз. властивостей породи (теплопров-
ідності, елеêтропровідності та ін.) з В.ã.п. Найбільшó
здатність насичóватися волоãою мають торф, бóре вóãілля,
тóф, ãлина, лес. У залежності від мінеральноãо і ґранóло-
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метричноãо сêладó порід, форми частиноê та ін. співвід-
ношення êільêості різних видів води в породах може бóти
різним. Напр., пісêи містять в осн. ãравітац. водó; ãлини,
лес і сóãлинêи — молеêóлярнó і êапілярнó. У êварцових
пісêах вміст молеêóлярної води бл. 0,2%, в лесі 5%, в ãли-
нах 10-30%. В.ã.п. — одна з найважливіших хараêтеристиê
порід і ê.ê. Зволоження ã.п. змінює праêтично всі їх фіз.
властивості. Волоãість ê.ê. реãламентóється держ. стан-
дартами.
ВОЛОГІСТЬ ТВЕРДИХ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН — міра
насиченості ãорючих êопалин водою, яê правило відсотê-
овий вміст заãальної волоãи ó вóãіллі (антрациті тощо).
Визначається відношенням маси зовнішньої волоãи та во-
лоãи повітряно-сóхоãо вóãілля до маси вихідної проби вóãі-
лля. В.т.ã.ê. пов’язана яê з ãенетичними фаêторами тор-
фо- і вóãлеóтворення та óмовами заляãання вóãілля в над-
рах, таê і з засобами їх видобóтêó, зберіãання і переробêи.
Вся волоãа, яêа міститься в твердих ãорючих êопалинах, яêі
знаходяться ó природних óмовах, називається природною
(Wпр). Розрізняють заãальнó В. на сóхó масó (Wtd) або за-
ãальнó робочó В. (Wtr) видобóтоãо вóãілля. При зберіãанні
вóãілля ó відêритих приміщеннях частина волоãи втра-
чається за рахóноê випаровóвання і має назвó зовнішньої
(Wex), волоãа, яêа залишається при цьомó ó вóãіллі — ãіãро-
сêопічна волоãа (Wh) або волоãа повітряно-сóхоãо палива.
Внóтрішню або ãіãросêопічнó волоãó називають таêож ад-
сорбційною, лабораторною або волоãою аналітичної про-
би (Wa). Аналітичною називають пробó, відібранó та підã-
отовленó до аналізó відповідно до вимоã стандартів з
розміром частиноê менше 0,2 мм. Виêопне вóãілля, з яêо-
ãо видалена зовнішня волоãа, називають повітряно-сóхим,
яêщо видалена і внóтрішня волоãа — абсолютно сóхим.
В.т.ã.ê. залежить від ãенетичноãо типó і стóпеня вóãлефіê-
ації. Волоãість аналітичної проби (Wa) становить: торфó —
до 30-45%; бóроãо вóãілля: ãóмініти — 5-25%, ліптобіоліти
— 5-8%, сапропеліти — 4-8%; êам’яноãо вóãілля Донбасó
мароê: Д — до 9%, Г — до 5%, Ж — до 3,5%, К — до 2,5%,
ОС — до 1,5%, П — до 1,0%, А — до 4,0%, ліптобіоліти —
1,5-3,0%, сапропеліти — до 2,5%, ãорючі сланці — 4,5%. В
одномó і томó ж вóãіллі найбільшó волоãість має вітриніт,
найменшó — фюзиніт (інертиніт). Волоãість вóãілля
впливає на йоãо технолоãічні та фіз.-хім. властивості —
оêиснення, самозаймання, спóчóвання, хід процесó êоêсó-
вання тощо. Методи визначення В.т.ã.ê. стандартизовані і
в основномó пов’язнані з процесом сóшêи. Розрізняють
звичайні і пришвидчені методи визначення В.т.ã.ê. Крім
тоãо, розроблені способи визначення масової частêи воло-
ãи методом дистиляції, на основі êонтролю елеêтропров-
ідності вóãілля ó висоêочастотномó елеêтричномó полі.
Останні виêористовóються для автоматичноãо êонтролю
волоãості вóãілля в йоãо потоці (на êонвеєрі). Див. воло-
ãомір. В.І.Саранчóê.
ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ АБСОЛЮТНА,  -ості, -…, -ої, ж.
* р. влажность воздóха абсолютная; а. absolute air humidity;
н. absolute Luftfeuchtigkeit f  — êільêість водяної пари в ãра-
мах, що міститься в даний момент в 1 м3 повітря.
ВОЛОГОВМІСТ ГАЗУ,  -ó, -..., ч. * р. влаãосодержание ãа-
за; а. gas moisture content; н. Erdgaswassergehalt m  — 1. Відн-
ошення маси пари до маси сóхоãо ãазó. 2. Кільêість паро-
подібної води, що міститься в одиниці об’ємó ãазó при за-
даних термодинамічних óмовах.
ВОЛОГОВМІСТ НАФТИ,  -ó, -..., ч. * р. влаãосодержание
нефти; а. oil moisture content; н. Erdölwassergehalt m  — стó-

пінь обводненості нафти. В.н. розраховóється за формó-

лою: , де Qв і Qн — об’ємні витрати відпо-

відно води і нафти. Визначають В.н. ó лабораторних (на
апараті Діна-Старêа) і промислових óмовах (цифровим
волоãоміром сирої нафти, яêий встановлюється на виêид-
них лініях свердловин з безперервним режимом роботи).
Граничний В.н. яê товарної продóêції на промислах реã-
ламентóється рівнем 1% (за масою).
ВОЛОГОЄМНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж. *
р. влаãоемêость, а. rock's specific retention, rock's moisture ca-
pacity; н. Wasseraufnahmevermögen n der Gesteine n pl, Berg-
feuchte f, Wasserschlucken n  — властивість ã.п. вбирати та
óтримóвати, зоêрема в пóстотах (порах, êавернах і тріщ-
инах), водó. В. оцінюється за відносним ваãовим або
об'ємним вмістом (ó %) волоãи шляхом зважóвання зразêів
породи, насичених водою і висóшених до постійної ваãи. За
хараêтером розподілó води в пóстотах породи розрізнюють
ãіãросêопічнó, молеêóлярнó, êапілярнó і повнó В.ã.п.
Маêсимальна — ã і ã р о с ê о п і ч н а В.ã.п. — визначаєть-
ся êільêістю волоãи, яêó порода здатна поãлинóти з повітря
з відносною волоãістю 94%. Для пісêів ãіãросêопічність за
масою в сер. бл. 1%, для мóлів 5-10%,  ãлин — 15-20%. М о
л е ê ó л я р н а  В.ã.п. залежить від хараêтеристиêи змочó-
ваності поверхні зерен та їх дисперсності. Напр., êварцові
пісêи мають найменшó молеêóлярнó В. — 1,5%, мóли бл.
14%, ãлини — до 40% (за масою). Маêсимальна молеêó-
лярна В.ã.п. та  ãіãросêопічна В.ã.п. є оцінêою фізично
зв’язаної води. К а п і л я р н а  В.ã.п. відповідає êільêості
води, що втримóється в пóстотах породи за рахóноê дії êап-
ілярних сил. Для пісêів вона сêладає деê. %, для ãлин —
18-50%. П о в н а  В.ã.п. — маêс. ê-ть води, яêó здатна
втримóвати водонасичена порода в природних óмовах її
заляãання; ãраничне значення повної В. дорівнює
відêритій пористості порід і êоливається в межах 0,5-60%
та більше (для пóхêих порід, тóфів, вóãілля бóроãо, ãлин,
вапняêів). За В. ãірсьêі породи поділяють на: волоãоємні
(ãлини, торф та ін.), слабêоволоãоємні (пісêи, мерãелі,
êрейда та ін.) та неволоãоємні (ãальêа, ґравій, êам’янисті
породи). В.І.Саранчóê.
ВОЛОГОМІР,  -а, ч. * р.
влаãомер, а. moisture meter,
moisture tester; н. Feuch-
temesser m  — прилад для
вимірювання волоãості
ãазів, рідин та твердих
тіл. Для вимірювання во-
лоãості рідин (тобто вмі-
стó домішêи води в
рідині, для яêої вода не є
осн. êомпонентом, на-
пр., ó нафті) застосовó-
ються ємêісні В., дія
яêих основана на визна-
ченні діелеêтричної про-
ниêності або діелеêтричних втрат в рідині (діелеêтричний
метод), а таêож êондóêтометричні В., при яêих вимірюєт-
ься елеêтропровідність рідини. Волоãість твердих тіл виз-
начається ємêісними і êондóêтометричними В. Виêорис-
товóють таêож резонансне поãлинання радіохвиль НВЧ
діапазонó ядрами водню, що входять до сêладó води. При
цьомó вимірянó фізичнó величинó (напр., діелеêтричнó
прониêність) êонтрольованоãо шарó волоãоãо вóãілля сп-
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Рис. Автоматичний êонвеєрний во-
лоãомір ВАК-4; 1 – блоê перетво-
рювача сиãналів; 2 – підвісêи; 3 – 
опора; 4 – потенціометр; 5 – êон-
веєрна стрічêа; 6 – формóюча ли-

жа; 7 -елеêтрод.
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івставляють з еталонним зразêом. Застосовóються В. для
вимірювання волоãості проб вóãілля в лабораторних óмо-
вах, а таêож В. для êонтролю волоãості вóãілля в технолоã-
ічномó потоці, напр., на стрічêовомó êонвеєрі. Волоãість
повітря  визначають ãіãрометрами і психрометрами. Для
визначення волоãовмістó нафти на вибої нафтових сверд-
ловин виêористовóють ãлибинні волоãоміри (ГВ), яêі опóс-
êають ó свердловинó на ãеофізичномó êабелі. Маêсимальна
вимірювана величина волоãовмістó нафти 50% (ó випадêó
вищоãо волоãовмістó виêористовóють аêваміри). При
опóсêанні приладó ó свердловини з відносно невелиêими
дебітами (малими швидêостями потоêó рідини) ГВ має
дистанційно êерований паêер (для спрямóвання рідини
через вимірювальний êанал приладó), точність при цьомó
підвищóється. В.С.Білецьêий, В.С.Бойêо.
ВОЛОССЯ ВЕНЕРИ,  -…, с. * р. волосы Венеры, а. Venus'
hair stone, н. Venushaare n pl  — ãолчастий рóтил та інші
ãолчасті вêлючення мінералів ó êристалах прозороãо êвар-
цó. Інша назва — волосся золоте.
ВОЛЮМЕТР, ВОЛЮМЕНОМЕТР,  -а, ч. * р. волюметр,
волюменометр, а. volumeter, н. Volumenometer n, Volumen-
messer m  — прилад для визначення об'ємó матеріалó, яêщо
не можна визначити йоãо, занóрюючи цей матеріал ó водó.
Застосовóється при об’ємномó аналізі речовин. 
ВОЛЮМОМЕТРІЯ, ВОЛЮМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. волю-
метрия, а. volumetry, н. Volumometrie f  — методи хімічноãо
аналізó, що ґрóнтóються на вимірюванні об'ємів витраче-
ноãо реаêтивó чи виділеноãо або поãлинóтоãо ãазó. Під В.
розóміють методи об’ємноãо аналізó.
ВОЛЬТ,  -а, ч. * р. вольт, а. volt, н. Volt n  — одиниця рі-
зниці елеêтричних потенціалів, напрóãи та елеêтрорóші-
йної сили в Міжнародній системі одиниць. 1 В — елеêт-
рична напрóãа, що спричиняє протіêання постійноãо
стрóмó в 1 А при потóжності 1 ват. Від прізвища італійсь-
êоãо фізиêа А. Вольти.
ВОЛЬТМЕТР,  -а, ч. * р. вольтметр, а. voltmeter, н. Voltme-
ter n  — прилад для вимірювання напрóãи між двома точêа-
ми елеêтричноãо êола.
ВОЛЬФРАМ,  -ó, ч. * р. вольфрам, а. tungsten, н. Wolfram n 
— хімічний елемент. Символ W, ат. н. 74, ат. маса — 183,85.
Сріблясто-білий метал. Відêритий і виділений ó виãляді
вольфрамовоãо анãідридó в 1781 р. швед. хіміêом К.Шеє-
ле. Найбільш хараêтерними і стійêими є сполóêи В. зі стó-
пенем оêиснення +6. В. має  схильність до êомплеêсоóт-
ворень. Металічний В. ó звичайних óмовах хімічно сті-
йêий. З êиснем починає взаємодіяти при т-рі вище 400 оС.
Протистоїть дії води, але при т-рі червоноãо розжарюван-
ня леãêо оêиснюється водяною парою. Найважливіші із
сполóê В.: триоêсид WО3, вольфрамова ê-та H2WO4 і її
солі —  вольфрамати. В. мало поширений в природі; вміст
в земній êорі 1,3х10-4% (за масою). У вільномó стані не зóс-
трічається. Утворює власні мінерали (вольфрамати Са,  Fe,
Мn, іноді Рb, Zn, рідше оêсиди WО3, H2WO4, ще рідше
сóльфіди WS2) або входить ó виãляді ізоморфної домішêи в
ін. мінерали, переважно в мінерали Мо, Ti, а таêож в деяêі
силіêати (слюда, польові шпати). Найбільш важливими
мінералами В. є вольфраміт та шеєліт, яêі можóть óтворю-
ватися і наãромаджóватися до рівня пром. êонцентрацій ó
сêарновомó, ґрейзеновомó і ãідротермальномó процесах.
У природних мінеральних параãенезисах В. часто асоціює з
Si, Мо, Sn, Be, Та, F, рідше — з Аu, Sb, Нg. В. застосовóють
для леãóвання сталі яê основó для сплавів В., в елеêтро-
техніці та радіоелеêтроніці тощо.

ВОЛЬФРАМАТИ (ВОЛЬФРАМАТИ ПРИРОДНІ),  -ів
(-ів, -их), мн. * р. вольфраматы, а. tungstates, н. natürliche
Wolframate n pl  — êлас мінералів, солі вольфрамової êис-
лоти Н2WO4. До них належить близьêо 15 мінералів, серед
яêих найважливішими є вольфраміт і шеєліт — ãоловні
мінерали вольфрамових рóд. В. звичайно óтворюються при
ãідротермальних процесах.
ВОЛЬФРАМІТ,  -ó, ч. * р. вольфрамит, а. wolframite, н.
Wolframit m  — мінерал êласó оêсидів. Формóла:
(Mn,Fe)WO4. Сêлад і властивості змінюються від залізист-
оãо різновидó — ферберитó до марãанцевистоãо різновидó
— ãюбнеритó. Вміст WО3 ó В. 74-76%. Іноді присóтні домі-
шêи Са, Nb, Та, Мn. В. є серією твердих розчинів змінноãо
сêладó з êінцевими   членами  ãюбнеритом MnWO4 і фербе-
ритом FeWO4. Синãонія моноêлінна. Гóстина 6,7-7,5. Тв.
5,5-6,5. Блисê алмазний. В. óтворює êристали (часто зо-
нальні) різної форми: довãо- і êоротêопризматичні,
стовпчасті, ãолчасті тощо. Часто спостеріãаються двійн-
иêи. Відомі псевдоморфози В. по шеєлітó (і навпаêи). Колір
В. бóро-чорний (ферберит — чорний, ãюбнерит — черво-
но-êоричневий). Блисê металічний, жирний, смолистий і
алмазний. Крихêий. В. часто асоціює з êаситеритом або
молібденітом. В. поряд з шеєлітом — ãол. мінерал вольфра-
мових рóд. Знаходиться в ãідротермальних êварцових жи-
лах і в розсипах. В Уêраїні є в межах Уêраїнсьêоãо щита. В.
збаãачóється ãравітац. і маãнітними методами, а таêож
флотацією і флотоãравітацією. При доведенні êонцент-
ратів застосовóються елеêтромаãнітна, елеêтростатична
сепарація, випалення.
Розрізняють: вольфраміт залізистий (ферберит); вольфраміт

марãанцевистий (ãюбнерит); вольфраміт сêандіїстий (різновид
вольфрамітó, яêий містить до 0,4 % Sc2О3).
ВОЛЬФРАМОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р.
вольфрамовая промышленность, а. tungsten industry; н.
Wolframindustrie f  — ãалóзь êольорової металóрãії, що об'єд-
нóє підприємства по видобóтêó і переробці вольфрамових
рóд і отриманню вольфрамó. Осн. види вольфрамової про-
дóêції — êарбіди, вольфрамові порошêи, хім. сполóêи. Зба-
ãачення вольфрамових рóд (ãюбнеритових, ферберитових)
проводиться ãравітац. методом на відсаджóвальних  маши-
нах і êонцентраційних столах з доводêою отриманоãо êон-
центратó за допомоãою маãнітної сепарації. При значній
êільêості сóльфідів ó рóді вона попередньо випалюється.
Вилóчення вольфрамітó в залежності від яêості рóд сêла-
дає від 52 до 70-85%. Осн. методом збаãачення шеєлітових
рóд є флотація, при яêій вилóчення шеєлітó в êонцентрат
досяãає 80-90%. Комплеêсні рóди, що містять вольфраміт і
шеєліт, збаãачóються за ãравітац-флотац. схемами. Нері-
дêо перед осн. збаãаченням проводиться попереднє сортó-
вання рóди для відоêремлення пóстої породи (вибірêове
дроблення, сепарація ó важêих сóспензіях, люмінесцентна і
фотометрична сепарація, а таêож ядерно-фіз. методи). У
резóльтаті ãідрометалóрãійної переробêи êонцентратів от-
римóють один з продóêтів ó виãляді порошêó: вольфрамо-
вий анãідрид, вольфрамовó êислотó, вольфрамат натрію
або êальцію. Шêідливі домішêи в êонцентраті — фосфор,
сірêа, арсен і ін. За вмістом вольфрамовоãо анãідридó
(55-65%) і домішоê — заêисó марãанцю (0,1-18%), êремне-
земó  (1,2-10%),   фосфорó (0,02-0,3%), сірêи  (0,3-1,5%),
арсенó (0,02-0,2%), міді (0,05-0,4%), молібденó (0,01-4,5%),
олова (0,01-1,0%) виділяють 10 мароê вольфрамовоãо êон-
центратó. З êолеêтивноãо сóльфідноãо êонцентратó в
ряді випадêів попóтно вилóчають золото і срібло. На мета-
лóрãійній стадії переробêи êонцентратів можóть вилóча-
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тися тантал, ніобій, сêандій та інші елементи-домішêи.
В.п. розвинена в осн. в США, Болівії, Австралії, Півд. Ко-
реї, Таїланді, Канаді, Монãолії, Австрії, Чехії (Рóдні ãори,
Славêовсьêий Ліс і ін.). У Велиêобританії розвідане ро-
дов. Хемердон (45 млн т рóди із вмістом WО3 0,17% і Sn
0,02%). Ресóрсами вольфрамових рóд в США, Канаді, Авс-
тралії і в деяêих êраїнах, що розвиваються, повністю або
частêово володіє амер. ãірничо-металóрãійна монополія
“АМАКС".
ВОЛЬФРАМОВІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. вольфрамовые
рóды, а. tungsten ores, н. Wolframerze n pl  — природні мін-
еральні óтворення, що містять вольфрам в таêих сполóêах і
êонцентраціях, при яêих їх пром. виêористання технічно
можливе і еêономічно доцільне. Відомо більше 20 мін-
ералів вольфрамó. З них промислове значення мають лише
мінерали ãрóпи вольфрамітó (74-76% WО3) і шеєлітó (80%
WО3). В.р. часто містять молібден, олово, берилій, мідь,
бісмóт в êільêості 0,01-0,1%, іноді присóтні стибій,
ртóть, золото, срібло, арсен, сірêа, тантал, ніобій, сêандій.
Більшість попóтних êомпонентів при збаãаченні вилóча-
ються в êолеêтивні або селеêтивні êонцентрати. За óмо-
вами óтворення родовища В.р. розділяють на ендоãенні і еê-
зоãенні. Серед  е н д о ã е н н и х  розрізняють пеãматитові,
сêарнові, ґрейзенові і ãідротермальні ãенетичні типи рóд,
що об'єднóються в три рóдні формації: олово-вольфрамо-
вó, молібдено-вольфрамовó і поліметалічно-вольфрамо-
вó. З пеãматитів вольфраміт і шеєліт вилóчаються попóт-
но при збаãаченні êаситеритó, берилó, сподóменó і танта-
ло-ніобатів. Пеãматити є джерелами для óтворення
елювіально-делювіальних і алювіальних розсипів, яêі
розробляються ã.ч. в êраїнах Півд.-Сх. Азії і Африêи.
Сêарново-шеєлітові рóди óтворюються в зоні êонтаêтó
ґранітоїдних масивів з êарбонатними породами і представ-
лені плитоподібними поêладами êрóтоãо і полоãоãо заля-
ãання, а таêож сêладними лінзо- і трóбоподібними тіл-
ами. Вміст в них WO3 0,1-0,8%, рідêо до 1-3%; запаси рóди
вимірюються від деê. тис. до деê. десятêів тис., рідше —
сотні тис.т. Ґрейзено-вольфрамітові рóди тісно пов’язані з
апіêальними частинами ґранітних інтрóзивів. Вміст в них
WO3 0,1-0,4%; запаси рóди оцінюються в десятêи, рідêо в
сотні тис.т. Гідротермальні В.р. приóрочені до зон ендо- і
еêзоêонтаêтó ґранітних масивів, óтворюючи протяжні за
простяãанням і на ãлибинó (до 1 êм) серії рóдних жил êрó-
тоãо, рідше середньоãо падіння, а таêож штоêверêи. Рóдні
тіла сêладені êварц-вольфрамітовими, êварц-вольфра-
міт-êаситеритовими рóдами часто з молібденітом, бісмóт-
ином і берилом, а таêож êварц-шеєлітовими і êварц-молі-
бденіт-шеєлітовими рóдами. Вміст WO3 0,5-1,5%,  рідêо
до 3 5%,  в штоêверêах 0,1-0,3%,  іноді до 0,5% при запа-
сах, відповідно від деê. тисяч до деê. десятêів тис. т і де-
сятêи — сотні тис. т.
      Видобóтоê рóди з вольфрамових родов. проводиться пі-
дземним (системи розробêи шаровим обваленням і ãори-
зонтальними шарами з маãазинóванням рóди ó відпраць-
ованих блоêах або із заêладенням виробленоãо просторó
— жили, сêарнові і ґрейзенові поêлади), а таêож відêр-
итим (штоêверêи, сêарнові і ґрейзенові поêлади, розсипи)
способами. На êар'єрах застосовóється трансп. система
розробêи з зовніш. відвалоóтворенням. 
      Родов. рóд вольфрамó відомі в Казахстані, Сер. Азії, Сх.
Сибірó та на Дал. Сході (РФ), на Кавêазі. Найбільші ро-
дов.: Сандон в Півд. Кореї, Синьхóашань і Шанпін в Ки-
таї, Панашêейра в Портóãалії, Кінã-Айленд в Австралії,

Чіêоте і Камі в Болівії, Флат-Рівер в Канаді, Сало ó Фран-
ції, Пайн-Кріê в США, Улóдаã в Тóреччині, Міттерзілль в
Австрії. Понад 60% запасів В.р. зосереджено в êраїнах
Півд.-Сх. Азії, в межах Тихооêеансьêоãо рóдноãо поясó.
ВОНСЕНІТ,  -ó, ч. * р. вонсенит, а. vonsenite, н. Vonsenit m 
— мінерал, те ж саме, що й пейджит. Див. людвіãіт, пейджит. 
ВОРОНЕЗЬКА АНТЕКЛІЗА,  -ої, -и, ж.  — підняття
(вистóп) доêембрійсьêоãо фóндаментó Східно-Європейсь-
êої платформи в басейні р. Дон ãоловним чином ó межах
Росії (в т.ч. на Слобожанщині), частêово на території Уê-
раїни. Ороãрафічно відповідає Середньо-Рóсьêій височині.
Сêладається з архейсьêих і протерозойсьêих метаморфі-
чних ãірсьêих порід. Переêрита породами девонсьêої, êрей-
дової та юрсьêої систем. До óтворень ниж. протерозою в
зах. частині антеêлізи приóрочені поêлади заліз. рóд
Кóрсьêої маãнітної аномалії. З інтрóзивними основними
масивами фóндаментó пов'язані вияви мідно-ніêелевих
рóд, з девонсьêими товщами — оолітові заліз. рóди та
ільменітові пісêовиêи.
ВОРОНКА (ЛІЙКА),  -и, ж. * р. воронêа, а. funnel, н. Trich-
ter m  — ємêість лійêоподібної форми для прийомó, наêо-
пичення і випóсêó шламó. Застосовóється ó водно-шламово-
мó ãосподарстві збаãачóвальних фабриê. В., яêа має пристрій
для змивó розрідженоãо шламó, виêонóє таêож технолоãі-
чнó фóнêцію і має назвó з ã óщ ó в ал ьна  В.
ВОРОНКА ВИКИДУ,  -и, -…, ж. * р. воронêа выброса, а.
explosion cone, blasting cone, а. Ausbruchtsrichter m  — виїмêа,
що óтворюється в масиві внаслідоê рóйнóвання і перем-
іщення ã.п. під час вибóхó. Осн. параметр В.в. — поêазниê
дії вибóхó: n = r/W, де r — радіóс воронêи, м; W — довжина
лінії найменшоãо опорó, м. Розрізняють В.в. нормальноãо
(n = 1, r = W, êóт при вершині êонóса 90о), посиленоãо (n =
1, r > W,  êóт більше 90о), зменшеноãо (0,7< n < 1, r < W,
êóт менше 90о) виêидів. Об'єм В.в. в сêельних породах при
вибóхó одиничноãо зарядó визначається за формóлою:
v=n2W3. Параметри В.в. поêладені в основó розрахóнêів
зарядів при вибóхах на виêид і дроблення ã.п. 
ВОРОНКА (ЛІЙКА) ВИ-
ПУСКУ,  -и (-и), -…, ж. *
р. воронêа выпóсêа, а. dis-
charge cone,  emptying
funnel; н. Auslasstrichter m 
— послідовне положення
поверхні êонтаêтó між
ê.ê. і пóстою породою при
початêовомó пошарово-
мó óêладенні і випóсêó їх
з бóнêера під дією сили
тяжіння. Розрізняють три
стадії В.в.: воронêа проãи-
нó, впровадження і про-
валó. Сипóчі матеріали
витіêають з об'ємів, яêі
приймають за еліпсоїди
обертання (т.зв. еліпсоїди
випóсêó). Частинêи, роз-
ташовані на їх поверхні,
рóхаються за параболіч.
траєêторіями і приходять
до випóсêноãо отворó одночасно. При випóсêó ê.ê. рó-
хається тільêи певна частина її маси в зоні еліпсоїда розпó-
шення. Ця зона постóпово досяãає області впливó випóсê-
ноãо отворó. Поза цією зоною частинêи залишаються не-

Рис. Воронêа (лійêа) випóсêó при 
витіêанні сипóчоãо матеріалó: 1 – 
воронêа провалó (проãинó); 2 – во-
ронêа прониêнення; 3 – межа об-
ласті впливó випóсêноãо отворó.
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рóхомими. Коли вершина еліпсоїда розпóшення перейде
за площинó êонтаêтó між ê.ê. і поêриваючими породами,
останні починають зміщатися. Поверхня êонтаêтó набóває
форми воронêи (воронêа проãинó), при досяãненні яêою
випóсêноãо отворó починається випóсê ê.ê. разом з поро-
дою. У цьомó положенні В.в. виявляється ó виãляді воронêи
прониêнення. При виході еліпсоїда розпóшення до повер-
хні матеріалó в ємêості óтворюється третя стадія В.в. — во-
ронêа провалó.
ВОРОНКА (ЛІЙКА) ДЕПРЕСІЇ (ТИСКУ),  -и (-и), -…,
ж. * р. воронêа депрессии (давления); а. cone of depression;
depression cone, cone of influence; н. Drucktrichter m, Druckkra-
ter m, Depressionstrichter m, Absenkungstrichter m  — хараê-
тер зміни тисêó навêоло свердловини при óсталеномó при-
тоêó флюїдó до неї, що має формó воронêи (лійêи). Див. де-
пресійна лійêа. 
ВОРОНКА (ЛІЙКА) ОСУШЕННЯ,  -и (-и), -…, ж. * р. во-
ронêа осóшения; а. cone of dehumidification; н. Trockentrichter
m  — осóшена частина водоносної породи, що має формó
воронêи (лійêи), óтвореної навêоло свердловини, êолодязя,
шахти тощо, з яêих відêачóється вода, або під отвором ó
підошві водонасиченоãо ãоризонтó, через яêий вода вит-
іêає вниз.
ВОРОНКА (ЛІЙКА) ПОГЛИНАННЯ,  -и (-и), -…, ж. * р.
воронêа поãлощения; а. cone of absorbtion; н. Absorptionstrich-
ter m  — воронêоподібне (лійêоподібне) підвищення по-
верхні безнапірних або напірних вод (рідини), подібне до
воронêи (лійêи) депресії тисêó, поверненої вершиною вãо-
рó, що óтворена навêоло свердловини, êолодязів тощо
при поãлинанні значної êільêості води (рідини).
ВОРОНКА (ЛІЙКА) РОЗМИВАННЯ,  -и (-и), -…, ж. * р.
воронêа размывания; а. cone of wash-out; н. Ausspülungstrich-
ter m  — яма, óтворена в дні нижньоãо б’єфа в резóльтаті
розмивання дна нижньоãо б’єфа або óтворена ґрóнтом,
відêинóтим від стінêи стрóменем чи потоêом рідини, що
рóхається в рóслі.
ВОРУШІННЯ,  -…, с. * р. ворошение, а. agitation, н. Wenden
n  — технол. операція, що поляãає в перевертанні тор-
фовоãо фрезерноãо дріб’язêó, що знаходиться в розстилі
для присêорення йоãо сóшêи. В. проводять причіпними
торфовими ворóшилêами. 
ВОХРА,  -и, ж. * р. охра, а. ochre, н. Ocker m  — 1) Зем-
листі сêóпчення мінералів, переважно оêсидів та ãідроо-
êсидів заліза і марãанцю. Крім тоãо, розрізняють В. бóрó
(лімоніт), В. ванадіїстó (оêсид ванадію), В. вольфрамовó
(мінерал тóнãстит), В. бісмóтовó (продóêт розêладó бісмóт-
ових мінералів), а таêож В. залізистó, êобальтистó, êóпо-
роснó, марãанцевó, міднó, молібденовó, ніêелевó, па-
ладієвó, свинцевó, танталовó, телóристó та ін. 2) Природна
мінеральна фарба. Сêладається з ãлини та оêсидів заліза.
Колір — від блідо-жовтоãо до темно-бóроãо.
ВРУБ,  -ó, ч. * р. врóб, а. cut,  kerf; н. Einbruch m, Schram m 
— штóчна порожнина ó вóãільномó або породномó масиві,
що створюється для полеãшення йоãо подальшоãо рóйнó-
вання при виїмці ê.ê. або проведенні ãірн. виробоê. За спо-
собом врóбоóтворення і в залежності від техніêи і техно-
лоãії, що застосовóється, виділяють машинні, ãідравлічні і
вибóхові В.  М а ш и н н и й  В. створюється баром врóбової
машини, врóбово-навалювальної машини або ãірн. êомбай-
ном з боêó вибою ãірн. виробêи по пластó ê.ê. або по одно-
мó з йоãо пропластêів. За місцем розташóвання відносно
ґрóнтó виробêи розрізняють В.: нижні, середні, верхні,
вертиêальні і êосі. У залежності від типів барів, що засто-

совóються, форма машинних В. може бóти плосêою, зіãн-
óтою, êільцевою і т. зв. êонтóрною. Параметри машинних
В. (ãлибина, висота) залежать від
техн. параметрів барів. Г і д р а в л і ч
н и й  В. створюється стрóменем
ãідромонітора ó вóãільномó або по-
родномó масиві. Подальше рóйнó-
вання (відбійêа) підрізаної пачêи
здійснюється шарами, паралельни-
ми В. Гідравлічний В. реалізóється
двома способами. При першомó
ствол ãідромонітора рівномірно пе-
реміщóють від одноãо бортó виробêи
до іншоãо. Дрóãий спосіб поляãає в
первинній виїмці ã.п. біля бортів ви-
робêи, а потім в центр. її частині. В.
проходять на висотó 0,5-0,8 м і всю
ширинó виробêи. В.  в и б ó х о в и й
óтворюється внаслідоê висадження
зарядів ãрóпи шпóрів або свердловин,
розташованих за певною схемою;
стінêи врóбової порожнини слó-
жать яê додатêові вільні поверхні
при ініціюванні інших (розташова-
них ó шпóрах по периферії вибою)
зарядів. В. вибóховий — це порож-
нина, створена першим (із серії) ви-
бóхом зарядó, щоб посилити вибóхо-
вó дію настóпних зарядів. Розрізняють таêі В. вибóхові: бо-
êовий, верхній, нижній, віялоподібний, êлиновий, “но-
жиці”, лійêоподібний, призматичний, бочêоподібний,
спіральний і щілинний. Схеми врóбів виêористовóють при
проведенні підземних ãірничих виробоê і на êар’єрах. 
ВРУБ ВИБУХОВИЙ БОКОВИЙ — односторонній врóб, яêий
óтворюється нахиленими до поверхні вибою шпóрами, що спря-
мовані до одноãо з боêів виробêи. Застосовóють при проведенні
виробêи біля межі поêладó при чітêо вираженій площині êонтаê-
тó або при наявності ó породі вертиêальної шарóватості.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ ВЕРХНІЙ — врóб, яêий óтворюється ãрó-
пою похилих шпóрів, яêі спрямовані ó біê поêрівлі виробêи. За-
стосовóється при проведенні ãоризонтальних виробоê по шарó-
ватих або тріщинóватих породах в óмовах падіння шарів (тріщин)
від вибою.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ НИЖНІЙ — врóб, яêий óтворюється ãрó-
пою похилих шпóрів, яêі спрямовані ó біê підошви виробêи. За-
стосовóється при проведенні ãоризонтальних виробоê по шарóва-
тих або тріщинóватих породах в óмовах падіння шарів (тріщин)
до вибою.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ ВІЯЛОПОДІБНИЙ — врóб, óтворений ãрó-
пою шпóрів, яêі розташовані ó одній площині і пробóрений по
м’яêомó прошарêó. Застосовóється при проведенні ãоризонталь-
них або похилих виробоê по вóãіллю з підриванням порід підошви
або поêрівлі.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ КЛИНОВИЙ — двосторонній врóб, óтворе-
ний деêільêома парами зóстрічних шпóрів, яêі сходяться і розта-
шовóються на відстані 0,2-0,8 м один від одноãо, обмежóючи врó-
бовó порожнинó ó виãляді êлинó. В.в. êлиновий вертиêальний
застосовóють ó виробêах значної ширини, особливо при верти-
êальній шарóватості порід. В.в. êлиновий ãоризонтальний має
ãоризонтальне розташóвання êлинó і застосовóється при прове-
денні виробоê невелиêої ширини. 
ВРУБ ВИБУХОВИЙ “НОЖИЦІ” — різновид ãоризонтальноãо
êлиновоãо врóбó. Утворюється тільêи двома зóстрічними шпóра-
ми, яêі розташовані ó різних паралельних площинах. Проеêції
шпóрів повинні перетинатися. Застосовóється ó міцних монолі-
тних породах.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ ЛІЙКОПОДІБНИЙ — різновид піраміда-
льноãо врóбó, має велиêó êільêість шпóрів, яêі розташовані по êо-
лó. Застосовóють ó породах висоêої міцності, особливо при про-
ходці шахтних стовбóрів.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ ПРИЗМАТИЧНИЙ — прямий симетрич-

Рис. Схеми висаджó-
вальних врóбів при про-
веденні підземних ãірн-
ичих виробоê: а – піра-
мідальні; б – êонóсо-

видні.
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ний врóб, óтворений центральним незарядженим шпóром і
деêільêома паралельними зарядженими шпóрами, яêі розташо-
вані по êóтах триêóтниêа, чотириêóтниêа або шестиêóтниêа.
Центральний шпóр може бóти замінений свердловиною, яêа підв-
ищóє ефеêтивність вибóхó. У породах висоêої в’язêості збільш-
óють êільêість незаряджених шпóрів, стінêи яêих слóãóють додат-
êовими боêовими поверхнями.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ БОЧКОПОДІБНИЙ — прямий симетрич-
ний врóб, óтворений центральним шпóром і ãрóпою паралельних
йомó шпóрів, яêі розташовані по êолó. Центральний шпóр є неза-
рядженим — йоãо стінêи слóãóють додатêовою відêритою повер-
хнею для заряджених врóбових шпóрів. Застосовóють ó виробêах
бóдь-яêої площі перетинó незалежно від ãеолоãічних особливос-
тей.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ СПІРАЛЬНИЙ — прямий несиметричний
врóб, óтворений незарядженим шпóром (свердловиною) і деêільê-
ома зарядженими шпóрами, яêі висаджóються послідовно і роз-
ташовані на постóпово зростаючій відстані (по спіралі) від цент-
ральноãо.
ВРУБ ВИБУХОВИЙ ЩІЛИННИЙ — прямий врóб, óтворений
деêільêома шпóрами, розташованими на одній лінії. Частинó
шпóрів залишають незарядженими, їх стінêи óтворюють додат-
êові відêриті поверхні, в біê яêих спрямована дія вибóхó зарядів
інших врóбових шпóрів. Утворена вибóхом врóбова порожнина
має виãляд щілини. 
ВРУБОВА МАШИНА,  -ої, -и, ж. * р. врóбовая машина, а.
vertical coal cutter, cutting machine, coal cutter, н. Schräm-
maschine f  — ãірн. машина, призначена для створення врóбó
(щілини) в масиві ê.ê. (вóãілля, ãорючоãо сланцю, солі, раêó-
шечниêа, тóфó тощо) з метою полеãшення подальшої йоãо
виїмêи. Може працювати в óмовах полоãих, похилих і êрó-
тих пластів. Перша В.м. виãотовлена ó Велиêобританії в
1852 р. Констрóêція В.м. сêладається з виêонавчоãо орãанó
(барó, штанãи), трансмісії, механізмó подачі (переміщення)
і елеêтро- або пневмодвиãóна. В основó êласифіêації В.м.
поêладено тип виêонавч. орãанó, різновид енерãії, спосіб
подачі та реãóлювання швидêості подачі. Осн. типи В.м.:
поперечно-барова, поздовжньо-барова, поворотно-барова,
óніверсальна. Сóчасна В.м. (напр., "Урал-33") має ãідра-
вліч. механізм подачі, що дозволяє здійснювати плавне ре-
ãóлювання швидêості подачі від 0 до 8 м/хв. В.м. можóть за-
стосовóватися яê на підãотовчих, таê і на очисних роботах
при баãатоопераційній технолоãії виїмêи, що вêлючає опе-
рації: зарóбêó, бóріння шпóрів, вибóховó відбійêó і розпó-
шення ê.ê., навалêó йоãо на вибійний êонвеєр або ó ваãо-
нетêи. Застосóвання ãірн. êомбайнів обмежило область ви-
êористання В.м. На основі барових В.м. створені навалю-
вальні машини, врóбово-навалювальні машини і перші êонс-
трóêції вóãільних êомбайнів. Найпоширеніші врóбові маши-
ни з баром, що переміщóється вздовж вибою переважно за
допомоãою êанатó, яêий намотóється на барабан пода-
вальної частини. Застосовóють врóбові машини ãоловним
чином для видобóвання міцноãо і в’язêоãо вóãілля.
ВРУБОВО-ВІДБІЙНА МАШИНА,  -…-ої, -и, ж. * р. врó-
бово-отбойная машина, а. cutter-breaker, cutting-winning ma-
chine; н. Schrämabbaumaschine f  — ãірнича машина, призна-
чена для зарóбóвання та відбійêи êорисної êопалини в очис-
них вибоях.
ВРУБОВО-НАВАЛЮВАЛЬНА МАШИНА,  -…-ої, -и, ж.
* р. врóбово-навалочная машина, а. cutter-loader; н.
Schrämlademaschine f  — ãірнича машина, призначена для
створення врóбó в пласті вóãілля і подальшоãо мех. наван-
таження відбитоãо від масивó вóãілля на вибійний êонвеєр.
Створена для очисних вибоїв з міцним і в'язêим вóãіллям
полоãих пластів потóжністю 0,7-2,5 м при стійêих поêрі-
влях, де застосóвання видобóвних êомбайнів неможливе
або неефеêтивне. У В.-н.м. об'єднані фóнêції врóбової і на-
валювальної машин, що застосовóвалися раніше. 

ВСЕСВІТ,  -ó, ч. * р. Вселенная, а. the Universe, н. Weltall n,
Universum n  — оточóючий матеріальний світ в óсіх йоãо
різноманітних формах і проявах, безмежний ó часі і про-
сторі. У більш вóзьêомó сенсі під В. мається на óвазі світ
небесних тіл з заêонами їх рóхó та розвитêó, їх розподіл ó
часі і просторі. Матерія ó В. розподілена вêрай нерівном-
ірно, більша частина її зосереджена в оêремих більш або
менш щільних êосмічних тілах: ãалаêтиêах, зірêах і тó-
манностях. Відстані між оêремими об’єêтами є надзви-
чайно велиêими, їх, яê правило, вимірюють ó світових ро-
êах, тобто відстанях, яêі світло проходить за один ріê (від
Сонця до найближчої до нас зірêи воно йде понад 4 роêи).
Одним з основних небесних тіл є зірêи. Зоряна речовина
перебóває ó стані плазми — елеêтропровідноãо намаãніч-
еноãо середовища. У надрах зіроê температóра сяãає де-
сятêів мільйонів ãрадóсів. Еволюція зіроê вêлючає таêі
фази: протозірêа, óтворення в центрі цьоãо об’єêтó термо-
ядерноãо воãнища, основна фаза виãорання водню ó тер-
моядерних реаêціях, перетворення зірêи в червоноãо ãіãа-
нта, а потім — в білоãо êарлиêа (для зіроê — аналоãів Сон-
ця), êолапс масивних зіроê з вибóхом “наднових” та ви-
ниêненням нейтронних зіроê і êолапсарів — “чорних
діроê”. Деяêі зірêи мають сóпóтниêи — планети або под-
ібні до них масивні  тіла і óтворюють разом з ними систе-
ми, аналоãічні нашій Сонячній. При сóêóпності цілоãо
рядó сприятливих óмов на планетах може виниêнóти жит-
тя, яê це має місце на Землі. Вся сóêóпність зіроê, яêі
спостеріãаються нами, обертається навêоло заãальноãо
центрó мас, óтворюючи заãалом велетенсьêó зорянó сис-
темó — Галаêтиêó (Чóмацьêий Шлях), радіóс яêої сяãає
4·1022 êм. Заãальна êільêість зіроê ó нашій Галаêтиці
близьêа до 1011. Тривалість основної фази виãорання вод-
ню ó термоядерних реаêціях êоливається в межах
8·106-70·109 роêів. Оêрім нашої Галаêтиêи, до яêої входить
наша Сонячна система, виявлено безліч інших зоряних
систем, яêі óтворюють велетенсьêó êосмічнó системó —
Метаãалаêтиêó (деêільêа млрд ãалаêтиê). Усі зірêи сêла-
даються з однаêових елементів, яêі відомі на Землі. Най-
поширенішим елементом ó В. є водень, йомó постóпають-
ся: ãелій, êисень, вóãлець, азот. Повсюди ó В. відбóвається
обмін речовиною і променевою енерãією. В.Г.Сóярêо,
В.С.Білецьêий.
ВСМОКТУВАННЯ,  -…, с. * р. впитывание; а. imbibition,
absorption, seepage; н. Aufsaugen n, Aufsaugung f  — захоп-
лення рідини ãелем або пористою речовиною, що може
сóпроводжóватися або й не сóпроводжóватися набряêан-
ням.
ВТОРИННА КОНЦЕНТРАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. вторичная
êонцентрация, а. secondary concentration, н. sekundäre (wie-
derholte) Konzentration f  — вплив на пінний продóêт фло-
тації êоливаннями, вібрацією, зрошенням та ін. з метою
додатêовоãо очищення піни від механічноãо засмічення
частинêами сторонньоãо матеріалó і підвищення, таêим
чином, êонцентрації êомпонента, що вилóчається в пінó.
ВТОРИННЕ ЗСУВАННЯ (ЗМІЩЕННЯ, ЗРУШЕННЯ)
ПОКРІВЛІ,  -оãо, -…, с. * р. вторичное сдвижение(смеще-
ние) êровли, а. secondary displacement of roof, н. sekundäre Ab-
senkung f des Hangenden n, wiederholte Firstenbewegung f  —
додатêове зсóвання порід безпосередньої поêрівлі, що
виêлиêане періодичним обваленням порід основної поê-
рівлі.
ВТОРИННЕ ОСІДАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. вторичная осад-
êа, а. secondary sagging; н. wiederholtes Absetzen n  — само-
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чинне періодичне осідання ã.п. поêрівлі лави в процесі її
посóвання. В.о. — наслідоê порóшення станó рівноваãи
масивó поêриваючих порід, переважно осн. поêрівлі. Про-
цес протіêає інтенсивно, сóпроводжóється динамічними
óдарами в зоні впливó очисної виробêи, просіданням інди-
відóальноãо і механізованоãо êріплення на значних площах
привибійноãо просторó лав, звóêовими ефеêтами. З метою
запобіãання шêідливомó впливó на роботó очисних вибоїв
В.о. враховóється при виборі способó óправління ãірничим
тисêом. Для зменшення імовірності раптовоãо В.о. виêо-
нóють передове торпедóвання або ãідрообробêó порід ос-
новної поêрівлі, заêладення виробленоãо просторó тощо.
ВТОРИННИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. вторичное давление,
а. secondary pressure, н. Sekundärdruck m  — тисê, виêлиêа-
ний посадêою основної поêрівлі. В.т. проявляється в очис-
них вибоях періодично через 6-45 метрів та виêлиêає до-
датêове зміщення поêрівлі, розвитоê тріщинóватості та
появó заêолів біля вибою.
ВТОРИННІ ІНІЦІАТОРИ,  -их, -ів, мн.  — Див. ініціюючі
вибóхові речовини.
ВТОРИННІ МЕТОДИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ,
(ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ, НАФТОВИЛУЧЕН-
НЯ),  -их, -дів, -…, мн. * р. вторичные методы добычи не-
фти (повышения нефтеотдачи); а. secondary methods of oil
recovery (oil recovery increase); н. Sekundärförderung f vom Erd-
öl n  — методи діяння на поêлади на пізніх стадіях їх
розробêи з метою підвищення нафтовилóчення, êоли в
резóльтаті тривалої попередньої еêсплóатації значна час-
тина запасів нафти óже відібрана іншими, первинними до
названих методами. Див. видобóвання нафти вторинне.
ВТОРИННІ ПЕРЕМІЩЕННЯ,  -их, -щень, мн. — Див. зсóв.
ВТРАТА НАПОРУ,  -и, -…, ж. * р. потеря напора, а.
head(pressure) loss; н. Druckverlust m  — віднесена до оди-
ниці маси втрата механічної енерãії між початêовим та êі-
нцевим перерізами ділянêи трóбопроводó, в т.ч. втрата на
вході та виході, а таêож втрати в трóбопровідній арматóрі
та інших вмонтованих пристроях.
ВТРАТА НАПОРУ МІСЦЕВА,  -и, -…, -ої, ж. * р. потеря
напора местная; а. local head loss; н. lokaler Druckabfall m  —
місцеве зниження (за довжиною потоêó) повноãо напорó,
зóмовлене роботою сил тертя в томó чи іншомó лоêально-
мó місці потоêó, де він зазнає різêої місцевої деформації і
де сили тертя в потоці розподіляються нерівномірно.
ВТРАТА НАПОРУ ПО ДОВЖИНІ,  -и, -…, ж. * р. потеря
напора по длине; а. head loss along the lenght; н. Längendruck-
verlust m  — зниження повноãо напорó на певній довжині
потоêó, зóмовлене роботою сил тертя, розподілених по
цій довжині рівномірно (при рівномірномó рóсі) або не-
рівномірно (при плавнозмінномó рóсі). Величина В.н. ви-
ражається висотою стовпа рідини (яêа має ãóстинó ρ) і
визначається за Дарсі-Вейсбаха формóлою для трóби: 

або для рóсла неправильної форми

де l — задана довжина потоêó, м; λ — ãідравлічний êо-
ефіцієнт тертя; Rã — ãідравлічний радіóс, м; D, Dã — внóтрі-
шній діаметр і ãідравлічний діаметр рóсла, м; v2/2g —
швидêісний напір, м.; v — швидêість, м/с; g — присêорен-
ня вільноãо падіння, м/с2. В.С.Бойêо.
ВТРАТА НАПОРУ ПОВНА,  -и, -…, -ої, ж. * р. потеря на-

пора полная; а. total head loss; н. voller Druckverlust m — зни-
ження повноãо напорó на певній довжині потоêó (зóмов-
лене роботою сил тертя), що дорівнює сóмі втрати напорó
по довжині hl і всіх втрат напорó місцевих hj, яêі мають
місце на даній довжині потоêó:

При розрахóнêó втрат напорó hl звичайно берóть повнó
довжинó рóсла (трóбопроводó), припóсêаючи, що довжина
рóсла (трóбопроводó), вздовж яêої є місцеві втрати напорó

, дóже незначна. Індеêс f біля величини h — почат-

êова бóêва слова “friction” (тертя).
ВТРАТИ КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -т, -…, мн. * р. потери
полезных исêопаемых, а. mining losses, mineral losses; н. Ver-
lust m der Minerals n, Mineralienverluste m pl  — частина ба-
лансових запасів твердих êорисних êопалин, яêа неминóче
втрачається при розробці родовищ і переробці ê.ê. Для
оцінêи повноти вилóчення запасів з надр застосовóються
êоеф. вилóчення ê.ê. і êорисноãо êомпонента. Коеф. вилóчен-
ня (добóвання) ê.ê. виражає відношення êільêості видобó-
тої ê.ê. разом з породою до êільêості поãашених балансо-
вих запасів. Величина ця змінюється від 0,4 до 1,2 і біл-
ьше; при розробці тонêих жил системами з валовою виїм-
êою — до 3 і більше. Коеф. вилóчення êорисноãо êомпонен-
та з надр виражає відношення êільêості êорисноãо êомпо-
нента, вилóченоãо з надр, до êільêості êорисноãо êомпонен-
та, яêа бóла óêладена в підрахованих балансових запасах.
У ãалóзях ãірничодоб. пром-сті втрати балансових запасів
êоливаються від 2-3 до 40-50% і навіть більше в залеж-
ності від способів, що застосовóються і систем розробêи,
цінності сировини, ãірничо-ãеол. і інших óмов еêсплóата-
ції родов. твердих ê.ê. Найменші втрати властиві відêрит-
омó способó розробêи (3-6%). При підземномó видобóтêó
втрати сêладають в сер. 12-18%. Втрати êорисних êопалин
при шахтномó способі розробêи поділяються на три ãрó-
пи: заãальношахтні (в запобіжних та бар’єрних цілиêах),
еêсплóатаційні (охоплюють втрати за площею — невий-
мані частини цілиêів біля підãотовчих виробоê, в очисномó
просторі та на межах видобóвних дільниць), за потóжні-
стю пласта (пачêи вóãілля, залишені в поêрівлі, підошві або
між шарами пласта в очисних і підãотовчих виробêах;
втрати через нераціональне ведення ãірничих робіт, про-
типожежні цілиêи, опорні цілиêи; під час транспортóвання
і т.п.). Втрати при збаãаченні ê.ê. — відносна величина, що
хараêтеризóє недовилóчення цінноãо êомпонента в êінц-
евий продóêт збаãачення. Втрати цінноãо êомпонента
розраховóють яê різницю (100 — ε)%, де ε — вилóчення ці-
нноãо êомпонента в êонцентрат. Величина втрат мін-
ералів ó процесі збаãачення від 5 до 50%. Найбільш істотні
втрати сóпóтніх êомпонентів. При неêомплеêсній пере-
робці мінеральної сировини величина втрат деяêих êомпо-
нентів (що не вилóчаються) може досяãати 100%. Відсó-
тність відпрацьованих пром. технол. процесів вилóчення
êорисних êомпонентів з бідних зростêів, шламів і пóльпи з
металами, що містяться в ній в розчиненомó виãляді, є
причиною значних втрат êольорових, рідêісних і доро-
ãоцінних металів при збаãаченні рóд. В.С.Білецьêий.
ВТРАТИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРИ ЗБАГАЧЕННІ,
-т, -…, мн. * р. потери полезных исêопаемых при обоãащении,
а. minerals preparation losses, н. Aufbereitungsverluste m pl der
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Mineralien n pl  — êільêість придатноãо для виêористання
êорисноãо êомпонента, що втрачається з відходами збаãа-
чення внаслідоê недосêоналості процесó або порóшення
технолоãічноãо режимó. Встановлені допóстимі норми
взаємозасмічення продóêтів збаãачення для різних техно-
лоãічних процесів, зоêрема, збаãачення вóãілля. Допóсти-
мий відсотоê втрат ê.ê. сêидається з балансó продóêтів
збаãачення для поêриття розбіжностей при врахóванні ма-
си волоãи, виносó ê.ê. з димовими ãазами сóшароê, механі-
чних втрат тощо. О.А.Золотêо.
ВТРАТИ НАФТИ В ПЛАСТІ,  -т, -…, мн. * р. потери не-
фти в пласте; а. oil loss in reservoir; н. Erdölverlust m in der
Schicht f  — êільêість нафти в цілиêах, лінзах, тóпиêових
зонах, малопрониêних ділянêах, застійних зонах між свер-
дловинами стяãóючих і розрізаючих рядів, а таêож ó порах
заводненоãо об’ємó пластів, яêа не вилóчається з еêсплóа-
таційноãо об’єêтó при реалізованій системі розробêи.
В.н.п. мають місце внаслідоê маêро- і міêронеоднор-
ідності пластів, висоêої питомої поверхні ãірсьêих порід,
підвищеної величини в’язêості нафти порівняно з в’язêі-
стю витіснювальних аґентів, поверхневих і êапілярних
явищ, особливостей сітêи свердловин, недостатньої ефеê-
тивності режимó витіснення і ін.
ВУГІЛЛЯ,  -…, с. * р. óãоль, а. coal, н. Kohle f  — тверда ãо-
рюча êопалина орãанічноãо походження. Колір від бóроãо
до чорноãо. Гóстина 0,92-1,70. Тв. 1-3. Розрізняють вóãілля
бóре та вóãілля êам'яне, а таêож вóãілля êоêсівне, вóãілля
енерãетичне, вóãілля солоне, антрацит. Син. — вóãілля ви-
êопне.
ВУГІЛЛЯ БУРЕ,  -…, -оãо, с. * р. óãоль бóрый, а. brown coal,
н. Braunkohle f  — тверда ãорюча êорисна êопалина, нижчий
член вóãлефіêаційноãо рядó вóãілля виêопноãо, ãіпотетично
— перехідна форма від торфó до вóãілля êам’яноãо. Колір
від світло-бóроãо до чорноãо. Теплота зãоряння ãорючої
маси 24-31 Мдж/êã. Має малó твердість, значнó ãіãро-
сêопічність. За речовинним сêладом належить до ãóматів.
Сапропеліти і перехідні ãóмóсово-сапропелеві відміни ма-
ють підлеãле значення і зóстрічаються ó виãляді прошарêів
ó пластах, сêладених ãóмітами. Більшість різновидів В.б.
сêладається з міêроêомпонентів ãрóпи вітринітó (80-98%)
і тільêи в юрсьêомó В.б. Сер. Азії переважають міêроêомп-
оненти ãрóпи фюзинітó (45-82%); для нижньоêарбоново-
ãо В.б. хараêтерний висоêий зміст лейптинітó. Розрізн-
яють: м’яêе В.б. (іноді називають ліãнітом) з вмістом вóã-
лецю в орãанічній речовині 63-71% і волоãістю 40-60% та
щільне В.б. з вмістом волоãи 17-40%. За деяêими êласиф-
іêаціями В.б. поділяють в залежності від стадії метаморфі-
змó (вóãлефіêації) на три êатеãорії: О1, О2 і О3 і êласи 01, 02,
03. Основою таêоãо розподілó прийнята відбивна здат-
ність вітринітó в маслі Rо; величина її, що нормóється для
стадії О1, — менша за 0,30; О2 — 0,30-0,39; О3 — 0,40-0,49.
Пром. êласифіêаціями В.б. за волоãістю робочоãо палива
(Wr) поділяється на три технол. ãрóпи: Б1, Б2, Б3 з Wr(%)
відповідно: 40-58; 30-40; 19-30. В.б. Уêраїни за виходом
первинної смоли напівêоêсóвання поділяють на чотири
ãрóпи (Тskdaf понад 25%; 20-25%; 15-20%; 15% і менше), а за
питомою теплотою зãоряння — на чотири підãрóпи (Qsdaf

понад 31,5; 31-31,5; 29-31 і менше 26 МДж/êã). За міжнар.
êласифіêацією, прийнятою Європ. еêономіч. êомісією
(1957), В.б. поділяють на шість êласів за волоãістю (до 20;
20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 70), і п'ять ãрóп за виходом смол
напівêоêсóвання. За êласифіêацією США В.б. відповідає
сóббітóмінозне вóãілля В і С, ліãніти А і В.

З підвищенням стóпеня метаморфізмó ó В.б. підвищ-
óються вміст вóãлецю, питома теплота зãоряння, зни-
жóється вміст êисню. Для В.б. хараêтерний підвищений
вміст фенольних, êарбоêсильних і ãідроêсильних ãрóп, на-
явність вільних ãóмінових êислот, вміст яêих знижóється з
підвищенням стóпеня метаморфізмó від 64 до 2-3% і смол
від 25 до 5%. Найбільші басейни і родов. хараêтерні для
мезозойсьêо-êайнозойсьêих відêладів. Винятоê сêладає
В.б. Сх.-Європейсьêої платформи (Підмосêовний бас.). У
Європі поêлади В.б. пов'язані майже виêлючно з відêлад-
ами неоãен-палеоãенової доби, в Азії — переважно
юрсьêої, меншою мірою êрейдової і палеоãен-неоãенової,
на інших êонтинентах — êрейдової і палеоãен-неоãенової
доби. В Уêраїні осн. запаси В.б. приóрочені до палеоãено-
вих відêладів. Значна частина В.б. заляãає на невелиêих
ãлибинах ó вóãільних пластах (поêладах) потóжністю
10-60 м, що дозволяє відпрацьовóвати їх відêритим спосо-
бом. В оêремих родов. потóжність поêладів 100-200 м. За-
ãальні світові ресóрси В.б. оцінюються (до ãлиб. 600 м) в
4,9 трлн. т. Світові запаси В.б. підраховані в êільêості 1,3
трлн. т. Осн. запаси зосереджені в Росії, США, Уêраїні,
ФРН, Польщі, Чехії, Австралії. В Уêраїні поêлади бóроãо
вóãілля зосереджені в Дніпровсьêомó бóровóãільномó басейні,
на Заêарпатті, Передêарпатті, Придністров’ї. В стрóêтóрі
балансових запасів вóãілля Уêраїни Б.в. сêладає 6,6%. Св-
ітовий видобóтоê В.б. — 950 млн т на ріê. Осн. вóãледо-
бóвні êраїни: ФРН, Чехія, США, Польща, Австралія. В.б.
виêористовóють переважно для спалення на ТЕС яê по-
бóтове паливо, в менших масштабах — для бриêетóвання,
ãазифіêації, виробництва вóãлелóжних реаґентів та мон-
тан-восêó. У Німеччині В.б. виêористовóється для одер-
жання металóрã. êоêсó (êоêсобриêетів). Перспеêтивне зр-
ідження В.б., йоãо êомплеêсна переробêа. 
ВУГІЛЛЯ ВИКОПНЕ,  -…, -оãо, с. * р. óãоль исêопаемый,
а. fossil coal (mineral), н. fossile Kohle f  — тверда ãорюча êо-
палина орãанічноãо походження. Утворилося переважно з
рослинних рештоê. Колір — від бóроãо до чорноãо. Гóсти-
на 0,92-1,7, Тв. 1-3. Виділяють ãóмоліти (вóãілля êам’яне,
вóãілля бóре та антрацити), сапропеліти й сапроãóмоліти.
В.в. — один з найбільш поширених  видів ê.ê., вони вияв-
лені на всіх êонтинентах земної êóлі. Відомо бл. 3000 вóã-
ільних родовищ і басейнів. Існóють різні оцінêи заãальних
світових запасів В.в. — від 3,7 до 16 і більше трлн.т (1990).
В.в. сêладає бл. 87,5% виêопноãо палива Землі. Розвідані
запаси вóãілля Світовим енерãетичним êонãресом 1998 р. в
млрд т ó.п. бóли оцінені таê: світові — 799,8; Європа —
72,6; Уêраїна — 34,0. У світовомó паливно-енерãетичномó
балансі В.в. сêладає бл.25%. 
    В.в. — переважно чорна, блисêóча, тьмяно-блисêóча,
матова речовина, що хараêтеризóється різними відтінêами
êольорó і блисêó, різною теêстóрою (землистою, шарóва-
тою, монолітною) та стрóêтóрою (смóãастою, штрихо-
вою, однорідною та ін.) та поверхнею зламó (зернистою,
ãладеньêою, напівраêовинною та ін.), різною тріщинн-
істю з плитчастою, êóтасто-ãрóдêóватою та ін. різновид-
ами; поодиноêими вêлюченнями вóãлефіêованих фраã-
ментів різних частин рослин; прошарêами осадових порід
та мінеральних вêлючень. У сêладі В.в. виділяють фітер-
али (залишêи рослинноãо матеріалó) та мацерали (вóãлеóт-
ворюючі êомпоненти). Осн. êомпоненти В.в.: орãаніч. ре-
човина, мінеральні домішêи і волоãа. Маса орãаніч. речови-
ни становить 50-97% від заãальної маси сóхоãо вóãілля.
Хімічний сêлад орãанічної частини В.в. вêлючає C, H, O,
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S, N та ін. хім. елементи. Переважає вóãлець, на частêó
яêоãо припадає 60-98% маси вóã. речовини. Мінеральні
домішêи розсіяні в орãаніч. масі ó виãляді êристалів, êонê-
рецій, тонêих прошарêів і лінз. Найбільш поширені ãли-
нисті мінерали; вміст їх в середньомó становить 60-80%
від заãальної маси неорãаніч. матеріалó. Підлеãле значен-
ня мають êарбонати, сóльфіди заліза і êварц. У незначн.
êільêостях містяться сóльфіди êольорових і рідêісних ме-
талів, фосфати, сóльфати, солі лóжних металів. Відно-
сний вміст мінеральних домішоê в сóхій речовині вóãілля
êоливається в широêих межах (зольність  50-60%). Волоãа
В.в. в осн. сорбційна, êапілярна та порова, частêово воло-
ãа входить до сêладó орãаніч. маси або міститься в êрис-
талізаційних ґратêах мінералів (піроãенетична волоãа).
Масова частêа сóмарної волоãи êоливається від 60% в
м'яêих пóхêих до 16% в щільномó бóромó вóãіллі, знижóю-
чись до 6-10% в êам. вóãіллі та антрацитах. Мінім. во-
лоãість (до 4%) має середньометаморфізоване êам. вóãілля.
Величина цьоãо поêазниêа  — один з осн. параметрів êла-
сифіêації бóроãо вóãілля. Вища теплота зãоряння сóхоãо
беззольноãо вóãілля êоливається в межах (МДж/êã): для
бóрих 25,5-32,6, для êам'яних 30,5-36,2 і для антрацитів
35,6-33,9. Нижча теплота зãоряння в перерахóнêó на робо-
че паливо (МДж/êã): 6,1-18,8 для бóроãо вóãілля, 22,0-22,5
для êам. вóãілля і 20-26 для антрацитів.
    Промислові êласифіêації В.в. відображають праêтиêó їх
виêористання, що сêлалася. В Уêраїні основа традиційної
пром. êласифіêації В.в. — їх марочна приналежність.
Марêа вóãілля — óмовна назва різновидів вóãілля, близь-
êих за ãенетич. ознаêами і осн. енерãетич. і технол. влас-
тивостями. Все бóре вóãілля належить до однієї марêи Б, а
антрацити — до марêи А. Всередині мароê виділяють тех-
нол. ãрóпи В.в. Бóре вóãілля за вмістом робочої волоãи под-
іляється на 3 технол. ãрóпи: 1Б (W понад 40%), 2Б
(31-40%),  ЗБ (W менше 30%), вóãілля Дніпровсьêоãо бас.
технол. ãрóпи 1Б додатêово поділяють на 4 ãрóпи за вихо-
дом смол і êожнó з них на 4 підãрóпи за величиною вищої
теплоти зãоряння (по бомбі). За êласифіêацією, введеною ó
1990 р. (ГОСТ 25543-88), передбачено таêе віднесення
вóãілля: до бóроãо при сер. поêазниêó відбивання вітри-
нітó Rо менше 0,60% і вищій теплоті зãоряння в перера-
хóнêó на волоãий беззольний стан (Qsaf) менше 24 МДж/
êã; до êам. вóãілля — при сер. величині Rо 0,40-2,59%, Qsaf

24 МДж/êã і більше і виході летêих речовин в перерахóнêó
на сóхий беззольний стан (Vdaf) 8% і більшe; до антрацитів
— при серед. величині Rо  від 2,20% і більше і Vdaf менше за
8%. Передбачене визначення настóпних ãенетич. пара-
метрів вóãілля: міри їх метаморфізмó (встановлюється за
Rо), особливості петроãрафіч. сêладó — мінім. сóмарний
вміст фюзенізованих опіснюючих êомпонентів — ОК, %;
маêс. волоãоємність на беззольний стан   Wafmax %, для бó-
роãо вóãілля, вихід летêих речовин Vdaf,  %, для êам'яноãо
вóãілля, і Vvdaf, см3/ã, для антрацитів; вихід смол напівêоêс-
óвання Тskdaf для бóроãо вóãілля, спіêливість за товщиною
пластич. шарó ó, мм, і індеêсó Роãа  RІ для êам'яноãо вóãі-
лля, анізотропія відображення витринітó АR,%, для антра-
цитів. За перерахованими поêазниêами виділено 50 êла-
сів вóãілля з Rо від 0,20 до 5,0% і більше, 8 êатеãорій з ОК
від 10 до 69%, 6 типів бóроãо вóãілля з Wafmax від 20 до
70%, 11 — êам'яноãо з Vdaf від 48 до 8% і 4 — антрацитів з
Vvdaf від 200 до 100 см3/ã, 4 підтипи бóроãо вóãілля з Тskdaf

від 20 до 10%, 23 — êам'яноãо за поêазниêами спіêл-
ивості і 6 — антрацитів за поêазниêами анізотропії відби-

ття вітринітó. За сóêóпністю ãенетичних параметрів  вóãі-
лля êодóється семизначним êодовим числом. Відповідно
до ãенетич. параметрів визначаються технол. марêа, ãрóпа
і підãрóпа вóãілля. Всьоãо виділено 17 мароê, з них по од-
ній для бóроãо (Б) вóãілля і антрацитів (А) і 15 для
êам'яноãо вóãілля: довãополóменеве (Д), довãополóменеве
ãазове (ДГ), ãазове (Г), ãазове жирне опіснене (ГЖО), ãа-
зове жирне (ГЖ), жирне (Ж), êоêсове жирне (КЖ), êоêсі-
вне (К), êоêсове опіснене (КО), êоêсове слабêоспіêливе
низьêометаморфізоване (КСН), êоêсове слабêоспіêливе
(КС), опіснене спіêливе (ОС), пісне спіêливе (ПС), слаб-
êоспіêливе (СС) і пісне (П). Інші варіанти цієї êласифіê-
ації виділяють 16-18 мароê вóãілля êам'яноãо. В подальшо-
мó таêа êласифіêація бóла вдосêоналена.
    За Стандартом Уêраїни “Вóãілля бóре, êам’яне та антра-
цит” (ДСТУ 3472-96) в залежності від значень середньоãо
поêазниêа відбивання вітринітó Rо, виходó летêих речо-
вин Vdaf, теплоти зãоряння на сóхий беззольний Qsdaf або во-
лоãий беззольний Qsaf стан та спіêливості, яêа оцінюється
товщиною пластичноãо шарó “Y” і індеêсом Роãа RI вóãілля
Уêраїни поділяється на марêи ó відповідності з таблицею:

* Qsaf; ** при значенні поêазниêа Rо, <0,83% та Y = 16 мм вóãілля
належить до марêи Г;  *** Vdaf < 8% та Qsdaf < 35,2 МДж/êã вóãілля на-
лежить до марêи П.
    У зарóбіжних êласифіêаціях В.в. прийнятий підрозділ їх
на бóрі, êам'яні і антрацити з додатêовим виділенням
ліãнітів або ототожненням останніх з бóрим вóãіллям.
Більш дрібні підрозділи в цих êласифіêаціях основані на
стóпені їх вóãлефіêації і зóмовлених нею таêих найважлив-
іших поêазниêах пром. властивостей, яê питома теплота
зãоряння і спіêливість. У êласифіêації Грюнера, поши-
реній в зарóбіжних європ. êраїнах, прийняті таêі осн. па-
раметри: елементний сêлад, вихід і властивості нелетêоãо
залишêó. У США В.в. поділене на 4 êласи: ліãніти, сóб-
бітóмінозне і бітóмінозне вóãілля, антрацити. У êожномó
êласі виділені ãрóпи для ліãнітів і неспіêливоãо (сóббітó-
мінозноãо) вóãілля за величиною вищої пит. теплоти зãо-
ряння беззольноãо вóãілля, а для вóãілля, що спіêається
(бітóмінозноãо) і антрацитів, — за вмістом зв’язаноãо
вóãлецю і виходом летêих речовин. Див. таêож  êласифіê-
ація вóãілля.
    Осн. напрями сóчасноãо виêористання В.в., êрім енер-

≈ ≈ ≈
≈

≈ ≈
≈ ≈

Марêа 
вóãілля

Позна-
чення

Rо, % Vdaf,% “Y”,
мм

RI Qsdaf,
МДж/êã

Бóре Б <0,40 50-70 - - <24,0*

Довãопо-
лóменеве

Д 0,40-
0,60

35-50 <6 - -

Довãопо-
лóменеве 

ãазове

ДГ 0,50-
0,80

35-48 6-9 - -

Газове Г 0,50-
1,00

33-46 10-16** - -

Жирне Ж 0,85-
1,20

28-36 17-38 - -

Коêсівне К 1,21-
1,60

18-28 13-28 - -

Піснóв-
ате спіêл-

иве

ПС 1,30-
1,90

14-22 6-12 13-
50

-

Пісне П 1,60-
2,59

8-18*** <6 <13 35,2-36,5

Антрацит А 2,60-
5,60

<8 - - <35,2
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ãетиêи, — одержання металóрã. êоêсó, хім. сировини (біл-
ьше 300 найменóвань речовин), ãазифіêація і ін. Перспеê-
тивні напрями переробêи В.в. — ãідроãенізація і піроліз вóã-
ілля з метою отримання рідêоãо і ãазоподібноãо палива, а
таêож продóêтів для орãаніч. синтезó, нових видів пласт-
мас, вилóчення сірêи.
    Найбільші заãальні ресóрси В.в. знаходяться в США,
КНР, РФ, Австралії, Канаді, ФРН, ПАР, Велиêобританії,
Польщі, Індії. В Уêраїні поêлади вóãілля виêопноãо зосе-
реджені в Донецьêомó, Львівсьêо-Волинсьêомó та Дніпровс-
ьêомó басейнах. За ãеолоãічними запасами В.в. Уêраїна
посідає перше місце в Європі. Розвідані запаси В.в. в Уê-
раїні сêладають 34,0 млрд т ó.п. або бл. 50 млрд т (1998).
Проãнозні запаси — бл. 120 млрд т. В стрóêтóрі балансо-
вих запасів представлені всі марêи від вóãілля бóроãо до ви-
соêометаморфізованих антрацитів. Питома ваãа мароê
вóãілля сêладає (%): бóре (Б) — 6,6; довãополóменеве (Д)
— 22,4; ãазове (Г) — 36,1; ãазово-жирне (ГЖ) — 4,1%;
жирне (Ж) — 4,7%; êоêсівне (К) — 3,1%; піснóвате спіêл-
иве (ПС) — 3,3%; пісне (П) — 8,4; антрацити (А) — 11,3%. 
    За проãнозними оцінêами світова потреба вóãілля ó 2010
р. сêладе 4293 млн т, при цьомó на êраїни ЄС припаде
2057 млн т., Зах. Європó 406, Сх. Європó 610, Півн. Аме-
риêó 1040. Видобóтоê вóãілля відповідно досяãне 4300,
2013, 122, 607, 1285, імпорт 630, 352, 290, 36, 19, еêспорт
637, 308, 5, 33, 270 відповідно. Імпорт в Зах. Європó ви-
росте з 150 до 290 млн т. На виробництво енерãії в êраїнах
ЄС витрачається 60% вóãілля, ó світі — 45%. Найбільшими
вóãледобóвними êраїнами в цей період бóдóть: Австралія,
Індія, Китай, Польща, ПАР, Росія, США, Уêраїна. Вони
бóдóть давати бл. 85% êам'яноãо вóãілля. Частêа ЄС змен-
шиться з 52% (1990) до 46% (2010). 
     Див. вóãілля êам’яне, вóãілля бóре, вóãілля êоêсівне, ант-
рацит, сапропеліт, марêи вóãілля, промислова êласифіêація
вóãілля, êласифіêація вóãілля за розміром ãрóдоê, петроãене-
тична (ãенетична) êласифіêація вóãілля виêопноãо, рядове
вóãілля, вóãлеóтворення, вóãлефіêація. В.С.Білецьêий.
ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ,  -…,
-оãо, с. * р. óãоль êаменный, а.
black, bitouminous, mineral
coal; н. Steinkohle f  — тверда
ãорюча êорисна êопалина рос-
линноãо походження, різн-
овид вóãілля виêопноãо, про-
міжний між бóрим вóãіллям і
антрацитом. Щільна порода
чорноãо, іноді сіро-чорноãо
êольорó. Блисê смоляний або
металічний. В орãаніч. речо-
вині В.ê. міститься 75-92%
вóãлецю, 2,5-5,7% водню,
1,5-15% êисню. Містить 2-48
% летêих речовин. Волоãість
1-12 %. Вища теплота зãо-
ряння в перерахóнêó на сóхий
беззольний стан 30,5-36,8 МДж/êã. В.ê. належить до ãó-
молітів; сапропеліти і ãóмітосапропеліти присóтні ó виã-
ляді лінз та невелиêих прошарêів.
     Утворення В.ê. хараêтерне майже для всіх ãеол. систем
— від девонó до неоãенó (вêлючно); воно аêтивно óтворю-
валося в êарбоні, пермі, юрі. Заляãає В.ê. ó формі пластів і
лінзовидних поêладів різної потóжності (від десятêів см до
деê. десятêів і сотень м) на різних ãлибинах (від виходів на

поверхню до 2500 м і ãлибше). В.ê. óтворилося з продóêтів
розêладó орãаніч. залишêів рослин, що зазнали зміни (ме-
таморфізм) в óмовах висоêоãо тисêó навêолишніх порід
земної êори і порівняно висоêої т-ри. В.ê. хараêтеризóєть-
ся нейтральним сêладом орãаніч. маси. Воно не реаґóє зі
слабими лóãами ні в звичайних óмовах, ні під тисêом. Біт-
óми В.ê., на відмінó від вóãілля бóроãо, представлені перев.
сполóêами ароматич. стрóêтóри. У В.ê. не виявлені жирні
êислоти і естери, мало сполóê зі стрóêтóрою парафінів.
В.ê. розділяють на блисêóче, напівблисêóче, напівматове,
матове. У залежності від переважання тих або інших пет-
роãрафіч. êомпонентів виділяють вітренове, êларенове,
дюрено-êларенове, êларено-дюренове, дюренове і фюзе-
нове В.ê. Пласти вóãілля можóть бóти сêладені одним з
вêазаних літотипів, частіше їх черãóванням. Яê правило,
блисêóчі відміни вóãілля малозольні внаслідоê незначноãо
вмістó мінеральних домішоê.
   Виділено 4 типи стрóêтóри орãанічної речовини вóãілля
— телінітова, посттелінітова, преêолінітова і êолінітова,
яêі є послідовними стадіями єдиноãо процесó розêладан-
ня ліãніно-целюлозних тêанин. До ãенетич. ãрóп В.ê.,
êрім цих 4 типів, додатêово вêлючено лейптинітове вóãі-
лля. Кожна з 5 ãенетичних ãрóп за типом речовини міêр-
оêомпонентів вóãілля поділена на відповідні êласи.
    При занóренні вóãленосної товщі на ãлибинó в óмовах
підвищення тисêó і т-ри відбóвається послідовне перетво-
рення орãаніч. маси, зміна її хім. сêладó, фіз. властивостей
і молеêóлярної бóдови. Всі ці перетворення позначаються
терміном “реãіональний метаморфізм вóãілля”. На êі-
нцевій (вищій) стадії метаморфізмó В.ê. перетворюється в
антрацит з ясêраво вираженою êристаліч. стрóêтóрою
ãрафітó. Крім реãіональноãо метаморфізмó, іноді (рідше)
мають місце перетворення від впливом тепла вивержених
порід, що знаходяться поряд з вóãленосними товщами
(переêривають або підстилають їх) — термальний мета-
морфізм, а таêож безпосередньо ó вóãільних пластах —
êонтаêтовий  метаморфізм. Зростання міри метаморфізмó
в орãаніч. речовині В.ê. прослідêовóється послідовним
збільшенням відносн. вмістó вóãлецю і зменшенням вмістó
êисню і водню. Послідовно знижóється вихід летêих речо-
вин (від 50 до 8% в перерахóнêó на сóхий беззольний стан);
змінюються таêож теплота зãоряння, здатність спіêатися і
фіз. властивості вóãілля. Зоêрема лінійно змінюються
блисê, відбивна здатність вітринітó, насипна маса вóãілля
та ін. властивості. Інші важливі фіз. властивості (по-
ристість, ãóстина, щільність, спіêливість, теплота зãорян-
ня, прóжні властивості та ін.) змінюються або за ясêраво
вираженим параболіч. заêоном, або за змішаним.
     Яê оптичний êритерій стадії метаморфізмó вóãілля ви-
êористовóється поêазниê відбивної здатності вітринітó;
він застосовóється таêож і в нафт. ãеолоãії для встановлен-
ня стадії êатаãенноãо перетворення осадової товщі, що
вміщає орãанічнó речовинó. Відбивна здатність вітринітó в
масляній імерсії (R0) послідовно зростає від 0,5-0,65% для
вóãілля марêи Д до 2-2,5% для вóãілля марêи П. Щільність
та ãóстина В.ê. залежать від петроãрафіч. сêладó, êільêості
і хараêтерó мінеральних домішоê та міри метаморфізмó.
Найбільшою ãóстиною (1300 -1500 êã/м3) хараêтеризóють-
ся êомпоненти ãрóпи фюзинітó, найменшою (1280-1300
êã/м3) — ãрóпи вітринітó. Зміна ãóстини з підвищенням
міри  метаморфізмó відбóвається за параболіч. заêоном з
інверсією в зоні переходó до ãрóпи жирних; в малозольних
різновидах вона знижóється від вóãілля марêи Д до марêи

Кам’яне вóãілля. Зовнішній 
виãляд. Напівблисêóче, стрóê-
тóра однорідна, неясноштри-
хóвата з оêремими шарами 
вітрена. Тип вóãілля êларено-
вий. С1. Львівсьêо-Волинсьêий 

басейн. М 1:2.
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Ж в середньомó від 1370 до 1280 êã/м3 і потім послідовно
зростає для вóãілля марêи П до 1340 êã/м3. Заãальна по-
ристість вóãілля змінюється таêож за еêстремальним заêо-
ном; для донецьêоãо вóãілля марêи Д вона становить
22-14%, вóãілля марêи К 4-8% і збільшóється (мабóть,
внаслідоê розпóшення) до 10-15% для вóãілля марêи П.
Пори ó вóãіллі розділяють на маêропори — сер. діаметр
500х10-10 м та міêропори (5-15)х10-10 м. Проміжоê займа-
ють мезопори. Маêропористість зменшóється зі збільше-
нням стадії метаморфізмó, а міêропор — навпаêи. Ендо-
ãенна (розвинена в процесі óтворення вóãілля) тріщи-
нність, що оцінюється ê-стю тріщин на êожні 5 см блис-
êóчоãо вóãілля, êонтролюється стадією метаморфізмó вóãі-
лля: вона зростає до 12 тріщин при переході бóроãо вóãілля
в довãополóменеве, має маêсимóм в 35-60 для êоêсівноãо
вóãілля і послідовно меншає до 12-15 тріщин при переході
до антрацитів. Таêій же заêономірності підлеãлі зміни
прóжних властивостей вóãілля — модóля Юнãа, êоеф. Пó-
ассона, модóля зсóвó (зрізó), швидêості óльтразвóêó. Ме-
ханічна міцність В.ê. хараêтеризóється їх дробимістю,
êрихêістю та твердістю, тимчасовим спротивом стиснен-
ню. Вóãільна речовина є неферомаãнітною (діамаãнітною),
мінеральні домішêи хараêтеризóються парамаãнітними
властивостями. Маãнітна сприйнятність вóãілля зростає зі
збільшенням їх стадії метаморфізмó. За своїми тепловими
властивостями В.ê. наближається до теплоізоляторів.
      Гол. технол. властивості В.ê., що визначають йоãо ці-
нність: спіêливість і êоêсівна здатність. Стандартний по-
êазниê спіêливості — індеêс Роãа (RI) і товщина пластич.
шарó в апараті Л.М.Сапожниêова. 
      Існóє баãато видів êласифіêації В.ê.: за речовинним
сêладом, петроãрафічним сêладом, ãенетичні, хіміêо-тех-
нолоãічні, промислові та змішані. Генетичні êласифіêації
хараêтеризóють óмови наêопичення вóãілля, речовинні і
петроãрафічні — йоãо речовинний та петроãрафічний
сêлад, хіміêо-технолоãічні — хімічний сêлад вóãілля, про-
цеси формóвання та промислової переробêи, промислові
— технолоãічне ãрóпóвання видів вóãілля в залежності від
вимоã промисловості. Класифіêації вóãілля в пластах виêо-
ристовóються для хараêтеристиêи вóãільних родовищ. За
основó пром. êласифіêації В.ê. в оêремих êраїнах прийма-
ються різні параметри властивостей і сêладó вóãілля: в
США В.ê. êласифіêóють за теплотою зãоряння, вмістом
зв'язаноãо вóãлецю і відносним вмістом летêих речовин, в
Японії — за теплотою зãоряння, т. зв. паливним êоеф. і
міцністю êоêсó або нездатністю до êоêсóвання. У СРСР до
1954 р. яê осн. пром. êласифіêація діяла розроблена в 1930
р. В.С.Кримом т.зв. Донецьêа êласифіêація. Вона нази-
вається іноді “марочною", одночасно є і ãенетичною,
осêільêи поêладені в її основó зміни властивостей вóãілля
віддзерêалюють їх зв’язоê з ãенетич. розвитêом орãаніч.
речовини  вóãілля. В Уêраїні виêористовóвалася стандар-
тизована êласифіêація вóãілля. За середнім виходом летêих
речовин (Vdaf) і хараêтеристиêою нелетêоãо  залишêó з óра-
хóванням спіêливості і величини теплоти зãоряння В.ê.
поділяли на 10 основних мароê: довãополóменеве (Д), ãа-
зове (Г), ãазовожирне (ГЖ), жирне (Ж), êоêсове жирне
(КЖ), êоêсівне (К), êоêсове дрóãе (К2), слабêоспіêливе
(СС), опіснене спіêливе (ОС) і пісне (П). Від марêи Д до
марêи П вміст вóãлецю послідовно збільшóється від 76 до
92%, а вихід летêих речовин зменшóється з 42 до 7-12%. У
êожній з мароê, êрім Д і Г, за технол. властивостями вид-
іляють деêільêа технол. ãрóп. Для Донбасó виділяють таêі

марêи вóãілля: Д, Г, ГЖ, Ж, К, ОС, П; для Львівсьêо-Во-
линсьêоãо басейнó: Д, Г, ГЖ, Ж. Класифіêація вóãілля весь
час óдосêоналюється. Однією з перспеêтивних вважаєть-
ся ãеолоãо-промислова êласифіêація, êонцепція яêої зап-
ропонована в останні роêи ХХ ст. óêраїнсьêими вченими
(С.Д. Пожидаєв та ін.). Останній варіант êласифіêації вóã-
ілля óнормовано за Стандартом Уêраїни “Вóãілля бóре,
êам’яне та антрацит” (ДСТУ 3472-96) — див. вóãілля ви-
êопне.
     Найбільші розвідані запаси В.ê. в Уêраїні зосереджені в
Донецьêомó êам’яновóãільномó басейні та ó Львівсьêо-Волин-
сьêомó вóãільномó басейні. За êордоном — в Караãандинсь-
êомó, Південно-Яêóтсьêомó, Мінóсинсьêомó, Бóреїнсьêо-
мó, Тóнãóсьêомó, Ленсьêомó, Таймирсьêомó, Аппалачсь-
êомó, Пенсильвансьêомó, Нижньорейнсьêо-Вест-
фальсьêомó (Рóрсьêомó), Верхньосілезьêомó, Остравсь-
êо-Карвінсьêомó, Шаньсі, Південноóельсьêомó басейнах. 
В.ê. виêористовóється яê технолоãічна, енерãо-техно-

лоãічна і енерãетична сировина при виробництві êоêсó і
напівêоêсó з отриманням велиêої ê-сті хім. продóêтів (на-
фталін, феноли, пеê тощо), на основі яêих одержóють доб-
рива, пластмаси, синтетичні волоêна, лаêи, фарби і т.і.
Один з найбільш перспеêтивних напрямів виêористання
В.ê. — сêраплення (зрідження) — ãідроãенізація вóãілля з от-
риманням рідêоãо палива. При переробці В.ê. отримóють
таêож аêтивне вóãілля, штóчний ãрафіт і т.д.; в пром. мас-
штабах вилóчається ванадій, ґерманій і сірêа; розроблені
методи отримання ґалію, молібденó, цинêó, свинцю. Існ-
óють різні схеми неенерãетичноãо виêористання В.ê. на
основі термо-хім., хім. та ін. переробêи з метою їх повноãо
êомплеêсноãо виêористання і забезпечення охорони дов-
êілля. Для задоволення потреб еêономіêи Уêраїна щорі-
чно виêористовóє бл.100 млн т вóãілля, з яêих майже 80
млн т видобóвається вітчизняними підприємствами.
ВУГІЛЛЯ КОКСІВНЕ,  -…, -оãо, с. * р. óãоль êоêсóющийся,
а. coking coal, н. Kokskohle f  — вóãілля êам'яне сер. стадій
вóãлефіêації, з яêоãо в óмовах пром. êоêсóвання в сóмішах
(шихтах) з ін. вóãіллям або без змішóвання отримóють
êоêс. В.ê., на відмінó від ін. êам. вóãілля, при наãріванні
вище за 300 оС без достóпó повітря переходить в пластич-
ний стан і спіêається при одночасномó виділенні летêих
речовин. При підвищенні т-ри до 500-550 оС маса твердне,
óтворюючи спечений твердий залишоê — напівêоêс, яêий
далі втрачає êисень, водень, сірêó і зазнає стрóêтóрно-мо-
леêóлярної перебóдови, переходить в твердий вóãлецевий
продóêт — êоêс. В.ê. хараêтеризóється в незбаãаченомó
виãляді або в êонцентратах зольністю меншою 10% і вмі-
стом S менше 3,5%, вихід летêих речовин (Vdaf) 15-37%. За
здатністю до êоêсоóтворення В.ê. поділяють на 5 êате-
ãорій — êоêсове, жирне, опіснене êоêсове, ãазове і слаб-
êоспіêливе. В Уêраїні віднесення вóãілля до цієї ãрóпи пе-
редóсім базóється на йоãо придатності для виробництва
êондиційноãо доменноãо êоêсó. До В.ê. відносять вóãілля
мароê Г, ГЖ, Ж, КЖ, К, К2, ОС і СС з поділом на технол.
ãрóпи за спіêливістю. В.ê. відоме ó вóãленосних формаціях
від êарбонó до палеоãенó вêлючно, однаê понад 90% йоãо
запасів сêонцентровано в басейнах і родов. êарбонó і пермі.
Значні запаси В.ê. знаходяться в Донецьêомó бас. (Уêра-
їна), Печорсьêомó, Кізеловсьêомó, Кóзнецьêомó, Півде-
нно яêóтсьêомó, Тóнãóсьêомó бас. (РФ), Аппалачсьêомó,
Західномó, Юінта, Грін-Рівер (США), Нортамберлендсь-
êомó, Південноóельсьêомó, Ланêаширсьêомó і Йорê-
ширсьêомó бас. (Велиêобританія), Нижньорейнсь-
êо-Вестфальсьêомó або Рóрсьêомó, Нижньовестфальсь-
êомó (ФРН), Верхньо- і Нижньосілезьêомó, Люблінсьê-
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омó (Польща), Льєжсьêомó (Бельãія), Боêаро, Раніãандж,
Джхарія (Індія), Альберта (Канада), Боóен, Новий Півд.
Уельс (Австралія), Шаньсі, Датóн (Китай), а таêож в
Монãолії, Чехії та ін.
ВУГІЛЛЯ РЯДОВЕ,  -…, -оãо, с.  — Див. рядове вóãілля.
ВУГІЛЛЯ СОЛОНЕ (ВС),  -…, -оãо, с. * р. соленый óãоль,
а. salty coal, н. saline Kohle f, Salzkohle f  — це вóãілля виêоп-
не, здебільшоãо низьêоãо стóпеня метаморфізмó, з висо-
êим вмістом сполóê (солей) лóжних металів, насамперед,
натрію. Звичайне вóãілля має вміст оêсидó натрію (Na2O)
ó золі менше 1-2%, тоді яê солоне — від деêільêох до деся-
ти і більше відсотêів. Більшість дослідниêів яê êритерій
“солоності" вóãілля виêористовóють вміст оêсидó натрію ó
вóãіллі або йоãо золі. У США солоним вважають вóãілля із
вмістом Na2O понад 0,5% на сóхó масó або понад 4% в золі,
в ФРН до солоних відносять вóãілля з вмістом Na2O в золі
понад 2%. У СРСР деяêі дослідниêи за êритерій солоності
приймали вміст оêсидó натрію 2% в золі або 0,3% на сóхó
масó вóãілля. У той же час всесоюзний теплотехнічний ін-
ститóт (ВТИ, 90 рр. ХХ ст.) прийняв яê пороãовий вміст
Na2O ó вóãіллі 0,4%. Інститóтом ãеолоãічних наóê НАН Уê-
раїни вирішено вважати солоним вóãілля, що містить 5,5%
оêсидів натрію в золі. У Анãлії та Австралії прийнято два
êритерії виділення солоноãо вóãілля — за вмістом оêсидó
натрію (пороãові значення: 4,5% ó золі і 1% ó сóхомó вóã-
іллі) і вмістó хлорó на сóхó масó вóãілля — 0,5% хлорó вва-
жається ãранично допóстимим. Сóчасна методиêа відн-
есення вóãілля до солоних за вмістом в них (або їх золі) оê-
сидó натрію на дóмêó óêраїнсьêих вчених недосêонала.
При підвищеномó вмісті ó вóãіллі сполóê натрію з висо-
êою температóрою плавлення (силіêатний натрій) неãа-
тивних явищ, пов'язаних зі шлаêóванням при їх спаленні,
не відбóвається. Вони мають місце тільêи при наявності
леãêоплавêих сполóê Na — хлоридó, сóльфатó або ãóматів
натрію. Виходячи з цих óявлень в Інститóті фізиêо-ор-
ãанічної хімії і вóãлехімії НАН Уêраїни запропонований
більш досêоналий спосіб віднесення вóãілля до солоноãо,
за яêим враховóють тільêи леãêоплавêі сполóêи натрію.
Внаслідоê висоêоãо вмістó леãêоêиплячих солей лóжних
металів при спалюванні таêоãо вóãілля виниêають трóд-
нощі через шлаêóвання поверхонь наãрівó, êорозію облад-
нання, а таêож забрóднення довêілля виêидами хлорвмі-
сних речовин та тоêсичних сполóê міêроелементів. За сó-
часними ãеолоãічними даними вóãілля таêоãо типó роз-
повсюджене в різних êóточêах світó: ó Європі (Німеччина,
Чехія, Польща, Велиêа Британія, Росія, Уêраїна), Аме-
риці (США), Азії (Казахстан, Росія), Австралії. В Уêраїні
відомі значні поêлади (понад 10 млрд т) солоноãо вóãілля:
Новомосêовсьêе (Дніпропетровсьêа обл.) та Боãданівсьêе
(Лóãансьêа обл.) родовища. Перше з названих містить со-
лоне вóãілля з дóже висоêим вмістом солей (Na2O ó золі
4-16%). Питання про джерело та час «засолення» сêлада-
ють і досі предмет дисêóсій. Найбільш розповсюдженою є
точêа зорó про епіãенетичне (тобто після формóвання
поêладів палива) походження солоності — завдяêи баãа-
тоêратній дії морсьêої води. Однаê ця ãіпотеза не є за-
ãальноприйнятою. Застосóвання сóчасних методів дослі-
дження (рентãенофазовий аналіз, озолення ó низьêотемпе-
ратóрній плазмі, сêанóюча елеêтронна міêросêопія, спеêт-
ральні аналізи) протяãом останніх десяти роêів допомоãло
встановити більш детально не тільêи особливості сêладó
природних мінералів солоноãо вóãілля Новомосêовсьêоãо
родовища, а й стрóêтóрнó орãанізацію їх орãанічної маси.

За сóчасними óявленнями орãанічна маса солоноãо вóãілля
(ОМВ) представлена яê природна сполóêа вêлючення, де
частинêами-“ãосподарями” є маêромолеêóлярні впоряд-
êовані стрóêтóрні одиниці з фóнêціональними ãрóпами і
хелатоóтворюючими фраãментами, а частинêами-“ãос-
тями” є ãідратовані йони натрію, хлорó та заліза. При цьо-
мó ó ВС спостеріãається поєднання властивостей вóãілля
низьêої та висоêої стадій метаморфізмó. Одержані дані
щодо Новомосêовсьêоãо солоноãо вóãілля дозволили
запропонóвати нетрадиційні шляхи їх виêористання (яê
природні сорбенти блаãородних металів, яê сировинó для
одержання аґломерованоãо палива із зниженим вмістом
солей та підвищеною êалорійністю, яê джерело синтетич-
ноãо рідêоãо палива та ãóмінових êислот, що мають вели-
êий праêтичний попит). Крім тоãо, розроблено ряд тех-
нолоãій, що передбачають знесолення вóãілля водною про-
мивêою або йоãо розóбожóвання (збіднювання) перед ви-
êористанням. Розвідані запаси ВС в Уêраїні оцінюються в
12 млрд т — 10 млрд т. в Західномó Донбасі і 2 млрд т ó
Північномó Донбасі. Т.Г. Шендриê.
ВУГІЛЬНА ПИЛКА,  -ої, -и, ж. * р. óãольная пила, а. coal
saw; н. Kohlensage f  — виїмêова ãірнича машина з êанат-
ним, ланцюãовим або êанатно-ланцюãовим робочим ор-
ãаном. Призначена для виїмêи вóãілля на тонêих і дóже
тонêих êрóтих пластах м’яêоãо і сер. міцності вóãілля в
óмовах стійêих боêових порід. Осн. елементи В.п.: виêо-
навчий орãан ó виãляді êаната (діаметр 16-18 мм) або êо-
рабельноãо ланцюãа, з насадженими на них через êожні
0,7-1 м (зафіêсованими стопорними болтами) фрезами
(10-12 шт.) з зóбцями, яêі армóються пластинами з твер-
дих сплавів; привод, яêий надає пилці зворотно-постó-
пальноãо рóхó і здійснює одночасно її подачó на вибій; на-
правляючі блоêи, яêі встановлюються ó вентиляц. штреêó
біля ãирла свердловин. У зв'язêó з велиêими втратами вóãі-
лля (до 50%), сêладністю випóсêó видобóтоãо вóãілля і ве-
лиêою êільêістю неãабаритних ãрóдоê, В.п. на сóчасних
шахтах поширення не отримали. 
ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. óãольная
промышленность, а. coal industry, н. Kohleindustrie f  — базо-
ва ãалóзь ãосподарства, що здійснює розвідóвання й видо-
бóвання êам’яноãо та бóроãо вóãілля. Видобóтоê êам’яноãо
вóãілля розпочався в Уêраїні ó дрóãій половині ХVІІІ ст.,
але він набрав розмахó тільêи ó 1870-х роêах. Йоãо ріст
видно з таблиці:

На 01.01.1996 ó вóãільній промисловості працювало 740 тис.
чол. Основний вóãільний басейн Уêраїни — Донецьêий.
Значна частина вóãілля заляãає ó Львівсьêо-Волинсьêомó
êам’яновóãільномó та Дніпровсьêомó бóровóãільномó басей-
нах. Освоюються нові вóãільні райони — Західний Донбас

Ріê 1880 1890 1900 1910 1913 1920 1925 1929 1935 

Вóãілля, 
млн т

1,3 2,9 10,7 16,3 23,5 4,1 18,2 30,5 59,7

Ріê 1940 1945 1950 1955 1959 1961 1963 1965 1967 

Вóãілля, 
млн т

83,3 30,1 76,4 116,3 167,3 171,5 179,7 194,3 199,0

Ріê 1969 1971 1973 1975 1976 1977 1979 1981 1983 

Вóãілля, 
млн т

204,4 209,4 112,6 215,7 218,1 217,2 204,7 191,1 190,9

Ріê 1985 1987 1990 1996 1999 2000 2001 2002 2003 

Вóãілля, 
млн т

189 191,9 164,8 75,4 81 81,1 83,4 81,8 79,3
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(Дніпропетровсьêа обл.) і Південний Донбас (між До-
нецьêом і Маріóполем). В.п. Уêраїни постачає свою про-
дóêцію для потреб елеêтроенерãетиêи (майже 38 % від за-
ãальноãо обсяãó поставоê), êоêсохімії (22 %), населення
(11 %), êомóнально-побóтових (3 %) та ін. споживачів (26
%). Галóзь є сêладним виробничо-технічним êомплеêсом,
що сêладається з êільêох підãалóзей. У сêладі В.п. діють
бл. 180 шахт і 3 розрізи, біля 60 збаãачóвальних фабриê, 3
шахтобóдівні êомбінати, 17 заводів вóãільноãо машинобó-
дóвання, 20 ãалóзевих інститóтів, ãірничорятóвальна
слóжба, спеціалізовані об’єднання і виробництва з ремон-
тó, налаãодження й обслóãовóвання ãірничо-шахтноãо óс-
татêóвання, розв’язання еêолоãічних проблем, ãеолоãі-
чної розвідêи, залізничноãо та автомобільноãо тран-
спортó, торãівлі, об’єêти соціальної сфери тощо. У вóãіл-
ьній промисловості праêтично повністю завершено механ-
ізацію виймання вóãілля, доставêó вóãілля в очисних вибоях,
відêатêó вóãілля, навантаження вóãілля ó залізничні ваãони.
Проãрама розвитêó В.п. до 2005 р. яê один з стратеãічних
напрямêів  передбачає рестрóêтóризацію ãалóзі з необ-
хідністю заêриття нерентабельних шахт. До 2005 р. до цієї
êатеãорії потенційно віднесено близьêо 100 шахт, 30 з
яêих забезпечені запасами до 5 роêів. В.С.Білецьêий.
ВУГІЛЬНЕ РОДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. óãольное место-
рождение, а. coalfield, сoal deposit; н. Kohlenlagerstätte f — про-
сторово відоêремлена площа поширення вóãленосної фор-
мації, що містить вóãільні пласти, розробêа яêих еêономі-
чно доцільна. Межі В.р., звичайно, визначаються êонтó-
рами ерозійноãо зрізó вóãленосної формації, розривними
порóшеннями, літолоãо-фаціальними і стрóêтóрними
особливостями заляãання вóãленосних відêладів. При по-
хиломó і êрóтомó заляãанні вóãленосних відêладів межі
В.р. на ãлибині приймаються за ãоризонтом, до яêоãо
техніêо-еêономічні розрахóнêи (êондиції) підтверджóють
доцільність розробêи.
ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН,  -оãо, -ó, ч. * р. óãольный бассейн,
а. coal basin; н. Kohlenbecken n, Kohlenrevier n, Kohlenbassin n 
— велиêа за розмірами і масштабом вóãлепроявó площа
неперервноãо або острівноãо (територіально роз'єднано-
ãо) поширення вóãленосних формацій, óтворення яêих є
наслідêом ãеол. розвитêó в певний період історії Землі
єдиної теêтоніч. стрóêтóри. Входить до сêладó вóãленос-
них провінцій і вóзлів вóãлеóтворення. Межі В.б. визнача-
ються сóчасним ерозійним зрізом вóãленосних відêладів
або велиêими розломами. В.б. поділяють: за віêом вóãлеóт-
ворення — на періоди або епохи (палеозойсьêі, мезозойсьêі,
êайнозойсьêі, êам’яновóãільні, пермсьêі, юрсьêі, êрейдові,
палеоãенові тощо); за óмовами торфо- і вóãлеóтворення —
на паралічні і лімнічні; за природними типами вóãілля —
на бóровóã., êам.-вóã. і антрацитові; за положенням вóãле-
носних формацій відносно поверхні — на відêриті (оãолені)
і заêриті. Територія В.б. поділяється на ãеол.-пром. р-ни,
виділені з óрахóванням принципових відмінностей в теê-
тоніч. бóдові і яêості вóãілля, історії ãеол. вивчення і пром.
освоєння їх оêремих частин. У межах ãеол.-пром. р-нів в
ряді випадêів виділяються відособлені вóãільні родовища,
межами яêих приймаються фаціальні або теêтонічні зони,
а іноді і оêр. елементи ороãідроãрафії. Заãальне число В.б.
світó досяãає деê. сотень. В Уêраїні найбільший В.б. —
Донецьêий (97,6% запасів вóãілля Уêраїни). В.С. Білец-
ьêий, В.І. Саранчóê.
ВУГІЛЬНИЙ ПЛАСТ,  -оãо, -а, ч. * р. óãольный пласт, а.
coal seam, coal bed; н. Kohlenflöz n, Kohlenschicht f  — форма

заляãання вóãілля виêопноãо ó виãляді плито- і лінзопо-
дібних тіл з невелиêою в порівнянні з площею поширення

потóжністю. Потóжність В.п. êоливається від десятêів см
до 10-25 м; при цьомó більшість пластів витримóють свою
потóжність на площах в десятêи і сотні êм2. В.п. можóть
бóти простої і, частіше, сêладної, бóдови. Значно поши-
рені В.п. дóже сêладної бóдови, представлені баãаторазо-
вим черãóванням в їх розрізі шарів вóãілля і вмісними поро-
дами. Контаêти вóãілля з ними можóть бóти різêими або
постóповими. У праêтиці підземної розробêи вóãілля В.п.
за êóтом падіння і потóжністю поділяють на таêі ãрóпи: за
êóтом падіння — полоãі (до 18о), похилі (19-35о), êрóтопо-
хилі (36-55о) і êрóті (56-90о); за потóжністю — дóже тонêі
(до 0,7 м), тонêі (0,71-1,2 м), сер. потóжності (1,25-3,5 м),
потóжні (понад 3,51 м). Ниж. межа робочої потóжності
В.п. на Донбасі — до 0,5-0,55м. Кóт падіння і потóжність

В.п. в значній мірі обóмовлюють системó йоãо розробêи і
способи óправління поêрівлею в очисних вибоях, механіз-
ацію очисних робіт тощо.
ВУГІЛЬНИЙ РОЗРІЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. óãольный разрез, а.
opencast coal mine, strip mine; н. Kohlentagebau m  — ãірниче
підприємство по видобóтêó вóãілля відêритим способом.
Див. êар’єр. 
ВУГІЛЬНІ КУЛІ,  -их, -ль, мн. * р. óãольные почêи, óãоль-
ные шары; а. coal balls; н. Torfdolomit m  — оêрóãлі óтворен-
ня (êонêреції) доломітó (рідше êарбонатів заліза або мар-
ãанцю) різної величини, яêі зóстрічаються ó вóãільних
пластах. У них містяться домішêи вóãлистої речовини і рос-

Рис. Усêладнення морфолоãії і заляãання вóãільних пластів ó резóль-
таті: а – нерівностей ложа торфовиêа; б – прониêнення ó вóãілля 
пісêовиêів; в, ã – розмивів; д – êарстових просадоê; е – виãоряння 
вóãілля з óтворенням т.зв. «ãорільниêів»; ж – пониêнення маãма-
тичних тіл; з – міжамплітóдної теêтонічної порóшеності. 1 – 
вóãілля; 2 – ãлина; 3 – алевроліт; 4 – маãматичні породи; 5 – 

«ãорільниêи»; 6 – розривні порóшення.

Рис. Розщеплення вóãільних пластів.



ВУГ — ВУГ 196

линні залишêи, яêі добре збереãлися. Колір В.ê. чорний
або темно-сірий. У вóãільних пластах зóстрічаються êолче-
данні, ãлинисті В.ê.
ВУГЛЕВОДНІ,  -ів, мн. * р. óãлеводороды, а. hydrocarbons,
н. Kohlenwasserstoffe m pl  — орãанічні аліфатичні, аліциê-
лічні та ароматичні сполóêи, молеêóли яêих сêладаються з
атомів вóãлецю і водню. Напр., СН4 (метан), Н2C=CН2

(етилен), С6Н6 (бензол) тощо. В. óтворюють ãомолоãічні
ряди. У природі В. зóстрічаються в рідêомó, твердомó і ãа-
зоподібномó стані. У розсіяномó виãляді присóтні в ат-
мосфері, воді, (êероãен), в êонцентрованомó — ó поêладах
вóãілля, нафти, ãазó, ãазоãідратів. У залежності від бóдови
розрізнюють ациêлічні (аліфатичні) В., в молеêóлах яêих
атоми óтворюють лінійні або розãалóжені ланцюãи, та із-
оциêлічні, (êарбоциêлічні) В., молеêóли яêих являють со-
бою циêли (êільця) трьох і більше атомів С. А ц и ê л і ч н
і  В. поділяються на насичені (аліфатичні), що мають
тільêи прості зв'язêи (метан і йоãо ãомолоãи), і ненаси-
чені, в молеêóлах яêих є êратні зв'язêи — подвійні і пот-
рійні. Наявність êратних зв'язêів зóмовлює здатність В.
цих ãомолоãіч. рядів до реаêцій приєднання і полімериз-
ації. Насичені В. метановоãо рядó (алêани, парафіни) є
осн. сêладовою частиною нафт і ãазів природних ãорючих. І
з о ц и ê л і ч н і  В. поділяються на аліциêлічні і арома-
тичні з êільцеподібною стрóêтóрою з 6 вóãлецевих атомів
(бензольне êільце). Ароматичні поліциêлічні стрóêтóри
властиві ãóмóсовим різновидам речовини орãанічної і ê-ть їх
зростає по мірі метаморфізмó, з наближенням стрóêтóри
орãаніч. речовини до стрóêтóри ãрафітó. Завжди присóтні в
нафтах, але рідêо переважають в їх сêладі над ін. В. Див.
важêі вóãлеводні.
ВУГЛЕВОДНІ АЛЬТЕРНАНТНІ,  -ів, -их, мн. * р. аль-
тернантные óãлеводороды; а. alternant hydrocarbons; н. al-
ternante Kohlenwasserstoffe m pl  — êон'юãовані вóãлеводні,
яê ароматичні, таê і неароматичні, в яêих êільêість по-
черãово позначених і не позначених атомів вóãлецю од-
наêова, напр., С*Н2=СН-С*Н=СН2 (альтернантний),
С*Н2=СН=С*Н-СН=С*Н2 (неальтернантний).
ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ,  -…, с. * р. óãлеобоãащение, а. coal
preparation, н. Kohlenaufbereitung f  — ãалóзь вóãільноãо ви-
робництва, яêа здійснює механічнó переробêó вóãілля ви-
êопноãо в êонцентрати для êоêсóвання, теплоенерãетич-
них, побóтових потреб та технолоãічних виробництв. Див.
êомбайни вóãлемийні, відсаджóвальні машини, важêо-
середовищні сепаратори, флотація.
ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ,  -оãо, -ó, ч., вóãлеводню діоêсид,
-…, -ó, ч. * р. óãлеêислый ãаз, а. carbon dioxide, н. Kohlensäure
f, gasförmige Kohlensäure f, Kohlendioxyd n  —  (СО2), тривêа
хімічна сполóêа, поширена в природних ãазах, що містять
йоãо в êільêості від деêільêох відсотêів до праêтично чис-
тоãо В.ã. Безбарвний, має êислóватий смаê і запах. Є êінц-
евим продóêтом  оêиснення вóãлецю, не ãорить, не підтр-
имóє ãоріння і дихання. Тоêсична дія В.ã. виявляється
при йоãо вмісті в повітрі 3-4% і поляãає в подразненні ди-
хальних шляхів, запамороченні, ãоловномó болі, шóмі ó
вóхах, психічномó збóдженні, непритомномó стані. При
виділенні В.ã. з підошви виробêи і відсóтності аêтивноãо
стрóменя повітря в нижній частині її можóть óтворювати-
ся застійні зони з висоêою êонцентрацією. В рóдниêовій
атмосфері В.ã. присóтній завжди, бо óтворюється ó вели-
êій êільêості за рахóноê біохімічних та хімічних реаêцій
оêиснення, що протіêають в ãірничих виробêах. Звичайно
виділення природноãо В.ã. в ãірничі виробêи незначні, ви-

нятêами є виділення В.ã. маãматичноãо походження в де-
яêих вóãільних та êалійних родовищах. Граничний допóс-
тимий вміст СО2 в шахтномó повітрі 0,5-1% (за об’ємом).
При 10% настóпає непритомність, при 20-25% — смер-
тельне отрóєння. Перша допомоãа при отрóєнні поляãає ó
винесенні потерпілоãо на свіже повітря, проведенні штóч-
ноãо дихання. 
ВУГЛЕКИСЛІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. óãлеêислые воды,
а. acidulated water, acidulous water; н. kohlensaueres Wasser n
— підземні води, що містять понад 500 мã/л розчиненоãо
СО2. Формóвання В.в. пов’язане з ендоãенними процеса-
ми. В Уêраїні В.в. широêо застосовóються для бальнеоло-
ãічних цілей (êóрорти Карпат).
ВУГЛЕМИЙНІ КОМБАЙНИ,  -их, -ів, мн.  — Див. êом-
байни вóãлемийні.
ВУГЛЕНОСНА ПЛОЩА,  -ої, -і, ж. * р. óãленосная пло-
щадь, а. coal-bearing area; н. Kohlenfeld n  — велиêа, сóмірна
за розмірами з вóãільними басейнами територія, в межах
яêої на основі сприятливих ãеол. передóмов, а таêож на-
явності непов'язаних в єдиномó стрóêтóрномó плані
роз'єднаних поодиноêих вóãільних родов. або вóãлепроявів
передбачається можливість велиêомасштабноãо вóãлеóт-
ворення. Менш значні за розмірами і масштабами лоêаліз-
ації вóãлеóтворення В.п. виділяються яê вóãленосні р-ни. 
ВУГЛЕНОСНА ПРОВІНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. óãленосная
провинция, а. coal-bearing province; н. Kohlenprovinz f  — об-
ширна сóцільна або переривчаста площа вóãлеóтворення,
яêе протіêало ó схожих палеоãеоãр. óмовах. Термін В.п.
відображає масштабність і тривалість оптим. поєднання
ландшафтно-êліматич., фітолоãіч. і теêтоніч. передóмов.
Ареали поширення рослинних співтовариств (фітоãеоãр.
провінцій) фіêсóвали час вóãлеóтворення, а в поєднанні з
теêтоніч. режимом, яêий зóмовлював наêопичення рос-
линноãо матеріалó і йоãо поховання ó надрах — місцепол-
оження велиêих і дрібних вóзлів вóãлеóтворення вóãленос-
них формацій. 
ВУГЛЕНОСНА ТОВЩА,  -ої, -і, ж. *  р. óãленосная тол-
ща, а. coal measures, coal-bearing strata; н. Kohlengebirge n,
Kohlengestein m, Kohlenmittel n  — êомплеêс осадових від-
êладів, що містить в собі вóãільні пласти. В.т. — óмовне по-
няття, яêе виêористовóється при розвідці і ãеол.-пром.
оцінці вóãільних родов., при хараêтеристиці їх вóãленос-
ності і ãірничо-ãеол. óмов розробêи. Вêлючає іноді повні-
стю малопотóжнó вóãленоснó формацію, здебільшоãо —
найбільш продóêтивнó частинó розрізó потóжних вóãленос-
них формацій. 
ВУГЛЕНОСНА ФОРМАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. óãленосная
формация, а. coal-bearing formation, carboniferous formation,
coal measures; н. kohlenführende Formation f  — поліфаціа-
льна, ритмічно побóдована товща параãенетично пов'яза-
них між собою êомплеêсів вóãленосних порід, яêа óтво-
рюється внаслідоê взаємодії сприятливих для вóãлеóтво-
рення ãеотеêтоніч. і фаціальних чинниêів. У залежності від
хараêтерó та історії розвитêó стрóêтóр земної êори, в яêих
відбóвалося óтворення В.ф., площі безперервноãо їх по-
ширення êоливаються від деê. êм2 до десятêів і сотень тис.
êм2, потóжності — від десятêів м до деê. êм. Розрізи потóж-
них В.ф. поділяються на серії, світи, підсвіти, ãоризонти
за віêовим принципом. При відсóтності чітêих віêових
êритеріїв стратиãрафічне розділення В.ф. проводиться з
óрахóванням відмінностей в літолоãіч. сêладі порід, про-
дóêтивності розрізó, ознаê тимчасових перерв ó осадона-
êопиченні і вóãлеóтворенні. Існóють численні êласифіê-
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ації В.ф., яêі враховóють причинність і взаємозв'язоê чин-
ниêів їх óтворення, специфіêó сêладó, бóдови, êільêісних і
яêісних хараêтеристиê вóãленосності.
ВУГЛЕНОСНИЙ РАЙОН,  -оãо, -ó, ч. * р. óãленосный
район, а. coal-bearing area, н. Kohlenrevier n  — частина
площі в межах вóãільноãо басейнó, виділення яêої зóмовле-
не ãеолоãічними (напр., теêтонічною бóдовою) або адмін-
істративно-ãосподарсьêими особливостями.
ВУГЛЕНОСНІСТЬ,  -ості, ж. * р. óãленосность, а. tenor of
coal, coal content, presence of coal; н. Kohlenführung f  — вели-
чина, що хараêтеризóється даними про êільêість вóãільних
пластів, потóжність і бóдовó êожноãо з них, розподіл їх ó
розрізі вóãленосної товщі, формó поêладів, петроãрафічні
типи, хіміêо-технолоãічні хараêтеристиêи та óмови óтво-
рення вóãілля. Для порівняльної хараêтеристиêи В. вóãіл-
ьних басейнів, родовищ, а таêож для êільêісної оцінêи про-
ãнозних ресóрсів вóãілля на слабêо вивчених територіях ви-
êористовóються êоеф. вóãленосності та вóãлещільність. К о
е ф і ц і є н т  в ó ã л е н о с н о с т і  виражається процентним
відношенням сóмарної потóжності всіх або тільêи робочих
пластів до заãальної потóжності вóãленосних формацій, що їх
óтримóють. В ó ã л е щ і л ь н і с т ь  виражається в êільêості
запасів вóãілля, óêладених ó вóãленосній формації (світі, ãо-
ризонті), на одиницю площі її заãальноãо поширення або в
прийнятих межах ãеол.-пром. оцінêи. Для оêремих
ãеол.-пром. р-нів Донецьêоãо бас. заãальна вóãілещільність
(з óрахóванням запасів ó вóãільних пластах потóжністю по-
над 0,45 м) êоливається в межах 1-10 млн т/êм2, пром. (за-
пасів ó робочих пластах) 1,2-5 млн т/êм2. Значення вóãле-
щільності Дніпровсьêоãо бас. 2,7-12 млн т/êм2.
ВУГЛЕПРОВОДИ,  -ів, мн. * р. óãлепроводы, а. coal pipe-
lines, н. Kohlenrohrleitungen f pl  — засіб ãідравлічноãо
транспортóвання вóãілля. Промислові В. застосовóються
при транспортóванні вóãілля з ãідрошахти на поверхню і
далі до збаãачóвальної фабриêи. Маãістральні В. призна-
чені для передачі вóãілля на далеêі відстані — від сотень до
тисяч êм. Найбільший з діючих вóãлепроводів — Блеê-Ме-
за (Black Mesa), США.  Йоãо довжина — 440 êм, діаметр
робочої трóби — 457-366 мм., вантажопотіê — 4,4 млн т на
ріê, êрóпність вóãілля, яêе транспортóється В. — 0-1,2 мм.
Див. таêож ãідравлічний транспорт.
ВУГЛЕПРОЯВИ,  -ів, мн. * р. óãлепроявления, а. coal mani-
festation; н. Kohlenauftreten n  — природні сêóпчення ви-
êопноãо вóãілля невелиêих або нез’ясованих розмірів. При
позитивних резóльтатах настóпної розвідêи В. може бóти
переведено в розряд родовищ.
ВУГЛЕСОРТУВАЛЬНЯ,  -і, ж. * р. óãлесортировêа, а.
coal classification (grading) plant, н. Kohlensortierung f  — про-
мислове підприємство, яêе входить до сêладó шахти, для
розсортóвання вóãілля на êласи, а таêож йоãо попередньо-
ãо збаãачення.
ВУГЛЕСОС,  -а, ч. * р. óãлесос, а. coal pump; н. Kohlepumpe
f  — вiдцентровий насос, що застосовóється для переêачó-
вання вóãiльної та вóãiльно-породної ãiдросóмiшi. Вiдрiз-
няється розмiром мiжлопатевих êаналiв, спроможних
пропóсêати шматêи твердоãо матерiалó êрóпнiстю до 100
мм. В. має êонстрóêтивнi особливостi для зниження iн-
тенсивностi ãiдроабразивноãо зносó. Поверхня робочих
орãанiв В. виãотовляється зі зносостiйêих матерiалiв. Тео-
рiя В. iдентична насосам для чистої води, але робочi ха-
раêтеристиêи змiнюються внаслідоê наявності двофазної
рiдини (ãiдросóмiші). У вóãiльнiй промисловостi знайшли за-
стосóвання одноêоліснi та двоêоліснi вóãлесоси. Всi вiт-

чизнянi одноêоліснi В. розроблялися теперiшним НВО
"Хаймеê" (Донецьê, Уêраїна) i виãотовлялися Ясно-
ãорсьêим машинобóдiвним заводом (Росiя). Сóчаснi ро-
боти з вдосêоналення В. спрямованi на пiдвищення зно-
состiйêостi, продовження робочоãо вiêó, пiдвищення на-
порó i подачi. Найбiльше розповсюдження в промисло-
востi знайшли одноêоліснi В. У-450-120, У-900-90 та
У-900-180 (перша цифра — подача в êóб.м, дрóãа — напiр
ó м вод.ст.). Ю.Г.Світлий.
ВУГЛЕУТВОРЕННЯ (ВУГЛЕТВОРЕННЯ),  -…, с. * р.
óãлеобразование, а. coalification; н. Kohlenbildung f  — посл-
ідовне перетворення відмерлих рослин ó вóãілля виêопне. У
заãальномó процесі В. виділяють дві фази: торфоóтворен-
ня і вóãлефіêацію. Ідеальним середовищем торфоóтворен-
ня бóли болота з водою, збідненою êиснем з лóжною рН.
Торф, яêий óтворився в резóльтаті біохім. реаêцій за-
лишêів вищих наземних рослин, бóв вихідним матеріалом
осн. маси виêопноãо вóãілля — ãóмолітів. Осн. процесами
перетворення рослинних залишêів ó першій фазі В. бóли:
ãеліфіêація ліãніно-целюлозних тêанин рослин в анаероб-
них óмовах і перехід продóêтів розêладó цих тêанин до êо-
лоїдноãо станó з подальшим зневодненням і затвердінням
ãелів і óтворенням однорідної маси, яêа цементóвала ін.
êомпоненти; фюзенізація — зневоднення і оêиснення в ае-
робних óмовах ліãніно-целюлозних тêанин і продóêтів
первинної їх ãеліфіêації з частêовим обвóãлюванням рос-
линноãо матеріалó; елювіація — винесення з торфó про-
точними водами êолоїдних продóêтів, що сóпроводжóва-
лося збаãаченням торфó ліпоїдними стійêими до розêладó
êомпонентами рослин; ілювіація — привнесення на пло-
щó торфяниêа розчинених ãóмінових речовин. Бітóмін-
ізація — анаеробний процес розêладó баãатих на жири і
білêи речовинних êомплеêсів нижчих рослин і відмерлих
міêроорãанізмів (зоопланêтонó), яêий призводив до óтво-
рення сапропелю — осн. вихідноãо матеріалó сапропелітів,
та сапроãóмолітів. Дрóãа фаза В.- вóãлефіêація — почина-
лася і протіêала після поховання торфó в надрах Землі
(переêриття йоãо êластичними осадами). У резóльтаті ді-
аãенезó торф перетворювався ó м'яêе бóре вóãілля. Настóп-
ний метаморфізм привів до формóвання широêоãо спеêт-
ра природних різновидів виêопноãо вóãілля — від бóроãо
вóã. до сóперантрацитів. В. — реãіональний процес, яêий
протіêав з різною інтенсивністю в оêр. періоди ãеол.
історії Землі на велиêих площах і лоêальних ділянêах всіх
êонтинентів, де виниêало сприятливе поєднання фітол-
оãіч., êліматич., палеоãеоãрафіч. і ãеотеêтоніч. передóмов.
Початоê масштабноãо В. датóється сер. девоном. Природ-
ним завершенням В. бóв процес рóйнóвання вóãленосних
формацій, що стали внаслідоê заãальноãо підйомó мате-
риêів і ãоротворчих процесів областю розмивó. Цей про-
цес особливо виразно виявився ó верхньопалеозойсьêих
êам.-вóã. бас., яêі сформóвалися в сêладних авлаêоãенах
(Донбас), велиêих ãлибоêих проãинах приãеосинêлінал-
ьних і сêладчастих областей (Кóзнецьêий, Горлівсьêий,
Караãандинсьêий бас.). Див. рослини-вóãлеóтворювачі.
ВУГЛЕФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. óãлефиêация, а. coаlification;
н. Inkohlung f, Kohlenbildung f, Kohlung f  — природний про-
цес стрóêтóрно-молеêóлярноãо перетворення (метамор-
фізації) орãанічної речовини вóãілля під впливом висоêоãо
тисêó та температóр. В. — фаза вóãлеóтворення, в яêій по-
хований в надрах Землі торф послідовно перетворюється
(за відповідних óмов) спочатêó в бóре, потім в êам’яне вóã-
ілля і антрацит. При цьомó підвищóється вміст вóãлецю,
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знижóється вихід летêих речовин, збільшóється відбивна
здатність ãеліфіêованих êомпонентів. Виділяють 2 стадії
В.: діаãенез і метаморфізм вóãілля. У стадії діаãенезó завер-
шóються ãóміфіêація рослинноãо матеріалó, старіння і за-
твердіння êолоїдів, відбóваються деãідратація, виділення
ãазів та ін. діаãенетич. перетворення орãаніч. і мінерал-
ьних êомпонентів, сêладається петроãрафіч. сêлад вóãілля.  
Подальший метаморфізм вóãілля — сóêóпність фізиêо-ме-
ханіч. процесів, зóмовлених тривалим впливом підвищ-
ених температóр і тисêó при занóренні вóãленосних товщ ó
надра Землі, приводить до стрóêтóрно-молеêóлярноãо пе-
ретворення міêроêомпонентів вóãілля та істотних змін їх
хім. сêладó і фіз. властивостей. За сóêóпністю осн. поêаз-
ниêів сêладó і властивостей виділяють 3 стóпені В.: ниж-
чий (бóровóãільний), середній (êам.-вóã.) і вищий (антра-
цитовий). Стóпінь В. вóãілля відображає йоãо ãеолоãічний
віê. “Наймолодше” в ãеолоãічномó відношенні — бóре
вóãілля, “найстаріше” — антрацит. Імовірно, що
швидêість вêазаноãо занóрення визначає своєрідні влас-
тивості вóãілля середньої стадії вóãлефіêації. У заãальномó
безперервномó і безповоротномó процесі В. провідним її
поêазниêом є послідовне наростання в елементномó
сêладі êільêості орãаніч. речовин вóãілля, відносноãо вмі-
стó вóãлецю, зниження вмістó êисню, а на вищих стадіях В.
— водню і азотó. З підвищенням стóпеня В. зростають
блисê і відбивна здатність вóãілля, оптич. анізотропія, мі-
êротвердість, змінюються міêроêрихêість, тріщин-
óватість, люмінесценція, ãóстина орãаніч. маси, ãідрофі-
льність, теплопровідність, елеêтрич. властивості,
швидêість проходження óльтразвóêó, спіêливість, тепло-
та зãоряння. Від стóпеня В. залежать: хім. сêлад, фіз. і тех-
нол. властивості вóãілля, яêі  визначають  можливі  і
найбільш  раціональні напрями йоãо виêористання.
ВУГЛЕХІМІЯ,  -ії, ж. * р. óãлехимия, а. coal fuel chemistry,
н. Kohlechemie f  — ãалóзь хімії, що вивчає походження,
сêлад, бóдовó, властивості твердих ãорючих êопалин, а та-
êож розробляє та здійснює процеси і методи термічної,
хімічної переробêи вóãілля. В. — теоретична основа êоê-

сохімії, процесів хіміêо-технолоãічної переробêи торфó і
сланців, ãазифіêації та ãідроãенізації вóãілля.
ВУГЛЕЦЬ,  -ю, ч. * р. óãлерод, а. carbon, н. Kohlenstoff m  —
хімічний елемент. Символ С, ат.н. 6, ат.м. 12,011. Відомо
деêільêа êристаліч. модифіêацій В.: ãрафіт, алмаз, êарбін,
фóлерен і лонсдейліт, яêі сильно розрізнються за своїми
властивостями. Карбін — штóчно отриманий різновид В.
яêий являє собою дрібноêристаліч. порошоê чорноãо êо-
льорó, êристаліч. стрóêтóра яêоãо хараêтеризóється на-
явністю довãих ланцюжêів атомів В., розташованих пара-
лельно. Гóстина 3,23-3,30. Фóлерен – штóчна і природна
(знайдена в шóнãітах) модифіêація вóãлецю, основна відм-
інність яêої ó êóлеподібній формі молеêóли і специфічних
властивостях. Лонсдейліт виявлений ó метеоритах і отри-
маний штóчно; йоãо стрóêтóра і фіз. властивості остаточ-
но не встановлені. Для В. хараêтерний таêож стан з невре-
ãóльованою стрóêтóрою — т. зв. аморфний В. (сажа, êоêс,
деревне вóãілля). Фіз. властивості “аморфноãо" В. знач-
ною мірою залежать від дисперсності частиноê і від наяв-
ності домішоê. За звичайних óмов В. хім. інертний, при
висоêих т-рах сполóчається з баãатьма елементами, вияв-
ляючи сильні відновні властивості. Найважливіша влас-
тивість В. — здатність йоãо атомів óтворювати міцні хім.
зв'язêи між собою, а таêож між собою та ін. елементами.
Здатність В. óтворювати 4 рівнозначні валентні зв'язêи з
ін. атомами дозволяє бóдóвати вóãлецеві сêелети різних
типів (лінійні, розãалóжені, циêлічні); саме цими власти-
востями і пояснюється виêлючна роль В. в бóдові всіх ор-
ãаніч. сполóê і, зоêрема, всіх живих орãанізмів. Сер. вміст
В. ó земній êорі 2,3·10-2 % (мас); при цьомó осн. маса В.
êонцентрóється в осадових ã.п. В. наêопичóється ó верх.
частині земної êори, де йоãо присóтність пов'язана в осн. з
живою речовиною, êам. вóãіллям, нафтою, антрацитом, а
таêож з доломітами і вапняêами. Відомо понад 100 мін-
ералів В., з яêих найбільш поширені êарбонати êальцію,
маãнію і заліза.  Важливó роль В. має і в êосмосі; на Сонці
В. займає 4-е місце за поширеністю після водню, ãелію і
êисню, бере óчасть ó ядерних процесах.
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ВУГЛИСТИЙ,  -оãо. * р. óãлистый, а. coaly, carbonaceous,
н. Kohlen-  — той, що містить вóãільнó речовинó.
ВУГЛИСТИЙ СЛАНЕЦЬ,  -оãо, -нцю, ч. * р. óãлистый сла-
нец, а. coal shale, carbon shale, н. Kohlenschiefer m  — óщіль-
нена сланцева ãлиниста ãірсьêа порода чорноãо êольорó,
збаãачена вóãлистою речовиною. Домішêи: êварц, слюда.
Часто зóстрічається серед сильно метаморфізованих вóã-
листих товщ.
ВУДКА, ВУДОЧКА,  -и, ж. * р. óдêа, óдочêа; а. catcher; н.
Angel f  — ловильний інстрóмент для витяãóвання із сверд-
ловини дротó, êабеля і êаната, що впали на вибій.
ВУЗОЛ ГІДРОГЕОХІМІЧНИЙ,  -а, -оãо, ч.  — Див. ãідр-
оãеохімічний вóзол.
ВУЗЬКОЗАХОПНА ВИЇМКА,  -ої, -и, ж. * р. óзêоза-
хватная выемêа, а. narrow web mining; н. schmalschneidende
Gewinnung f  — технолоãія робіт в очисномó вибої, при яêій
виїмêа ê.ê. вздовж вибою здійснюється вóзьêими смóãами
0,1-0,9 м (а при стійêій поêрівлі до 1,2 м). Осн. особливості
В.в.: рóйнóвання ê.ê. виймальною машиною в зоні її
найбільшоãо відтисêó під дією ãірничоãо тисêó; підтримêа
поêрівлі в лаві безстояêовим êріпленням; застосóвання яê
доставочної машини безрозбірноãо êонвеєра. Основні пе-
реваãи перед широêозахопною виїмêою: більш висоêий êо-
еф. машинноãо часó виїмêової машини; маêс. виêо-
ристання ãірничоãо тисêó для ослаблення привибійної
частини пласта ê.ê., що значно знижóє енерãоємність
процесó рóйнóвання і полеãшóє створення висоêопродóê-
тивних виїмêових машин відносно невелиêих розмірів з
висоêими швидêостями подачі; можливість створення
механізов. êомплеêсів і аґреґатів  тощо.
ВУЛКАНИ,  -ів, мн. * р. вóл-
êаны, а. volcanoes; н. Vulkane m
pl  — ãеолоãічні óтворення, що
виниêають над êаналами і тр-
іщинами в земній êорі, по яêих
відбóваються виверження ла-
ви, ãарячих ãазів та óламêів
ãірсьêих порід. Залежно від
сêладó і в’язêості продóêтів
виверження розрізняють êо-
нóсо- та êóполоподібні, щи-
тові й масивні вóлêани. Ос-
новною причиною вивержен-
ня вóлêана є тисê ãазів ó маãмі.
Вóлêани поділяють на діючі
(виверження чи прояви діял-
ьності мали місце за останні
3500 роêів), потенційно діючі
(виверження 3500-13500 роêів
томó), óмовно зãаслі (збереãли
свої зовнішні форми) і зãаслі. 
Всьоãо на Землі відомо понад
1340 вóлêанів, з них близьêо
950 діючих. На дóмêó деяêих
дослідниêів, найбільшим вóлêаном Землі є Йєллоóс-
тонсьêий (шт. Вайомінã, США), яêий належить до зãас-
лих (останнє потóжне виверження відбóлося 600 тис. р.
томó). Але за останні 100 роêів зафіêсовано підняття цен-
трó êальдери цьоãо вóлêана на 8 м, що свідчить про збіл-
ьшення внóтрішньоãо тисêó. Cильними виверженнями
відомий В. Краêатаó, яêий знаходиться в Зондсьêій про-
тоці між о-вами Ява і Сóматра, вис. 813 м — під час йоãо
виверження ó 1883 р. випало понад 18 êм3 попелó, воно

виêлиêало цóнамі (20 м) і призвело до десятêів тис. жертв.
Найбільш êатастрофічними в історії людства таêож вва-
жаються виверження індонезійсьêоãо вóлêанó Тоба (74
тис. роêів назад та ó 1815 р.). 
Щорічно на Землі спостер-
іãається бл. 50 вивержень вóл-
êанів. Залежно від форми
підвідних êаналів розрізняють
вóлêани центральні й тр-
іщинні, за ãлибиною маãма-
тичних воãнищ — мантійноãо
(30-70 êм і більше), êоровоãо
(5-45 êм) і змішаноãо живлен-
ня. Вóлêани частіше за все
розташовані в теêтонічно аê-
тивних областях, найбільше їх
— на острівних дóãах і в ãорах.
В. Землі виносять на поверх-
ню в сер. не менше за 5-6 êм3

вóлêаніч. матеріалó на ріê,
приблизно 80% яêоãо припа-
дає на підводні вóлêани і лише 20% на наземні.  Найбільш

інтенсивне винесення вóлêаніч. матеріалó (бл. 4 êм3 на
ріê) відбóвається вздовж рифтових зон серединно-оêеа-
нічних хребтів. Маêс. відносна висота (перевищення вер-
шини êонóса над основою) діючих В. Землі досяãає в оêе-
анах — 9 êм, на острівних дóãах — 6 êм, в ãірсьêих спо-
рóдах — 3 êм. В оêеанах відомі тільêи В. мантійноãо жив-
лення (Кілаóеа на Гавайсьêих о-вах, Тейде на о. Тенеріфе
та ін.), а на острівних дóãах і êонтинентальних платфор-
мах — мантійноãо, êоровоãо і змішаноãо (Ключевсьêа Со-
пêа, Шивелóч і Каримсьêа Сопêа на Камчатці, Кіліманд-
жаро в Африці, Везóвій в Італії і т.д.) живлення, в ãірсьêих
спорóдах — тільêи êорові (Ельбрóс на Кавêазі, Лас-

Виверження вóлêанó Везóвій. 
1979 р.

Вóлêан Боê’юрон (Boqueron) 
на о-ві Сан-Бенедиêт.

Рис. Перетин типовоãо вóлêанó: 1 – плóтонічні породи; 2 – осадові 
породи; 3 – тріщина, яêа може розвинóтися в новий êратер; 4 – 
ранній êонóс-êратер; 5 – лава; 6 – новий вóлêанічний êонóс; 7 – 

пил та зола; 8 – зãаслий êратер; 9 – базальти, ґраніт.

Рис. Схема вóлêанічноãо êонóсó: 1 – нова лава; 2 – середній або 
зãаслий êратер; 3 – тліючі êонóси між шарами лави; 

4 – лава.

Вóлêан Olympus на Марсі. 
Висота 25 êм. Діаметр ó ос-
нові бл. 600 êм. Фото зробле-
но з бортó êосмічноãо апара-

та «Марінер-9».
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сен-Піê в Півн. Америці, ін.). У залежності від êільêості,
співвідношення вóлêаніч. продóêтів (ãазоподібних, рі-
дêих і твердих), в'язêості лав виділені чотири ãол. типи ви-
вержень: ефóзивний, змішаний, еêстрóзивний і еêспло-
зивний або, відповідно, — ãавайсьêий, стромболіансьêий,
êóпольний і вóлêановий. На території Уêраїни древні
(мезо-êайнозойсьêі) вóлêанічні стрóêтóри виявлено ó
ãірсьêих масивах Карпат та Кримó. В.С.Білецьêий.
ВУЛКАНИ ГРЯЗЬОВІ,  -ів, -их, мн. — Див. ãрязьовий
вóлêан (сальза).
ВУЛКАНІЗМ,  -ó, ч. * р. вóлêанизм, а. vulcanism; н. Vulka-
nismus m  — сóêóпність явищ, пов'язаних з  óтворенням та
переміщенням маãм ó ãлибинах Землі та їх виверженням з
надр на поверхню сóші або дно морів і оêеанів ó виãляді
лав, піроêластич. матеріалó і вóлêаніч. ãазів. При вóлêаніч.
діяльності в земних ãлибинах óтворюються маãматич. воã-
нища і êанали, ã.п. навêоло яêих можóть змінюватися  під
впливом висоêої т-ри і хім. впливів маãми. На земній по-
верхні виниêають вóлêаніч. êонóси (див. вóлêани), êóполи
вóлêанічні, êальдери, лавові потоêи, пемзові поêривала,
ґейзери, ãарячі джерела і т.д. В процесі В. в атмосферó вид-
іляється велиêа ê-ть вóлêанічних ãазів, яêі слóжать осно-
вою для формóвання атмосфери та ãідросфери. Розрізн-
яють платформний, ãеосинêлінальний і ороãенний В., а
таêож наземний і підводний В. Найбільш інтенсивний В.
в нашó епохó виявляється в серединно-оêеанічних хреб-
тах, в острівних дóãах, рифтових долинах і молодих сêлад-
частих ãірн. ланцюãах на êонтинентах. З В. пов'язане óтво-
рення численних і нерідêо велиêих родов. металічних (рó-
ди золота, срібла, міді, стибію, арсенó і т.і.) і неметалічних
(сірêа, алóніт, борати, бóд. матеріали та ін.) ê.ê. В. — мо-
ãóтній планетарний процес; вóлêани, êальдери, лавові по-
тоêи і поля виявлені таêож на Місяці, Марсі, Мерêóрії,
Венері і сóпóтниêó Юпітера Іо. Вóлêанічна аêтивність Іо
— одна з найбільших в Сонячній системі (бл.8 діючих вóл-
êанів). Швидêість виêидó вóлêанічної речовини на Іо до-
сяãає 1000 м/с (на Землі, напр., ó Етни, вона не перевищóє
51 м/с). В.С.Білецьêий.
ВУЛКАНІТ,  -ó, ч. * р. вóлêанит, а. vulcanite, н. Vulkanit m 
— телóрид міді — CuTe. Сêлад ó %: Cu — 33,24; Te — 66,76.
Синãонія ромбічна. Утворює міêросêопічні дрібні зерна ви-
довженотаблитчастої або неправильної форми. Спайність
ясна по видовженню. Колір світло-бронзовий, жовтóва-
то-бронзовий. Блисê металічний. Тв. 1-2. Дóже анізо-
тропний. Знайдений ó тісномó проростанні з риêардитом і
самородним телóром ó цементі бреêчієподібної породи.
ВУЛКАНІЧНА БОМБА,  -ої, -и, ж. *  р. вóлêаничесêая
бомба, а. volcanic bomb, н. Vulkanbombe f  — застиãла ãрóдêа
лави, виêинóта під час виверження з жерла вóлêана в рідê-
омó стані, форма В.б. залежить від сêладó лави. Рідêі лави
не встиãають вихолонóти в повітрі і при падінні на землю
набóвають êоржоподібної форми. Малов’язêі лави (ба-
зальтові), обертаючись, набóвають в польоті веретенопод-
ібної або ãрóшоподібної форми. В'язêі лави набóвають оê-
рóãлої форми. Розміри В.б. від 5 см до 7 м.
ВУЛКАНІЧНА БРЕКЧІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. вóлêаничесêая
бреêчия, а. volcanic breccia, eruptive breccia; н. Vulkanbrekzie f,
vulkanische Brekzie f  — ãірсьêа порода, що óтворилася із
зцементованих êóтастих вóлêанічних óламêів велиêих
розмірів (понад 32 м), виêинóтих при виверженні вóлêанó. 
ВУЛКАНІЧНЕ СКЛО,  -оãо, -а, с. * р. вóлêаничесêое стеê-
ло, а. volcanic glass; н. Vulkanglas n  — сêлóвата аморфна
вóлêанічна ãірсьêа порода або її частина, що óтворюється

при швидêомó (без êристалізації) застиãанні лави. Пористе
вóлêанічне сêло називають пемзою. В.с. — переохолоджена
рідина надзвичайно велиêої в'язêості. При застиãанні дóже
в'язêих різновидів êислої ріолітової лави, що містить вели-
êó ê-ть SiО2, óтворюється обсидіан. Рідше ó виãляді сêла за-
стиãають відносно бідні на SiО2 базальтові лави, даючи
темне непрозоре базальтове В.с. — тахіліт. При застиãанні
лави ó воді óтворюється В.с. з велиêим вмістом води (пех-
штейн, смоляний êамінь). Пористе В.с. відоме під назв.
вóлêанічна пемза. У пром-сті застосовóється перліт — В.с.,
що містить до 3-5% êонститóційної (зв'язаної) води. 
ВУЛКАНІЧНИЙ ПОПІЛ,  -оãо, -елó, ч. * р. вóлêаничесêий
пепел, а. volcanic ash,  cinder; н. Vulkanasche f  — піроêла-
стичний матеріал (тефра) з розміром частиноê менше 2
мм, що óтворюється внаслідоê дроблення вóлêаніч. вибó-
хами рідêої лави і вóлêаніч. порід — продóêтів більш ран-
ніх вивержень. У залежності від розмірó частиноê, сили
виверження і вітрó В.п. може осідати на значномó відд-
аленні від місця виверження, óтворюючи марêóючі ãори-
зонти. Таê, напр., при виверженні вóлêана Краêатаó (Інд-
онезія) ó 1883 р. В.п. облетів навêоло Землі майже два ра-
зи. Ця особливість В.п. виêористовóється в стратиãрафії
(тефрохронолоãічний метод êореляції товщ ã.п.). Щорі-
чно вóлêани Землі виêидають бл. 3·109 т В.п. Застосовóєть-
ся він для виãотовлення леãêих бетонів, тарноãо сêла, це-
ментів, теплоізоляц. матеріалів, фільтрóючих мас, яê
ґрóнт для вирощóвання рослин та ін. 
ВУЛКАНІЧНИЙ ТУФ,  -оãо, -ó, ч. * р. вóлêаничесêий тóф,
а. volcanic tuff, explosion tuff; volcanics; н. vulkanischer Tuff m
— щільна зцементована ã.п., яêа óтворилася з твердих про-
дóêтів вóлêаніч. вивержень (попелó, пісêó, лапілей, вóлêані-
чних бомб, іноді з домішêами óламêів ã.п. невóлêанічноãо
походження), зãодом óщільнених і зцементованих. В.т.
поділяються за сêладом, хараêтером і розмірами óламêів.
Виділяють базальтові, андезитові, ліпаритові та ін.
відміни. За хараêтером óламêів розрізняють В.т.: літоêла-
стичні — з óламêів ã.п., êристалоêластичні — з êристалів і
óламêів оêр. мінералів, вітроêластичні — з óламêів вóл-
êаніч. сêла і змішаноãо сêладó, в яêих спостеріãаються
óламêи різноãо хараêтерó. За величиною óламêів виділ-
яють ãрóбоóламêові (аґломератні), êрóпноóламêові (псеф-
ітові), середньоóламêові (псамітові) і тонêоóламêові (алев-
ритові і пелітові) В.т. Цементом В.т. може бóти вóлêанічний
попіл, ãлиниста або êремениста речовина, іноді з домішêою
продóêтів розêладó попелó. Колір жовтий, оранжевий, фі-
олетово-рожевий, червоний, êоричневий, сірий і чорний.
В.т. óтворюються шляхом безпосередньоãо осадження з
повітря при виверженні вóлêана або внаслідоê перенесен-
ня тóфовоãо матеріалó водними і повітряними потоêами.
Заляãають вони ó виãляді поêривал сер. потóжністю 10-15
м при широêомó площинномó поширенні. Мають висоêі
деêоративні яêості, невелиêó об'ємнó масó і досить висоêó
міцність, застосовóються яê облицювальний і стіновий
матеріал, заповнювач в леãêих бетонах і для отримання ар-
хітеêтóрних деталей сêладноãо профілю.
ВУЛКАНІЧНИЙ ХРЕБЕТ,  -оãо, -а, ч., Виãорлат-Гóтинсь-
êий хребет  — ãірсьêий хребет Уêраїнсьêих Карпат (Заêар-
патсьêа обл.). Площа 125х(8-20) êм. Середня висота
600-1000 м, маêс. — 1081 м (ã.Бóжора). Сêладається з вóл-
êанічних порід, ã.ч. андезитів, базальтів та їхніх тóфів. Ко-
рисні êопалини: поліметалеві рóди, ртóть.
ВУЛКАНІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн. * р.
вóлêаничесêие ãорные породы, а. volcanic rock; н. vulkanische
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Gesteine n pl  — ãірсьêі породи, що óтворюються внаслідоê
вивержень вóлêанів. Залежно від хараêтерó вивержень
розрізняють В.ã.п. ефóзивні, яêі óтворюються в резóльтаті
виливання й охолодження лави, та вóлêаноãенно-óламêові
(продóêти вибóхових вивержень) — піроêластичні породи.
Останні поділяються на пóхêі (вóлêанічний попіл, пісоê,
вóлêанічні бомби тощо), óщільнені і зцементовані (тóфи,
тóфо-бреêчії й ін.). Крім тоãо, виділяють проміжні типи
В.ã.п — тóфолави (ã.п. що виниêли з пінистих лавових по-
тоêів) та іґнімбрити (вóлêаноãенно-óламêовий матеріал,
що спіêся). Форма ефóзивних тіл визначається в'язêістю
лав і їх температóрним режимом. Поêривала і потоêи ха-
раêтерні для малов’язêих базальтових лав. Кóполи і ãолêи
виниêають при виверженнях в'язêих лав (дацити, ліпар-
ити). Дайêи і неêêи являють собою заповнення розплавом
тріщин і êаналів. Ефóзивні і піроêластичні В.ã.п. можóть за-
ляãати ó виãляді стратифіêованих товщ. В.ã.п. êласифіê-
óють за хім. сêладом, стрóêтóрно-теêстóрними особливос-
тями і за стóпенем збереження речовини порід. За хім.
сêладом ефóзивні В.ã.п. поділяються на лóжноземельні,
ãірсьêі породи лóжні; ãірсьêі породи основні (недонасичені
êремнеêислотою), ãірсьêі породи середні (насичені êремне-
êислотою) і ãірсьêі породи êислі (перенасичені êремнеêис-
лотою). Древні ефóзивні породи наз. палеотипними, а незм-
інені — êайнотипними. Найбільш поширені êайнотипні
породи — базальти, андезити, трахіти, ліпарити, а їх па-
леотипні аналоãи за хім. сêладом — відповідно діабази, ба-
зальтові і андезитові порфірити, трахітові і ліпаритові пор-
фіри. До óламêових В.ã.п. поряд з піроêластичними нале-
жать і вóлêаноãенно-осадові породи. В.ã.п. застосовóють яê
бóд. і облицювальний êамінь, для êам’яноãо лиття, в êе-
раміч. пром-сті, яê добавêи до цементó та бетонó. На тери-
торії Уêраїни вóлêанічні ãірсьêі породи поширені на Заêар-
патті, в Кримó та в межах Уêраїнсьêоãо щита.
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВІ ПОРОДИ,  -…, -их, -ід,
мн. *р. вóлêаноãенно-осадочные породы, а. volcanogenic sedi-
mentary rock; н. vulkanosedimentäre Gesteine n pl  — ãірсьêі
породи, що сêладаються з вóлêаніч. і осадовоãо матеріалó.
Поділяються на вóлêаноãенно-óламêові і хемоãенні. Осн.
вóлêаніч. êомпонент вóлêаноãенно-óламêових порід —
піроêластичний матеріал еêсплозивних вивержень вóл-
êанів, що óтворюється внаслідоê дроблення рідêої лави
вóлêаніч. вибóхами і ã.п., яêі сêладають власне вóлêан. В
залежності від ê-сті вóлêаніч. матеріалó серед зцементова-
них  вóлêаноãенно-óламêових порід розрізняють тóфопі-
сêовиêи, тóфоґравеліти, тóфоêонґломерати і т.п. За
розміром óламêів тóфи та тóфіти поділяють на пелітові
(менше 0,01 мм), алевритові (0,01-0,1 мм), псамітові
(0,1-2 мм) і псефітові (2-200 мм і більше). Хемоãенні
В.-о.п. — це осади з розчинів вóлêаноãенних речовин. 
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВІ РОДОВИЩА,  -…, -их,
-щ, мн. * р. вóлêаноãенно-осадочные месторождения, а.
volcanogenic sedimentary deposits; н. vulkanogene Sedimentla-
gerstätten f pl  — поêлади ê.ê. що сформóвалися в резóль-
таті надходження в басейни древніх і сóчасних морів і
оêеанів мінеральних продóêтів, що óтворюються при ви-
верженні вóлêанів на дні моря, островах та вздовж береãів
і осідання цих продóêтів в формі пластів, плит і жовен.
Вóлêаноãенні êомпоненти ê.ê. випадають в осад з роз-
чинів вóлêаніч. ãазó і ãарячих вод вóлêаніч. походження,
а таêож вимиваються з захололих лав і попелів мор. во-
дою, зоêрема внаслідоê вилóãовóвання. До В.-о.р. нале-
жать велиêі пластові поêлади заліз. і манãан. рóд, сêла-

дені силіêатами, êарбонатами, оêсидами і ãідрооêсид-
ами цих металів, а таêож êолчеданні рóди, до сêладó яêих
входять сóльфідні сполóêи заліза, міді, цинêó, свинцю, ба-
рію, êальцію. За існóючими даними сêóпчення жовнових
рóд заліза і марãанцю на дні Тихоãо, Атлантичноãо та
Індійсьêоãо оêеанів óтворилися з продóêтів підводних
вивержень молодих вóлêанів.  
ВУЛКАНОКЛАСТИ,  -ів, мн. * р. вóлêаноêласты, а. volca-
noclasic rock; н. vulkanoklastische Gesteine n pl, Vulkanoklaste
n pl  — вóлêанічні ãірсьêі породи, що являють собою сóміш
брил та óламêів лавовоãо і шлаêовоãо матеріалó.
ВУЛКАНОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. вóлêанолоãия, а. volcanology;
н. Vulkanologie f  — наóêа, що вивчає процеси і причини
óтворення вóлêанів, їх розвитоê, бóдовó і сêлад продóêтів
вивержень, заêономірності розміщення вóлêанів на зем-
ній поверхні, змінó хараêтерó їх діяльності ó часі. Праê-
тична мета В. — розробêа методів проãнозó вивержень і
виêористання вóлêаніч. тепла ãарячих вод і пари для пот-
реб еêономіêи, розêриття заêономірностей óтворення ê.ê.
вóлêаноãенноãо походження. В. вирішóє питання про
джерела вóлêаніч. енерãії, óмови еволюції маãми,
розміщення маãматич. воãнищ, ролі вóлêанізмó в формó-
ванні земної êори та êори ін. планет.
ВУЛЬФА СІТКА,  -…, -и, ж. — Див. сітêи стереоãрафічні.
ВУЛЬФЕНІТ,  -ó, ч. * р. вóльфенит, а. wulfenite, yellow lead
ore; н. Wulfenit m  — мінерал  êласó вольфраматів та молі-
бдатів. Формóла: Pb[MoO4]. Містить бл. 60% Рb і 39%
МоO3; домішêи  — СаО (до 7%), WO3 (до 28%), V2O5 (до
1,3%). Яê правило, В. представлений дрóзами або щітêами
таблитчастих або діпірамідальних êристалів. Сóцільні
аґреґати рідêісні. Крихêий.  Гóстина 6,3-7. Тв. 3,5. Колір
переважно жовтий і оранжевий. Блисê алмазний. Зóстр-
ічається в зоні оêиснення свинцевих родовищ в асоціації з
церóситом, анãлезитом, піроморфітом, ванадинітом і ін.
вторинними мінералами свинцю; найбільш поширений
після молібденітó мінерал молібденó. Рідêісний. У значних
сêóпченнях В. — свинцева рóда; рідше виêористовóється і
яê молібденова рóда. Найбільш відомі родов. В. — в Ал-
жирі, Австралії, США і ін. Збаãачóється флотацією. Від
імені австр. мінералоãа Ф. К. Вóльфена. 
Розрізняють: вóльфеніт ванадіїстий (вóльфеніт, ó яêомó молі-

бден ізоморфно заміщóється ванадієм); вóльфеніт вольфрамистий
(вóльфеніт, ó яêомó молібден ізоморфно заміщóється вольфра-
мом); вóльфеніт êальціїстий (різновид вóльфенітó, яêий містить
до 1,2 % СаО); вóльфеніт óранистий (óраномолібдат свинцю —
Pb[(Mo, U)O4] (вміст UO3 — 2,5-11,6 %); вóльфеніт хромистий
(різновид вóльфенітó, яêий містить понад 1 % Cr2O3).
ВХIДНИЙ ДЕБІТ ПЕРЕХIДНИХ СВЕРДЛОВИН,  -оãо,
-ó, -…, ч. * р. входной дебит переходящих сêважин; а. initial
production rate of transient wells; н. Eintrittsdebit der
Übergangsbohrungen f pl  — поêaзниê, яêий застосовóється
при планóваннi видобóвання з перехiдних свердловин, —
середнiй дебіт на однó свердловинó на початêó плановоãо
перiодó за нормальних óмов еêсплóатацiї.
ВХІДНИЙ ДЕБІТ СВЕРДЛОВИН,  -оãо, -ó, -…, ч. — Див.
вхідний дебіт перехідних свердловин; початêовий дебіт нових
свердловин.
ВЮРТЦИТ,  -ó, ч. * р. вюртцит, а. wurtzite, н. Wurtzit m  —
мінерал êласó сóльфідів. Формóла: ZnS. Яê правило, містить
60-63 % Zn, до 8% Fe, 1-1,5(3,7) % Cd. Блисê смолистий,
на площинах спайності — сêляний. Крихêий. Тв.3,5-4.
Гóстина 4-4,5. В. хараêтерний щільною ãеêсаãональною
óпаêовêою атомів сірêи. Цинêова рóда. При температóрі
10200 С переходить ó êóбічнó модифіêацію — сфалерит.
Зóстрічається в ãідротермальних родовищах. Відомі родов.
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В. ó Польщі, Болівії. Збаãачóється подібно до сфалеритó.
Розрізняють: вюртцит 4Н, 6Н (політипні ãеêсаãональні мо-

дифіêації вюртцитó, в яêих елементарна êомірêа охоплює 4 або 6
шарів найщільнішої óпаêовêи); вюртцит 9R, 12R, 15R (3R), 21R
(політипні триãональні модифіêації вюртцитó, в яêих елемен-
тарна ромбоедрична êомірêа має 9, 12, 15 (3), 21 шар найщіль-
нішої óпаêовêи.
В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ,  -их, -н, мн. * р. связóющие вещес-
тва, а. binders, н. Verbindungsstoffe m pl  — речовини, що під
впливом внóтрішніх фізиêо-хімічних процесів переходять з
рідêоãо або тістоподібноãо станó ó êаменеподібний, зв’язóю-
чи змішані з ними заповнювачі або з’єднóючи êаміння. Розр-
ізняють неорãанічні ãідравлічні В.р. (портландцемент та йо-
ãо різновиди, шлаêопортландцемент, ãідравлічне вапно та
ін.), неорãанічні повітряні В.р. (ґіпсові та маãнезіальні речо-
вини, повітряне вапно) та êислотостійêі (напр., сірчаний це-
мент). Орãанічні В.р. — природні або штóчні висоêомолеêó-
лярні сполóêи (В.р. дьоãтеві, бітóмні, полімерні).
В’ЯЗКА ТЕЧІЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ,  -ої, -ї, -…, ж. * р.
вязêое течение ãорной породы, а. viscous flow of rock; н. zäh-
flüssiger Gesteinsstrom m  — наростання залишêової дефор-
мації породи, поведінêа яêої під час навантаження аналоã-
ічна поведінці переохолоджених рідин. 
В’ЯЗКІСТЬ,  -ості, ж. * р. вязêость; а. viscosity; н. Viskosi-
tät f,  Zähigkeit f  — 1) Властивість рідин та ãазів чинити опір
взаємномó переміщенню сóсідніх шарів (внóтрішнє тер-
тя). Розрізняють В. відноснó, динамічнó, êінематичнó,
ньютонівсьêó, питомó, приведенó і стрóêтóрнó. Зãідно з
заêоном Ньютона В. хараêтеризóється êоефіцієнтом про-
порційності µ, Па⋅с між опором зсóвó τ Н/м2 і ґрадієнтом
швидêості рóхó шарів Д=dv/dy, с-1, перпендиêóлярним на-
прямêó зсóвó (поверхні шарів): τ=µ(dv/dy). Цей êоефіцієнт
називають динамічним êоефіцієнтом в’язêості. Виділ-
яють таêож êінематичний êоефіцієнт в’язêості v, що є
відношенням динамічноãо êоефіцієнта В. до ãóстини ρ ре-
човини v=µ/ρ м/с. Одиниці вимірювання êоефіцієнтів В.
(СI): динамічноãо — 1 (Н⋅с)/м2= 1 Па⋅с; êінематичноãо —
1 м2/с (êоефіцієнт v на відмінó від µ виражається величи-
нами, яêі не пов’язані з масою рідини, тобто величинами,
яêі носять, таê би мовити, êінематичний хараêтер, ó той
час яê µ має динамічний хараêтер; звідси походять їх на-
зви — динамічний, êінематичний). В. технічних продóêтів
часто хараêтеризóють óмовними одиницями — ãрадóсами
Енãлера (°Е) і Барб’є (°В), сеêóндами Сейболта (″S) і Ред-
вóда (″R). В. залежить від тисêó, температóри, а таêож
іноді від ґрадієнта зсóвó Д (неньютонівсьêі середовища; їх
В. охоплює і т. зв. стрóêтóрнó В.). Рідини, В. яêих не зале-
жить від Д, називають ідеально в’язêими (ньютонівсьê-
ими). В. рідин ó заãальномó випадêó з підвищенням тисêó
незначно збільшóється, а з підвищенням температóри
зменшóється. 
      Кільêісно динамічний êоефіцієнт В. дорiвнює дiючiй
силi F, яêó треба приêласти до одиницi площi зсóвної по-
верхнi шарó S, щоб пiдтримати в цьомó шарi ламiнарний
рóх iз сталою швидêiстю вiдносноãо зсóвó U, що дорiвнює
одиницi. При однорiдномó зсóвi цей êоефіцієнт визна-

чається за Ньютоном: µ = P/U, де — напрóãа зсóвó;

– швидêiсть вiдносноãо зсóвó; ( дорiвнює

ґрадiєнтó швидêостi ). У заãальномó випадêó

в’язêість визначається óзаãальненим заêоном Ньютона:

для i = j     ;

для і ≠ j    ,

де Pij — тензор напрóã;  – тензор швидêостей дефор-
мацiї; p — тисê; τ — швидêiсть об'ємної деформацiї; µ, µ′
— два êоефiцiєнти в'язêостi; і, j — iндеêси вiд 1 до 3. Ко-
ефiцiєнт µ пов'язаний із швидêiстю деформацiї зсóвó (зви-
чайний динамічний êоефiцiєнт в'язêостi); µ′ — дрóãий êо-
ефіцієнт в'язêості, яêий пов'язаний зі швидêiстю об'ємної
деформацiї рiдин (для нестисливих рiдин дорiвнює 0).
В.— одна з найважливіших технічних хараêтеристиê на-
фти, продóêтів її переробêи, ãазових êонденсатів і фраê-
цій; визначає хараêтер процесів видобóвання нафти, її пі-
днімання на деннó поверхню, промисловоãо збирання і
підãотовêó, óмови перевезення і переêачóвання про-
дóêтів, ãідродинамічноãо опорó під час їх транспортóвання
по трóбопроводах та ін. Для деяêих видів палив та мастил
В. слóжить нормованим поêазниêом. В. пластових нафт
зростає при тисêах нижче тисêó насичення. Визначається
впливом двох фаêторів: виділенням розчиненоãо ãазó, що
приводить до збільшення В. залишêової нафти, і об’єм-
ним розширенням нафти при зниженні тисêó, що приво-
дить до зменшення В. Велиêий вплив має перший фаê-
тор. В. ãазів помітно збільшóється яê з підвищенням тис-
êó, таê і температóри. Вóãлеводневі флюїди, яêі насичóють
ãірсьêі породи в природних óмовах, залежно від ãóстини
мають динамічний êоефіцієнт В., яêий відрізняється на
баãато порядêів — від сотих частоê мПа⋅с (для ãазів) до со-
тень тисяч і навіть мільйонів мПа⋅с (висоêов’язêі важêі
нафти). Основна частина розроблюваних традиційними
способами нафтових родовищ містить ó продóêтивних
пластах нафтó з динамічним êоефіцієнтом В. в межах
0,5–25 мПа⋅с, рідше до 70 мПа⋅с. В. розãазованих нафт
значно вища. При цьомó вóãлеводневі флюїди з динамі-
чним êоефіцієнтом В. понад 12–15 мПа⋅с вважаються на-
фтами підвищеної В. Родовища нафти з висоêою В., в т.ч.
стрóêтóрною, розробляються із застосóванням спеціал-
ьних методів видобóвання на основі виêористання тепло-
воãо впливó, а таêож заãóщених або хімічно аêтивних вит-
існювальних аґентів. 
В. вод, яêі містяться ó ãірсьêих породах, змінюється в

широêих межах залежно від мінералізації, температóри
пласта і внóтрішньопоровоãо тисêó. На невелиêих ãлиби-
нах динамічний êоефіцієнт В. маломінералізованих вод
біля 1 мПа⋅с, ó ãлибоêих пластах з висоêою температó-
рою (60–70°С і вище) динамічний êоефіцієнт В. мінералі-
зованих вод зменшóється до десятêів частоê мПа·с. 
У процесах збаãачення твердих êорисних êопалин В.

впливає на швидêість відносноãо переміщення частиноê
ó сóспензії, є основним параметром збаãачення ó важêих
середовищах. В. залежить не лише від ãóстини сóспензії
(співвідношення твердоãо і рідêоãо), але й від величини та
ãідрофільності частиноê. Утворення тиêсотропних сітоê-
стрóêтóр ó сóспензії приводить до різêоãо зростання її В. за
рахóноê виниêання, êрім звичайної (ньютонівсьêої),
стрóêтóрної сêладової В. Остання залежить від ґрадієнта
швидêості течії і оборотно рóйнóється в тóрбóлентних по-
тоêах, при вібраціях і механічних впливах. 
В основó методів вимірювання В. і їх êласифіêації поêла-

дено математичні залежності, яêі описóють різні види течій
середовищ. Вимірювання В. здійснюють вісêозиметрами.

2) Властивість твердоãо тіла — ãірсьêої породи необо-
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ротно поãлинати енерãію в процесі її деформóвання. В. зó-
мовлена пластичною деформацією і непрóжністю ãірсьêих
порід. При пластичній деформації В. êільêісно хараêтери-
зóється відношенням величини дотичних напрóã, яêі ви-
ниêають ó верстві, що підляãає зсóвó, до швидêості плас-
тичної течії, яêе змінюється від 1013 до 1020 Па⋅с. Величина
В., яêа пов’язана з непрóжністю (прóжна післядія, тер-
мопрóжний ефеêт, прóжний ãістерезис) ãірсьêих порід,
пропорційна êоефіцієнтó механічних втрат (деêрементó
зãасання), значини яêоãо êоливаються від 10-1 до 10-3. При
рóйнóванні В. оцінюється яê робота деформóвання
ãірсьêої породи, віднесена до одиниці площі зразêа. Визна-
чається за резóльтатами óдарних випробóвань зразêів на
êопрі (óдарна В.). Може бóти розрахована яê добóтоê êо-
ефіцієнта пластичності на межó міцності ãірсьêих порід.
На праêтиці визначають êоефіцієнт відносної В. (спеціал-
ьними зарядами, яêі заêладаються в досліджóваний ма-
сив) яê відношення зóсилля, необхідноãо для відділення
деяêої частини ãірсьêої породи від масивó, до величини зó-
силля, необхідноãо для відділення від масивó вапняêó,
взятоãо за еталон. Величина цьоãо êоефіцієнта змінюєт-
ься від 0,5 до 3 (напр., для мармóрó 0,7; пісêовиêа 1,2; ґран-
ітó 1,3; êварцитó 1,9; базальтó 2,2). Із збільшення В.
зростає поãлинання прóжних хвиль, зменшóються пов-
зóчість і набряêання порід, зростає енерãоємність про-
цесів дроблення і розêришення порід під час переробêи êо-
рисних êопалин і вибóхових робіт.
В. твердих тіл і рідин обернено пропорційна êоефіці-

єнтó самодифóзії і з підвищенням температóри змен-
шóється за еêспоненціальним заêоном. В. залежить від
періодó релаêсації прóжних дотичних деформацій. В. ре-
човин враховóють ó ãідродинаміці, êінетиці хімічних реаê-
цій, ó технолоãічних і біолоãічних процесах, змащóванні
машин і механізмів тощо. Ю.Г.Світлий, В.С.Білецьêий,
В.С.Бойêо.
В’ЯЗКІСТЬ ВІДНОСНА,  -ості, -ої, ж. * р.
относительная вязêость; а. relative viscosity; н. relative Visko-
sität f  — відношення динамічноãо êоефіцієнта в'язêості
розчинó до динамічноãо êоефіцієнта в'язêості чистоãо
розчинниêа: µг=µ/µo, де µ — динамічна в'язêість розчинó;
µo — динамічна в’язêість розчинниêа.
В’ЯЗКІСТЬ КІНЕМАТИЧНА,  -ості, -ої, ж. * р. вязêость
êинематичесêая, а. kinematic viscosity; н. kinematische Visko-
sität f  — термін не реêомендóється для вживання. Див. êо-
ефіцієнт в’язêості êінематичний.

В’ЯЗКІСТЬ РІДИНИ МОЛЕКУЛЯРНА АБО ФІЗИ-
ЧНА,  -ості, -…, -ої, -…, -ої, ж. * р. вязêость жидêости мо-
леêóлярная или физичесêая; а. liquid molecular or physical vis-
cosity; н. molekuläre oder physische Flüssigkeitsviskosität f  —
властивість рідини, яêа виявляється в томó, що при рóсі
між сóміжними шарами (або частинêами) рідини виниêа-
ють певні сили тертя, яêі діють вздовж поверхні êовзання.
В’язêість рідини залежить від видó рідини, а таêож від її
температóри й ґрадієнта швидêості; вона хараêтеризóєть-
ся êоефіцієнтами в’язêості (див. в’язêість).
В’ЯЗКІСТЬ РІДИНИ ТУРБУЛЕНТНА АБО ВІРТУАЛЬ-
НА,  -ості, -…, -ої, -…, -ої, ж. * р. вязêость жидêости тóр-
бóлентная или виртóальная; а. liguid turbulent or virtual vis-
cosity; н. Turbulenz- oder Virtuälflussigkeitsviskosität f, turbulen-
te oder virtuelle Flüssigkeitsviskosität f — óмовна в’язêість,
яêа приписóється моделі óсередненоãо потоêó і виêлиêає
появó в цій моделі додатêових óявних сил тертя (“сил тóр-
бóлентноãо тертя”), що êомпенсóють невраховані зазна-
ченою моделлю поперечні пóльсації швидêості. Значина
óявних сил тóрбóлентноãо тертя для моделі óсередненоãо
потоêó добирається з таêим розрахóнêом, щоб вплив цих
сил на формóвання епюри поздовжніх óсереднених швид-
êостей виявився таêим, яê і вплив відêинóтих поперечних
пóльсацій швидêостей.
В’ЯЗКІСТЬ СТРУКТУРНА,  -ості, -ої, ж. * р. вязêость
стрóêтóрная; а. structural viscosity; н. Strukturviskosität f  —
Див. êоефіцієнт в’язêості стрóêтóрної.
В’ЯЗКОПРУЖНІСТЬ,  -ості, ж. * р. вязêоóпрóãость; а.
viscoelasticity; н. viskose Elastizität f, Viskoselastizität f  — рео-
лоãічна властивість аморфних в'язêоплинних полімерів, яêі
по відношенню до раптових і êоротêотривалих сил пово-
дяться яê в'язêа рідина, поêазóючи зростаючó з часом де-
формацію; наявність В. зóмовлює набаãато швидший пе-
ребіã релаêсації, ніж в типових твердих тілах, але повіль-
ніший, ніж в типових рідинах.
В’ЯЗКОСТІ ІНДЕКС,  -ості, -ó, ч. * р. вязêости индеêс; а.
viscosity index; н. Viskositätsindex m  — безрозмірна величи-
на, яêа визначається за встановленою шêалою і хараêте-
ризóється зміною в’язêості масла в залежності від темпе-
ратóри.
ВЬОЛЕРИТ,  -ó, ч. * р. вёлерит, а. wouhlerite, н. Wouhlerit
m  — мінерал, силіêат. Формóла: NaCa2(Zr,Nb)
Si2O7(O,OH,F)2. Синãонія моноêлінна. Кристали призма-
тичні або таблитчасті. Тв. 5,5-6,0. Гóстина 3,4. Колір  жовтий
до êоричневоãо. Знайдено в сієнітах в р-ні Ланґезóндфьорд
(Норвеãія) і в оêрóзі Керолл (шт. Нью-Хемпшир, США).
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ГАБАРИТ,  -ó, ч. * р. ãабарит, а. gabarit, clearance, overall
dimensions, н. Lichtraumprofil  n, Abmessungen f pl  — 1) Гра-
ничні зовнішні êонтóри предметів, спорóд та пристроїв.
На транспорті розрізняють Г. шляховий і Г. рóхомоãо
сêладó. 2) Розмір бóдь-чоãо.
ГАБАРИТ РУХОМОГО СКЛАДУ — ãраничний êонтóр, ó
яêий повинні вписóватися всі елементи рóхомоãо сêладó.
На рис. Г.р.с. поêазаний штрихованим êонтóром всере-
дині ãабаритó шляховоãо.
ГАБАРИТ ШЛЯХОВИЙ — ãабарит наближення спорóд,
всерединó яêоãо не можóть входити ніяêі частини спорóд
та пристроїв. На рис. сóцільним êонтóром поêазаний Г.ш.
для шляхів нормальної êолії, штрих-пóнêтиром поêазані
лінії наближення спорóд, яêі бóдóються. В.М.Маценêо.

ГАБАРИТОМІР,  -а, ч. * р. ãабаритомер, а. clearance gauge,
н. Lichtraumprofilmesser m  — прилад для вимірювання вели-
чини зазорів між стінêами відêатної виробêи та рóхомим
поїздом.
ГАБАРИТОМІР МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ,  -а, -оãо, ч.  —
Див. зазоромір марêшейдерсьêий.
ГАБІТУС,  -а, ч. * р. ãабитóс, а. habit, н.  Habitus m  —
зовнішній виãляд êристала, зóмовлений домінóючóю
простою формою (домінóючими простими формами). Го-
ловними ãабітóсами, яêі хараêтеризóють природні êрис-
тали мінералів, є: призматичний і призмоподібний, пін-
аêоїдальний, біпірамідальний і біпірамідоподібний (оêта-
едричний ó êóбічній синãонії), ромбоедричний та ромбо-
едроподібний (ãеêсаедричний ó êóбічній синãонії), тетра-
едричний і тетраедроподібний, сêаленоедричний і сêале-
ноедроподібний, пірамідальний і пірамідоподібний, зм-
ішаний або êомбінований.

ГАБРО,  -а, с. * р. ãаббро, а. gabbro, н.  Gabbro m  — ãли-
бинна плóтонічна рівномірнозерниста порода, що сêла-
дається з основноãо плаãіоêлазó, моноêлінноãо піроêсенó,
олівінó або роãової обманêи. Теêстóра масивна, однорiдна.
Колiр чорний, темно-зелений, рiдше плямистий. Дрóãо-
рядні мінерали: титаномаãнетит, біотит, нефелін і ін.
фельдшпатоїди, іноді êварц і ортоêлаз. Хараêтерні аêце-
сорні мінерали: апатит, піротин, плеонаст, хроміт і піê-
отит. Г. —  ãлибинний аналоã базальтó. Г. формóє лаêол-
іти, лополіти, інтрóзивні поêлади, дайêи і штоêи. Масиви
Г. зóстрічаються яê в êонтинентальних, таê і в оêеаніч.
областях і мають різний віê, починаючи з архейсьêоãо. Гóс-
тина 2,8-3,2. Виêористовóється яê облицювальний і
штóчний êамінь, щебінь. Різновид Г. — лабрадорит —  де-
êоративний бóд. матеріал. В Уêраїні є в межах Уêраїнсьêо-
ãо щита, зоêрема Коростенсьêоãо плóтонó; на Кіровоãрадс-
ьêомó блоці — ó Корсóнь-Новомирãородсьêомó плóтоні й на
Приазовсьêомó блоці — долинах рр. Кальміóсó та Кальчи-
êó. Родовища Г. — в Житомирсьêій обл. (Головинсьêе,
Тóрчинсьêе та ін.). 
ГАБРО АНАЛЬЦИМОВЕ,  -…, -оãо  — інтрóзивна поро-
да, те ж, що й тешеніт.
ГАГАТ,  -ó, ч. * р. ãаãат; а. jet, black amber, н. Gagat m  —
чорний блисêóчий різновид вóãілля виêопноãо. Деревина,
перетворена ó стрóêтóрний вітрен, іноді з вêлюченнями
смол. Г. хараêтеризóється висоêим виходом летêих речо-
вин — до 50-55%, вмістом водню до 5-6%, виходом дьоãтю
при переãонці до 30%. Зóстрічається оêремими шматêами
в ãірсьêих породах і в пластах бóроãо та слабêометаморфіз-
ованоãо êам’яноãо вóãілля. Утворення Г. пов’язóють з ме-
таморфізмом деревини ó морсьêих мóлах. Виêористовó-
ють Г. ó ювелірній справі.
ГАДРОНИ,  -ів, мн.  — те ж саме, що й адрони.
ГАЖА,  -і, ж. * р. ãажа, а. chalk, н. Wiesenmergel m, Wiesen-
kalk m  — пóхêа розсипчаста порошêоподібна маса êальци-
тó, відêладена ó водоймищах озерно-болотноãо типó.
ГАЗ,  -ó, ч. * р. ãаз; а. gas; н.  Gas n  — 1) Аґреґатний стан
речовини при температóрі, вищій за êритичнó, для яêоãо
хараêтерні велиêі відстані між частинêами, порівняно з
твердим і рідинним станами, мала міжмолеêóлярна взає-
модія між ними, невпорядêованість, а середня êінетична
енерãія рóхó молеêóл набаãато більша за енерãію взаємодії
між ними. 2) Речовина, здатна вільно поширюватися в óсь-
омó достóпномó для неї просторі, рівномірно заповнюючи
йоãо.
ГАЗ ВІЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãаз свободный; а. free gas; н.
freies Gas n  — ãазові êомпоненти, в яêих частинêи ãазó
(молеêóли, атоми) рóхаються вільно, рівномірно заповню-
ючи за відсóтності зовнішніх сил óвесь наданий їм об’єм ó
пористих та тріщинóватих ãірсьêих породах, ó повітряній
атмосфері Землі. Г.в. може знаходитися над нафтою в на-
фтовомó пласті або в бóдь-яêомó резервóарі над рідиною
(водою, нафтою і т.п.) в рівновазі з тим же ãазом ó розчи-
неномó стані. Г.в. може виділятися із вóãільних пластів ó
шахтах і створювати небезпеêó в разі недотримання пра-
вил техніêи безпеêи. Г.в. може переходити ó зв’язаний
(сорбований) стан і, навпаêи, може виділятися ó виãляді
стрóменів із природних виходів на поверхню Землі, виêи-
датись під велиêим тисêом із жерла вóлêана під час вивер-
ження тощо. 
За óмовами знаходження в природі розрізняють Г.в.

атмосфери та Г.в. літосфери; за формами проявó — ãазо-
ãенний, ãазоаêóмóлятивний (ãазове сêóпчення), цирêóля-

Рис. Шляховий (залізничний) ãабарит: * — мініма-
льна висота для бóдівель, яêі ãорять; ** — мініма-
льна висота для бóдівель, яêі не ãорять; Г.Р. — ãо-

ловêи рейоê.
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ційний (повітряний), змішаний; за хімічним сêладом:
вóãлеводневий, вóãлеêислотний, азотний, сірêоводн-
евий, ãелієвий тощо. Кожний з цих типів зóстрічається в
природі яê ó чистомó виãляді, таê і в різних сóмішах. Ве-
лиêі сêóпчення Г.в., що мають промисловó цінність, óтво-
рюються в літосфері. За хімічним сêладом Г.в. літосфери
— сóміш вóãлеводнів від СН4 до С5Н12, азотó (N2), вóãлеêис-
лоãо ãазó (СО2), сірêоводню (Н2S), водню (Н2), ãелію (Не),
оêсидó вóãлецю (СО), арãонó (Аr), пари ртóті (Нg) тощо.
Г.в. вóãлеводневоãо типó, в яêомó переважає метан при
порівняно невисоêомó вмісті (0,1%) важêих вóãлеводнів,
належать до сóхих, пісних ãазів. При вмісті ãомолоãів ме-
танó від 1 до 5% Г.в. називається напівсóхим. Г.в., що ха-
раêтеризóється підвищеним вмістом ãомолоãів метанó
(25% та більше), відносять до жирних ãазів. Чим вищі тисê
і температóра, тим більша êільêість вóãлеводнів міститься
ó Г.в. Під час розробêи поêладів Г.в. можливе виділення
(випадання) рідêих вóãлеводнів (êонденсатó) в пласті.
В.С.Бойêо.
ГАЗ ВОЛОГИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãаз влажный; а. wet gas; н.
Feuchtgas n  — сóміш сóхоãо ãазó й водяної пари. Син. — ãаз
моêрий.
ГАЗ ІДЕАЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãаз идеальный; а. ideal
gas, н.  ideales Gas n  — ãаз, при описі властивостей яêоãо
повністю можна знехтóвати об’ємом молеêóл і взаємодією
між ними (тобто і їх природою); для ньоãо є дійсним
рівняння станó (ідеальноãо ãазó) Клапейрона-Менделєє-
ва:

pVm = RmT або pV = MRT,  або 

або pV = poVo , або або ,

де р — тисê; Vm — молярний об’єм; Rm — óніверсальна
(молярна) ãазова стала; Т — температóра; V — об’єм; M —
маса; R — індивідóальна ãазова стала; ρ — ãóстина ãазó;
індеêси "о" означають початêові óмови; Rm = 8,314 Дж/
(моль·К) для метанó; R =287,2 Дж/(êã·К) для повітря; m —
молеêóлярна маса. В.С.Бойêо.
ГАЗ КОКСОВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãаз êоêсовый, а. coke-ov-
en gas, н.  Koksgas n  — ãорючий ãаз, що óтворюється в про-
цесі êоêсóвання êам’яноãо вóãілля, тобто при наãріванні
йоãо без достóпó повітря до 900-1100оС. Г.ê. містить во-
день, метан, оêсид вóãлецю та ін.
ГАЗ НАСИЧЕНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãаз насыщенный; а. sat-
urated gas; н.  gesättigtes Gas n  — ãаз волоãий, в яêоãо пар-
ціальний тисê пари дорівнює тисêó насичення при за-
даній температóрі.
ГАЗ НАФТОВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãаз нефтяной; а. petro-
leum (associated) gas; н.  Fettgas n, Ölgas n  — сóміш ãазопод-
ібних і пароподібних вóãлеводневих і невóãлеводневих
êомпонентів, яêі виділяються з нафти під час її розãазó-
вання. Див. нафтовий ãаз.
ГАЗ НЕНАСИЧЕНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãаз ненасыщенный;
а. unsaturated gas; н.  ungesättigtes Gas n  — ãаз волоãий, в
яêоãо парціальний тисê пари є меншим тисêó насичення
при заданій температóрі.
ГАЗ РЕАЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãаз реальный; а. real gas,
н.  reales Gas n, Realgas n  — ãаз, що не підляãає рівнянню
Клапейрона-Менделєєва для станó ãазó ідеальноãо; на

формі залежностей між йоãо параметрами відбивається
те, що молеêóли йоãо взаємодіють між собою та займають
певний об’єм. Рівняння станó ãазó реальноãо:

де Rm — óніверсальна ãазова стала; a, b — індивідóальні
сталі.
Стан Г.р. часто в праêтиці видобóвання ãазó описóють

óзаãальненим рівнянням Клапейрона-Менделєєва:

pV = zãMRT, або  або  або

  

де p — тисê; T — температóра; zr = zr (p,T) — êоефіцієнт
стисливості ãазó; М — маса; R — індивідóальна ãазова ста-
ла; с — ãóстина ãазó; індеêси "о" означають початêові óмо-
ви. В.С.Бойêо.
ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ НАФТОВИЙ,  -ó, -оãо, -оãо, ч. * р.
ãаз сжиженный нефтяной; а. LPG (liquefied petroleum gas); н.
verflüssigtes Erdölbegleitgas n  — ãаз нафтовий, переведений
під впливом висоêоãо тисêó в рідинний стан (переважно
пропан і бóтан) для полеãшення зберіãання та перевезення.
ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ПРИРОДНИЙ,  -ó, -оãо, -оãо, ч. * р.
ãаз сжиженный природный; а. LNG (liquefied natural gas); н.
verflüssigtes Erdgas n  — природний вóãлеводневий ãаз,
яêий за нормальних температóри й тисêó навêолишньоãо
середовища перебóває в ãазоподібномó стані, але за дóже
низьêої температóри переходить ó рідинний стан, що по-
леãшóє йоãо зберіãання і перевезення.
ГАЗГОЛЬДЕР,  -а, ч. * р. ãазãольдер, а. gas-holder; н.  Gas-
behälter m  — стаціонарне ãазосховище — металічний резер-
вóар для наãромадження і зберіãання ãазó. За принципом
роботи розрізнюють Г. змінноãо і постійноãо об’ємó, за
формою — сферичні і циліндричні. Г. змінноãо об’ємó
поділяються на моêрі і сóхі. “Моêрі” — з водяним басей-
ном і рóхомим дзвоном, під яêим збирається ãаз; “сóхі” —
з металевим поршнем або ãнóчêою мембраною. Працюють
при тисêó до 4 êПа, величина яêоãо залишається праê-
тично незмінною в процесі наповнення або випорожнен-
ня Г. Моêрі Г. являють собою вертиêальнó êонстрóêцію,
виêонанó з двох-трьох рóхомих ланоê, верх. пересóвної
частини (дзвонó) і стаціонарної нижньої (водяноãо басей-
нó). Об’єм  моêрих Г. 100-30000 м3, сóхих — до 110000 м3.
Г. змінноãо об’ємó в Уêраїні праêтично не застосовóють-
ся; поширені в êраїнах Зах. Європи і США. Г. постійноãо
об’ємó працюють при тисêó 4 êПа — 3 МПа,  величина
яêоãо, на відмінó від Г. першоãо типó, змінюється в про-
цесі їх наповнення і випорожнення. Виêонóються сфе-
ричними і циліндричними (ãоризонтальними або верти-
êальними). Об’єм перших 300-4000 м3 (діам. 9-20 м), дрó-
ãих  — 50-270 м3 (діам. 3,2 м). Газãольдер застосовóють ó
хімічній, нафтовій і ãазовій промисловості. В.С.Бойêо.
ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ,  -ів, -их, мн. * р. ãазы óãлеводо-
родные, а. hydrocarbonaceous gases; н.  Kohlenwasserstoffgase
n pl  — ãази, в сêладі яêих присóтні метан та йоãо вищі ãо-
молоãи: етан, пропан і бóтан. Хараêтерні для нафтоãазових
сêóпчень, а таêож діляноê зон ãлибинних розломів, яêі
êонтролюють ãідротермальне мінералоóтворення (ртóть,
поліметали тощо).
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ГАЗИ ОТРУЙНІ,  -ів, -их, мн. * р. ãазы ядовитые, а. poison
gases, н. Giftgase n pl  — в ãірн. справі — ãази (заãалом NO2 і
CO), яêі óтворюються при вибóхó зарядів ВР. На деяêих
рóдниêах з масивó ã.п. виділяється таêож сірêоводень,
аміаê. Встановлені ãранично допóстимі êонцентрації для
êожноãо з Г.о. з врахóванням їх тоêсичності.
ГАЗИ ПРИРОДНІ,  -ів, -их, мн. * р. ãазы природные; а.
natural gases; н.  Erdgase n pl, Naturgase n pl  — ãази, що óт-
ворюються в резóльтаті природних процесів. Розрізняють
Г.п.: 1) атмосферні; 2) земної поверхні; 3) осадової товщі;
4) метаморфічних порід; 5) вивержених порід. Г.п. — це сó-
êóпність ãазових êомпонентів, яêі зóстрічаються в при-
роді в різних станах: вільномó (повітряна атмосфера
Землі, ãазові поêлади і течії в пористих та тріщинóватих
ãірсьêих породах, ó вóãіллі), розчиненомó (в ãідросфері, пі-
дземних водах і нафтах), сорбованомó породами і твердомó
виãляді (ó виãляді êристалоãідратів). Г.п. в основномó ãо-
рючі (вóãлеводневі), вони óтворюють в літосфері велиêі
сêóпчення і є об’єêтами видобóвання. Частина інших Г.п.
є незначною. За хімічним сêладом Г.п. — сóміш вóãлевод-
нів від СН4 до C5Н12, азотó, вóãлеêислоãо ãазó, сірêоводню,
êисню, водню, оêсидó вóãлецю, сірчистоãо ãазó, арãонó, êсе-
нонó, неонó, ãелію, êриптонó, пари ртóті, летêих жирних
êислот та ін. Газові êомпоненти представлені яê оêреми-
ми атомами, таê і сêладними хімічними сполóêами. Г.п.
êласифіêóються за óмовами знаходження в природі: ãази
атмосфери (сóміш ãазів хімічноãо, біохімічноãо і радіоãе-
нноãо походження: N2, О2 з домішêами СО2, Н2, О3, блаãо-
родних ãазів та ін.); ãази біля земної поверхні (ґрóнтові і
підґрóнтові, болотні, торфові в основномó біохімічноãо
походження: СО2, N2O2, CH4 з домішêами CO, NH3, Н2 та
ін.); ãази осадових порід (ó нафті і вóãіллі êам’яномó, зм-
ішані, ã.ч. хімічноãо походження: СН4, N2, CO2, СН4 з
домішêами Н2 та ін.); ãази оêеанів і морів (біохімічноãо,
хімічноãо і радіоãенноãо походження: CO2, N2 з домішêами
Н2, O2, NH3 та ін.); ãази метаморфічних порід (хімічноãо
походження: CO2, N2, Н2 з домішêами СH4 та ін.); ãази
маãматичних порід (хімічноãо походження: CO2, Н2 з домі-
шêами N2, H2S, SO2 та ін.); ãази вóлêанічні (хімічноãо по-
ходження: CO2, Н2, SO2, НCl, HF — з домішêами N2, CO,
NH3 та ін.); ãази êосмосó (реліêтові, дисиповані із зовні-
шніх шарів атмосфер зіроê або виêинені під час вибóхів
нових і наднових зіроê: Н2, Не, йонізований водень, домі-
шêи СО, радиêали СН, ОН та ін.). Кільêість Г.п. в ãеосфе-
рах Землі збільшóється з ãлибиною планети. Заãальна ма-
са ãазів ó осадовомó шарі 0,214·1015 т, в ґранітномó і ба-
зальтовомó шарі 7,8·1015 т і ó верхній мантії 435·1015 т. З
Г.п. видобóвають ãелій, сірêó, ртóть, ãомолоãи метанó та
ін. В США та інших êраїнах видобóвають СО2 (виêористо-
вóється для наãнітання в нафтовий пласт з метою підтр-
имóвання пластовоãо тисêó); з ãазó родовища Гронінãен
видобóвають ó промислових масштабах ртóть. З виêо-
ристанням Г.п. виробляється 80% сталі, 85% чавóнó, бл.
40% проêатó, 20% êольорових металів, 60% цементó, 86%
добрив. Див. таêож вільний ãаз, ãаз сêраплений природний.
В.С.Бойêо, В.С.Білецьêий.
ГАЗИ ПРИРОДНІ ГОРЮЧІ,  -ів, -их, -их, мн. *р. ãазы
природные ãорючие, а. combustible natural gases; н.  natürliche
Brenngase n pl  — сóміші ãазів земної êори — вóãлеводні ме-
тановоãо рядó і невóãлеводневих êомпонентів, здатних
ãоріти. Зóстрічаються в осадовомó чохлі земної êори ó виã-
ляді вільних сêóпчень, а таêож ó розчиненомó (в нафті і
пластових водах), розсіяномó (сорбовані породами) і твер-

домó (в ãазоãідратних поêладах) станах. Представлені ме-
таном (вміст до 85-90%), етаном, пропаном, бóтанами і
пентаном (сóмарний вміст 0,1-20%), а таêож парами леã-
êих рідêих вóãлеводнів. Вóãлеводні, важчі від пентанó, на-
явні в осн. в ãазах нафтових і ãазоêонденсатних родовищ.
Теплотворна здатність 32,7 МДж/м3. Невóãлеводневі
êомпоненти представлені ã.ч. азотом, вóãлеêислим ãазом,
водяними парами, сполóêами сірêи (сірêоводень, мерêап-
тани, сірчистий оêсид вóãлецю тощо), ãелієм, арãоном,
зóстрічаються водень, ртóть, пари летêих жирних ê-т.
Вміст вóãлеêислоãо ãазó змінюється від частоê відсотêа до
10–15%, часом більше, напр., в Астрахансьêомó родовищі
êонцентрація СО2 22%. Концентрація азотó в Г.п.ã. зви-
чайно не перевищóє 10% (часто 2–3%), в ãазах оêремих
нафтоãазоносних басейнів йоãо вміст може сяãати 30–50%
(напр., ó Волãо-Уральсьêомó) і більше; відомі родовища з
переважним вмістом азотó (Чó-Сарисóйсьêа ãазоносна
область: Аманãельдинсьêе родовище — 80% N2 і 16% СH4;
Учаральсьêе родовище 99% N2). Кільêість сірêоводню зви-
чайно не перевищóє 2–3%, яê винятоê відомі ãазові поêла-
ди із вмістом сірêоводню 15–20% і більше (Астрахансьêе
родовище — 22,5%). Концентрації ãелію переважно сêлада-
ють соті і тисячні частêи відсотêа; в США і Канаді є родо-
вища із вмістом ãелію 5–8% (Ратлснейê — 7,6%;
Модл-Дом — 7,2%). Фаêторами, яêі визначають волоãість
ãазó, є тисê, температóра, сêлад, а таêож êільêість солей,
розчинених ó воді, яêа êонтаêтóє з даним ãазом. Чим біл-
ьше в Г.п.ã. важêих вóãлеводнів і азотó, тим нижча йоãо во-
лоãість. Наявність сірêоводню і вóãлеêислоãо ãазó збільшóє
йоãо волоãість. При промисловій обробці, транспор-
тóванні і переробці Г.п.ã. наявність пари води в них зóмо-
влює óтворення êонденсатó водяної пари і льодяних про-
боê, що óсêладнює еêсплóатацію ãазопроводів і апаратів.
Наявність волоãи в ãазах при підвищеномó тисêó і зни-
женій температóрі зóмовлює óтворення і відêладання в ãа-
зопроводах і технолоãічних апаратах ãідратів вóãлеводне-
вих ãазів. Для видалення волоãи з ãазів виêористовóють
різні фізичні і фізиêо-хімічні методи осóшóвання ãазів.
Щодо походження Г.п.ã., більшість дослідниêів дотри-

мóється орãанічної теорії походження вóãлеводнів. Зãідно з
цією теорією ãазоподібні вóãлеводні ґенерóються, ã.ч. в
процесі перетворення ãóмóсової і сапропелевої орãаніч.
речовини. Зãідно з неорãанічною або абіоãенною теорією,
нафта і ãаз óтворюються внаслідоê синтезó з вóãлецю і вод-
ню в óмовах висоêих т-р і тисêó ãлибинних зон земної êо-
ри. Формóвання ãазових поêладів відбóвається внаслідоê
міãрації ãазó з материнсьêих товщ і аêóмóляції їх в природ-
них резервóарах. 
Переважна частина розвіданих запасів природноãо ãазó

(понад 90%) óêладена в чисто ãазових або ãазоêонденсат-
них родовищах. Розвідані запаси ãазó в світі — понад 80 тр-
лн м3. З надр видобóто бл. 50 трлн м3. Щорічно видобó-
вається бл. 2 трлн м3 ãазó. За оцінêами Світовоãо енерãе-
тичноãо êонãресó (1998) розвідані запаси ãазó сêладають в
млрд т ó.п.: світові 172,8; Європа — 6,5; Уêраїна — 1,1. За
проãнозами “Римсьêоãо êлóбó” вичерпання планетарних
запасів Г.п.ã. з óрахóванням нових розвіданих ресóрсів
слід очіêóвати бл. 2050 р. Усьоãо в світі відомо більше 10
тис. ãазових родов., однаê осн. запаси ãазó зосереджені в
невелиêомó числі óніêальних (більше за 1 трлн м3) і
найбільших (0,1-1,0 трлн м3) ãазових і ãазоêонденсатних
родовищ. Аналіз розподілó початêових запасів ãазó по 180
найбільш велиêих родов. світó поêазóє, що в êайнозойсь-
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êих відêладах зосереджено 11 %, в мезозойсьêих — 65,5% і
палеозойсьêих 23,5%. На ãлиб. до 1000 м міститься 13,6%
запасів ãазó, в інтервалі 1000-3000 м — 73,4%, 3000-5000 м
— 12,9% і нижче за 5000 м — 1,1%. З піщаними êолеêтора-
ми пов’язано 76,3% запасів, з êарбонатними  — 23,7%.
Глинистими поêришêами êонтролюється 65,7% запасів
ãазó, соленосними — 34,3%. Переважна більшість запасів
ãазó (91%) зосереджена в пастêах стрóêтóрноãо типó. 
На території Уêраїни відêрито понад 120 родовищ Г.п.ã.

— ó Придніпровсьêо-Донецьêій і Передêарпатсьêій на-
фтоãазоносних областях та Причорномор’ї і аêваторії
Азовсьêоãо моря.
Г.п.ã. — висоêоефеêтивний енерãоносій і цінна хім. си-

ровина. У баãатьох технолоãічних процесах дóже ефеêтив-
на заміна елеêтроенерãії і пари продóêтами зãоряння Г.п.ã.
Таê, при заміні елеêтроенерãії êоефіцієнт виêористання
первинноãо палива зростає з 0,35 до 0,6–0,7. Застосóвання
Г.п.ã. сêорочóє питомó витратó палива в доменномó ви-
робництві на 10% (з підвищенням продóêтивності на 2–
4%), в мартенівсьêомó виробництві на 5–7% (з підвище-
нням продóêтивності на 7–10%), в процесах наãрівання
металó на 2–5%, при виробництві метанолó на 8–10%.
Г.п.ã. дають змоãó здійснити принципово нові технолоã-
ічні процеси — швидêісне êонвеêтивне і радіаційне на-
ãрівання, спалювання безпосередньо в рідинах і розпла-
вах, безоêиснювальне наãрівання металів і т.д. Г.п.ã. — ці-
нна хімічна сировина для виробництва метанолó, фор-
мальдеãідó, оцтової êислоти, ацетонó та інших орãанічних
сполóê. Конверсією êиснем або водяною парою з метанó
(основноãо êомпонента Г.п.ã) отримóють синтез-ãаз
(СО+Н2), широêо застосовóваний для отримання аміаêó,
спиртів та інших орãанічних продóêтів; піролізом і деãідр-
оãенізацією метанó — ацетилен, сажó і водень. Г.п.ã. за-
стосовóють таêож для отримання олефінових вóãлеводнів,
перш за все етиленó і пропиленó, яêі в свою черãó є сиро-
виною для подальшоãо орãанічноãо синтезó. З них вироб-
ляють пластичні маси, синтетичні êаóчóêи, штóчні волоê-
на та ін. Сірêоводневмісні ãази виêористовóють для отри-
мання елементарної сірêи. В.С.Бойêо.
ГАЗИ СІРКОВОДНЕВМІСНІ,  -ів, -их, мн. * р. ãазы
сероводородсодержащие; а. hydrogen sulphide containing gas-
es, acid gases; н. schwefelwasserstoffhaltige Gase n pl  — ãази,
до сêладó яêих входить сірчистий водень (Н2S). Містяться
ó вóлêанічних ãазах, мінералізованих водах та ін. Гази, що
містять сірêоводень, можóть бóти присóтні в шахтній ат-
мосфері, при видобóванні і переробці сірчистих нафт і в
ряді інших випадêів. Гранично допóстима êонцентрація
сірчистоãо водню в повітрі 0,01 мã/л. Сóміш ãазó, що
містить сірêоводень з повітрям, вибóхонебезпечна, томó
робота при наявності таêоãо ãазó вимаãає сóвороãо додер-
жання правил техніêи безпеêи.
ГАЗИФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãазифиêация, а. gasification, gas
supply, н. Vergasung f, Gasifikation f, Gasifizierung f — 1) Штóч-
не перетворення твердоãо або рідêоãо палива на ãази. 2) За-
стосóвання ãорючих ãазів яê палива в різних ãалóзях народ-
ноãо ãосподарства та в побóті, а таêож яê сировини для хім-
ічної промисловості.
ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ ПІДЗЕМНА,  -ії, -…, -ої, ж. *
р. ãазифиêация óãля подземная, а. coal gasification in situ, un-
derground gasification of coal; н. unterirdische Kohlenvergasung
f, Flözvergasung f  — спосіб розробêи вóãільних родовищ,
яêий базóється на фіз.-хім. перетворенні вóãілля в ãорючі
ãази в надрах за місцем заляãання. Г.в.п. — фізиêо-хіміч-

ний ãеотехнічний процес. Вêлючає бóріння свердловин для
подачі повітряноãо або пароêиснево-повітряноãо дóття та
відводó ãазó, що óтво-
рюється, створення в
пласті між свердловинами
реаêційних êаналів, в яêих
вóãілля взаємодіє з по-
тоêами ãазó. Ці êанали
виêонóються шляхом
збійêи свердловин. Через
бóрові свердловини до
пластів вóãілля постійно
подають повітря, рідше —
йоãо сóміш з êиснем: відб-
óвається взаємодія оêсидів
вóãлецю і водяної пари, що
óтворилися в зоні спалю-
вання вóãілля, з вóãлецем
стіноê пласта. Одержані ãорючі ãази виêористовóють яê
паливо, іноді — яê технолоãічнó сировинó. Переваãи
Г.в.п.: невелиêий обсяã підземних робіт, малий вплив на
довêілля, мала собівартість одержóваноãо палива. Недол-
іêи: невелиêа теплота зãоряння ãазó (3,3 МДж/м3 для бó-
роãо і до 5 МДж/м3 для êам’яноãо вóãілля), трóднощі êонт-
ролю розповсюдження фронтó ãазифіêації. Перша в світі
промислова станція підземної ãазифіêації вóãілля стала до
ладó 1937 р. в Горлівці (Донбас). В різні роêи працювало
до шести дослідно-промислових і промислових станцій
Г.в.п. Сьоãодні виêористовóється дві з них — Півде-
нно-Абінсьêа (Росія, Кóзбас) та Анãренсьêа (Сер. Азія).
Дослідно-промислові óстановêи є в США, ФРН, Вели-
êобританії, Канаді, Австралії. Наóêові дослідження з пі-
дземної ãазифіêації в Уêраїні ведóться ó Національномó
ãірничомó óніверситеті Уêраїни, Інститóті ãеолоãії та ãеох-
імії ãорючих êопалин НАН Уêраїни, Донецьêомó наóêо-
во-дослідномó вóãільномó інститóті. В.С.Білецьêий.
ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ ПРОМИСЛОВА,  -ії, -…, -ої,
ж. * р. ãазифиêация óãля промышленная, а. commercial gasifi-
cation of coal; н. Industrie-Kohle(n)vergasung f  — висоêотем-
ператóрний процес взаємодії вóãлецю вóãільноãо палива з
оêисниêами, яêий здійснюється з метою одержання
сóміші ãорючих ãазів (Н2, СО, СН4). Яê оêисниêи (ãазиф-
іêóючі аґенти) застосовóють êисень, водянó парó та ін. Ме-
тоди Г.в.п. êласифіêóють: 1. за видом дóття: повітряна,
повітряно-êиснева, паро-повітряна, паро-êиснева; 2. за
тисêом: при атмосферномó тисêó (0,1-0,3 МПа), середнь-
омó (до 2-3 МПа), висоêомó (понад 3 МПа); 3. за
розміром вихідноãо палива: ãазифіêація ãрóдêовоãо, дрі-
бнодисперсноãо та пилоподібноãо вóãілля; 4. за êонстрóê-
тивними особливостями реаêційної зони: ó щільномó
шарі палива, в псевдозрідженомó шарі, в пиловóãільномó
фаêелі; 5. за способами виділення смоли; 6. за способами
підводó тепла: автотермічна (за рахóноê внóтр. джерел),
алотермічна; 7. за теплотою зãоряння одержóваноãо ãазó
(в МДж/м3): низьêої (до 6-7); середньої (12-18) та висоêої
(30-35) теплоти зãоряння; 8. За призначенням ãазів: для
енерãетичних і технолоãічних цілей (синтезó, виробниц-
тва водню, технічноãо вóãлецю). 9. За температóрою ãазиф-
іêації: низьêотемператóрна (до 800оС), середньотемпера-
тóрна (800-1300оС), висоêотемператóрна (1300оС). Г.в.п.
бóла широêо розвинена в першій половині ХХ ст. і до 1960
р. Напр., в 1958 р. в СРСР працювало понад 350 ãазоґене-
раторних станцій, на яêих в 2500 ґенераторах вироблялося

Рис. Принципова схема підзе-
мної ãазифіêації вóãілля: 1 — 

свердловина для подачі повітря; 
2 — вóãільний пласт; 3 — під-
земний ãазоґенератор; 4 — ãа-

зовідвідна свердловина.
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35 млрд м3 ãазó на ріê. У зв’язêó з бóрхливим розвитêом ãа-
зодобóвної ãалóзі Г.в.п. різêо сêоротилася. Перспеêтив-
ними ãалóзями застосóвання Г.в.п. є переробêа висоêосі-
рчистоãо і висоêозольноãо вóãілля, переробêа вóãілля ó
районах віддалених від ãазопроводів, а таêож виробництво
синтез-ãазó, ãазів-відновниêів та водню для потреб хім-
ічної промисловості.
ГАЗЛІФТ, ГАЗЛІФТНЕ ВИДОБУВАННЯ,  -а, ч., -оãо,
-…, с. * р. ãазлифт, ãазлифтная добыча; а. gas lift; н. Gaslift
m, Gasheber m, Druckluftheber m, Druckgasförderverfahren n
 — 1) Пристрій для піднімання рід-
ини стиснóтим ãазом, змішаним з
нею. За допомоãою ãазліфта най-
частіше піднімають нафтó і водó з
бóрових свердловин. 2) Спосіб під-
німання рідини (нафти) із свердло-
вини за рахóноê енерãії стиснóтоãо
ãазó. Виêористовóється для видобó-
вання нафти і пластових вод. Робо-
чий аґент — стиснений êомпресо-
ром нафтовий ãаз (êомпресорний
Г.) або повітря (ерліфт), а таêож ãаз
природний під природним тисêом
(безêомпресорний Г.). Може виêо-
ристовóватись ãаз з продóêтивноãо
пласта, розêритоãо тією ж свердло-
виною (внóтрішньосвердловинний
безêомпресорний Г.). Г. вперше
здійснено в Уãорщині під час осó-
шóвання затопленої шахти (êінець
XVIII ст.). Для видобóвання нафти
застосовóється в США з 1864 р., в
Азербайджані — з 1897 р. за пропо-
зицією В.Г.Шóхова (ерліфт, Баêó).
Широêе застосóвання набóв з
1920-х роêів. Сóть Г. — створення
ãазорідинної сóміші ó свердловині. При цьомó ãóстина ãа-
зорідинної сóміші (а звідси — тисê її стовпа ó свердловині)
з ростом ãазовмістó зменшóється, вибійний тисê свердло-
вини знижóється. Приплив продóêції залежить від витра-
ти ãазó. Спосіб óніверсальний — він може застосовóватися
на бóдь-яêих ãлибинах та при бóдь-яêих величинах дебітó
рідини, пластових і вибійних тисêах, при наявності пласто-
воãо ãазó, пісêó, висоêих температóр, êривизни ствола
свердловини і т.ін. За тривалістю часó подавання робочоãо
аґента розрізняють неперервний і періодичний Г. (остан-
ній застосовóється в малопродóêтивних свердловинах з де-
бітом менше 50 м3/доб). Робочий циêл періодичноãо Г.
сêладається з періодів наêопичення рідини ó свердловині і її
надходження на поверхню. Комплеêс ãазліфтноãо облад-
нання охоплює: наземне — джерело робочоãо аґента, сис-
темó трóбопроводів, ãазорозподільні батареї з пристроями
реãóлювання витрати (при періодичномó Г. — для пóсêó і
відсіêання робочоãо аґента); свердловинне — насос-
но-êомпресорні трóби (НКТ), паêери (можóть óстановлю-
ватися біля нижньоãо êінця НКТ для попередження
витіêання рідини в пласт при пóсêó свердловини і для змен-
шення пóльсацій); пóсêові і робочі êлапани (слóжать для
подавання ãазó в потіê рідини). Пóсêові êлапани забезпе-
чóють послідовне створення ãазорідинної сóміші ó сверд-
ловині під час пóсêó, після чоãо заêриваються. Робочі êла-
пани реãóлюють подавання робочоãо аґента в продóêцію і
призначені для зменшення пóльсацій і підтримóвання за-

даноãо дебітó рідини при зміні обводненості, ãирловоãо
тисêó, прориві ãазó з пласта, соле- і парафіновідêладах ó
трóбах та ін. Клапани — автоматичні, яêі êерóються тис-
êом робочоãо аґента або продóêції чи перепадом цих
тисêів (диференціальні êлапани). Розрізняють êлапани,
стаціонарно óстановлені на НКТ, і змінні, яêі встановлю-
ються в розміщені в êолоні НКТ свердловинні ãазліфтні
êамери. Опóсêання і піднімання останніх проводиться без
піднімання НКТ спеціальним êанатним інстрóментом з
допомоãою пересóвної лебідêи або потоêом рідини. При
êільцевій системі видобóвання робочий аґент подається в
затрóбний простір свердловини, продóêція піднімається по
НКТ, при центральній — навпаêи.  
Г. застосовóється в тих випадêах, êоли робота насосів

óсêладнена висоêим ãазовмістом або температóрою рід-
ини, наявністю пісêó, відêладеннями парафінó та солей, а
таêож ó êóщових і похилосêерованих свердловинах. Ефеê-
тивність Г. залежить від в’язêості, швидêості рóхó сóміші,
тисêó наãнітання робочоãо аґента та ãирловоãо тисêó. Де-
біт ãазліфтної свердловини до 2000 м3/добó, ãлибина сверд-
ловини 4000 м, тисê робочоãо аґента до 10–15 МПа. Має
висоêий міжремонтний період — до деêільêох роêів. Для
попередження êорозії, відêладання солей і парафінó, óтво-
рення висоêов’язêих емóльсій в потіê робочоãо аґента вво-
дяться інãібітори, ПАР та інші хімічні реаґенти. Див. та-
êож плóнжерний ліфт. В.С.Бойêо.
ГАЗЛІФТ БЕЗКОМПРЕСОРНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. бес-
êомпрессорный ãазлифт; а. natural pressure (straight) gas lift;
н. kompressorloser Gaslift m  — ãазліфт, в яêомó подається
природний ãаз під власним тисêом із свердловин ãазових чи
ãазоêонденсатних родовищ або із  ãазопроводів маãістрал-
ьних.
ГАЗЛІФТ БЕЗКОМПРЕСОРНИЙ ВНУТРІШНЬО-
СВЕРДЛОВИННИЙ,  -а, -оãо, -оãо, ч. * р. ãазлифт бес-
êомпрессорный внóтрисêважинный; а. natural pressure in-
tra-well gas lift; intra-well type gas lift; н. kompressorloser Innen-
bohrungsgaslift m  — ãазліфт, в яêомó ãаз надходить із ви-
ще- або нижчезалеãлоãо ãазовоãо пласта під власним тис-
êом безпосередньо в ãазліфтній свердловині.
ГАЗЛІФТ КОМПРЕСОРНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãазлифт
êомпрессорный; а. compressor gas lift; н. Kompressorgaslift m 
— ãазліфт, в яêомó ãаз подається за допомоãою êомпресо-
ра.
ГАЗЛІФТ НЕПЕРЕРВНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãазлифт не-
прерывный; а. continuous gas lift; н. kontinuierlicher Gaslift m 
— ãазліфт, в яêомó подавання ãазó здійснюється безпере-
рвно.
ГАЗЛІФТ ПЕРІОДИЧНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãазлифт пери-
одичесêий; а. intermittent gas lift; н. periodischer Gaslift m  —
ãазліфт, в яêомó заêачóвання ãазó здійснюється періоди-
чно. Г.п. працює в режимі періодичних пóсêів.
ГАЗЛІФТНА УСТАНОВКА,  -ої, -и, ж. * р. ãазлифтная
óстановêа; а. gas lift; н. Gasliftanlage f  — êомплеêтна óста-
новêа  для еêсплóатації нафтової свердловини ãазліфтним
способом, яêа охоплює фонтаннó арматóрó, свердловинні
êамери, ãазліфтні êлапани, паêери і приймальний êлапан.
ГАЗЛІФТНИЙ ЦИКЛ ЗАМКНУТИЙ,  -оãо, -ó, -оãо, ч. *
р. ãазлифтный циêл замêнóтый; а. closed gas lift cycle; н. ge-
schlossener Gasliftzyklus m  — ãазліфт, в яêомó подається
нафтовий ãаз, що відділяється від нафти видобóвної.
ГАЗОАДСОРБЦІЙНА  ХРОМАТОГРАФІЯ,  -ої, -ії, ж. *
р. ãазоадсорбционная хроматоãрафия, а. gas adsorption
chromatography;  н. Gasadsorptionschromatographie f  — ме-

Рис. Газліфт (ерл-
іфт): 1 — сепа-

ратор; 2 — трóба для 
підіймання водопо-
вітряної сóміші; 3 — 
трóба для подачі 
повітря; 4 — баш-
маê; Н — висота 
підйомó водопо-

вітряної сóміші; h — 
ãлибина занóрення 

трóби.
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тод розділення і аналізó сóмішей ãазо- або пароподібних
речовин, оснований на їх різній адсорбції твердими адсор-
бентами. Найважливіші способи Г.х. — фронтальний,
елюентний, витисêний та хроматотермоãрафічний. Для
аналізó речовин виêористовóють ãазові хроматоãрафи. Для
ідентифіêації і êільêісноãо визначення êомпонентів
сóмішей широêо застосовóють хромато-мас-спеêтромет-
ричний метод, яêий поєднóє в собі два методи — ãазовó
хроматоãрафію і мас-спеêтрометрію. Чóтливість Г. х. мо-
же досяãати 10-8-10-9 мã/мл. Відносна середня похибêа
визначення становить 1-2%,  мінімальна — 0,01-0,02%.
ГАЗОАНАЛІЗАТОР,  -а, ч. * р. ãазоанализатор, а. gas
analyser,  gas alarm, gas indicator, н. Gasanalysator m, Gasprü-
fer m  — прилад для визначення яêісноãо і êільêісноãо
сêладó сóмішей ãазів. Робота Г. основана на вимірюванні
фіз., фіз.-хім. хараêтеристиê ãазової сóміші або її оêр.
êомпонентів. На підприємствах вóãільної пр-сті застосо-
вóють Г.: автоматичні стаціонарні, автоматичні, напівавт-
оматичні та інтерферометричні переносні. Автоматичні
стаціонарні, автоматичні і напівавтоматичні переносні Г.
призначені для безперервноãо автоматичноãо визначення
вмістó метанó в шахтній атмосфері, забезпечення при
êонцентраціях метанó 0,5-4% звóêової і світлової сиãнал-
ізації, а таêож автоматичноãо відêлючення елеêтроенерãії
при ãранично допóстимій êонцентрації метанó, безпере-
рвної передачі інформації про вміст метанó в межах 0-2%
і реєстрації її на поверхні шахти. Переносні інтерфероме-
тричні Г. застосовóють для роздільноãо визначення êон-
центрації метанó і вóãлеêислоãо ãазó безпосередньо в ãірн-
ичих виробêах шахт при êонцентрації цих ãазів 0-6%. За до-
помоãою переносних Г. еêспрес-методом êонтролюється
êонцентрація в повітрі двооêсидó та оêсидó вóãлецю, оê-
сидів азотó, сірчистоãо ãазó і сірêоводню, а таêож хлорó,
аміаêó, парів бензинó, бензолó, ацетонó, парів етиловоãо
ефірó, вóãлеводнів нафти, толóолó, êсилолó і т.д. На пі-
дприємствах нафт. і ãазової пром-сті для êонтролю
повітряноãо середовища на вміст ãорючих і тоêсичних
домішоê на робочих місцях (а таêож на бóрових майданчи-
êах), під час ремонтних робіт (в середині різних ємностей,
апаратів) виêористовóють переносні Г., яêі ґрóнтóються
на термоêаталітичномó (ПГФ–2М1 і ін.) і êалориметрич-
номó (УГ–2) принципах дії. Г. першої ãрóпи виêористовó-
ють для визначення êонцентрації ãорючих ãазів і парів ó
повітрі в межах від 2,5 до 80 мã/л, в перерахóнêó на бензин
Б–70. Прилад ПГФ–2М1 виêористовóється в осн. для
встановлення стóпеня вибóхобезпечності ãорючих дом-
ішоê ó повітрі. Для визначення вмістó парів бензинó і леã-
êих нафтопродóêтів ó повітрі в межах допóстимих саніта-
рних норм виêористовóється Г. УГ–2. Автоматичний
êонтроль і реєстрація вмістó метанó під час бóріння сверд-
ловин (з виêористанням бóрових розчинів і ãазоподібних
аґентів) здійснюються óстановêою АУСГ; при виниê-
ненні небезпечних êонцентрацій метанó (в точêах йоãо
відбирання на аналіз) подається світловий і звóêовий сиã-
нали. В.С.Бойêо.
ГАЗОВА ЗЙОМКА,  -ої, -и, ж. * р. ãазовая съемêа, а. gas
survey, н. Gasaufnahme f  — метод встановлення наявності
та розподілó ãазів. 1) У ãірничій справі Г.з. слóжить для ви-
явлення джерел ãазовиділення ó виробêах, встановлення
їхніх масштабів і розподілó ãазó в просторі та в часі. 2) В
ãеолоãії під Г.з. розóміють ãеохімічний метод пошóêів на-
фтових, ãазових і рóдних родовищ, яêий базóється на підв-
ищеномó вмістó вóãлеводневих і інших хараêтерних ãазів

в підпідошвових шарах та ãірничих виробêах районó родо-
вища. При Г.з. обробляють проби підґрóнтовоãо повітря,
ã.п., підземних вод. Пошóêовою ознаêою при Г.з. є ано-
мальні êонцентрації ãазів ó порівнянні з фоновими. При
пошóêах родов. нафти і ãазó визначають вміст вóãлевод-
невих ãазів, при пошóêах родов. твердих і ãеол. êартóванні
— вóãлеêислоãо ãазó, сірчистих ãазів, водню, радонó, ãелію,
арãонó, êисню і парів ртóті. Г.з. може бóти виêористана
таêож для проãнозó землетрóсів. В резóльтаті обробêи і
аналізó проб розробляють ãеохімічні êарти, розрізи, діаãр-
ами і виявляють ãеохім. аномалії. Див. зйомêа ãазова (зн-
імання ãазове).
ГАЗОВА ЗЙОМКА ШАХТ,  -ої, -и, -…, ж. * р. ãазовая
съемêа шахт, а. gas mining survey, н. Gasaufnahme f der Gru-
ben f pl  — êомплеêс робіт по встановленню розподілó ãазó
ó виробêах шахти. Мета Г.з.ш. — встановлення абсолют-
ної ãазовості (баãатоãазовості) ãірничих виробоê, нерівном-
ірності ãазовиділення, ãазовоãо балансó очисних дільн-
иць, êрил, ãоризонтів та шахти в ціломó. Операції Г.з.ш.
вêлючають вимірювання в певних пóнêтах шахтної венти-
ляційної мережі середньої по перетинó виробоê êонцент-
рації ãазó і швидêості рóхó повітря, площі поперечноãо пе-
ретинó виробоê. Г.з.ш. виêонóється в період стабільної ро-
боти шахти (процесó добóвання вóãілля, вентиляції тощо).
Дані Г.з.ш. виêористовóються для аналізó станó провітр-
ювання, розрахóнêó вентиляції, визначення доцільності
застосóвання деãазації, способів боротьби з метаном.
ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. ãазовая
промышленность, а. gas industry, н. Gasindustrie f  — ãалóзь
паливної промисловості, підприємства яêої займаються
видобóванням природноãо і попóтноãо (нафтовоãо) ãазó з
надр землі, виробництвом зрідженоãо ãазó (див. сêраплен-
ня ãазів), штóчних ãорючих ãазів з твердоãо і рідêоãо пали-
ва, зберіãанням, транспортóванням ãазó по ãазопроводах
для постачання населенню і промисловості. На території
Уêраїни розвивається на базі родовищ Передêарпатсьêої
нафтоãазоносної області, Дніпровсьêо-Донецьêої нафто-
ãазоносної області та Причорноморсьêо-Кримсьêої на-
фтоãазоносної провінції.
Історія Г.п. в Уêраїні нараховóє бл. 100 роêів. В При-

êарпатті сóпóтний нафтовий ãаз почали застосовóвати ó
промислових масштабах на початêó ХХ ст. Перший ãа-
зопровід Борислав — Дроãобич збóдований ó 1912 р. По-
чатоê масштабноãо видобóтêó та виêористання природ-
ноãо ãазó в Уêраїні пов’язаний з відêриттям ó 1920 р. Да-
шавсьêоãо ãазовоãо родовища (еêсплóатóється з 1924 р.).
Відêриття низêи велиêих родовищ — Опарсьêоãо, Уãерсь-
êоãо, Більче-Волицьêоãо зóмовило бóдівництво в 1948 р.
ãазопроводó Дашава — Київ (діаметром трóби 500 мм і дов-
жиною 509 êм), найпотóжнішоãо на той час ó Європі (бл.
2 млрд м3 на ріê). В 1950 р. відêрите óніêальне Шебелин-
сьêе родовище (Харêівщина) з початêовими запасами 650
млрд м3 ãазó (введене в еêсплóатацію в 1956 р.). В 60-і роêи
побóдовані ãазопроводи Шебелинêа — Харêів, Шебелин-
êа — Кр.Ріã — Одеса, Шебелинêа — Київ. Після відêриття
в 60-х роêах велиêих і середніх родовищ: Хрестищенсьêо-
ãо, Єфремівсьêоãо, Кеãичівсьêоãо, Пролетарсьêоãо, Гадя-
цьêоãо та ін. бóло збóдовано ãазопровід Єфремівêа-Ди-
êаньêа-Київ (1968-70 рр.), яêий об’єднав два найбільших
ãазоносних реãіони Уêраїни — Дніпровсьêо-Донецьêий
та Передêарпатсьêий — в єдинó ãазотранспортнó системó.
В 1975-76 рр. видобóтоê ãазó досяã маêсимóмó — 68,7 млрд
м3 на ріê. До 1977 р. Уêраїна забезпечóвала свої потреби в
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ãазі і бóла йоãо еêспортером (за 1945-77 рр. еêспорт стано-
вив 130 млрд м3 ãазó). Головними êраїнами-імпортерами
óêраїнсьêоãо ãазó бóли: Росія, Білорóсія, Литва, Латвія,
Молдавія, Чехословаччина. Споживання ãазó в Уêраїні
сяãнóло маêсимóмó в 1990 р. — 118,8 млрд м3. В 1998 р. во-
но становило бл. 75 млрд м3 і, за еêспертними оцінêами, в
найближчі роêи бóде óтримóватися на рівні 65-70 млрд м3

на ріê. Частêа ãазó ó виêористанні первинних енерãоре-
сóрсів становить 45 %, що, за оцінêами еêспертів, є не-
виправдано висоêою. Крім тоãо, енерãоємêість валовоãо
продóêтó в Уêраїні сяãає 2,4 т нафтовоãо еêвівалента на
1000 дол. США проти 0,4 в розвинóтих êраїнах Заходó, що
поêазóє велиêий невиêористаний потенціал енерãозбере-
ження.
Видобóтоê ãазó в Уêраїні за останні 10 роêів стабільно

сêорочóвався і стабілізóвався на рівні 18 млрд м3 на ріê
(1997). Т.ч. самозабезпечення Уêраїни ãазом на сьоãодні
становить бл. 22 %. Решта задовольняється імпортом з
Росії та Тóрêменистанó. Розвідані власні запаси ãазó ста-
новлять бл. 1 трлн м3, що за нинішніх темпів видобóтêó
вистачить на 60 роêів. Зãідно з національною проãрамою
“Нафта і ãаз Уêраїни до 2010 роêó” видобóтоê ãазó за пев-
них óмов може бóти збільшено до 35 млрд м3 на ріê.
В.С.Білецьêий.
Літератóра: Діяê І., Нафтоãазова стратеãія // Голос Уêраїни, №
250, 29.12.98; Еêономіêа Уêраїни: сóчасний стан, динаміêа, тен-
денції розвитêó. Інформація, аналітиêа-98 / ”Уêрпром”, 1998. —
80 с. 
ГАЗОВА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, -и, ж. * р. ãазовая сêва-
жина, а. gas well, gasser; н. Gasbohrloch n, Gasbohrung f, Gas-
sonde f  — свердловина для розêриття ãазовоãо пласта і ви-
лóчення з ньоãо ãазó, а таêож для заêачóвання ãазó в підзе-
мне сховище і настóпноãо йоãо відборó. Г.с. поділяються
на еêсплóатаційні, наãнітальні, спостережóвальні, п’єзо-
метричні. Констрóêція Г.с. вибирається виходячи з особ-
ливостей ãеолоãічної бóдови поêладó, êліматичних óмов,
фізиêо-хімічних хараêтеристиê ãазó, розподілó темпера-
тóр від вибою до ãирла, óмов еêсплóатації і бóріння, а таêож
техніêо-еêономічних поêазниêів. Обладнання стовбóра
Г.с.: ряд обсадних êолон, фонтанні трóби (для подачі ãазó
від вибою до ãирла Г.с.), хвостовиê, паêери, вибійні і при-
ãирлові штóцери, êлапани для подачі інãібіторів êорозії і
спеціальні êлапани для попередження відêритоãо фонта-
нóвання ó аварійних ситóаціях. Для забезпечення ãерме-
тичності з’єднин трóб ó процесі еêсплóатації Г.с. виêорис-
товóють спеціальні óщільнювальні мастила. Діаметр об-
садних êолон Г.с. (від 114 до 340 мм) вибирається з óрахó-
ванням забезпечення безаварійної роботи і вільноãо опóс-
êання фонтанних трóб (внóтрішній діаметр від 33 до 168
мм), êлапанів, паêерів, а таêож здійснення ремонтних і до-
слідницьêих робіт. В.С.Бойêо.
ГАЗОВА СТАЛА,  -ої, -лої, ж. * р. ãазовая постоянная, а.
gas constant, н. Gaskonstante f  — R — óніверсальна фізична
стала ó рівнянні станó ідеальноãо ãазó pVm = RmT або pV =
MRT, де р — тисê; Vm — молярний об’єм; Rm — óніверсал-
ьна (молярна) ãазова стала; Т — температóра; V — об’єм;
M — маса; R — індивідóальна ãазова стала. Чисельно Г.с.
дорівнює роботі розширення 1 моля ідеальноãо ãазó внасл-
ідоê наãрівання на 1 К в ізобарномó процесі. R = 8,31441
Дж/(моль⋅К). Rm = 8,314 Дж/(моль·К) для метанó; R
=287,2 Дж/(êã·К) для повітря.
ГАЗОВА ШАПКА,  -ої, -и, ж. * р. ãазовая шапêа, а. gas
cap, н. Gaskappe f  — сêóпчення сêлепінчастоãо ãазó в най-
вищій частині нафт. пласта над нафтовим поêладом. Г.ш.

просторово і ãенетично пов’язана з нафтою. Вміст важ-
êих вóãлеводнів в Г.ш. може досяãати 35-40%. З метою збе-
реження пластової енерãії поêладó ãаз Г.ш. відбирається,
яê правило, після ви-
лóчення нафти. В
процесі відбирання
нафти з поêладó Г.ш.
розширюється,
сприяючи витісне-
нню нафти. Г.ш. мо-
жóть óтворюватися
таêож ó процесі
розробêи за рахóноê
виділення ãазó, роз-
чиненоãо ó нафті, при значномó зниженні пластовоãо
тисêó і йоãо спливання (сеãреãації) ó верхню частинó на-
фтовоãо пласта.
ГАЗОВА ШАПКА ВТОРИННА,  -ої, -и, -ої, ж. * р. ãазо-
вая шапêа вторичная; а. secondary gas cap; н. Sekundärgas-
kappe f  — ãазовая шапêа, що óтворилася внаслідоê сеãреãа-
ції нафтовоãо ãазó в підвищеній частині пастêи під час
розробêи нафтовоãо поêладó в резóльтаті зниження плас-
товоãо тисêó нижче тисêó насичення нафти ãазом (при хо-
рошій вертиêальній прониêності або при значних нахи-
лах пласта).
ГАЗОВАНОЇ РІДИНИ РЕЖИМ,  -…, -ó, ч. (розчиненоãо
ãазó режим, -…, -ó, ч.), * р. ãазированной жидêости режим,
а. gasified liquid drive; н. Gasflüssigkeitsregime n  — режим на-
фт. поêладó, при яêомó нафта переміщóється до вибоїв
добóвних свердловин в основномó за рахóноê енерãії роз-
ширення ãазó, що виділяється з нафти при зниженні тис-
êó в пласті нижче за тисê насичення. Г.р.р. в поêладі, що
містить насиченó ãазом нафтó (без ãазової шапêи), прояв-
ляється спонтанно. При зниженні тисêó на вибоях сверд-
ловин нижче за тисê насичення ãаз, що виділяється з на-
фти, розширяється, рóхаючись з більшою швидêістю, ніж
нафта, частêово проштовхóє її, а частêово захоплює за
собою. В. поч. стадії розвитêó Г.р.р. витіснення нафти в
добóвні свердловини протіêає інтенсивно. В мірó зменшен-
ня ãазовмістó нафти в’язêість її збільшóється, а рóхливість
знижóється. Газ, рóхаючись по пластó, випереджає нафтó
і проривається до вибоїв свердловин. Газовий чинниê в
цей момент досяãає маêсимóмó, а потім постóпово мен-
шає, пластовий тисê падає. Дебіти свердловин знижóють-
ся до величин, при яêих подальша їх еêсплóатація стає не-
рентабельною. Кінцева нафтовіддача — 10-20(30)%. Роз-
витêó Г.р.р. запобіãають застосóванням на ранній стадії
йоãо виниêнення шляхом застосóвання  одноãо з методів
підтримêи пластовоãо тисêó.      
ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. ãазовое место-
рождение, а. gas field, н. Gasfeld n, Gaslagerstätte f, Gaslager
n  — сóêóпність ãазових поêладів, приóрочених до заãаль-
ної ділянêи поверхні і êонтрольованих одним стрóêтóр-
ним елементом. Г.р. бóвають одно- і баãатопластові
(точніше, баãатопоêладові й однопоêладові). У розрізі
баãатопластовоãо Г. на одній площі є деêільêа ãазових
поêладів, розміщених один під одним на різній ãлибині.
Деяêі ãазові поêлади мають самостійний ãазоводяний êон-
таêт (ГВК). Колеêтори можóть бóти різної ãенези — êа-
вернозними, міжґранóлярними або тріщинними. Пере-
важна більшість Г.р. знаходиться в зонах ãазонаêо-
пичення — сêлепінчасті підняття, внóтрішньоплатфо-
рмові западини, міжãірсьêі западини, передãірсьêі проãини

Рис. Схема розподілó ãазó і нафти ó 
пастці.
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і западини. Поêлади баãатопластовоãо Г.р. еêсплóатóються
роздільно або спільно свердловинами, пробóреними оêре-
мо на êожний ãоризонт  і свердловинами, яêі одночасно
розêривають всі поêлади. При роздільній еêсплóатації для
зменшення êільêості свердловин здійснюють еêсплóата-
цію з застосóванням роз’єднóвачів (паêерів), яêі розділ-
яють пласти — т. зв. сóмісно-роздільна (одночасно-роз-
дільна) еêсплóатація. В цьомó випадêó ãаз з нижньоãо ãо-
ризонтó оêремо постóпає ó фонтанні трóби, а з верхньоãо
ãоризонтó — в затрóбний простір. Г.р. розробляються без
підтримóвання пластовоãо тисêó, на природномó режимі.
Чисто Г.р. мають в сêладі ãазó 94–99% метанó і незначнó
êільêість етанó, пропанó; важчі вóãлеводні здебільшоãо бó-
вають ó виãляді слідів. В ãазі Г.р. спостеріãаються домішêи
СО2, N2, Н2S, He. Див. режим ãазовоãо родовища. 

В.С.Бойêо.
ГАЗОВЕ СХОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. ãазовое хранилище,
а. gas storage, н. Gasspeicher m  — природна або штóчна
ємêість для резервóвання велиêих обсяãів ãазó і реãóлю-
вання йоãо подачі відповідно до нерівномірності ãазоспо-
живання. Г.с. спорóджóються поблизó траси маãістральних
ãазопроводів і споживаючих центрів. Розрізняють: наземні
Г.с. — ãазãольдери; підземні поверхневі Г.с. — ділянêи ãа-
зопроводів від останньої êомпресорної станції до ãазорозпод-
ільної станції; підземні сховища ãазó (ПСГ) — створюють-
ся в природних і штóчних підземних резервóарах.
Найбільше значення мають ПСГ, здатні вміщóвати со-

тні млн м3. Особливий тип Г.с. — ізотермічні сховища
сêрапленоãо ãазó, призначені для поêриття т. зв. піêових
навантажень, тобто при необхідності присêореноãо відб-
орó ãазó. У р-нах, де неможливе створення ПСГ, але існóє
значна нерівномірність ãазоспоживання, розміщóють схо-
вища сêраплених природних ãазів (СПГ). Найбільше поши-
рені ПСГ. Розрізняють пористі та порожнисті підземні ре-
зервóари. До пористих належать виснажені ãазові, ãазо-
êонденсатні, ãазонафт. і нафт. родов., водоносні пласти, а
таêож поêлади неãорючих ãазів. У межах одноãо таêоãо
ПСГ може бóти один або деêільêа поêладів з ãазом, що
зберіãається. 
До порожнистих підземних резервóарів належать по-

рожнини, що створюються ó відêладах êам. солі (пластах,
масивах, êóполах, штоêах), в непрониêних або праêтично
непрониêних ã.п. (ґіпс, анãідрит, ґраніт, ãлина та ін.), в
поêинóтих шахтах, êар’єрах та ін. ãірничих виробêах, в
щільних ã.п. спец. методами. Найбільше ПСГ ó виснаже-
них ãазових або ãазонафт. родов., що створюються шля-
хом заêачóвання ãазó через свердловини ó виснажений про-
дóêтивний пласт і ПСГ ó водоносних пластах, де вода з
поровоãо просторó витісняється ãазом. ПСГ в пористомó
середовищі — штóчні ãазові поêлади, яêі еêсплóатóються
циêлічно. Визначальними параметрами для ПСГ в порис-
томó середовищі є прониêність, товщина і ãлибина заля-
ãання пласта-êолеêтора, об’єм поровоãо просторó, яêий
може бóти заповнений ãазом, наявність ãерметичної поê-
ришêи над пластом-êолеêтором, а таêож аêтивність водо-
напірної системи. Із всіх типів ПСГ в непрониêних
ãірсьêих породах найбільш поширені Г.с. ó відêладах
êам’яної солі, яêі óтворюються вимиванням порожнини в
соляномó пласті шляхом наãнітання в ньоãо води з на-
стóпним заêачóванням ó порожнинó ãазó через тó ж сверд-
ловинó. Глибини заляãання найчастіше 100–1000 м. При-
датність об’єêта для створення сховища визначається ãер-
метичністю, міцністю і стійêістю відêладів êам’яної солі та

її інертністю по відношенню до продóêтó, яêий
зберіãається, енерãовитратами на розмивання. 
До системи інженерних спорóд ПСГ входять свердлови-

ни для заêачóвання і відбирання ãазó, êомпресорна стан-
ція, система ãазопроводів, óстатêóвання для охолодження,
осóшóвання і очищення ãазó (сепаратори, фільтри, абсор-
бери і адсорбери). Свердловини ПСГ обладнóються автома-
тичними вибійними êлапанами для óсóнення можливості
відêритоãо фонтанóвання. Важливою óмовою óспішноãо
створення й еêсплóатації ПСГ є збереження йоãо ãерме-
тичності, тобто попередження можливих витіêань ãазó, в
основномó ó верхні прониêні пласти. Існóють ãідрод-
инамічні, ãідрохімічні, ãеолоãічні, ãазометричні і ãеоф-
ізичні методи êонтролю: спостереження за тисêом, ãазо-
насиченістю, сольовим сêладом вод, сêладом розчинених
ãазів яê по ãоризонтах зберіãання, таê і по спеціально вид-
ілених ó розрізі êонтрольних ãоризонтах. Для êонтролю за
ãерметичністю застосовóють таêож ґрóнтово-ãазовó і вод-
но-ãазовó зйомêи, яêі дають змоãó виявити і лоêалізóвати
всі теêтонічні порóшення і неãерметичність свердловини.
ПСГ одночасно із зберіãанням ãазó можóть виêонóвати

й інші фóнêції. На ãазоêонденсатних родовищах для підв-
ищення êоефіцієнта вилóчення êонденсатó застосовóють
зворотне заêачóвання в пласт видобóтоãо ãазó після від-
оêремлення від ньоãо êонденсатó (сайêлінã-процес). Цим
забезпечóється підтримóвання пластовоãо тисêó. В холод-
нó порó родовище працює за звичайною схемою на відбір,
в теплó — ãаз, що видобóвається, повертають ó пласт,
причомó з інших джерел наãнітають додатêовó êільêість
ãазó, еêвівалентнó відібраній ó холоднó порó. Таêий ре-
жим еêсплóатації ãазоêонденсатних поêладів, розміщених
поблизó велиêих споживачів ãазó, дає змоãó підвищити êі-
нцевий êоефіцієнт вилóчення êонденсатó і створити ре-
зерви ãазó для відбирання в холоднó порó. Яêщо ПСГ
створено в териãенних êолеêторах, яêі містять заêисні
форми заліза, то ãаз, яêий в них заêачóється, очищається
від сірêоводню. Проводячи заêачóвання ãазó, що містить
сірêоводень, ó таêі пласти в літню порó, можна в зимовó
порó відбирати вже очищений ãаз.
Розвитоê êріоãенної техніêи дає змоãó розробляти при-

нципово нові методи зберіãання природноãо ãазó, яêі ґрóн-
тóються на отриманні і зберіãанні СПГ. Крім соляних êа-
верн для зберіãання СПГ, можóть спорóджóватися спе-
ціальні ізотермічні сховища. Основними завданнями, яêі
вирішóються при зберіãанні охолодженоãо до –162°С
СПГ, є забезпечення безпеêи і зведення до мінімóмó при-
пливó тепла і випаровóвання ãазó.
Перше в світі ПСГ бóло побóдоване в Канаді в 1915 р.

Найбільший розвитоê ПСГ отримали в США. Сховища
СПГ побóдовані в США, Канаді, Велиêій Британії, Фран-
ції, Німеччині, Нідерландах, Італії, Японії. Комплеêс óê-
раїнсьêих підземних ãазосховищ за потóжністю дрóãий (пі-
сля Росії) ó Європі. Він забезпечóє заêачóвання та відбір
понад 30 млрд м3 ãазó за сезон. В.С.Бойêо.
ГАЗОВЕ ЧИСЛО,  -оãо, -а, с. *р. ãазовое число; а. gas num-
ber; н. Gasverhältnis n  — відношення об’ємної витрати віл-
ьноãо ãазó до об’ємної витрати нафти (або ін. рідини) при
термобаричних óмовах в точці йоãо визначення. Розрізн-
яють таêож трóбне і затрóбне Г.ч., яêі відповідно хараêте-
ризóють витрати ãазів, що надходять ó насосно-êомп-
ресорні трóби і в затрóбний простір.
ГАЗОВИДІЛЕННЯ (В ГІРНИЧІ ВИРОБКИ),  -…, с. * р.
ãазовыделение (в ãорные выработêи), а. gas emission, gas evo-
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lution, gas liberation; н. Gasentwicklung f, Gasausscheidung f (in
die Grubenbaue m pl)  — виділення метанó або іншоãо при-
родноãо ãазó з товщі êорисної êопалини і вмісних порід ó ãі-
рничі виробêи.  На  ê а р ’ є р а х  осн. джерела Г.: вмісні по-
роди і ê.ê., ãірн. обладнання і вибóхові роботи. При роботі
ãірничоãо обладнання з двиãóнами внóтр. зãоряння в атм.
êар’єрó надходять вихлопні ãази, яêі містять більше 200
найменóвань орãанічних та неорãанічних сполóê. У  в ó ã і
л ь н и х  ш а х т а х  джерела Г.: пласти вóãілля і пропласт-
êи, боêові породи. Гази (в осн. метан і вóãлеêислий ãаз) вид-
іляються через вільнó поверхню пласта і з відбитоãо вóãі-
лля. Розрізняють звичайне (безперервне, повільне виділе-
ння ãазó по всій оãоленій поверхні), сóфлярне (місцеве
виділення ãазó з тріщин або свердловин, ãазовий фонтан) і
раптове (місцеве, інтенсивне виділення велиêих êільêо-
стей ãазó, що сóпроводжóється рóйнóванням вóãільноãо
пласта або порід).  У   р ó д н и х,   с о л я н и х,   с і р ч а н и
х   і   н а ф т о в и х  шахтах відбóвається виділення ãазів,
що містять вибóхонебезпечні вóãлеводневі êомпоненти
(метан і йоãо ãомолоãи, водень, пари бензинó), а таêож шêі-
дливих і отрóйних ãазів (вóãлеêислоãо, сірêоводню, оêсидó
вóãлецю, оêсидів азотó, аêролеїнó). Джерела виділення
вóãлеводневих ãазів (до 2000-3000 м3/добó) — осадові поро-
ди, ãірн. обладнання з двиãóнами внóтр. зãоряння, вибó-
хові роботи. Для сірчано-рóдних шахт специфічне виділе-
ння сірêоводню (з пóстот, пор ó породах і підземних вод) і
сірчистоãо ãазó (ã.ч. при вибóхових роботах і вибóхах сірч-
аноãо пилó), іноді таêож метанó, етанó і вóãлеêислоãо ãазó.
Для нафтових шахт — метанó, етанó, бóтанó, пропанó і ін. 
ГАЗОВИЙ АНАЛІЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый анализ, а. gas
analysis, н. Gasanalyse f  — аналіз сóміші ãазів для визна-
чення їх êільêісноãо й яêісноãо сêладó. Методи ãазовоãо
аналізó ґрóнтóються на хімічних, фізиêо-хімічних і фізи-
чних властивостях êомпонентів ãазової сóміші, особливо
на різних температóрах êонденсації і êипіння. 
ГАЗОВИЙ БАЛАНС,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый баланс, а. gas
balance, н. Gasbilanz f  — розподіл ãазовиділення по джере-
лах або по системі ãірничих виробоê. Розрізняють Г. б. оê-
ремої виробêи, виїмêової дільниці і шахти (рóдниêа) в ціл-
омó.
ГАЗОВИЙ БАР’ЄР,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый барьер, а. gas
barrier, н. Gasbarriere f  — 1) Частина вóãільноãо пласта
поблизó виробêи, де ãазопрониêність мінімальна. 2) Обме-
ження виробничої потóжності вóãільної шахти (виїмêової
дільниці) за ãазовим фаêтом.
ГАЗОВИЙ БЕНЗИН,  -оãо, -ó, ч., * р. ãазовый бензин; а.
absorption gasoline, compression gasoline, gas petrol, casing-head
gasoline, natural gasoline, gas naphtha, gas spirit, н. Erdgasben-
zin n  — сóміш в осн. ізопентанó (і-С5Н12), нормальноãо
пентанó (n-C5H12), аміленó (С5Н10) і ãеêсанó (С6Н14). Для
підрахóнêó ресóрсів припóсêається, що Г.б. сêладається із
1/3 бóтанó і 2/3 пентанó (за масою). Вважають, що в ãазо-
вий бензин цілêом переходить пентан плюс вищеêиплячі
і частина нормальноãо бóтанó, за величиною рівна поло-
вині вмістó пентанó плюс вищеêиплячі. Син. — ãазова
бензина.
ГАЗОВИЙ ДРЕНАЖ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый дренаж, а.
gas drainage, н. Gasdränage f, Gasabsaugung f  — вилóчення
ãазó з вóãільних пластів і порід по штóчних (свердловини) і
природних (тріщини) êаналах.
ГАЗОВИЙ ЗАХИСТ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовая защита, а.
gas protection, н. Gasschutz m  — здійснення заходів, що
виêлючають можливість заãазóвання ãірн. виробоê понад

допóстимó êонцентрацію метанó і вибóхó метаноповітр-
яної сóміші на шахтах. Г.з. базóється на безперервномó
êонтролі вмістó метанó в ãірн. виробêах ãазоаналізатор-
ами, фіêсóванні моментó досяãнення ãранично допóстимої
êонцентрації ãазó і автоматич. видачі захисних êоманд на
відêлючення всьоãо елеêтрообладнання, яêе знаходиться
ó небезпечній зоні, аварійнó сиãналізацію та введення в
дію додатêових засобів провітрювання і розãазóвання аварі-
йної дільниці. Системами Г.з. обладнані всі шахти, небез-
печні за ãазом. Див. автоматичний ãазовий захист, апара-
тóра êонтролю метанó.
ГАЗОВИЙ ЗБІРНИЙ ПУНКТ,  -оãо, -оãо, -ó, ч. * р. ãазо-
вый сборный пóнêт, а. gas collector, gas collecting main; н. Gas-
sammelstelle f  — êомплеêс спорóд, призначений для зборó
і промислової обробêи ãазó, що надходить від еêсплóатації
свердловин. Г.з.п. забезпечóє підãотовêó до транспортóван-
ня ãазó та ãазоêонденсатó, а таêож вимірювання êільêості
видобóвної продóêції. Основні технолоãічні операції, яêі
виêонóються на Г.з.п., — очищення (від механічних дом-
ішоê і рідêої фази) та сóшіння ãазó. При централізованій
системі розробêи, прийнятій для родов. з річним відб-
ором ãазó до 20 млрд м3, на Г.з.п. проводяться лише збір і
первинна сепарація ãазó, а êінцева обробêа ãазó і êонденса-
тó — на ãоловних спорóдах промислó. Обладнання Г.з.п.
централізованої системи промисловоãо оброблення ãазó
охоплює: сепаратор першоãо стóпеня, призначений для
відоêремлення механічних домішоê і рідêої фази, винесе-
ної з пласта і виділеної під час транспортóвання ãазó від
свердловини до Г.з.п.; запірно-реãóлювальнó арматóрó;
повітряні (ó разі, яêщо температóра ãазó перевищóє 40–
45°С) або водяні холодильниêи і сепаратор дрóãоãо стóпе-
ня. При децентралізованій системі повна обробêа ãазó і
êонденсатó здійснюється на Г.з.п., яêі обладнані óстанов-
êами êомплеêсної підãотовêи ãазó. Технолоãія обробêи
ãазó визначається запасом ãирловоãо тисêó і вмістом важ-
êих вóãлеводнів. Найбільш поширені технолоãії — низьêо-
температóрна сепарація, що застосовóється на ãазоêон-
денсатних родов. з тисêом на ãирлі свердловин ó початêо-
вий період розробêи більше 12-14 МПа; абсорбційне
сóшіння, яêе здійснюється на ãазових родовищах із вмі-
стом важêих вóãлеводнів менше 1 ã/м3. Крім основних тех-
нолоãічних ліній, на Г.з.п. є вимірювальна лінія для виз-
начення продóêтивної хараêтеристиêи êожної із підêлюч-
ених до Г.з.п. свердловин за дебітом. Технолоãічні лінії
Г.з.п. обладнóються типовим автоматизованим блоêовим
обладнанням продóêтивністю 1,3,5 млн м3/добó і більше.
Продóêтивність Г.з.п. (до 10 млрд м3/ріê) залежить від за-
пасів ãазó, êонфіãóрації родовища, типó встановленоãо
технолоãічноãо обладнання, а таêож дебітó і êільêості
під’єднаних до ньоãо свердловин (ó середньомó 10–15,
маêсимально до 30–35). В.С.Бойêо.
ГАЗОВИЙ КАРОТАЖ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый êаротаж,
а. gas logging, mud logging; н. Gaskernen n, Gaskarottage f  —
метод дослідження свердловин, яêий ґрóнтóється на визна-
ченні вмістó і сêладó вóãлеводнів (ãазів, бітóмів тощо) ó
промивній рідині. Вперше запропонований і випробóва-
ний в р-ні м. Грозний в 1934 р. Промислове застосóвання
отримав з початêó 1940-х рр. Г.ê. застосовóється для опе-
ративноãо виділення діляноê, перспеêтивних на нафтó і
ãаз в розрізі свердловини і проãнозної оцінêи хараêтерó їх
насичення; інтервалів припливó пластовоãо флюїдó в
свердловинó або поãлинання фільтратó промивальної
рідини в пласт з метою запобіãання аварійним ситóаціям;
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вимірювання параметрів режимó бóріння. Іноді Г.ê. виêо-
ристовóється при бóрінні свердловин на вóãіллі для визна-
чення вмістó метанó в одиниці орãанічної маси. Перспеê-
тива розвитêó Г.ê. пов’язана з переходом до êомплеêсних
досліджень з виêористанням сóчасних ЕОМ. 
ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый êонден-
сат, а. gas condensate; н. Gaskondensat n, Erdgasflüssigkeit f 
— сóміш рідêих вóãлеводнів (С5Н12 і вищі), що виділяються
із природних ãазів при еêсплóатації ãазоêонденсатних родо-
вищ. Концентрація Г.ê. в пластових ãазах êоливається від
5-10 до 500 -1000 ã/м3. Вміст êонденсатó в ãазі залежить від
пластових термобаричних óмов (чим вищий тисê і темпе-
ратóра, тим більша êільêість рідêих вóãлеводнів може бóти
розчинена в ãазі), від сêладó пластовоãо ãазó (ãомолоãи
метанó і СО2 сприяють розчиненню в ãазі бензиново-ãа-
сових êомпонентів і підвищенню вмістó Г.ê.), наявності
ãазових облямівоê і êонцентрації в них леãêих фраêцій,
óмов міãрації ãазоêонденсатних сóмішей під час формó-
вання поêладів. Фраêційний і вóãлеводневий сêлад Г.ê. ва-
ріює в широêомó діапазоні і залежить від óмов заляãання,
відборó і часó еêсплóатації поêладó. Г.ê. сêладається з бен-
зинових (інтервал êипіння від 30–80 до 200°С), ãасових
(200–300°С) і, в меншій мірі, більш висоêоêиплячих êом-
понентів. Для більшості Г.ê. вихід бензинових фраêцій
становить 70-85%. Г.ê. з поêладів, розміщених на значних
ãлибинах, сêладається в основномó з ãасово-ãазойлевих
фраêцій. Найбільш поширені Г.ê. з переважанням мета-
нових при значній частині нафтенових вóãлеводнів (мета-
но-нафтеновий тип). Рідêо зóстрічаються Г.ê., яêі сêлада-
ються ã.ч. з ароматичних (65% на низьêоêиплячó фраêцію)
або нафтенових вóãлеводнів (до 70–85% на вêазанó фраê-
цію). Гóстина  êонденсатів 660-840 êã/м3, вміст сірêи —
соті, рідше десяті частêи %. Розрізнюють сирий і стабіл-
ьний Г.ê., з яêоãо видалені розчинені ãази (метанбóтанова
фраêція). Г.ê. транспортóється спеціальними продóê-
топроводами і після очищення виêористовóється яê цінна
вторинна сировина ãазових родовищ (зоêрема яê дизельне
паливо). Г.ê. доставляються споживачó наливним транс-
портом (стабільний Г.ê.) або з допомоãою спеціальних
êонденсатопроводів під власним тисêом (сирий Г.ê.).
В.С.Бойêо.
ГАЗОВИЙ КОНУС,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый êонóс,  а. gas
cone;  н. Gaskegel m  — деформована поверхня розділó між
ãазо- і нафтонасиченою (водонасиченою) частинами
пласта в оêолиці вибою свердловини; óтворюється при зни-
женні тисêó на вибої свердловини. Зміна початêової плос-
êої поверхні розділó ãаз-нафта (вода) на êонóснó відб-
óвається під дією вертиêальноãо ґрадієнта тисêó між ци-
ми двома сêладовими частинами пласта ã.ч. під час еêс-
плóатації свердловин, розміщених всередині êонтóрó ãазо-
носності. Маêс. деформація поверхні розділó спостер-
іãається безпосередньо над вибоєм свердловини; залежить
від депресії на межі пласта і свердловини (пластової де-
пресії), йоãо êолеêторних властивостей, êонстрóêції вибою
свердловини, ін. параметрів. При êритич. депресії флюїди
прориваються з Г.ê. в свердловинó, що різêо збільшóє ãазо-
вий фаêтор. Прорив Г.ê. при фонтанномó способі видо-
бóтêó сóпроводжóється ãідравлічними óдарами, óривчастим
потоêом нафти і ãазó, а при насосній еêсплóатації —
різêим падінням продóêтивності насосів. Можливість ви-
ниêнення Г.ê. враховóється при сêладанні схем розміще-
ння свердловин по площі поêладó, а таêож схем розêриття
пласта. Для боротьби з Г.ê. в привибійнó зонó свердловини

запомповóють спец. реаґенти, що ізолюють оêремі части-
ни пласта один від одноãо.
ГАЗОВИЙ ПОКЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовая залежь, а.
gas accumulation, gas deposit, н. Gaslager n  — природне
сêóпчення природноãо ãазó в пастці, óтвореній плас-
том-êолеêтором і бар’єром з непрониêних порід. Г.п. при-
óрочений до пористих, тріщинóватих, êавернозних ã.п.
(пісêовиêів, алевролітів, вапняêів та ін.). Г.п. êласифіêóють
за: сêладом ãазó, режимом розробêи, óмовами заляãання.
За останньою ознаêою Г.п. поділяються на пластові,
сêлепінчасті та еêрановані (літолоãічно, стратиãрафічно,
теêтонічно); масивні та літолоãічно обмежені. Осн. пара-
метри Г.п.: пластовий тисê, висотне положення ãазоводя-
ноãо êонтаêтó, поверх ãазоносності (заãальна ãазонасиче-
на товщина), розміщення внóтрішніх і зовнішніх êонтóрів
ãазоносності. Крім заãальної ãазонасиченої, виділяють
ефеêтивнó ãазонасиченó товщинó, яêа визначається
виêлюченням з першої непродóêтивних прошарêів (напр.,
ãлинистих). Розміри Г.п. — від десятêів тисяч м3 до трлн
м3 ãазó. Сóêóпність поêладів, приóрочених до заãальної
ділянêи земної поверхні і підпорядêованих єдиній теê-
тонічній стрóêтóрі, óтворює ãазове родовище.
ГАЗОВИЙ ПРОМИСЕЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый промы-
сел, а. gas field; н. Gasbetrieb m, Gasfeld n  — технолоãічний
êомплеêс, призначений для видобóтêó і зборó та обробêи
ãазó і êонденсатó з оêремих свердловин на площі родовища,
а таêож обробêи ãазó і êонденсатó з метою підãотовêи їх до
подальшоãо транспортóвання. До основних спорóд і êо-
мóніêацій Г.п. належать еêсплóатаційні, спостережó-
вальні та розвідóвальні свердловини, ãазозбірні êолеêтори,
ãазозбірні пóнêти, êомпресорні станції. Допоміжні спорó-
ди і êомóніêації — об’єêти енерãоãосподарства, водопос-
тачання, êаналізації і зв’язêó, механічні майстерні,
трансп. мережа, автоãосподарство, сêлади і т. д. З Г.п. без-
посередньо стиêóється ãоловний термінал ãазопроводó
маãістральноãо. На Г.п. реалізована заêрита система зби-
рання, транспортóвання і оброблення ãазовоãо êонденса-
тó. Це зводить до мінімóмó втрати і виêлючає забрóднен-
ня навêолишньоãо середовища. Здійснюється за рахóноê
ліêвідації сêидання тоêсичних вод, повернення ãазів деãа-
зації з технолоãічних апаратів до заãальноãо потоêó шля-
хом ежеêтóвання і êомпримóвання, вдосêоналення
технолоãічноãо обладнання. Видобóвання ãазó на промислі
забезпечóється фондом еêсплóатаційних свердловин,
êільêість, перебіã ó часі зміни дебітів і система розміще-
ння яêих визначається запасами ãазó, бóдовою і êільêістю
продóêтивних ãоризонтів, розмірами і êонфіãóрацією поê-
ладó. На площі родовища свердловини розміщóються оê-
ремими об’єêтами або êóщами з 2–5 свердловин. Особливо
ефеêтивне êóщове розміщення свердловин. Фонд еêсплóа-
таційних свердловин на родовищі не постійний, йоãо збіл-
ьшóють в мірó розробêи поêладó для êомпенсації знижен-
ня дебітів свердловин. Початêові дебіти свердловини змін-
юються приблизно від 100 тисяч до 1,5–2 млн м3 на добó.
Контроль за розробêою родовища здійснюється на Г.п. з
допомоãою спостережних свердловин. 
Промислова підãотовêа ãазó і êонденсатó до подальшо-

ãо транспортóвання проводиться за одною із двох схем:
децентралізованою і централізованою. При першій повне
оброблення ãазó перед подаванням до маãістральноãо ãа-
зопроводó здійснюється на ãазових збірних пóнêтах. При
дрóãій схемі на збірних пóнêтах проводиться тільêи зби-
рання і первинна сепарація ãазó, а повний êомплеêс підã-
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отовêи здійснюється на ãоловних спорóдах маãістральноãо
ãазопроводó. Основні способи оброблення природноãо ãазó
і êонденсатó на Г.п.: низьêотемператóрна сепарація ãазó,
абсорбція, адсорбція, а таêож їх поєднання. Для транспор-
тóвання обробленоãо ãазó з Г.п. в період, êоли йоãо тисê
знижóється, наближаючись до величини тисêó в ãазопро-
воді  маãістральномó, на ãоловних спорóдах вводиться в
еêсплóатацію ãоловна дотисêна êомпресорна станція. 
Сóчасні Г.п. хараêтеризóються висоêим рівнем авто-

матизації та êомп’ютеризації, що дозволяє здійснювати
êонтроль і оперативне óправління режимами еêсплóатації
ãазових свердловин, óстановоê êомплеêсної підãотовêи ãа-
зó і ãазовоãо êонденсатó, ãазозбірної мережі, êомпресорних
станцій і т.д. Автоматизовані системи êерóвання технолоã-
ічними процесами (АСК ТП) діють на базі автоматиêи, об-
числювальної і êерóючої техніêи, автоматизованих за-
собів збирання інформації і забезпечóють óправління Г.п.
в ціломó. Нижній рівень АСК ТП здійснює êерóвання
технолоãічними процесами підãотовêи і стабілізації ãазó
та ãазовоãо êонденсатó і реалізóється засобами лоêальної
автоматиêи і міêро-ЕОМ; верхній — автоматизоване óп-
равління всім Г.п., дотисêними êомпресорними станціями
та іншими об’єêтами основноãо і допоміжноãо виробниц-
тва. Керóє всіма об’єêтами Г.п. центральний диспетчер.
Дистанційне êерóвання здійснюється системами про-
мислової телемеханіêи. ЕОМ нижньоãо і верхньоãо рівнів
пов’язані між собою міжмашинним обміном. Впровад-
ження АСК ТП значно присêорює введення в розробêó
нових родовищ і підвищóє техніêо-еêономічні поêазниêи
роботи всьоãо промислó. В.С.Бойêо.
ГАЗОВИЙ ПУЗИР,  -оãо, -я, ч. * р. ãазовый пóзырь, а.
blowhole, gas blister, gas hole, gas pocket, gas cavity, н. Gasblase
f  — область, заповнена продóêтами хім. перетворень виб-
óхових речовин при вибóхó. У початêовій стадії розширення
внаслідоê хвильових процесів тисê в різних точêах Г.п.
неоднаêовий. Після баãаторазовоãо проходження хвиль
стиснення-розрідження в пóзирі встановлюється однаêо-
вий вздовж йоãо перетинó тисê, яêий êвазистатично мен-
шає із зростанням об’ємó. Розподіл енерãії вибóхó між Г.п.
і óдарною хвилею залежить від властивостей середовища.
При вибóхó в ãірсьêих породах і ґрóнтах переважає частêа
енерãії, пов’язана з Г.п.; при вибóхó ó воді ці частêи рівні.
Дроблення міцних порід визначається спільною дією óдар-
ної хвилі і тисêó продóêтів детонації в Г.п.
ГАЗОВИЙ РЕЖИМ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазовый режим, а. gas
drive, н. Gasarbeitsweise f  — сóêóпність вимоã до шахт, яêі
розробляють вóã. пласти, небезпечні щодо ãазó, раптових
виêидів і сóфлярних виділень, до рóдниêів та êар’єрів, розр-
ізів, в яêих мають місце виділення вибóхонебезпечних або
тоêсичних ãазів та родовищ природноãо ãазó.
ГАЗОВИЙ РЕЖИМ РОДОВИЩ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ,
-оãо, -ó, -…, ч. * р. ãазовый режим месторождений природ-
ных ãазов; а. gas drive of natural gas fields, н. Gasexpansions-
trieb m, Gasbetriebsregime n der Erdgasfelder n pl  — режим,
при яêомó приплив ãазó до вибоїв видобóвних свердловин
зóмовлений потенціальною енерãією тисêó самоãо ãазó в
продóêтивномó пласті. Г.р. ãазовоãо поêладó хараêтери-
зóється постійністю ãазонасиченоãо об’ємó йоãо поровоãо
просторó. Г.р. ãазоêонденсатноãо поêладó пов’язаний з де-
яêим зменшенням початêовоãо ãазонасиченоãо об’ємó (в
резóльтаті випадання êонденсатó після зниження тисêó в
пласті). Г.р. в ãазоãідратних поêладах хараêтеризóється
збільшенням початêовоãо ãазонасиченоãо об’ємó порово-

ãо просторó внаслідоê розêладання в пласті êристалоã-
ідратів. При Г.р. досяãається найбільший êоефіцієнт ãа-
зовилóчення: для териãенних êолеêторів 0,93; êарбонат-
них 0,9 (дані, середньозважені по запасах).
ГАЗОВИЙ РЕЖИМ ШАХТИ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãазовый
режим шахты, а. gas conditions of a mine; н. Gasarbeitsweise f
der Grube f  — êомплеêс заходів, що проводяться на шах-
тах, небезпечних за ãазом (метаном, воднем, сірêоводнем),
раптовими виêидами і сóфлярними виділеннями з метою
попередження вибóхó ãазó. В Уêраїні, яêщо на шахті хоча
б в одній виробці виявлена присóтність зãаданих вище
ãазів, то її відносять до небезпечних за ãазом — т.зв. ãазо-
вих. Шахти, в яêих виділяються рідêі або ãазоподібні вóã-
леводні (етан, бóтан і ін.), відносять до небезпечних за на-
фтоãазопроявами. Катеãорія шахти за ãазом встанов-
люється за найбільшим відносним ãазовмістом шахти, ãо-
ризонтó, пласта, êрила, дільниці і видó виділення ãазó. В
Уêраїні за ãазовим фаêтором встановлено 5 êатеãорій вóã-
ільних шахт і 4 — рóдних (табл.).

За êордоном в деяêих êраїнах (напр., в США) ãазові
шахти не діляться на êатеãорії, в ін. êраїнах встановлені 3
êатеãорії. У Франції ãазові шахти розділяли на слабêо- і
сильноãазові, в оêремó êатеãорію виділяли шахти, пласти
і ділянêи, небезпечні за виêидами ãазó. В Бельãії ãазові
шахти поділяли на слабêоãазові, ãазові і небезпечні за
раптовими виêидами. В Росії та Грóзії поділ шахт за ãазо-
вим фаêтором аналоãічний óêраїнсьêомó.
ГАЗОВИЙ СЕПАРАТОР,  -оãо, -а, ч. * р. ãазовый сепара-
тор, а. gas separator; н. Gasabscheider m, Gasseparator m,
Gasabtrennapparat m  — апарат для очищення продóêції
ãазових і ãазоêонденсатних свердловин від води, вóãлевод-
невоãо êонденсатó і механіч. домішоê. Входить до сêладó
óстановоê êомплеêсної підãотовêи ãазó (УКПГ). Г.с. вста-
новлюється на êомпресорних станціях, збірних і ãазороз-
подільних пóнêтах, ãазопереробних з-дах. Г.с. бóвають ав-
тономноãо і сеêційноãо виêонання. Г.с., яê правило, ма-
ють сеêції: попередньої сепарації (для видалення дом-
ішоê); відстійна (для зборó і відстою рідини); êраплевлов-
лювальна. Г.с. êомплеêтóється приладами для êонтролю
тисêó, температóри ãазó і рівня рідини. За принципом дії
Г.с. розділяють на ãравітаційні, інерційні, відцентрові і
змішаноãо типó; за ãеом. формою і положенням ó про-
сторі — на циліндричні (вертиêальні, ãоризонтальні, по-
хилі) і сферичні; за робочим тисêом — низьêоãо (до

Катеãорії шахт за ãазом

Газ І ІІ ІІІ Надêате-
ãорійні

Небезпечні за 
раптовими виêи-

дами

Вóãільні шахти

Метан на 1 
т видобóт-

êó, м3

до 5 5-10 10-15 15 і більше; 
шахти, не-
безпечні за 
сóфлярними 
виділеннями

Шахти, що роз-
робляють плас-
ти, небезпечні 
за раптовими 
виêидами вó-

ãілля, ãазó, поро-
ди

Рóдні і нерóдні шахти

Метан, во-
день на 1 м3 
добовоãо 
видобóтêó 
в масиві, м3

до 7 7-14 14-21 21 і більше; 
шахти, що 
розробляють 
пласти, не-
безпечні за 
виêидами і 
сóфлярами
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0,6МПа), середньоãо (0,6-2,5 МПа) і висоêоãо (понад 2,5
МПа) тисêó. Ефеêтивність ãравітац. Г.с. 75-90%, інерц-
ійних — до 95-99%. Найбільш довершені прямоточні
відцентрові Г.с. однопоточноãо і мóльтициêлонноãо
типів. Вони забезпечóють ефеêтивність сепарації твердих
частиноê 98-99,5%. При цьомó їх ãабарити та мета-
лоємність менші, ніж ó ãравітаційних й інерційних Г.с.
Пропóсêна здатність Г.с. 0,5-15  млн м3/добó (при тисêó
0,6-16 МПа, т-рі ãазó від 40 до 100 оС, початêовомó вмісті
рідини 1-200 см3/м3 і ãідравлічномó опорі 0,01–0,05 МПа).
Швидêість ãазó: в ãравітаційних Г.с. 0,05–0,2 м/с, інерц-
ійних 0,2–1 м/с, відцентрових 1–5 м/с. Основні напрям-
êи підвищення ефеêтивності сепарації і зниження мета-
ломістêості Г.с.: êоаãóляція аерозолю ó фільтрах, сітчастій
насадці та ін.; вдосêоналення аеродинаміêи потоêó в êа-
мері сепарації, застосóвання апаратів êолонноãо типó
баãатофóнêціональноãо призначення. В.С.Бойêо.
ГАЗОВИЙ СКЛАД ПРИРОДНИХ ВОД,  -оãо, -ó, -…, ч.
* р. ãазовый состав природных вод; а. gas composition of natu-
ral water; н. Gaszusammensetzung f des natürlichen Wassers n
— сóêóпність ãазів, яêі присóтні в природних водах ó розчи-
неномó стані. Яêісний та êільêісний сêлад розчинених ó
воді ãазів визначається природними óмовами, в яêих пе-
ребóває вода. Походження ãазів пов’язане з таêими фаê-
торами: 1) Сêладом атмосфери (азот, êисень, арãон та інші
інертні ãази, діоêсид вóãлецю); 2) Біохімічними процесами
(діоêсид вóãлецю, метан та інші вóãлеводні, сірêоводень,
азот, водень); 3) процесами деãазації мантії та метамор-
фізації ãірсьêих порід ó ãлибинних шарах земної êори при
висоêій температóрі і тисêó (діоêсид вóãлецю, оêсид вóã-
лецю, сірêоводень, водень, метан, аміаê, хлористий водень
тощо). Перші дві ãрóпи хараêтерні для поверхневих та пі-
дземних вод, третя — в осн. для підземних вод. У поверхне-
вих водах найбільш поширені êисень, азот та діоêсид вóã-
лецю, в підземних — діоêсид вóãлецю, сірêоводень та метан.
В.С.Бойêо.
ГАЗОВИЙ ФАКТОР (ЕКС-
ПЛУАТАЦІЙНИЙ),  -оãо,
-а, ч. * р. ãазовый фаêтор, а.
gas factor,  gas-oil ratio; н. Be-
triebsgasfaktor m, Gas-Öl-Ver-
hältnis n  — вміст ãазó в про-
дóêції нафт. свердловин.
Вимірюється в м3/м3, м3/т.
Об’єм ãазó при цьомó при-
водиться до тисêó 1,01·105

Па і t=20 оС. Розрізнюють
первинний (початêовий) і
поточний Г.ф. Перший ха-
раêтеризóє нафтовий поê-
лад на початêó розробêи,
дрóãий — на êожномó її
етапі. У випадêó, êоли пластовий тисê ó поêладі вищий за
тисê насичення (немає виділення з нафти розчиненоãо ãа-
зó), Г.ф. залишається постійним і дорівнює первинномó
ãазовмістó пластової нафти. На Г.ф. впливає таêож ре-
жим роботи поêладó. При водонапірномó режимі Г.ф. не
змінюється протяãом óсьоãо періодó розробêи поêладó,
при ãазонапірномó режимі в останній стадії розробêи
швидêо зростає, при режимі, ãазованої рідини спочатêó
швидêо підвищóється, потім ó мірó виснаження поêладó,
інтенсивно падає. Значення Г.ф. можóть досяãати деê.
тис. м3 ãазó на 1 т нафти. В.С.Бойêо.

ГАЗОВИЙ ФАКТОР ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РОЗГА-
ЗУВАННЯ ПЛАСТОВОЇ НАФТИ,  -оãо, -а, -…, ч. * р. ãа-
зовый фаêтор дифференциальноãо разãазирования пласто-
вой нефти; а. gas factor of differential [gas] separation of oil in
situ; н. Gasfaktor m der Differentialentgasung f des Schicht-
enerdöls n  — об’єм нафтовоãо ãазó, зведений до стандарт-
них óмов, яêий виділяється із пластової нафти при
стóпінчастомó (не менше ніж тристóпінчастомó) розãазó-
ванні від початêових пластовоãо тисêó і температóри до
тисêó і температóри в пласті на êінець розãлядóваноãо
періодó розробêи родовища і віднесені до маси залишеної
в пласті нафти. В.С.Бойêо.
ГАЗОВИЙ ФАКТОР КОМПОНЕНТНИЙ,  -оãо, -а, -оãо,
ч. * р. ãазовый фаêтор êомпонентный; а. component gas-oil
ratio; н. Komponentengasfaktor m  — добóтоê мольної част-
êи êомпонента ó сêладі нафтовоãо ãазó на ãазовий фаêтор.
ГАЗОВИЙ ФАКТОР ПЛАСТОВИЙ,  -оãо, -а, -оãо, ч. * р.
ãазовый фаêтор пластовый; а. formation (reservoir) gas-oil ra-
tio; н. Schichtengasfaktor m  — êільêість нафтовоãо ãазó, зве-
дена до стандартних óмов (20°С і 760 мм рт.ст.) і віднесена
до одної тонни нафти, яêа розãазована при одноразовомó
зниженні тисêó від пластовоãо до 760 мм рт.ст. Г.ф.п. виз-
начають з метою порівняння фізиêо-хімічних хараê-
теристиê різних нафт і êонтролю за розробêою родовища.
Син.: ãазовміст нафти.
ГАЗОВИЙ ФАКТОР РОБОЧИЙ,  -оãо, -а, -оãо, ч. * р. ãа-
зовый фаêтор рабочий; а. operating gas factor, operating gas-oil
ratio; н. Betriebsgasfaktor m  — êільêість нафтовоãо ãазó,
зведена до стандартних óмов (20°С і 760 мм рт.ст.) і відн-
есена до одної тонни видобóтої нафти, яêа розãазована на
стóпенях сепарації, що прийняті для даноãо родовища,
вêлючаючи ãарячó і ваêóóмнó сепарації, з врахóванням ãа-
зó, яêий виділяється із нафти під час її стабілізації.
ГАЗОВИЙ ФОНТАН,  -оãо, -а, ч.  — Див. виêид нафти і
ãазó.
ГАЗОВИЙ ЯКІР,  -оãо, -я, ч. * р. ãазовый яêорь, а. gas an-
chor; н. Gasanker m  — ãазовий сепаратор, пристрій для
відоêремлення вільноãо ãазó, що міститься в пластовій
рідині. Застосовóється при насосномó видобóтêó нафти.
Встановлюється на всмоêтóвальній лінії ãлибинноãо насо-
сó з метою підвищення йоãо êоеф. наповнення. Принцип
дії Г.я. базóється на спливанні бóльбашоê ãазó при ãори-
зонтальномó і низхідномó рóсі рідини (потіê рідини в Г.я.
повертається на 90° або 180°) та їх êоалесценції. Застосовó-
ють таêож êонстрóêції, в яêих відоêремлення ãазó відб-
óвається внаслідоê дії відцентрових сил (потіê рідини за-
êрóчóється сêеровóвальними лопатями).
ГАЗОВИЛУЧЕННЯ ІЗ ГАЗОВОГО ПЛАСТА,  -…, с. * р.
ãазоизвлечение из ãазовоãо пласта; а. gas yield of a gassy seam,
н. Gasabgabe f der Gasschicht f, Gasausbringung f  — стóпінь
видобóвання запасів ãазó. Розрізняють поточне (яêе виз-
начається на певний момент часó) і êінцеве Г. (на період
припинення промислової еêсплóатації родовища). Для
êільêісної оцінêи Г. виêористовóється êоефіцієнт Г. —
відношення видобóтої êільêості ãазó до початêових запа-
сів. Середній êоефіцієнт Г. із родовищ 0,85. Мінімальна ве-
личина цьоãо поêазниêа (0,4–0,6) зафіêсована на родови-
щах з відносно невелиêими запасами, яêі хараêтеризó-
ються таêож неоднорідністю êолеêторсьêих властивостей
і аêтивним вибірêовим просóванням пластових вод. Маê-
симальне Г. (êоефіцієнт до 0,9) мають родовища з середн-
іми і незначними запасами, яêі хараêтеризóються однорі-
дними êолеêторами. Кінцеве Г. визначається рядом ãео-

Рис. Зміна ãазовоãо фаêтора в 
процесі еêсплóатації поêладó 
для режимів: 1 — водонапірноãо; 
2 — ãазонапірноãо; 3 — ãазова-

ної рідини
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лоãічних особливостей, еêономічними фаêторами, а та-
êож фаêторами, пов’язаними з розробêою родовищ і видо-
бóванням ãазó. Основні з них: ãеолоãічна бóдова родовища
і водонапірної системи, до яêої воно приóрочене; аê-
тивність пластових вод; фізичні властивості пласта-êолеê-
тора; величини запасів ãазó і початêовоãо пластовоãо тис-
êó; êільêість еêсплóатаційних свердловин і їх розміщення
на площі поêладó; порядоê розбóрювання поêладó і чер-
ãовість введення свердловин в еêсплóатацію, темпи відб-
ирання ãазó з поêладів; реãóлювання просóвання пластової
води в поêладі; технолоãія проведення ремонтів еêсплóа-
таційних свердловин; боротьба з винесенням пісêó з при-
вибійної зони, ліêвідація піщаних пробоê; видалення
пластової води і êонденсатó з вибоїв свердловин та ін.
У разі розробêи родовища в óмовах проявó ãазовоãо ре-

жимó êінцеве Г.  продóêтивноãо пласта залежить від

величини середньозваженоãо пластовоãо тисêó  на
момент заêінчення промислової розробêи і мінімальноãо
рентабельноãо відборó ãазó з родовища (дебітів свердло-
вин):

де pп — початêовий пластовий тисê; zп — відповідний pп
êоефіцієнт cтисливості ãазó; zê — відповідний pê êо-
ефіцієнт стисливості ãазó.
Для родовищ зі значною неоднорідністю пластів-êолеê-

торів, сêладною ãеолоãічною бóдовою і низьêими пласто-

вими тисêами  сêладає 0,7–0,8. В óмовах проявó во-
донапірноãо режимó, при яêомó розробляється більшість
ãазових і ãазоêонденсатних родовищ, Г. в осн. залежить від
початêової ãазонасиченості і пористості порід (пряма за-
лежність), їх прониêності, маêро- і міêронеоднорідностей
продóêтивноãо пласта, êінцевоãо пластовоãо тисêó в йоãо
обводненій зоні (обернена залежність), хараêтерó про-
тіêання êапілярних процесів під час витіснення ãазó во-
дою.
Коефіцієнт êінцевоãо Г. при розробці в óмовах водона-

пірноãо режимó і обводнення всьоãо ãазонасиченоãо
об’ємó поêладó розраховóється за формóлою:

де  — середньозважений за об’ємом поêладó êо-
ефіцієнт залишêової ãазонасиченості. Маêсимальна вели-

чина в цих óмовах 0,9. Підвищóють Г. в осн. за рахó-
ноê створення і застосóвання полеãшених промивальних
рідин і тампонажних цементних розчинів в процесі добó-
рювання додатêових свердловин, розміщення свердловин
першої черãи за сітêою, близьêою до рівномірної, з метою
детальнішоãо вивчення ãеолоãічної бóдови поêладó і охоп-
лення дренажем праêтично всієї її площі, рівномірноãо
дренóвання продóêтивних відêладів по товщині для попе-
редження передчасноãо обводнення свердловин. В.С.Бой-
êо.
ГАЗОВІ ГНІЗДА (ГАЗОВІ КАРМАНИ, КАВЕРНИ),
-их, -ãнізд (-их, ів, -рн), мн. * р. ãазовые ãнезда (ãазовые
êарманы, êаверны), а. gas nests (gas pockets, cavities), н. Ga-
sansammlungen f pl  — передбачóвані сêóпчення ãазó в си-
льно тріщинóватих частинах вóãільноãо пласта, в місцях
перем’ятоãо або перетертоãо в резóльтаті теêтонічних
процесів вóãілля. 

ГАЗОВІСТЬ ШАХТ,  -ості, -…, ж. * р. ãазообильность
шахт, а. volume of gas in workings; н. Gasmenge f in den Gru-
benbauen m pl  — êільêість ãазó, що виділяється в підземні
ãірничі виробêи. Розрізняють абсолютнó Г.ш. — дебіт ãазó
за одиницю часó (м3/хв, м3/добó)  і  відноснó — ê-ть ãазó,
що виділилася за певний час і віднесена до ê-сті ê.ê. (по-
роди), видобóтої за той же період (м3/т, м3/м3). Г.ш. зóмов-
лена виходом ãазó з робочих поверхонь пласта ê.ê., боêо-
вих порід, вироблених просторів і з ê.ê., відбитої від масивó.
Шахти, в яêих виділяється метан, наз. ãазовими. За
ê-стю виходó вибóхонебезпечних ãазів шахти поділяют-
ься на 4 êатеãорії (див. ãазовий режим шахти). Син. баãа-
тоãазовість (рідêо).
ГАЗОВІСТЬ (ГАЗОВМІСТ, БАГАТОГАЗОВІСТЬ) ГІР-
СЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р. ãазообильность ãорных
пород, а. gas content of rocks; н. Gasanreicherung f des Gesteins
n  — êільêість ãазó, що виділяється в ãірничі виробêи. Розр-
ізняють Г. абсолютний — дебіт ãазó за одиницю часó (м3/с
або м3/доб) та відносний — êільêість ãазó, що виділився за
певний час, і віднесенó до одиниці маси або обсяãó вóãі-
лля, рóди або породи, добóтих за цей же період (м3/т або м3/
м3).
ГАЗОВМІСТ МАСОВИЙ ВИТРАТНИЙ,  -ó, -оãо, -оãо, ч.
* р. ãазосодержание массовое расходное; а. mass flow rate gas
content, н. Massenaufwandsgasgehalt m  — відношення масо-
вої витрати ãазó до масової витрати двофазної сóміші.
Зв’язоê між Г.м.в. ϕм і ãазовмістом об’ємним витратним β
дається співвідношенням:

де ρã, ρ — ãóстини ãазó і рідини відповідно. Осêільêи при

тисêах р < pêр,  ρ >> ρã, то малим величинам  відпові-
дають велиêі (близьêі до одиниці) величини β, де рêр —
êритичний тисê.
ГАЗОВМІСТ НАФТИ,  -ó, -…, ч. * р. ãазосодержание не-
фти; а. gas content of oil; н. Erdölgasgehalt m, Erdölgasinhalt
m  — відношення об’ємó ãазó, що виділяється з нафти під
час її розãазóвання (при тисêó 101 êПа і температóрі
20°С), до об’ємó або маси розãазованої нафти. Хараêтери-
зóє ê-ть природноãо ãазó, розчиненоãо в пластовій нафті.
Величина Г.н. може змінюватися залежно від способó
зниження тисêó. Величина Г. для різних нафт становить
від деêільêох одиниць до деêільêох сотень м3 ãазó на 1 т
(м3) нафти. Основна êільêість пластових нафт має Г. до
60 м3/т.  Див. ãазовий фаêтор пластовий.
ГАЗОВМІСТ ПОТОКУ ДІЙСНИЙ ОБ’ЄМНИЙ,  -ó, -…,
-оãо, -оãо, ч. * р. ãазосодержание потоêа действительное
объемное; а. actual volumetric gas content of flow; н. realer Volu-
mengasgehalt m des Flusses m  — середня статистична вели-
чина, визначається яê відношення середньої статистичної
площі fã прохідноãо перерізó трóби, зайнятої ãазом, до
площі f прохідноãо перерізó трóби: ϕ = fã/ f . 
ГАЗОВМІСТ ПОТОКУ ОБ’ЄМНИЙ ВИТРАТНИЙ,  -ó,
-…, -оãо, -оãо, ч. * р. объемное расходное ãазосодержание
потоêа; а. volumetric consumption gas content of flow; н.
Volumenaufwandsgasgehalt m des Flusses m  — відношення
об’ємних витрат ãазó V до об’ємних витрат ãазорідинної
сóміші Vc (Vc = V+q, де q — об’ємні витрати рідини) при
термобаричних óмовах ó точці визначення: β = V/(V+q).
ГАЗОВОДЯНИЙ КОНТАКТ (ГВК),  -оãо, -ó, ч. * р. ãазо-
водяной êонтаêт; а. water-gas contact; н. Gas-Wasser-Kontakt
m  — межа розділó вільноãо ãазó і води в ãазовомó поêладі.
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ГВК може бóти ãоризонтальним і похилим. Для точноãо
визначення поверхні ГВК проводяться êомплеêсні дослі-
дження: елеêтричний, радіоаêтивний і аêóстичний êаро-
таж, вивчення êернів, промислові випробóвання свердло-
вин.
ГАЗОВОЗ,  -а, ч. * р. ãазовоз, а. gas carrier; н. Gastanker m 
— сóдно для перевезення зріджених (сêраплених) ãазів.
Розрізняють за призначенням, способом перевезення зрі-
дженоãо ãазó, а таêож êонстрóêції сóдна. Г. за призначен-
ням розділяють на дві ãрóпи: для сêраплених нафтових
ãазів — пропанó, бóтанó та ін.; для сêрапленоãо природноãо
ãазó (метанó). Цистерни Г. підрозділяють на вбóдовані,
мембранні, напівмембранні і вêладні. Вбóдовані — части-
на êонстрóêції êорпóса, мембранні сêладаються з тонêої
оболонêи, яêа не несе навантаження. Напівмембранні
мають елементи перших і дрóãих. Вêладні цистерни авто-
номні від êорпóса. Форма ãазових цистерн Г. — призма-
тична, сферична, циліндрична та ін. Вперше перевезення
сêраплених ãазів спеціальними сóднами здійснена êом-
панією “Shell” на початêó 30-х рр. ХХ ст. Сóчасні міжн-
ародні перевезення сêрапленоãо ãазó сêладають близьêо
20% заãальноãо обсяãó природноãо ãазó, яêий транспор-
тóється споживачам. 
ГАЗОВОЛЮМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. ãазоволюметрия, а. gas
volumetry, н. Gasvolumetrie f  — метод êільêісноãо аналізó, в
яêомó визначóваний êомпонент перетворюють ó ãазопод-
ібнó сполóêó й вимірюють її об’єм.
ГАЗОГІДРАТНЕ РОДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. ãазоãид-
ратное месторождение; а. gashydrate field; н. Erdgashyd-
ratlagerstätte f, Erdgashydratfeld n  — сóêóпність поêладів
вóãлеводневих ãазів, яêі перебóвають частêово або повні-
стю в ãідратномó стані. На материêах нижче Г.р. можóть
знаходитися нафтові або ãазові поêлади. В цьомó випадêó
доцільно в першó черãó відбирати нафтó, вільний ãаз, а
зãодом розробляти Г.р. Сóть способів розробêи — відб-
ирання через свердловини ãазó, переведеноãо ó вільний
стан підвищенням температóри вище рівноважної, вве-
денням êаталізаторів розêладання ãідратів, елеêтрични-
ми, аêóстичними, термохімічними та іншими методами
діяння на пласт. Розробêа поêладів хараêтеризóється пос-
тійністю тисêó ãазó протяãом тривалоãо періодó, можливі-
стю широêоãо реãóлювання пластовоãо тисêó, виділе-
нням велиêих об’ємів вільної води, збаãаченням метанó
більш важêими ãомолоãами, опрісненням пластових вод,
значним зниженням температóри поêладó. В аêваторії Св-
ітовоãо оêеанó розробêа Г.р., розміщеноãо над вільними
ãазовими (нафтовими) поêладами (хараêтерно для прибе-
режної смóãи арêтичних морів), відрізняється рядом
особливостей, яêі визначають хараêтер проведення робіт
в таêих óмовах: малі ãлибини заляãання продóêтивних
пластів від поверхні дна (від частоê до деêільêох сотень
м), значна поширеність по площі продóêтивних відêладів;
міцність незцементованих порід, що поêривають і вміщ-
óють ãідрати; сталість ãідростатичноãо тисêó протяãом
всьоãо періодó відбирання ãазó незалежно від способó роз-
êладання ãідратів; зміна стóпеня переохолодження поêла-
дó по товщині залежно від ãлибини верхньої межі зони
ãідратоóтворення в оêеані і ãеотермічноãо ґрадієнта в інте-
рвалі її розрізó. Г.р. є в США (на Алясці) — Барроó, Томп-
сон, Прадхо-Бей та ін., в Російсьêої Федерації — Месоях-
сьêе, Мархинсьêе, Середньовілюйсьêе, Намсьêе та ін.
(понад 30 Г.р.), в Канаді — Кеналóаê, Нерлерê, Коаêоаê
та ін. (бл.10 Г.р.). В.С.Бойêо.

ГАЗОГІДРАТНИЙ ПОКЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазоãидрат-
ная залежь, а. gas hydrate deposit; н. Erdgashydratlager n  —
поодиноêе сêóпчення в осадовомó чохлі земної êори
ãідратів вóãлеводневих ãазів. Хараêтеризóється дóже низь-
êою їх рóхливістю навіть при наявності аêтивної міãрації
пластових вод. Знизó Г.п. êонтаêтóє з підошовною водою,
ãазоêонденсатним або нафт. поêладом, зверхó — з ãазовим
поêладом, ãазонепрониêними пластами, а в аêваторії оêе-
анó — з водою. Інтенсивність формóвання або рóйнóвання
Г.п. визначається швидêістю зміни термодинамічних
óмов в розрізі осадових порід, наявністю вільних вóãлевод-
нів ó зоні фазових переходів, величиною ãазонасиченості
пластових вод, яêі êонтаêтóють із зоною фазових пере-
ходів і швидêістю їх міãрації. В аêваторії Світовоãо оêеанó
Г.п. формóються в природній частині осадовоãо чохла з
ãазів, яêі ґенерóються безпосередньо в зоні ãідратоóтворе-
ння (ЗГ), а таêож з ãазів, яêі міãрóють в ЗГ з нижніх
пластів і пластових вод, що êонтаêтóють із ЗГ. Поêлади ха-
раêтеризóються відносно невелиêою товщиною (до 100–
400 м) і більшою поширеністю по площі (біля 320 млн
êм2). У еêваторіальній зоні виявлені на ãлиб. 400-600 м, в
арêтичних морях — починаючи з ãлиб. 100-250 м. Г.п. на
материêах приóрочені до охолоджених зон земної êори,
формóються, яê правило, з поêладів вільноãо ãазó при зміні
їх термодинамічних параметрів, хараêтеризóються відно-
сною лоêалізацією і велиêою товщиною, яêа відповідає
товщині ЗГ 700–1500 м. Нижче Г.п. можóть знаходитися
нафтові або ãазові поêлади. Заãальна площа сóші, перс-
пеêтивна для формóвання Г.п., бл. 40 млн êм2. Ресóрси ãа-
зó в Г.п. на  материêах сêладають бл. 105 трлн м3, в аêва-
торії Світовоãо оê. 2·107 трлн м3. Сóêóпність Г.п. — ãазо-
ãідратне родовище. Пошóêи і розвідêа Г.п. на сóші можóть
проводитися стандартними промислово-ãеофізичними
методами, на морі — сейсмоаêóстичними (частоти 0,1–10
êГц) і ãеохімічними методами. Розробêа Г.п. здійснюєт-
ься через свердловини ãазó, переведеноãо ó вільний стан
підвищенням т-ри вище рівноважної введенням êаталіз-
аторів розêладання ãідратів, а таêож елеêтричними, аêóс-
тичними, термохімічними та ін. методами впливó на
пласт. В.С.Бойêо.
ГАЗОГІДРОДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТІВ І
СВЕРДЛОВИН,  -их, -ень, -…, мн. * р. ãазоãидродина-
мичесêие исследования пластов и сêважин; а. gas and hydro-
dynamic explorations of seams and wells, н. gashydrodynamische
Untersuchungen f pl von Flözen n pl und Bohrlöchern n pl  —
êомплеêс методів для отримання інформації про термо-
баричні і фільтраційні хараêтеристиêи ãазових і ãазоêон-
денсатних пластів, óмови припливó ãазó до вибоїв сверд-
ловин і продóêтивності останніх. Проводяться при стаці-
онарномó і нестаціонарномó режимах фільтрації. Г.д. в
першомó випадêó здійснюються методом óсталених
відборів. За резóльтатами дослідження бóдóється індиê-
аторна лінія (діаãрама) — залежність між дебітом свердло-
вини Q і різницею êвадратів пластовоãо і вибійноãо тисêів

 для різних óсталених режимів роботи

свердловини, що хараêтеризóє óмови припливó ãазó до
свердловини. Дослідження свердловини проводяться з ви-
пóсêанням ãазó в атмосферó (на неосвоєних площах ó
процесі розвідêи родовища) або в ãазопровід (під час еêс-
плóатації родовища). Метод дає змоãó визначити êоефіці-
єнти фільтраційноãо опорó, яêі залежать від параметрів
привибійної зони пласта і êонстрóêції вибою свердловини;

∆p2 pпп
2 pв

2
–=



ГАЗ — ГАЗ 218

вивчити óмови рóйнóвання привибійної зони, наêопичен-
ня і винесення твердих і рідêих частиноê з вибою свердло-
вини; óстановлювати технолоãічні режими еêсплóатації
свердловини і оцінювати ефеêтивність ремонтно-інтенси-
фіêаційних робіт і ін. На формó індиêаторної лінії впли-
вають неповна стабілізація пластовоãо і вибійноãо тисêів,
очищення або наêопичення на вибої й ó привибійній зоні
свердловини рідини і твердих частиноê, óтворення
ãідратів і ін. При дослідженні низьêопродóêтивних сверд-
ловин з тривалим періодом стабілізації вибійноãо тисêó і
дебітó виêористовóють модифіêовані варіанти методó óс-
талених відборів (ізохронний, еêспрес-методи та ін.), яêі
дають змоãó значно сêоротити тривалість випробóвання.
Г.д. при нестаціонарних режимах фільтрації проводяться
методами відновлення тисêó (після зóпинêи свердловини,
яêа працювала на óсталеномó режимі) і стабілізації тисêó
та дебітó (після пóсêó зóпиненої свердловини в певномó
режимі роботи). Сóть першоãо методó — спостереження
за зміною вибійноãо (ãирловоãо) тисêó pв(ã) і температóри
з перебіãом часó та побóдова за отриманими даними êри-
вої відновлення тисêó (КВТ), дрóãоãо — за зміною вибі-
йноãо (ãирловоãо) тисêó, температóри, дебітó свердловини
Q, внаслідоê чоãо бóдóється êрива стабілізації тисêó
(КСТ). За допомоãою КВТ і КСТ визначаються êоефіці-
єнти провідності, п’єзопровідності, пористості, про-
ниêності, тріщинóватості, неоднорідність пластів-êо-
леêторів та ін. Криві дають змоãó таêож оцінювати змінó
параметрів пласта в процесі роботи свердловини (очищен-
ня привибійної зони та ін.). На формó КВТ впливають при-
плив ãазó до свердловини після її зóпинêи, неізоте-
рмічність процесó відновлення тисêó, неоднорідність
пласта (в т.ч. теêтонічні і літолоãічні порóшення), мі-
жпластові перетоêи та ін. Ті ж фаêтори впливають на
формó КСТ, однаê частіше спотворення спричинюється
зміною фільтраційних хараêтеристиê привибійної зони
свердловини, неоднорідністю пласта за площею і товщи-
ною. Дані, отримані при Г.д., виêористовóються для
підрахóнêó запасів ãазó, при сêладанні технолоãічних
проеêтів і аналізі розробêи родовищ, а таêож при планó-
ванні заходів по збільшенню продóêтивності свердловин.
В.С.Бойêо.
ГАЗОҐЕНЕРАТОР,  -а, ч. * р. ãазоãенератор, а. gas genera-
tor, н. Gaserzeuger m  — ґенератор, де з твердоãо або рідê-
оãо палива, піддаючи йоãо термічній обробці в середовищі
повітря, êисню, водяної пари або їхньої сóміші (дóття),
виробляють ґенераторні ãази. Стацiонарні ґенератори за-
стосовóють ó хімічній промисловості, металóрãії тощо,
транспортні ґенератори — ãоловним чином в автомобіл-
ьних ãазоґенераторних óстановêах.
ГАЗОДИНАМІЧНІ ЯВИЩА  (В ШАХТАХ),  -их, -вищ,
мн. * р. ãазодинамичесêие явления(в шахтах), а. gas and dy-
namic phenomena (in mines); н. gasdynamische Vorgänge m pl
(in den Gruben)  — швидêоплинне рóйнóвання масивó порід
під впливом ãірничоãо тисêó, що сóпроводжóється êорот-
êочасним виділенням ãазó (метанó та ін.). Найбільш інте-
нсивні прояви Г.я. — раптові виêиди, ãірничі óдари тощо.
ГАЗОЄМНІСТЬ ВУГІЛЛЯ (ЗАГАЛЬНА),  -ості, -… (-ої),
ж. * р. ãазоемêость óãля (общая), а. gas capaсity of coal, н.
Gasaufnahmevermögen n von Kohle f (gesamtes)  — êільêість
ãазó, що поãлинається за певних óмов одиницею об’ємó
або маси вóãілля. Кільêість поãлинóтоãо ãазó подається в
об’ємних або масових одиницях, а таêож ó ãрам-молеêóлах
(молях). 

ГАЗОЄМНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р. ãа-
зоемêость ãорных пород, а. gas capacity of rock,  gas-bearing
capacity of rock, н. Gasaufnahmevermögen n von Gesteinen n pl 
— хараêтеристиêа здатності ã.п. поãлинати ãази.
Оцінюється об’ємним вмістом ãазів в одиниці об’ємó або
маси породи.
ГАЗОЗБІРНА ВИРОБКА,  -ої, -и, ж. * р. ãазосборная вы-
работêа, а. gas collecting working, н. Gasaufnehmer m  — ви-
робêа спеціальноãо призначення для збирання ãазó, яêий
виділяється з вóãільноãо пласта або порід.
ГАЗОЗБІРНА МЕРЕЖА,  -ої, -і, ж. * р. ãазосборная сеть;
а. gas collecting system, н. Gassammelnetz n  — система ãазоп-
роводів, призначена для збирання і транспортóвання ãазó
від свердловин на ãазозбірні пóнêти, а потім на ãоловні
спорóди ãазопроводó маãістральноãо  за рахóноê виêо-
ристання йоãо пластової енерãії. Г.м. містить: ãазопроводи
від однієї-двох свердловин до óстатêóвання êомплеêсної
підãотовêи ãазó або до ãазозбірноãо êолеêтора; ãазо-
збірний êолеêтор. Система ãазозбірноãо êолеêтора визна-
чається êонфіãóрацією і розмірами родовища, сітêою
розміщення і дебітом оêремих свердловин, êільêістю і ха-
раêтеристиêою продóêтивних пластів, технолоãічною схе-
мою промислової підãотовêи ãазó до транспортóвання,
вимоãами, яêі висóваються щодо надійності подавання
ãазó з промислó. Газозбірні êолеêтори спорóджóються лін-
ійними, променевими, êільцевими, ãрóповими і змішан-
ими. На сóчасних промислах основна система êолеêторів
— ãрóпова. Газозбірний êолеêтор (Г.ê.) може бóти єдиним
для родовища і оêремим для збирання ãазів із різних про-
дóêтивних пластів ó випадêó, яêщо вони відрізняються
вмістом вóãлеводневоãо êонденсатó, êислих êомпо-
нентів, величиною пластовоãо тисêó. Діаметр Г.ê. — 100–
1400 мм. Величина діаметра в лінійних і променевих Г.ê.
звичайно не постійна і збільшóється в мірó підêлючення
оêремих свердловин або ãрóпових пóнêтів. Діаметр êільц-
евих і змішаних ãрóпових êолеêторів, яê правило, пості-
йний і визначається з óмов повноãо забезпечення пода-
вання ãазó в період ліêвідації аварій. Тисê в Г.м. визна-
чається технолоãією промислової підãотовêи і маãістрал-
ьним транспортóванням ãазó. На ділянці Г.м. від свердло-
вин до ãазозбірних пóнêтів маêсимальна величина йоãо 20
МПа, від збірних пóнêтів до маãістральноãо ãазопроводó
7,5–10 МПа. Г.м. проêладають на ãлибинó промерзання
ґрóнтó (звичайно на 1–1,5 м від верхньої твірної трóби). В
районах поширення вічномерзлих порід застосовóють на-
земні (присипані ґрóнтом) Г.м. При переході через водні
перешêоди і заболочені ділянêи спорóджóють надземні
Г.м. (на палях). Для захистó трóб від êорозії виêористовó-
ють антиêорозійнó ізоляцію, а таêож аêтивнó елеêтроіз-
оляцію. В.С.Бойêо.
ГАЗОЗРІВНЯЛЬНА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж. * р. ãазоóрав-
нительная система; а. gas adjustment system, н. Gasausglei-
chungssystem n  — система трóбопроводів, яêі з’єднóють ãа-
зові простори резервóарів або їх ємностей з ãазãольдерами.
Призначена для сêорочення втрат рідин, що випаровóють-
ся (нафтопродóêти та ін.) під час наповнення або випо-
рожнення резервóарів.
ГАЗОЙЛЬ,  -ю, ч. * р. ãазойль, а. gas-oil, н. Gasöl n  —
фраêція нафти, застосовóвана переважно яê паливо для
дизелів і яê сировина для êаталітичноãо êреêінãó.
ГАЗОКОМПРЕСОРНА СЛУЖБА КОМПРЕСОРНОГО
ЦЕХУ,  -ої, -и, ..., ж. (від ãаз, êомпресор і нім. Zeche  —
об’єднання ремісниêів) * р. ãазоêомпрессорная слóжба
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êомпрессорноãо цеха; а. gas compressor service of a compressor
shop (department); н. Gaskompressordienst m der
Kompressorabteilung f — ó ãазовій промисловості — виробни-
чий еêсплóатаційний персонал, яêий обслóãовóє основне
технолоãічне обладнання та спорóди êомпресорноãо цехó
і забезпечóє безперебійність, ефеêтивність, еêономічність
та безпеêó йоãо роботи за óмови додержання вимоã із за-
хистó навêолишньоãо середовища та людей від небезпеч-
них виробничих фаêторів.
ГАЗОКОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãазо-
êомпрессорная станция, а. gas compressor station, н. Gasver-
dichtungsstation f, Erdgaskompressorstation f  — êомплеêс об-
ладнання і спорóд для підвищення тисêó природноãо ãазó
при йоãо транспортóванні і зберіãанні. Осн. елемент Г.с.
— ãазопереêачóвальний аґреґат. Г.с. бóвають зі стаціона-
рними та блочноêонтейнерними ãазопереêачóвальними
аґреґатами. Розрізняють лінійні Г.с. маãістральних ãазоп-
роводів, Г.с. підземних ãазосховищ та Г.с. для заêачóвання
ãазó в пласт. На всіх Г.с. можóть виêористовóватися стаці-
онарні (з ãазотóрбінним і елеêтроприводами), блоч-
но-êонтейнерні аґреґати з авіаприводом і ãазомотоêомп-
ресори. Г.с. зі стаціонарними ãазопереêачóвальними
аґреґатами містять: êомпресорний цех, óстатêóвання
пиловолоãовідділювачів, очищення, осóшóвання і охо-
лодження ãазó; запірнó арматóрó; мастилоãосподарство;
системи водо- і повітроохолодження мастила,
елеêтропостачання. Лінійні Г.с. маãістральних ãазопро-
водів призначені для підвищення в них робочоãо тисêó,
яêий знижóється під час транспортóвання ãазó і відбира-
ння йоãо споживачами. Г.с. цьоãо типó óстановлюють че-
рез êожні 90–150 êм. Діапазон робочих параметрів Г.с.:
стóпінь стиснення 1,2–1,7, робочий тисê 5,5–8 МПа, по-
тóжність 3–75 МВт, добова продóêтивність — 5–100 млн
м3. Одинична потóжність блочно-êонтейнерних ãазопере-
êачóвальних аґреґатів з авіаприводом від 6,3 до 16 МВт.
Для аґреґатів цьоãо типó лінійних Г.с. велиêої потóжності
розроблено повнонапірні (із стóпенем стиснення 1,5–1,7)
наãнітачі з êорпóсами êóльовоãо і барельноãо типів з при-
водом від ãазотóрбінноãо óстатêóвання потóжністю 6,3–
96 МВт. Г.с. підземних ãазосховищ слóжать для заêачó-
вання в них природноãо ãазó. Робочий діапазон тисêів Г.с.
цьоãо типó під час заêачóвання ãазó 1,5–15 МПа. Природ-
ний ãаз êомпримóється, яê правило, в два етапи: спочатêó
стисêають йоãо від 2–2,4 до 4,9–5,4 МПа, потім до 11,7–
14,7 МПа. Потóжність Г.с. до 50–60 МВт. Г.с. для заêачó-
вання ãазó в пласт виêористовóються в êомплеêсі з пере-
робêою природноãо ãазó на ãазоêонденсатних родовищах,
êоли в період видобóвання необхідно підтримóвати плас-
товий тисê ãазó для попередження óтворення êонденсатó.
В.С.Бойêо.
ГАЗОКОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. ãа-
зоêонденсатное месторождение, а. gas condensate field; н.
Gaskondensatlagerstätte f  — один або деêільêа ãазоêонден-
сатних поêладів, приóрочених до єдиної пастêи. Може
містити і нафтові поêлади, причомó останні є самостійн-
ими сêóпченнями або велиêими облямівêами промисло-
воãо значення. Г.р. виявлені  в межах нафтоãазоносних ба-
сейнів платформноãо типó і сêладчастих областей. Г.р. ха-
раêтеризóються вмістом ãазовоãо êонденсатó, тисêом маê-
симальної êонденсації, тисêом початêó êонденсації, сêла-
дом пластовоãо ãазó. Для Г.р. тисê маêсимальної êонденса-
ції сêладає 5-7(10) МПа, основний êомпонент ãазів біл-
ьшості Г.р. — метан, іноді — вóãлеêислий ãаз. У êонденса-

тах баãатопластових родовищ ó нижніх пластах вміст ме-
танових фраêцій менший, а ароматичних вóãлеводнів —
більший. Переважна більшість родовищ — змішані (ãазо-
во-êонденсатні). Через сêладні фазові переходи під час
зниження пластовоãо тисêó еêсплóатація Г.-ê. проводить-
ся з підтримóванням або без підтримóвання пластовоãо
тисêó. Можливі деêільêа варіантів: відбирання в початêо-
вий період еêсплóатації тільêи нафти (в цьомó випадêó
надовãо êонсервóється ãазова частина родовища), відбира-
ння ã.ч. ãазó (при цьомó має місце втрата нафти внаслідоê
розãазóвання і розмазóвання її по порах, раніше зайнятих
ãазом), одночасне відбирання нафти і ãазó та ін. Найбільш
раціональний спосіб розробêи Г.-ê. — одночасне відбира-
ння всіх êорисних êопалин із застосóванням сайêлінã-про-
цесó або заводнення. Найвідоміші Г.р. — Ґронінãен (Ніде-
рланди), Панхандл-Хьюãотон (США), Альрар, Гóрд-Нóс,
Хасі-Рмель (Алжир), Уренãойсьêе, Оренбóрзьêе, Ново-
портівсьêе, Російсьêий Хóтір, Оêаремсьêе, Уртабóлаêсьêе
(Росія), Пазенан (Іран), Таãлó (Канада) та ін. В.С.Бойêо.
ГАЗОКОНДЕНСАТНИЙ ПОКЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазо-
êонденсатная залежь, а. gas condensate field; н. Gaskon-
densatlager n  — індивідóальне сêóпчення в надрах ó паро-
подібномó стані бензино-ãасових вóãлеводнів та їх аналоãів,
яêі при ізотерміч. зниженні пластовоãо тисêó випадають ó
виãляді ãазовоãо êонденсатó. До Г.п. звичайно відносять
поêлади із вмістом êонденсатó не нижче 5–10 ã/м3. Мо-
жóть бóти приóрочені до бóдь-яêих пастоê і êолеêторів. За
джерелом рідêих вóãлеводнів виділяють первинні Г.п. (óт-
ворені на ãлибинах понад 3,5 тис. м) і вторинні, що фор-
мóються шляхом випаровóвання частини нафт. сóміші. За
термобаричним станом розрізняють насичені і ненаси-
чені Г.п. Утворення Г.п. пов’язане з ретроãрадними яви-
щами (зворотним випаровóванням і зворотною êонденса-
цією), яêі ґрóнтóються на здатності рідêих вóãлеводнів при
певних термобаричних óмовах розчинятися в стиснених
ãазах і êонденсóватися з останніх під час зниження тисêó.
Г.п. хараêтеризóється вмістом стабільноãо êонденсатó,
тисêом маêсимальної êонденсації при різних температó-
рах і тисêом початêó êонденсації, сêладом пластовоãо ãазó і
êонденсатó, потенційним вмістом рідêих вóãлеводнів
(С5Н12+вищі) і т.д. Звичайно визначають вихід êонденсатó в
ã/м3 — êільêість рідêої фази, яêа виділяється з 1 м3 ãазó
при певномó тисêó і температóрі в промислових óмовах
(т.зв. сирий êонденсат). Вміст êонденсатó для Г.п. êоли-
вається від 5-10 до 500-1000 ã/м3 природноãо ãазó родови-
ща. В.С.Бойêо.
ГАЗОКОНДЕНСАТНО-НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ,  -…-оãо,
-а, с. * р. ãазоêонденсатно-нефтяное месторождение, а. gas
condensate and oil field; н. Gaskondensat- und Erdöllagerstätte f 
— родовище, що містить ãазоêонденсатні і нaфт. поêлади;
останні — ó виãляді самостійних сêóпчень або велиêих об-
лямівоê пром. значення. Значно поширені в різних на-
фтоãазоносних басейнах. Найбільш раціональний спосіб
розробêи Г.-н.р. — одночасний відбір всіх ê.ê. із застосó-
ванням сайêлінã-процесó або заводнення. Найбільш відомі
Г.-н.р.: Новопортівсьêе, Російсьêий Хóтір, Оêаремсьêе
(Росія), Пазенан (Іран), Альрар, Гóрд-Нóс (Алжир), Таãлó
(Канада) та ін.
ГАЗОКОНДЕНСАТНО-НАФТОВИЙ ПОКЛАД,  -…-оãо,
-ó, ч. * р. ãазоêонденсатно-нефтяная залежь, а. gas conden-
sate and oil deposit; н. Gaskondensatlager n mit industrienutzba-
rem Ölsraum m  — поêлад, що містить ãазоêонденсатнó
шапêó і нафт. облямівêó пром. значення. Сêладається з



ГАЗ — ГАЗ 220

двох термодинамічно рівноважних фаз: ãазоподібної (в
яêій ó промислово-значимій êільêості присóтні пари бен-
зиноãасових êомпонентів) і нафти. Г.-н.п., яê правило,
поширені в ниж. частинах продóêтивноãо розрізó нафто-
ãазоносних басейнів. Нафта і êонденсат близьêі за вóãле-
водневим сêладом. Вихід êонденсатó для різних Г.-н.п.
сêладає 50-1000 ã/м3, тобто вищий, ніж ó ãазоêонденсат-
них поêладах. Нафти цих поêладів, яê правило, низьêої
ãóстини (785-810 êã/м3), з висоêим виходом бензиноãасо-
вих фраêцій та низьêої смолистості (0,5 — 10).
У порівнянні із звичайними ãазоêонденсатними поêла-

дами ãазова фаза Г.-н.п. відрізняється більш висоêим вмі-
стом êонденсатó. Для поêладів хараêтерні близьêість нафт
і êонденсатів за вóãлеводневим сêладом. Звичайно в ãа-
зовій фазі Г.-н.п. êонцентрóються більш леãêоêиплячі ме-
танові вóãлеводні (збаãачені розãалóженими ізомерами),
циêлопентанові вóãлеводні; вміст ароматичних вóãлеводнів
знижóється. Вміст ãазовоãо êонденсатó від сêлепінної час-
тини поêладó до ãазонафтовоãо êонтаêтó звичайно збіл-
ьшóється в резóльтаті впливó нафтових облямівоê і ростó
пластовоãо тисêó. Паралельно змінюється сêлад êонден-
сатó — в ньомó збільшóється êонцентрація ароматичних
вóãлеводнів і знижóється вихід леãêоêиплячих фраêцій.
Вихід êонденсатó для різних Г.-н.п. змінюється від 50–100
до 1000 ã/м3, тобто вище, ніж ó ãазоêонденсатних поêладах
без нафтових облямівоê (при близьêих термобаричних
óмовах заляãання). У формóванні нафтових облямівоê
Г.-н.п. певнó роль відіãрають ретроãрадні процеси (зво-
ротної êонденсації і зворотноãо випаровóвання). У цих ви-
падêах облямівêа óтворюється в резóльтаті випадання рі-
дêих вóãлеводнів з ãазоêонденсатної сóміші після досяã-
нення нею пастêи і зниження тисêó і температóри нижче
êритичної або в самомó ãазоêонденсатномó поêладі в ре-
зóльтаті зниження пластовоãо тисêó через витіêання час-
тини ãазó через поêришêó, при теêтонічних процесах та ін.
(нафтові облямівêи ãазоêонденсатноãо ãенезисó). Нафти
подібних поêладів мають, яê правило, низьêó ãóстинó
(785–810 êã/м3), висоêий вихід бензино-ãасових фраêцій
(до 300°С 60–90%), низьêó смолистість (0,5–10%). Інша
ãрóпа нафтових облямівоê Г.-н.п. óтворюється в резóль-
таті надходження в нафтовий поêлад висоêонапірноãо ãазó
і зворотноãо випаровóвання частини леãêоêиплячих
фраêцій, яêі містяться в пастці нафти (т.зв. залишêові на-
фтові сêóпчення). В цьомó випадêó нафти (ó порівнянні з
нафтами однофазних поêладів даноãо реãіонó) хараêтери-
зóються відносно вищою ãóстиною, меншим виходом сві-
тлих фраêцій і більшим вмістом смолистих речовин. Мож-
лива наявність в Г.-н.п. нафтових облямівоê змішаноãо ãе-
незисó. В.С.Бойêо.
ГАЗОМЕТР,  -а, ч. * р. ãазометр, а. gasometer, н. Gasometer
n  — лабораторна посóдина (прилад) для збирання, збер-
іãання й вимірювання об’ємів різних ãазів.
ГАЗОМІР,  -а, ч. * р. ãазомер; а. gas (flow) meter; н. Gasmes-
ser m, Gasuhr f  — прилад для вимірювання êільêості та вит-
рат ãазó, що проходить через ãазопровіднó трóбó; ãазовий
лічильниê.
ГАЗОМОТОКОМПРЕСОР,  -а, ч. * р. ãазомотоêомпрес-
сор; а. gas engine-compressor unit; н. Gasmotorkompressor m 
— êомбінований аґреґат, яêий сêладається із ãазовоãо
двиãóна і êомпресора.
ГАЗОНАПІРНИЙ РЕЖИМ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазонапорный
режим; а. gas head conditions; н. Gasdruckregime n, Gaskap-
pentrieb m, Gastriebregime n  — режим нафтоãазовоãо поêла-

дó, при яêомó нафта переміщóється до вибоїв видобóвних
свердловин в осн. під дією напорó стисненоãо ãазó, яêий
óтворює ãазовó шапêó. В процесі зниження пластовоãо
тисêó відбóваються виділення ãазó з нафти і міãрація йоãо
в сêлепіннó частинó поêладó. Останній збільшóє об’єм ãа-
зової шапêи і êомпенсóє в певній мірі зменшення тисêó.
Газовий фаêтор тривалий час залишається більш–менш
постійним. У мірó наближення ãазонафтовоãо êонтаêтó
до інтервалів перфорації ãаз проривається з ãазової шапêи ó
свердловинó. Газовий фаêтор різêо зростає, і незабаром
свердловини переходять на фонтанóвання чистим ãазом.
При зростанні ãазовоãо фаêтора вживають заходів щодо
йоãо зниження, а êоли це стає неможливим, свердловини
заêривають. При правильномó êонтролі за витратою ãазó і
реãóлюванні переміщення ãазонафтовоãо êонтаêтó забез-
печóються значні темпи видобóвання нафти. Кінцеве на-
фтовилóчення 20–30(50)%. Найêращий ефеêт досяãаєть-
ся в поêладах із значною висотою і добре вираженими êó-
тами нахилó пластів, їх висоêою прониêністю, малою
в’язêістю нафти. При недостатніх запасах ãазó Г.р. може
створюватися наãнітанням ãазó через спеціальні свердло-
вини в підвищенó частинó поêладó. 
ГАЗОНАСИЧЕНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж.
* р. ãазонасыщенность ãорных пород; а. gas-bearing of rocks;
н. Gesteinsgaskapazität f  — стóпінь заповнення порожнин
(пор, êаверн і тріщин) ó ãірсьêих породах природними ãаза-
ми. Чисельно оцінюється êоефіцієнтом ãазонасиченості kã,

що дорівнює відношенню об’ємó ãазó природноãо, яêий за-
повнює породó, до об’ємó відêритих пор і порожнин ó по-
роді. Г. зóмовлена сорбційною властивістю мінералів, яêі
сêладають породó, пористістю і тріщинóватістю ãірсьêих
порід, тисêом ãазів. Стосовно до поêладів природноãо ãазó
êоефіцієнт Г.ã.п. хараêтеризóє частинó об’ємó відêритих
пор породи, зайнятих вільним ãазом ó термобаричних óмо-
вах пласта. Коефіцієнт Г.ã.п. (kã) êільêісно оцінюють за їх
водонасиченістю (kв), виходячи з балансó флюїдів в порах
породи, яêі не змішóються: kã= 1–kв. При просóванні вод в
обводнені пласти спостеріãається залишêова Г.ã.п., яêа
відповідає êільêості нерóхомоãо ãазó (защемленоãо в по-
рах, відоêремленоãо). Коефіцієнт kã визначають ó свердло-
винах: — за матеріалами промислово-ãеофізичних дослі-
джень (в осн. за даними елеêтричноãо êаротажó) із залó-
ченням інформації про петрофізичні властивості порід; —
за даними детальної ãазометрії в процесі бóріння свердло-
вини з óрахóванням óмов заляãання; — дослідженням
рівноважної і залишêової водонасиченості. Величини Г.
застосовóють для оцінêи породи яê êолеêтора, підрахóнêó
запасів і êонтролю за розробêою родовищ ãазó. В.С.Бойêо.
ГАЗОНАФТОВЕ РОДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. ãазоне-
фтяное месторождение, а. gas and oil field, н. Erdöl-Gasla-
gerstätte f  — сóêóпність поêладів ãазó та нафти в одномó
стрóêтóрномó елементі при переважанні об’ємó ãазó над
об’ємом нафти. Яê правило, Г.р. ãрóпóються в зони на-
фтоãазонаêопичення. В оêремих випадêах Г.р. може бóти
лише одним ãазонафтовим поêладом. В розрізі Г.р., най-
частіше ó верхній частині, знаходяться ãазові поêлади,
потім ãазонафтові і в нижній частині — нафтові. Ці поêла-
ди мають відповідно ãазоводяні, ãазонафтові і водона-
фтові êонтаêти. Розподіляються поêлади по розрізó Г.р.
нерівномірно. Основні сêóпчення вóãлеводнів приóрочені
до певних літолоãо-стратиãрафічних êомплеêсів залежно
від особливостей ãеолоãічної бóдови яê самоãо Г.р., таê і
від óмов формóвання нафтоãазоносної області або прові-
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нції, до сêладó яêої входить те чи інше родовище. Г.р. зви-
чайно ãрóпóються в зони нафтоãазонаãромадження. В ме-
жах одноãо Г.р. можóть бóти виявлені стрóêтóрні, літоло-
ãічні та інші типи поêладів. Продóêтивні пласти Г.р. є
міжґранóлярними, êавернозними або тріщинними êолеê-
торами. Еêсплóатація ãазових і нафтових поêладів Г.р.
здійснюється оêремо. Подібні за бóдовою і продóêтивні-
стю поêлади об’єднóються в єдині об’єêти розробêи з вра-
хóванням можливості їх еêсплóатації однією мережею
свердловин. В.С.Бойêо.
ГАЗОНАФТОВИЙ КОНТАКТ (ГНК),  -оãо, -ó, ч. * р. ãа-
зонефтяной êонтаêт, а. gas and oil contact, gas and oil inter-
face, gas and oil surface, н. Gas-Ölgrenze f  — поверхня, яêа
розділяє нафтó і ãаз (ãазовó шапêó) в нафтовомó поêладі.
Поверхня Г.ê. óмовна, осêільêи між поêладом нафти і ãазó
є змішана зона нафтоãазонасичення. В баãатьох випадêах
поверхня Г.ê. не ãоризонтальна, що пов’язано з неоднор-
ідністю êолеêторів продóêтивноãо пласта, óмовами фор-
мóвання ãазонафтовоãо поêладó або наявністю реãіонал-
ьноãо рóхó вод ó пластовій водонапірній системі, до яêої
приóрочено поêлад. Для спостереження за переміщенням
Г.ê. в процесі еêсплóатації поêладó періодично бóдóються
êарти поверхні Г.ê.
ГАЗОНАФТОВИЙ ПОКЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазонефтя-
ная залежь, а. gas and oil pool, н. Erdölgaslager n  — одинич-
не сêóпчення в надрах ãазó та нафти. Вільний ãаз займає
верхню частинó пастêи, а нафта — нижню, об’єм нафти
— менший від об’ємó ãазової шапêи. Нафта займає ниж-
ню частинó пастêи ó виãляді облямівêи або повністю пі-
дстилає ãазовó частинó поêладó. Газова шапêа залежно від
óмов формóвання поêладó може бóти ãазоêонденсатною.
Поêрівлю (поêришêó) сêладають слабêопрониêні породи
(ãлинисті, соленосні та ін.), а її нафтова частина підст-
илається підошовною водою. Продóêтивні пласти Г.п.
представлені міжґранóлярними, êавернозними або тр-
іщинними êолеêторами. Основний принцип розробêи
цих поêладів — обмеження взаємодії ãазової та нафтової
частини поêладó.
ГАЗОНАФТОВОДОПРОЯВИ У СВЕРДЛОВИНІ,  -ів,
-..., мн. * р. ãазонефтепроявления в сêважине; а. gas and oil
manifestation, н. Erdgas- und Erdölaustritte m pl im Bohrloch n
— приплив пластовоãо флюїдó (ãазó і/або нафти) з надр ó
свердловинó не пов’язаний з роботами по йоãо виêлиêó.
ГАЗОНАФТОНОСНІ ОЗНАКИ,  -их, -аê, мн. * р. ãазоне-
фтеносные признаêи; а. gas and oil indications; н. Erdgas- und
Erdölanzeichen n  — ознаêи, яêі хараêтеризóють перспеêти-
ви нафтоãазоносності реãіонів і яêісний сêлад поêладів
вóãлеводнів. Розрізняють прямі і непрямі Г.о. наявності
поêладів нафти і ãазó, розвитêó процесів їх міãрації і ãазо-
нафтоóтворення. До п р я м и х  Г.о. належать ãазона-
фтопрояви всіх типів, аж до отримання промислових при-
пливів нафти і ãазó і сóцільноãо просочóвання ãірсьêих
порід нафтою, а таêож ãрязеві вóлêани; до непрямих Г.о.
належать підвищена êільêість ó пластових водах бензолó і
толóолó, нафтенових êислот, йодó, бромó, розчинених вóã-
леводневих ãазів (часом сірêоводню) і нерідêо знижена
êільêість сóльфатів. На поверхні Землі непрямими Г.о. є
сірêопрояви і виходи підземних вод з відзначеними вище
особливостями. Прямі Г.о. міãрації нафти і ãазó — маêро-
і міêроãазонафтопрояви, в першó черãó, приóрочені до
прониêних ãоризонтів або зон тріщинóватості яê на по-
верхні і на дні водоймищ, таê і в ãірничих виробêах (бóрових
свердловинах, шахтних стовбóрах і штольнях). Н е п р я м і

Г.о. процесів міãрації — наявність ó прониêних породах і
зонах вод із зазначеними вище хараêтеристиêами, зміна
ãеохімічних обставин ó мінеральних і орãанічних частинах
порід і т.д. До прямих ознаê ãазонафтоóтворень ó ãірсьêих
породах відносять міêронафтопрояви і підвищений вміст
вóãлеводнів ó ãазах, сорбованих породами і в заêритих по-
рах, до непрямих — наявність нафтоãазоматеринсьêих
порід на середніх стадіях êатаãенезó, резóльтати аналізів
розсіяної орãанічної речовини, яêі вêазóють на розвитоê
процесів ãазонафтоóтворення. В.С.Бойêо.
ГАЗОНАФТОПРОЯВ,  -ó, ч. * р. ãазонефтепроявление; а.
gas and oil manifestation, н. Erdgas- und Erdölanzeichen n  —
постійне або періодичне надходження ãазó і (або) нафти з
надр на деннó поверхню або в підземні ãірничі виробêи.
Розрізняють лінійні Г., пов’язані з розривними порóшен-
нями в нафтоãазоносних êомплеêсах, і точêово-площові
Г., приóрочені до виходів на деннó поверхню нафтових
пластів і ãрязевих вóлêанів. Г. спостеріãаються в Зах.
Уêраїні, напр., ó виãляді нафтових плям, зоêрема на
береãах р. Стрий.
ГАЗОНАФТОУТВОРЕННЯ,  -…, с. * р. ãазонефтеобразо-
вание, а. gas and petroleum generation; н. Erdöl- und Gasbil-
dung f  — трансформація орãанічної речовини, пов’язана з
процесом літоãенезó вмісних порід. Вêлючає стадії: седи-
ментоãенез, діаãенез і êатаãенез. 
Седиментоãенез (початêова стадія) хараêтеризóється

наêопиченням початêової нафтоãазоматеринсьêої орãані-
чної речовини в сóбаêвальних осадах за рахóноê синтезó
продóêтів дестрóêції біоценозів (ліпідів, вóãлеводів, білêів,
целюлози, ліãнінó). Переробêа орãаніч. речовини на цій
стадії пов’язана в осн. з діяльністю міêробів, баêтерій і
бентосних орãанізмів. 
Діаãенез хараêтеризóється затóханням аеробних пере-

творень орãаніч. речовини, встановленням фіз.-хім. рівнов-
аãи в осаді. На цій стадії формóється “юна" міêронафта
(вміст в ã.п. 0,01-0,05%). Осн. продóêтом цієї стадії є ãазо-
подібні вóãлеводні, що формóють при наявності пастоê ãа-
зові поêлади. 
Катаãенез  поділяється на ряд етапів: ранній протоêа-

таãенез (бóровóã. етап вóãлефіêації), середній мезоêатаãе-
нез (êам.-вóã. етап вóãлефіêації), пізній — апоêатаãенез
(антрацитовий етап). Протоêатаãенез хараêтеризóється
занóренням порід в області т-р 50-80°С і тисêó 30,4-35,5
МПа. Процес перетворення орãаніêи сóпроводжóється
óтворенням ãазоподібних вóãлеводнів шляхом відоêремле-
ння периферійних ãрóп від початêової маêромолеêóли ор-
ãаніч. речовини. Одночасно відбóвається розóêрóпнення
(виділення низьêомолеêóлярних вóãлецевих сполóê) і óê-
рóпнення молеêóл орãаніч. речовини (полімеризація осн.
матриці êероãенó). Мезоêатаãенез — осн. етап в історії óт-
ворення нафти. Породи при занóренні продовжóють óщіл-
ьнюватися, т-ра досяãає 200-250°С, тисê 179,2-202,6
МПа. Відбóвається внóтрішньомолеêóлярна перебóдова
осн. матриці êероãенó, в резóльтаті яêої виділяється широ-
êа ãама вóãлеводнів. Для апоêатаãенезó (т-ри понад 250°С)
хараêтерна ãрафітизація вóãлефіêованої речовини, про-
довжóється ґенерація метанó, відбóвається виділення
êислих ãазів, розêлад нафти. 
ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНІ РОБОТИ,  -них, -іт, мн. *  р. ãазоо-
пасные работы, а. gas hazardous operation; н. gasgefährliche
Arbeiten f pl  — роботи, яêі проводяться на об’єêтах, небез-
печних щодо виділення ãазо-, вибóхо- або пожежонебез-
печних речовин; пов’язані з розêриттям або розãермети-
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зацією технол. обладнання і êомóніêацій. Здійснюються
на підприємствах ãазової, нафт. і хім. пром-сті в планово-
мó порядêó або аварійних ситóаціях підрозділами підпр-
иємства і воєнізов. формóваннями ãазорятóв. слóжби
(ВГРС). За стóпенем небезпеêи виділяють три ãрóпи Г.р. і
місця їх проведення. Перша ãрóпа — êоротêочасне пере-
бóвання людей без захисних засобів може привести до
тяжêоãо станó, аж до смертельноãо отрóєння; дрóãа — пе-
ребóвання людей без захисних засобів може привести до
отрóєння середньоãо рівня або важêоãо отрóєння; третя —
перебóвання людей без захисних засобів може привести
до леãêоãо або середньоãо рівня отрóєння. Кожнó з цих
3-х ãрóп відрізняють таêож свої специфічні ознаêи.
Реãламентóється êоло осіб, що допóсêаються до виêонан-
ня Г.р. êожної ãрóпи, а таêож індивідóальні засоби ãазоза-
хистó, що виêористовóються ними. За змістом розрізн-
яють Г.р. технолоãічні, аварійні і ремонтно-технічні. До
технол. Г.р відносять: обслóãовóвання технол. апаратів,
що одержóють або переробляють вибóхові ãази або шêі-
дливі (тоêсичні) речовини; відбір проб повітря в ãазо-, ви-
бóхо- і пожежонебезпечних місцях з метою йоãо аналізó;
обслóãовóвання ãазãольдерів з шêідливими і небезпечними
ãазами. Аварійні Г.р. вêлючають: роботи по ліêвідації ãа-
зонафтопроявів і відêритих фонтанів; роботи на ãирлі фон-
танóючої свердловини; порятóноê людей при аваріях, вибó-
хах і отрóєннях і надання їм першої допомоãи. Ремонт-
но-техн. Г.р.: плановий і êапітальний ремонти обладнан-
ня, в процесі яêих можóть виділятися ãазо-, вибóхо- і по-
жежонебезпечні речовини; очищення цистерн, êолодязів і
спорóд, в яêих містилися шêідливі ãази або ВР; óстановêа
і зняття заãлóшоê, заміна арматóри, проêладоê тощо. Г.р.
виêонóють тільêи при наявності нарядо-допóсêó працівн-
иêи, що пройшли інстрóêтаж і спец. навчання прийомам і
методам роботи в ãазовибóхонебезпечномó середовищі.
Засоби індивідóальноãо ãазозахистó при Г. — повітряні
дихальні ізолювальні апарати (“Влада–2”, “Уêраїна–2”,
АСВ–2, “Спиролаê”, “Коммейãес”), êисневі ізолювальні
апарати (КІП–8, РВП–1), шланãові протиãази (ПШ–1,
ПШ–2) або аналоãи цих приладів і засобів. Маêсимальна
тривалість роботи в ізолювальних апаратах перших двох
ãрóп при навантаженнях середньої напрóженості відпо-
відно 70 і 120 хвилин. В.С.Бойêо.
ГАЗОНОСНІСТЬ,  -ості, ж. * р. ãазоносность; а. gas con-
tent, presence of gas, н. Gasführung f, Gashaltigkeit f  — здат-
ність ãірсьêої породи містити в собі природний ãаз.
ГАЗОНОСНІСТЬ (ГАЗОНАСИЧЕНІСТЬ) ГІРСЬКОЇ
ПОРОДИ,  -ості (-ості) -…, ж. * р. ãазоносность (ãазонас-
ыщенность) ãорной породы, а. gas content of rock, gas-bearing
capacity of rock, н. Gesteinsgaskapazitat f  — êільêість ãазів,
яêа міститься в одиниці маси або об’ємó ãірсьêої породи.
Г.ã.п. обóмовлена сорбційною здатністю мінералів, по-
ристістю та тріщинóватістю. Г.ã.п. оцінюють êоефі-
цієнтом ãазонасиченості, яêий дорівнює відношенню
об’ємó природноãо ãазó, що заповнює породó, до об’ємó
відêритих пор та пóстот ó породі. 
ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИЙ АҐРЕҐАТ (ГПА),  -оãо, -а,
ч. * р. ãазопереêачивающий аãреãат; а. gas pumping plant, gas
compressor unit; н. Gasverdichtungsanlage f, Gaskompressor m,
Gasverdichtungsaggregat n  — основне технолоãічне облад-
нання, яêе забезпечóє транспортóвання ãазó по маãістрал-
ьномó ãазопроводó, êомпримóвання природноãо ãазó на êом-
пресорних станціях ãазопроводів і підземних сховищ. ГПА
сêладається з наãнітача природноãо ãазó, привода наãніт-

ача, всмоêтóвальноãо і випóсêноãо пристроїв (ó випадêó
ãазотóрбінноãо привода), систем автоматиêи, маслосис-
теми, паливоповітряних та масляних êомóніêацій і до-
поміжноãо обладнання. ГПА розрізняють: за типом наãн-
ітачів — поршневі ãазомоторні êомпресори (ãазомотоêом-
пресори) і ГПА з відцентровими наãнітачами; за типом
привода — ГПА з ãазовим двиãóном внóтрішньоãо зãорян-
ня (ãазомоторні двиãóни), з ãазотóрбінним приводом, з
елеêтроприводом. ГПА з ãазотóрбінним приводом, в свою
черãó, підрозділяються на аґреґати зі стаціонарним ãазо-
тóрбінним óстатêóванням і з приводами від ãазотóрбінних
двиãóнів авіаційноãо і сóдновоãо типів. П о р ш н е в і  ãа-
зомоторні êомпресори-ГПА підрозділяються на аґреґати
низьêоãо, середньоãо і висоêоãо тисêів. Компресори низь-
êоãо тисêó (0,3–2 МПа) виêористовóються ã.ч. на ãоло-
вних êомпресорних станціях при транспортóванні ãазó з
виснажених родовищ і нафтовоãо ãазó з промислів. Застосо-
вóють їх таêож на êомпресорних станціях для подавання
низьêонапірних штóчних ãорючих ãазів. Компресори се-
редньоãо тисêó (2–5 МПа) працюють в осн. на проміжних
êомпресорних станціях для збільшення пропóсêної здат-
ності ãазопроводів. Аґреґати висоêоãо тисêó (9,8–12 МПа)
óстановлюють на êомпресорних станціях для заêачóвання
ãазó в підземні сховища К.ê.д. сóчасних ãазомотоêомпре-
сорів до 40%. Найбільш поширені аґреґати потóжністю
221–5510 êВт, за рóбежем — 368–8100 êВт. ГПА з відцен-
тровим наãнітачем широêо застосовóються ó нас і за рóбе-
жем на маãістральних ãазопроводах яê основні аґреґати; їх
таêож виêористовóють яê перший стóпінь стиснення на
підземних сховищах. Розрізняють відцентрові наãнітачі
одностóпінчасті (неповнонапірні) зі стóпенем стиснення
1,23–1,25 і двостóпінчасті (повнонапірні) — 1,45–1,7.
Відцентрові наãнітачі хараêтеризóються значно більшою,
ніж поршневі êомпресори, продóêтивністю (12–40 млн м3/
доб.). К.ê.д. аґреґатів з відцентровими наãнітачами до
29%, з реґенератором тепла до 35%. Приводом ГПА слó-
жить ãазотóрбінне óстатêóвання або елеêтродвиãóн. По-
тóжність ГПА з ãазотóрбінним приводом сêладає 6, 10, 16 і
23 тис. êВт. Газотóрбінне óстатêóвання авіаційноãо і сóд-
новоãо типів відрізняється (від стаціонарних) невелиêими
ãабаритами і масою, що дає змоãó здійснювати їх остаточ-
не сêладання на заводах-виãотовлювачах і доставляти на
êомпресорні станції в ãотовомó виãляді. ГПА з приводом
від óстатêóвання авіаційноãо типó виêонóються ó блоêо-
во-êонтейнерномó варіанті. Доставляється на êомпресорні
станції з вмонтованими в них системами пожежоãасіння і
вибóхобезпеêи. Яê елеêтропривод в ГПА виêористовóють
асинхронні двиãóни потóжністю 4500 êВт і синхронні від
4000 до 12500 êВт. Найбільша ефеêтивність виêористання
ГПА з елеêтроприводом досяãається при розміщенні
êомпресорних станцій не далі ніж 300 êм від лінії елеêтро-
передачі.
ГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД (ГПЗ),  -оãо, -ó, ч. * р.
ãазоперерабатывающий завод; а. gas processing plant; н. Gas-
verarbeitungswerk n  — промислове підприємство, яêе ви-
робляє з природних і нафтових ãазів технічно чисті індиві-
дóальні вóãлеводні й їх сóміші, сêраплені ãази, ãелій, сірêó і
сажó. На ГПЗ здійснюється очищення ãазó від сірчистих
сполóê і вóãлеêислоти, осóшóвання, стабілізація ãазовоãо
êонденсатó і нафти, переробêа отриманих при цьомó
ãазів, ãазовоãо êонденсатó і нестабільноãо бензинó. До сêла-
дó ГПЗ входять: пóнêт приймання і підãотовêи ãазó, êомп-
ресорні станції, технолоãічне óстатêóвання (для очищення
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ãазó від сірчистих сполóê і діоêсидó вóãлецю, відбензин-
ювання ãазó, ãазофраêціонóвання, відділення ãелію, етанó
і виробництва сірêи, стабілізації і переробêи ãазовоãо êон-
денсатó, нафтостабілізації), а таêож допоміжні об’єêти,
товарні парêи, слóжби водо-, паро- і елеêтропостачання.
Технолоãія ãазопереробêи на ГПЗ охоплює: підãотовêó ãа-
зó до переробêи (очищення від механічних домішоê і осó-
шóвання); êомпримóвання ãазó до тисêó, необхідноãо для
йоãо переробêи; очищення ãазó від сірчистих сполóê і вóã-
леêислоти, виробництво сірêи, етанó і ãелію, ãлибоêе осó-
шóвання ãазó; розділення нестабільноãо бензинó, яêий ви-
робляється на заводі або надходить ззовні (напр., з про-
мислових нафтостабілізаційних óстановоê), на стабіл-
ьний ãазовий бензин і індивідóальні технічно чисті вóãле-
водні (етан, пропан, бóтани, пентани, ãеêсани); êомпри-
мóвання ãазó, яêий пройшов óсі стадії переробêи (сóхоãо
ãазó), для йоãо транспортóвання по ãазопроводах маãіс-
тральних.
Методи переробêи вхідних продóêтів на ГПЗ — абсор-

бційний, адсорбційний, низьêотемператóрної реêтифіê-
ації — застосовóються залежно від об’ємó перероблюва-
ноãо ãазó і вмістó в ньомó цільових êомпонентів. При аб-
сорбційномó методі виêористовóється різна розчинність
вóãлеводнів, яêі містяться ó вхідномó ãазі, в рідêих на-
фтопродóêтах (абсорбентах). Адсорбційний метод ґрóн-
тóється на здатності твердих пористих матеріалів (адсор-
бентів) поãлинати пари і ãази. Яê адсорбент звичайно ви-
êористовóють аêтивоване вóãілля, цеоліти, яêі поãлинають
з ãазó переважно важêі вóãлеводні. Метод низьêотемпера-
тóрної реêтифіêації ґрóнтóється на здатності стисненоãо в
êомпресорі і охолодженоãо ãазó та рідêих вóãлеводнів, що
виділилися, розділятися при баãаторазовій êонденсації і
випаровóванні в реêтифіêаційній êолоні. Поряд з підпр-
иємствами виробничою потóжністю 10 і більше млрд м3/
ріê отримали застосóвання малоãабаритні (пересóвні і
стаціонарні) óстановêи для відбензинювання ãазó. При
переробці ãазів широêо виêористовóються низьêотем-
ператóрні процеси. В.С.Бойêо.
ГАЗОПРОВІД,  -а, ч. * р. ãазопровод; а. gas pipeline, gas
conduit; н. Gasleitung f  — система трóбопроводів і допомі-
жних спорóд для транспортóвання та розподілó ãазó.
ГАЗОПРОВІД МАГІСТРАЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãазоп-
ровод маãистральный, а. trunk gas pipeline,  gas main; н. Fern-
gasleitung f  — трóбопровід, призначений для транспортó-
вання природноãо ãазó з районó видобóтêó або виробниц-
тва до пóнêтів споживання. Г.м. — один з основних еле-
ментів ãазотранспортних систем. Сóчасний Г.м. спорóд-
жóється із сталевих трóб діаметром до 1420 мм на робочий
тисê 7,5 МПа з пропóсêною спроможністю до 50-60 млрд
м3 ãазó на ріê. Проêладають на ãлиб. 0,8-1 м (до верхньої
трóби) — підземне проêладання; на опорах — надземне; в
насипних ãреблях — наземне. Для транспортóвання ãазó з
морсьêих (нафто) ãазових промислів на береã спорóджóють-
ся підводні Г.м. До сêладó спорóд Г.м. входять: ãоловна і
проміжні êомпресорні станції, призначені для êомпримó-
вання ãазó в початêовомó і проміжномó пóнêтах траси;
пóнêти осóшóвання ãазó і йоãо очищення від Н2S і СО2 на
ãоловній êомпресорній станції, приймальний термінал. На
êомпресорних станціях Г.м. велиêоãо діаметра (1020–1420
мм) після відцентрових наãнітачів óстановлюють апарати
повітряноãо охолодження ãазó. На Г.м. менших діаметрів
ãаз встиãає охолоджóватися за рахóноê теплообмінó з ґрóн-
том. На êінцевомó пóнêті Г.м. і êінцевих пóнêтах відãал-

óжень від Г.м. ãаз надходить ó ãазорозподільнó станцію, де
йоãо тисê знижóється до величини, яêа допóсêається в
даній ãазорозподільній системі. Для êомпенсації сезонної
нерівномірності ãазоспоживання поблизó êінцевоãо пóн-
êтó Г.м. спорóджóються підземні ãазосховища або сховища
сêрапленоãо природноãо ãазó, в яêих влітêó створюється
запас ãазó для подальшоãо йоãо виêористання взимêó або
при збільшенні споживання. Захист трóб Г.м. від ґрóнто-
вої êорозії здійснюється зовнішньою протиêорозійною із-
оляцією і êатодним захистом трóбопроводів. Г.м. оснащó-
ються системами телемеханіêи і зв’язêó для можливості
êонтролювання роботи êомпресорних станцій з централь-
ноãо диспетчерсьêоãо пóнêтó, обладнаноãо автоматизова-
ною системою êерóвання технолоãічним процесом (АСК
ТП) транспортóвання ãазó. Для надання природномó ãазó
специфічноãо запахó проводиться йоãо одоризація на ãо-
ловній êомпресорній станції і на êінцевомó пóнêті Г.м.
Надійність Г.м. забезпечóється створенням резервó ãазо-
переêачóвальних аґреґатів на êомпресорних станціях, за-
стосóванням висоêояêісних сталевих трóб, проêладанням
паралельних ліній Г.м. з перемичêами між ними.
Перші на території Уêраїни Г.м. спорóджено в 1924-29

рр.: “Дашава — Стрий” та “Дашава — Дроãобич”, “Даша-
ва — Львів”. В.С.Бойêо.
ГАЗОПРОВІДНИК,  -а, ч. * р. ãазопроводчиê; а. gas-pipe
fitter; н. Gasleiter m  — той, хто бóдóє або обслóãовóє
трóбопровід.
ГАЗОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж.
* р. ãазопроницаемость ãорных пород, а. gas permeability of
rocks,  rocks’ permeability to gas; н. Gasdurchlässigkeit f der
Gesteine n pl  — спроможність ãірсьêих порід при деяêомó
перепаді тисêó пропóсêати через себе ãаз. Розрізнюють
абсолютнó, фазовó і відноснó Г.ã.п. Абсолютна (фіз.)
Г.ã.п. відповідає фільтрації ãазó через сóхó породó, фазова
— фільтрації ãазó при певних співвідношеннях ó порово-
мó просторі породи інших флюїдів (води, нафти), відносна
визначається яê відношення фазової Г.ã.п. до абсолютної.
Кільêісно Г.ã.п. оцінюється êоеф. прониêності (Кпр, мД),
що визначається зãідно з рівнянням Дарсі:

де Q — витрата ãазó; l — довжина (висота) зразêа ã.п.; µ —
в’зêість ãазó; S — площа перетинó досліджóваноãо зразêа
ã.п.; ∆p — перепад тисêó.
Гірсьêі породи за Г.ã.п. поділяються з óрахóванням по-

ристості і ґранóлометрич. сêладó на 5 êласів: з дóже висо-
êою (Кпр >1000 мД), висоêою (1000> Кпр >500 мД), серед-
ньою (500> Кпр >100 мД), зниженою (100> Кпр >10 мД) і
низьêою (Кпр <10 мД) Г.ã.п. Породи з Кпр<1 мД, яê прави-
ло, непродóêтивні і не є êолеêторами. 
ГАЗОРЕДУКУВАЛЬНИЙ ПУНКТ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазоре-
дóцирóющий пóнêт; а. gas pressure reduction point (station); н.
Gasreduktionsstelle f  — êомплеêс пристроїв для зниження
тисêó ãазó, яêий відводиться з трóбопроводó або ємності
до різних об’єêтів, і підтримóвання йоãо на одномó рівні.
Г.п. бóвають стаціонарні і пересóвні. Основні пристрої
Г.п. — редóêційний êлапан, вентилі (на вході в Г.п.), за-
побіжний êлапан, пиловловлювач (на вході до Г.п.). З допо-
моãою редóêційних êлапанів здійснюється зниження і пі-
дтримóвання постійноãо тисêó. При зниженні тисêó на
вході до Г.п. до 6,4 МПа виêористовóють двосідельні êла-
пани, до 1,6 МПа — односідельні, до 1 МПа — триходові,
шланãові або діафраãмові. Найбільшоãо поширення набó-

Kпр
Q l µ⋅ ⋅
S ∆p⋅

------------------,=
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ли перші два типи êлапанів. При тисêó 6,4 МПа і вище ó
схемах Г.п. виêористовóють таêож êлапани т.зв. малих
витрат (пропóсêна здатність менше 4 м3/ãод.). В одномó і в
томó ж êорпóсі може бóти змонтована дросельна пара для
різної óмовної пропóсêної здатності. При повномó при-
пиненні відбирання ãазó êлапан автоматично заêриваєть-
ся. Вентиль і запобіжний êлапан óстановлюють перед ре-
дóêційним êлапаном для забезпечення надійної роботи
Г.п. і попередження надходження ãазó висоêоãо тисêó до
ãазової мережі або технолоãічноãо вóзла. Пиловловлювачі
вмиêають ó схемó Г.п. при висоêих швидêостях проход-
ження ãазó через сідло редóêційноãо êлапана (400–500 м/
с) і наявності в ãазі механічних домішоê. Недоліê Г.п. —
відсóтність точноãо реãóлювання тисêó ãазó. Велиêа
точність досяãається при застосóванні автоматичних реãó-
ляторів ãазó, яêі встановлюють на ãазорозподільчих стан-
ціях. В.С.Бойêо.
ГАЗОРІДИННА ХРОМАТОГРАФІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãазо-
жидêостная хроматоãрафия, а. gas-liquid chromatography, н.
Gasflüssigkeitschromatographie f  — метод розділення й
аналізó сóмішей ãазо- або пароподібних речовин, основа-
ний на їх різній розчинності в тонêомó шарі рідини, нане-
сеної на твердий носій. Метод Г.х. запропонований анãл.
вченими А. Джеймсом і А. Мартіном ó 1952 р. Відносна
похибêа визначень êоливається від 2 до 5%. Г.х. широêо
застосовóють для аналізó ãазів, рідин і твердих речовин.  
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНА СИСТЕМА,  -ої, -и ж. * р.
ãазораспределительная система; а. gas distribution system; н.
Gasverteilungssystem n  — промисловий êомплеêс для
транспортóвання ãазó від маãістральноãо ãазопроводó до
оêремих споживачів. Містить ãазорозподільні мережі, ãазо-
розподільні станції та ін. Г.с. оснащóються приладами для
вимірювання тисêó і витрати ãазó, пристроями зв’язêó,
сиãналізації, запірною арматóрою для відêлючення оêре-
мих діляноê Г.с. або об’єêтів споживання ãазó при аваріях,
ремонтних роботах і т.д. Особливість Г.с. — відсóтність ó
них пристроїв підвищення тисêó ãазó (êомпресорних стан-
цій). Основний елемент Г.с. — ãазорозподільні мережі. Г.с.
підрозділяються на одностóпінчасті, двостóпінчасті, яêі
сêладаються з ãазорозподільних мереж низьêоãо і серед-
ньоãо або низьêоãо і висоêоãо тисêів, тристóпінчасті, яêі
вêлючають мережі низьêоãо, середньоãо і висоêоãо тисêó,
баãатостóпінчасті, в яêих ãаз подається по мережах низь-
êоãо, середньоãо і висоêоãо (до 0,6 і до 1,2 МПа) тисêів.
Вибір системи ãазорозподілó залежить від видó джерела
ãазó, властивостей ãазó, стóпеня йоãо очищення, розмірів
ãазифіêованої території, особливостей її планóвання і за-
бóдови, ãóстоти населення, êільêості і хараêтерó про-
мислових і êомóнально-побóтових підприємств. Г.с. відр-
ізняються схемами ãазорозподільних мереж, способом пос-
тачання від маãістральних ãазопроводів, типом обладнання
і спорóд на ãазорозподільних мережах, системами зв’язêó і
телемеханіêи. В.С.Бойêо.
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНА СТАНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р.
ãазораспределительная станция; а. gas distribution station; н.
Gasverteilungsstation f  — сóêóпність óстатêóвання і облад-
нання для розподілó ãазó і реãóлювання йоãо тисêó, а та-
êож додатêовоãо очищення від механічних домішоê, одо-
ризації, захистó трóбопроводів і лінійноãо обладнання від
недопóстимоãо підвищення тисêó, обліêó витрат ãазó ве-
лиêими споживачами або районами. Г.с. входять до
ãазорозподільних систем. Розрізняють: власне Г.с., яêі спо-
рóджóються на êінцевих пóнêтах маãістральних ãазопро-

водів або ãазопроводів, що відходять від них, продóêтивні-
стю до 500 тис.м3/ãод.; промислові Г.с.; êонтрольно-роз-
подільні пóнêти; ãазореãóляторні пóнêти; автоматичні Г.с.
Промислові Г.с. слóжать для оброблення ãазó, яêий ви-

добóвається на промислах, а таêож для постачання ãазом
прилеãлоãо до промислó населеноãо пóнêтó, êонтроль-
но-розподільні пóнêти — промислових або сільсьêоãосп-
одарсьêих об’єêтів, а таêож для постачання êільцевої сис-
теми ãазопроводів, яêі спорóджóються навêоло міста, про-
дóêтивністю 2–12 тис.м3/ãод. 
Газореãóляторні пóнêти виêористовóють для постачан-

ня ãазорозподільних мереж або об’єêтів із споживанням до
1,5 тис.м3/ãод. 
Автоматичні Г.с. постачають ãазом невелиêі населені

пóнêти, êолеêтивні ãосподарства на відãалóженнях від
маãістральних ãазопроводів. 
Г.с. бóвають з вахтовим і безвахтовим обслóãовóванням

при пропóсêній здатності відповідно понад і до 200
тис.м3/ãод. Г.с. на маãістральних ãазопроводах знижóють
початêовий тисê ãазó по одно-, дво- або тристóпінчастій
схемі до 1,2 МПа і менше, ãазореãóляторні пóнêти — до
0,6 МПа і менше. Основний типовий ряд пропóсêної
здатності Г.с.: 10, 50, 100, 200 тис.м3/ãод/.; йоãо модифіê-
ації: 1, 5, 25, 150 тис.м3/ãод. 
До сêладó Г.с. входять основні блоêи: êомóтаційних

пристроїв; очищення ãазó; попередження ãідратоóтворе-
ння (при необхідності); автоматичноãо редóêóвання (ре-
ãóлювання тисêó, вимірювання витрати ãазó); автоматич-
ної одоризації ãазó. Газ із вхідноãо ãазопроводó надходить
до блоêó êомóтаційних пристроїв і подається на очищення
в масляні пиловловлювачі або вісцинові фільтри блоêó
очистêи, потім надходить до блоêó автоматичноãо реãó-
лювання тисêó. Далі ãаз надходить до вихідних ãазопро-
водів низьêоãо тисêó, де проводяться вимірювання витра-
ти, її êільêісний обліê і одоризація. Кільêість ліній редó-
êóвання на Г.с. залежить від витрати ãазó; одна з ліній пе-
редбачається яê резервна. Автоматизовані Г.с. оснащóю-
ються êомплеêтом запірної арматóри, яêа при аварійній
ситóації забезпечóє автоматичне введення в дію і відêл-
ючення робочих і резервних ліній редóêóвання. Для без-
перебійноãо постачання споживачів ãазом в разі виходó з
ладó реãóлятора тисêó, заміни, ремонтó або оãлядó облад-
нання передбачається обвідний ãазопровід (байпас) з рóч-
ним реãóлюванням тисêó. Найбільшоãо поширення набó-
ли Г.с., яêі спорóджені за типовими проеêтами, або
блочні заводсьêоãо виãотовлення. В.С.Бойêо.
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИЙ (ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧИЙ)
ПУНКТ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазораспределительный пóнêт; а.
gas distribution station; н. Gasverteilungsstelle f  — óстатêó-
вання, призначене для редóêóвання ãазó, вимірювання і
обліêó йоãо витрати, одоризації і розподілó споживачам.

Рис. План типової ãазорозподільної станції.
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Технолоãічна схема Г.п. передбачає: робочий і резервний
реãóлятори ліній реãóлювання тисêó ãазó; витратовимір-
ювальні пристрої; блоê введення одорантó, призначеноãо
для індиêації витоêів ãазó з мереж ãазорозподілó спожива-
ча; підіãрівач ãазó або пристрій для введення інãібітора
ãідратоóтворення (для забезпечення надійної роботи реãó-
ляторів тисêó); фільтри для очищення ãазó від твердих ме-
ханічних домішоê; системó аварійноãо захистó і прилади
технічноãо êонтролю. Деяêі Г.п. обладнóються масляни-
ми пиловловлювачами. Редóêóвання ãазó від рівня йоãо
тисêó в маãістральномó ãазопроводі до тисêó, необхідноãо
споживачам, здійснюється з допомоãою реãóляторів тис-
êó. Температóра ãазó на вході в літній період 10–25°С; в
зимовий, внаслідоê зниження температóри ґрóнтó, зни-
жóється до –2, –3°С. Зменшóється вона таêож приблизно
на 2°С в резóльтаті редóêóвання тисêó на 1 МПа. Продóê-
тивність Г.п. 5–50000 м3/ãод. Менші величини вихідноãо
тисêó ãазó і продóêтивності хараêтерні для Г.п. — невели-
êих êомóнально-побóтових споживачів, велиêі — для Г.п.
промислових споживачів.
Основне технолоãічне і êонтрольне обладнання Г.п.

розміщóється в автономних опалюваних приміщеннях
або монтóється в металевих шафах на відêритомó повітрі,
що найбільш хараêтерне для Г.п. невелиêих територіал-
ьно розосереджених споживачів. Сóчасні Г.п. працюють
автоматично і еêсплóатóються без постійноãо обслóãовó-
ючоãо персоналó. В.С.Бойêо.
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ,  -них, -еж, мн. * р.
ãазораспределительные сети; а. gas distribution systems, н.
Gasverteilungsnetze n pl  — система трóбопроводів для
транспортóвання і розподілó ãазó по об’єêтах. Газ в Г.м.
висоêоãо тисêó надходить з маãістральноãо ãазопроводó че-
рез ãазорозподільнó станцію, в Г.м. середньоãо і низьêоãо
тисêó — через ãазорозподільні пóнêти. За призначенням
розрізняють ãазопроводи Г.м.: маãістральні місьêі і міжс-
елищні — проходять до ãоловних ãазорозподільних пóн-
êтів; розподільні (вóличні, внóтрішньоêвартальні, міжц-
ехові та ін.) — від ãазорозподільних пóнêтів до вводів; вводи
— від розподільноãо ãазопроводó до вимиêаючоãо при-
строю на вході до бóдівлі; ввідні ãазопроводи — від вими-
êаючоãо пристрою; внóтрішні ãазопроводи — від ввідноãо
ãазопроводó до місця вêлючення ãазовоãо приладó. Газоп-
роводи Г.м. бóвають низьêоãо (до 0,005 МПа), середньоãо
(від 0,005 до 0,3 МПа), висоêоãо (від 0,3 до 0,6 і від 0,6 до
1,2 МПа) тисêів. Хараêтер джерел живлення і êонфіãóр-
ація Г.м. визначаються об’ємами ãазопостачання, стрóê-
тóрою, щільністю забóдови та ін. Траси Г.м. проеêтóють із
врахóванням забезпечення мінімальної довжини трóбоп-
роводів. Г.м. виêонóють тóпиêовими і êільцевими з дóб-
люванням оêремих елементів (для підвищення надійності
ãазопостачання). Кільцевим ãазопроводам надають ви-
довженої форми, витяãненої в напрямêó основноãо рóхó
ãазó, що подається. Гідравлічні режими роботи Г.м. прий-
маються з óмов забезпечення стійêої роботи ãазореãóля-
торних пóнêтів і óстатêóвання, а таêож пальниêів êомó-
нальних і промислових споживачів при маêсимально до-
пóстимих перепадах тисêó ãазó. В.С.Бойêо.
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР,  -а, ч. * р. ãазосиãнализатор, а. gas
alarm, gas detector; н. Gasanzeiger m, Gasalarmgerät n  — при-
лад автоматич. подачі аварійноãо сиãналó при досяãненні
ãранично допóстимої êонцентрації ãазовоãо êомпонента
(метанó, оêсидó вóãлецю тощо), що êонтролюється в
повітрі ãірн. підприємств. Г. бóвають переносними, стаці-

онарними або вбóдованими в ãірн. машини. В Уêраїні по-
ширені переносні сиãналізатори метанó СШ-2, СМП-1,
СММ-1 для індивідóальноãо або ãрóповоãо êористóвання,
що забезпечóють безперервний (протяãом 10 ãод.) êонт-
роль вмістó метанó і подачó світлової та звóêової сиãналіз-
ації. Див. апаратóра êонтролю метанó.
ГАЗОСПОЖИВАННЯ,  -…, с. * р. ãазопотребление; а. gas
consumption; н. Gasverbrauch m  — виêористання природно-
ãо ãорючоãо ãазó промисловими і побóтовими об’єêтами.
Виділяють Г. побóтовими, êомóнальними, промисловими
об’єêтами, елеêтростанціями, а таêож пов’язане з опален-
ням і вентиляцією. Величинó Г. визначають на êінець
розрахóнêовоãо періодó: Г. побóтовоãо (із врахóванням
перспеêтиви розвитêó об’єêтів споживання ãазó) — за нор-
мами, розрахованими на 1 людинó; êомóнальноãо — від-
несеними на одиницю продóêції; пов’язаноãо з опаленням
і вентиляцією — за нормами, яêі враховóють тепловó хараê-
теристиêó бóдівель і êліматичні óмови; решта сфер Г. — за
даними фаêтичної витрати або за нормами витрати інших
видів палива. В зв’язêó з непостійною в часі витратою ãазó
розрізняють нерівномірності Г.: добовó, тижневó, сезоннó;
відображаються відповідно в добовомó, тижневомó і річн-
омó ãрафіêах Г. Річні ãрафіêи Г., яêі сêладаються за осеред-
неними для êожноãо місяця добовими витратами, враховó-
ються при планóванні видобóтêó ãазó; виборі і обґрóнтó-
ванні заходів, яêі забезпечóють реãóлювання нерівном-
ірності Г., забезпеченні надійності і підвищенні ефеêтив-
ності роботи ãазорозподільних систем. Добова і тижнева не-
рівномірності Г. пов’язані з режимами виêористання ãазó
на побóтові потреби і промисловими об’єêтами, сезонна —
в основномó з опалювальним навантаженням. Із збільше-
нням êільêості об’єêтів нерівномірність Г. зменшóється.
Сезоннó нерівномірність Г. êомпенсóють за рахóноê запа-
сів ãазó в підземних сховищах, резервó продóêтивності маãі-
стральних ãазопроводів, бóферних споживачів ãазó. Добова і
тижнева нерівномірності Г. реãóлюються з допомоãою
станцій піêовоãо Г., до яêих належать сховища сêраплених
вóãлеводневих ãазів (метанó, пропанó і бóтанó) і óстатêó-
вання реãазифіêації, а таêож аêóмóлюючих ємностей ãазо-
постачальної системи. В.С.Бойêо.
ГАЗОСХОВИЩЕ,  -а, с. * р. ãазохранилище, а. gas storage,
н. Gasspeicher m, Erdgasspeicher m, Gasbehäter m  — вміст-
илище, де зберіãають ãаз. Спорóда чи ãеолоãічна пастêа
для зберіãання ãазó і реãóлювання йоãо подачі. Розрізн-
яють ãазосховища наземні (див. ãазãольдер) і підземні (спо-
рóджóвані, напр., ó поêинóтих шахтах). Останні набрали
більшоãо розповсюдження. Їх переваãа — можливість
зберіãання сотень млн м3 ãазó. Ці Г. дозволяють зãладити
сезонні витрати ãазовоãо палива. Газ ó Г. зберіãають ó ãазо-
подібномó (тисê 5-12 МПа) або зрідженомó стані (тисê
0,8-1 МПа). Є таêож ізотермічні наземні і підземні ãазос-
ховища зі зрідженим ãазом при атмосферномó тисêó і тем-
ператóрі до 200 °С. Див. ãазове сховище.
ГАЗОТЕПЛОЗАХИСНИЙ АПАРАТ (ХОЛОДИЛЬНИЙ
КОСТЮМ),  -оãо, -а, ч. * р. ãазотеплозащитный аппарат,
а. gas and heat protection set, н. Gaswärmeschutzgerät n, Kühl-
anzug m  — êомбінація теплозахисноãо êостюма та рóдни-
êовоãо ізолюючоãо респіратора, що сêладається із сêа-
фандра, яêий одяãається на верхню частинó тóлóба люди-
ни, холодильних приладів, êомбінезонó з ãазонепро-
ниêної тêанини з термоізолюючою проêладêою та êисне-
вих балонів. Дає можливість вести ãірничорятóвальні робо-
ти в непридатній для дихання атмосфері.
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ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж. * р. ãазот-
ранспортная система; а. gas transport system; н. Erdgasfortlei-
tungssystem n, Erdgastransportsystem n  — сóêóпність взаємо-
пов’язаних ãазопроводів і сóпóтніх з ними спорóд, призна-
чених для забезпечення ãазом споживачів. Г.с. — з’єднó-
вальна ланêа між джерелами ãазó (родовищами) і спожива-
чами. До сêладó Г.с. входять: маãістральні ãазопроводи і
розподільні ãазопроводи — перемичêи, відводи, підводи,
êомпресорні станції. Значна віддаленість джерел природно-
ãо ãазó від районів споживання виêлиêає необхідність
бóдівництва велиêих Г.с.
ГАЗОТУРБІННА КОМПРЕСОРНА УСТАНОВКА,  -ої,
-ої, -и, ж. * р. ãазотóрбинная êомпрессорная óстановêа; а.
gas turbine and compressor plant; н. Gasturbinenverdichtungsan-
lage f  — аґреґат з ãазотóрбінним приводом для стисêóван-
ня природноãо ãазó. Г.ê.ó. — найбільш розповсюджений
тип ãазонаãнітальноãо óстатêóвання êомпресорних стан-
цій маãістральних ãазопроводів. Одна Г.ê.ó. забезпечóє, яê
правило, підвищення тисêó транспортованоãо ãазó в 1,2
рази. В зв’язêó з цим на êомпресорних станціях óстановлю-
ють деêільêа однотипних Г.ê.ó. і застосовóють послідо-
внó, паралельнó і змішанó схеми їх вêлючення. Послідо-
вне вêлючення Г.ê.ó. проводять, êоли при заданій витраті
необхідно створити перепад тисêó ãазó, що перевищóє
можливості однієї Г.ê.ó. Паралельне з’єднання Г.ê.ó. за-
стосовóють для підвищення витрат ãазó при заданомó
тисêó. Навантаження між Г.ê.ó. розподіляється підтрима-
нням однаêової потóжності на всіх аґреґатах або однаêо-
вої температóри ãазів перед тóрбінами при обмеженнях
температóри продóêтів зãоряння і швидêості обертання
тóрбіни. Привод Г.ê.ó. — ãазотóрбінне óстатêóвання —
сêладається з власне ãазової тóрбіни, êомпресора, êамери
зãоряння, реґенератора (повітропідіãрівача) і допоміжних
пристроїв. Потóжність, що розвивається ãазовою тóрб-
іною, йде на приводи êомпресора (60–70% потóжності) і
наãнітача ãазó. В Г.ê.ó. застосовóють в основномó ãазотóр-
бінне óстатêóвання відêритоãо циêлó, протяãом яêоãо
відбóвається постійна заміна робочоãо тіла. К.ê.д. óста-
новêи таêоãо типó 28–32%. Помітна тенденція ростó об-
сяãів застосóвання ãазотóрбінних приводів в êомпресор-
них óстатêóваннях. Син. — ãазотóрбінне êомпресорне óс-
татêóвання. В.С.Бойêо.
ГАЗОХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС,  -оãо, -ó, ч. * р. ãазохими-
чесêий êомплеêс; a. gas and chemical complex; н.
gaschemischer Komplex m  —  підприємство по видобóванню
і ãлибоêій переробці баãатоêомпонентноãо природноãо
ãорючоãо ãазó. Створюється на базі одноãо або ãрóпи родо-
вищ природноãо ãазó. Г.ê. охоплює ãазові промисли, ãазопе-
реробні заводи, підприємства по транспортóванню ãазó,
êонденсатó, сірêи та інших êомпонентів, підземні сховища
для продóêтів ãазопереробêи. В оêремих випадêах в Г.ê.
можóть входити хімічні заводи по виробництвó синтетич-
них матеріалів і виробів з них. Основні види продóêції
Г.ê.: сóхий ãаз (торãова назва — ãорючий ãаз), яêий по-
дається до маãістральних ãазопроводів; стабільний вóãле-
водневий êонденсат (вóãлеводні від пентанó і вище); ãазова
сірêа (торãова назва — технічна сірêа); широêа фраêція
леãêих вóãлеводнів (торãова назва — нестабільний ãазовий
бензин) — пропан-бóтанова фраêція вóãлеводнів; палив-
ний ãаз низьêоãо тисêó (технічна назва — паливний ãаз),
яêий виêористовóється яê паливо даноãо підприємства.
На Г.ê. з природноãо ãазó може таêож видобóватись ãелій та
інші êомпоненти, яêі виêористовóються ó виробництві

продóêтів побóтової хімії, добрив та ін. Широêе бóдівни-
цтво Г.ê. проводиться в США, Франції, ФРГ, Нідерла-
ндах та інших êраїнах. В.С.Бойêо.
ГАЗУ НАФТОВОГО ВИДОБУТОК,  -…, -ó, ч. * р. ãаза
нефтяноãо добыча; а. petroleum gas production; н. Fettgasge-
winnung f, Ölgasförderung f  — частина робочих ресóрсів ãа-
зó нафтовоãо, яêа виêористовóється в ãосподарстві держа-
ви. Г.н.в. сêладається з об’ємів ãазó, яêі здаються сторон-
нім споживачам і витрачаються на власні потреби з врахó-
ванням нормованих технолоãічних втрат.
ГАЗУ НАФТОВОГО КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ
РЕСУРСІВ  — Див. êоефіцієнт виêористання ресóрсів на-
фтовоãо ãазó. 
ГАЗУ НАФТОВОГО ПЛАСТОВІ РЕСУРСИ,  -…, -их,
-ів, мн. * р. ãаза нефтяноãо пластовые ресóрсы; а. stratal re-
sources of petroleum gas; н. Ölgas-Schichtenvorräte m pl  —
êільêість нафтовоãо ãазó, яêий міã би бóти отриманим за
фаêтичний (плановий) період часó в процесі розробêи на-
фтовоãо родовища під час одностóпінчастої сепарації на-
фти від пластовоãо тисêó до 760 мм рт.ст. при 20°С.
ГАЗУ НАФТОВОГО РОБОЧІ РЕСУРСИ,  -…, -их, -ів,
мн. * р. ãаза нефтяноãо рабочие ресóрсы; а. working resources
of petroleum gas; н. Ölgas-Betriebsressourcen f pl  — добóтоê
робочоãо ãазовоãо фаêтора на êільêість видобóтої нафти.
ГАК,  -а, ч. * р. êрюê, а. hook, н. Haken m  — металевий
стержень, заãнóтий на одномó êінці. Деталь вантажо-
підіймальних і транспортних машин. Вантажопідйом-
ність Г. до 75-80 т.
ГАКОБЛОК,  -а, ч. * р. êрюêоблоê; а. hoist with a hook, н.
Hakenblock m  — êонстрóêтивне поєднання в одномó êор-
пóсі ãаêа з талевим блоêом.
ГАЛЕНОБІСМУТИТ,  -ó, ч. * р. ãаленовисмóтит, а.
galenobismuthite, н. Galenobismutit m  — бісмóтова сóль-
фосіль свинцю ланцюжêової бóдови. Формóла: PbBi2S4.
Вміст êомпонентів ó %: Ві — 55,4; Pb — 27,5; S — 17,1.
Домішêи Sb, Se, Au. Синãонія ромбічна. Вид ромбо-дипіра-
мідальний. Кристали призматичні, пластинчасті, ãол-
часті. Гóстина 7,04. Тв. 2,5-3,5. Колір олов’яно-білий до
світло-сіроãо, іноді жовтóвата або строêата ãра êольорів.
Риса сірóвато-чорна, блисêóча. Блисê металічний, силь-
ний. Трохи ãнóчêий. Злом рівний. Непрозорий. Відомий ó
деяêих рóдоносних сêарнах і в золоторóдних êварцових
жилах з різними сóльфідами та телóридами. Різновид — Г.
селенистий містить 5,5-14,0 % Se. Рідêісний. 
ГАЛЕРЕЯ,  -еї, ж. * р. ãалерея; а. gallery; н. Galerie f  — 1)
Довãий вóзьêий підземний хід при ãірничих роботах. 2)
Ряд свердловин, пробóрених ó продóêтивномó пласті,
êільêість яêих є несêінченною, тобто óявний повздовжній
розріз пласта. 3) Наземна спорóда, êритий чи заêритий
êоридор, яêий з’єднóє два або êільêа приміщень. Широêо
застосовóється на збаãачóвальних фабриêах. 4) Довãий бал-
êон вздовж бóдинêó.
ГАЛЕРЕЯ ВОДОЗАБІРНА,  -еї, -ої, ж. * р. ãалерея водо-
заборная; а. water intake gallery; н. Wasserentnahmegalerie f 
— ãоризонтальна або похила підземна спорóда для аêóмó-
лювання підземних вод з водоносних ãірсьêих порід.
ГАЛИЦЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж.  — те ж са-
ме, що й Байêальсьêа сêладчастість. Вона завершила теê-
тонічний розвитоê ãеосинêліналі, яêа облямовóвала
Східно-Європейсьêó платформó з півдня та півд. заходó.
Байêаліди (ãалициди) відслонюються ó Мармаросьêомó
масиві і ó виãляді оêремих виходів на півн. схилі Добрóд-
жинсьêої сêладчасто-брилової системи (в Рóмóнії та част-
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êово на Одещині). Байêальсьêі (ãалицьêі) сêладêи неод-
норазово перебóдовóвалися пізнішими фазами теêтоãе-
незó, зоêрема ãерцинсьêою сêладчастістю та альпійсьêою
сêладчастістю. Вони берóть óчасть ó ãлибинних стрóêтó-
рах Карпат і рівнинної частини Кримó. В межах платфор-
менної частини Уêраїни Г.с. відповідають недислоêовані
відêлади вендó та êембрію. Див. Байêальсьêа сêлад-
частість.
ГАЛІТ,  -ó, ч. * р. ãалит, а. halite, rock-salt, salmar; н. Halit
m, Steinsalz n  — 1) Мінерал êласó хлоридів, хлористий на-
трій êоординаційної бóдови — NaCl. Містить 39,34% Na,
60,66% Cl. Домішêи: Br, NН3, Mn, Cu, Ga, As, I, Ag, Ba, Tl,
Pb, K, Ca, SO3. Синãонія êóбічна. Гóстина 2,1-2,2. Тв. 2.
Безбарвний, прозорий, зі сêляним блисêом. Поширений
мінерал соленосних товщ. Утворюється  при осадженні ó
замêнених водоймах, а  таêож яê продóêт зãонó на стінêах
êратерів вóлêанів. Сêладає пласти в осадових породах ла-
ãóнних та морсьêих фацій, штоêоподібні тіла в соляних êó-
полах і т.п. 2) Осадова ãірсьêа порода, що сêладається в
осн. з мінералó ãалітó. Виêористовóють ó харчовій про-
мисловості. Інша назва — êам’яна сіль. 
В Уêраїні є деêільêа родовищ Г.: Артемівсьêе (на Дон-

басі), Солотвинсьêе, Роменсьêе, Слов’янсьêе, ропа Сива-
шó.
ГАЛО...,  * р. ãало...,а. halo..., н. Halo...  — ó сêладних сло-
вах за значенням відповідає поняттю “сіль”. 
ГАЛОБОЛІТ,  -ó, ч. * р. ãалоболит, а. halobolit, н. Halobo-
lith m  — марãанцеві êонêреції з ãлибоêоводних морсьêих
відêладів.
ГАЛОГЕНЕЗ,  -ó, ч. * р. ãалоãенез, а. halogenesis; н. Haloge-
nese f, Salzbildung f  — процес осадонаêопичення, з яêим
пов’язане відêладення мінеральних солей в осадових ба-
сейнах (водоймищах) земної êори з водних розчинів різн-
оманітноãо хім. сêладó і походження. У залежності від хім.
сêладó початêових водних розчинів можливий розвитоê
хлоридноãо, сóльфатноãо, содовоãо Г. Велиêа частина со-
леродних басейнів минóлоãо пов’язана з розвитêом Г.
хлоридноãо і сóльфатноãо типів, в яêих формóвалися ве-
лиêі поêлади êалійних солей. Водоймища з содовим типом
Г. територіально пов’язані з ãірничо-сêладчастими облас-
тями (Анди і Кордильєри, Тібет і ін.), рифтовими стрóêтó-
рами (озера Африêи) і западинами êінцевоãо стоêó êон-
тинентальних вод (озера Кóлóндінсьêоãо степó). 
ГАЛОГЕНИ,  -ів, мн. * р. ãалоãены, а. halogens, н. Halogene
n pl  — хімічні елементи: флóор F, хлор Cl, бром Br, йод J і ас-
тат At. Молеêóли двоатомні. Реаґóють з більшістю еле-
ментів, óтворюючи ãалоненіди. Мають оêиснювальні влас-
тивості, яêі зменшóються від флóорó до астатó. 
ГАЛОГЕНІДИ,  -ів, мн. * р. ãалоãениды, а. halogenides, н.
Halogenide n pl  — сполóêи, до сêладó яêих входять одно-
валентні аніони ãалоãенів. Солі ãалоїдних êислот: HF, HCl,
HBr, HJ. Звичайно поділяються на солі слабêої флóорид-
ної êислоти — флóориди і солі більш сильної хлоридної
êислоти — хлориди і близьêі до них броміди та йодиди. Се-
ред флóоридів найбільш хараêтерними є солі êальцію, се-
ред хлоридів — солі натрію і êалію. Флóориди óтворюються
внаслідоê ãідротермальних і ãідротермально-метасома-
тичних процесів, хлориди — при випаровóванні природних
водоймищ. Див. ãалоїди.
ГАЛОГЕНІДИ ПРИРОДНІ,  -ів, -них, мн. * р. ãалоãениды
природные,  а. natural halogenides, н. natürliche Halogenide n
pl  — ãрóпа мінералів, сполóêи флóорó, бромó, йодó, хлорó з
ін. хім. елементами. Г.п. — солі ãалоїдоводневих êислот.

Належать до чотирьох êласів — флóоридів, бромідів, хло-
ридів та йодидів. Виділяють прості Г.п. типó NaCl, сêладні,
яêі містять два і більше êатіонів, і змішані Г.п., напр.,
PbFCl. Промислові сêóпчення в осн. представлені осадо-
вими родовищами (ãаліт-сильвін-êарналітові поêлади). В
Уêраїні це Артемівсьêе родов., Калóсьêе родов., в США —
о.Серлс ó Каліфорнії, в ФРН — Штасфóртсьêий басейн і
т.д.  Виêористовóються яê сировина харчової промисло-
вості (ãаліт), ó виробництві добрив (сильвін, êарналіт,
бішофіт), флюсів ó металóрãії, êислот, розчинниêів при
вирощóванні штóчних êристалів та ін.
ГАЛОГЕННІ ПОРОДИ,  -их, -ід, мн. * р. ãалоãенные поро-
ды, а. halogen rocks, halogenic rocks; н. halogene Gesteine n pl 
— ãірсьêі породи хімічноãо походження (хлориди, сóльфа-
ти), яêі виниêли в резóльтаті випарювання води солоних
озер і лаãóн (êам’яна сіль, êалійні та маãнієві солі, ґіпс та
ін.) в óмовах аридноãо êліматó. Найбільш значні відêлади
Г.п. пов’язані з відêладами пермсьêої, неоãенової, юрсьêої,
девонсьêої, êембрійсьêої систем.
ГАЛОЇДИ,  -ів, мн. * р. ãалоиды, а. halides, н. Haloide n pl 
— мінерали — солі ãалоїдних êислот: HF, HCl, HBr, HJ.
Звичайно поділяються на солі флóоридної êислоти —
флóориди, хлоридної — хлориди та броміди і йодиди. Серед
флóоридів найбільш хараêтерними є солі êальцію, серед
хлоридів — солі натрію і êалію. Флóориди óтворюються
внаслідоê ãідротермальноãо і ãідротермально-метасома-
тичноãо процесів, хлориди — при випаровóванні природних
водоймищ. Розрізняють Г. прості, сêладні й êомплеêсні.
Розрізняють: ãалоїди êомплеêсні (мінерали, в яêих ãалоїдний

аніон з’єднаний з êатіонами); ãалоїди прості (мінерали, яêі сêла-
даються тільêи з одноãо ãалоїдноãо аніона та одноãо êатіона); ãа-
лоїди сêладні (мінерали, до сêладó яêих, êрім ãалоїдноãо аніона,
входять таêож інші аніони (напр., SO42-) і êільêа êатіонів).
ГАЛОТРИХІТ,  -ó, ч. * р. ãалотрихит, а. halotrichite, н. Ha-
lotrichit m  — мінерал, водний сóльфат двовалентноãо зал-
іза ãрóпи ãалотрихітó. Формóла: 4[Fe2+Al2(SO4)4⋅22H2O].
Містить (%): FeО — 8,07; Al2О3 — 11,45; SO3 — 35,97; H2O —
44,51. Залізо може заміщатися маãнієм. Синãонія моноêлі-
нна. Форми виділення: ãолчасті або нитêовидні êристали,
яêі óтворюють пористі та сплóтано-волоêнисті аґреґати.
Тв. 1,5-2,0. Гóстина 1,9. Блисê сêляний. Злам раêовистий.
Крихêий. Безбарвний, білий, жовтóватий або зеленóва-
тий. Розчиняється ó воді. Продóêт вивітрювання піритвм-
існих порід, особливо в рóдних поêладах. Зóстрічається в
аридних областях поблизó ãарячих джерел та фóмарол. 
Розрізняють: ãалотрихіт маãніїстий (піêеринãіт); ãалотрихіт

марãанцевистий (різновид ãалотрихітó, яêий містить до 2,56 %
MnO).
ГАЛУАЗИТ,  -ó, ч. * р. ãаллóазит, а. halloysite, н. Halloysit
m  — мінерал, шарóватий силіêат Al4(OH)8[Si4O10]  n H2O де
n<4. При  n = 4 — ãідроãалóазит. При n = 0 — метаãалóа-
зит. Синãонія моноêлінна. Тв. 1-2,5. Гóстина 2-2,6. Колір
білий, сірий, ãолóбóватий, іноді з жовтóватим, бóрим та
іншими відтінêами. Блисê матовий. У воді розмоêає, óтво-
рюючи сóспензію і пластичнó масó. Сêладова частина де-
яêих ãлин. Виêористовóється яê êерамічна сировина. В
Уêраїні є в Криворізьêомó залізорóдномó басейні. Від
прізвища бельãійсьêоãо ãеолоãа Ж. д’Аллóа.
Розрізняють: ãалóазит-ґарнієрит (êриптоêристалічна сóміш

ãалóазитó з ґарнієритом); ãалóазит мідистий (різновид ãалóазитó
з Дашêесансьêоãо родовища, яêий містить 2,74-26,18 % CuO); ãа-
лóазит ніêелистий (різновид ãалóазитó, яêий містить до 2,5 %
NіО); ãалóазит хромистий (світло-блаêитний різновид ãалóазитó,
яêий містить до 0,6 % Cr2O3).
ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ,  -оãо, -ó, ч. * р. отраслевой
стандарт; а. branch standard; н. Fachbereichsstandard m,
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Fachgebietsnorm f  — стандарт на продóêцію, послóãó,
яêий розробляють ó разі відсóтності державних стан-
дартів Уêраїни чи в разі необхідності встановлення ви-
моã, яêі перевищóють або доповнюють вимоãи державних
стандартів. ДСТУ 1.0-93.
ГАЛУН,  -ó, ч. * р. êвасцы, а. alum, н. Alaun m  — подвійна
сіль сóльфатó К і Al. У поширеномó розóмінні — всі под-
війні солі сірчаної êислоти. Застосовóється переважно
алюмо-êалієвий та хромовий Г. 
ГАЛУНИ ПРИРОДНІ,  -ів, -их, мн. * р. êвасцы естествен-
ные, а. alunites, alum; н. Alaun m, Naturalaun m  — мінерали,
подвійні водні сóльфати алюмінію і лóжних êатіонів. За-
ãальна формóла MAl(SО4)2х12Н2О, де M — Na+, К+, NH4+.
Розрізняють натрієві, êалієві, амонієві ãалóни та ін. Форма
реалізації — нальоти, вицвіти, плівêи, рідше êристали.
Колір білий, рідше рожевий. Тв. 2,5. Гóстина 1,60-1,75.
Леãêорозчинні. При наãріванні ã.п. спочатêó розплавля-
ються ó власній êристалізац. воді, далі втрачають цю водó
і перетворюються в т.зв. палений ãалóн. Утворюються при
взаємодії сірчаної ê-ти з алюмосиліêатами в резóльтаті
сольфатарної і вóлêаніч. діяльності, при вóãільних поже-
жах, в посóшливих місцях тощо. У природі зóстрічаються
рідêо. Виêористовóються в дóбильномó виробн., хім.
пром-сті, медицині яê терпêий і припіêний засіб, при
фарбóванні тêанин, для очищення вод тощо.
ГАЛУРГІЯ,  -ії, ж. * р. ãалóрãия, а. mineral salt production, н.
Halurgie f, Salzgewinnung- und Verarbeitung f  — ãалóзь наóêи
та техніêи по видобóтêó, збаãаченню та êомплеêсній пере-
робці природних мінеральних солей. 
ГАЛЬКА (РІНЬ, ГАЛЕЧКА),  -и, ж. * р. ãальêа, а. rubble,
pebble, shingle; н. Kieselstein m, Grobkies m  — óламêи ã.п.
êрóпністю 10-100 мм, обêатані водою ріê або морів. Г.
êрóпністю 50-70 мм — ãравій. Виêористовóється яê сиро-
вина для заповнення бетонó. Крóпна Г. — лобаê, дрібна —
ситець.
ГАЛЬКОВИЙ ВІДВАЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãалечный отвал, а.
gravel spoil bank,  gravel  spoil  heap,   gravel  dump; н. Geroll-
halde f  — насип з надрешітноãо матеріалó ãрохотів, яêий
відоêремлюється при збаãаченні пісêів розсипних родовищ.
Розмір матеріалó Г.в. — до 15-50 мм. Висота — до 80 м.
ГАЛЬМІВНИЙ ШЛЯХ,  -оãо, -ó, ч. * р. тормозной пóть, а.
braking distance, н. Bremsdistanz f  — відстань, яêа пройдена
машиною за відрізоê часó від початêó ãальмóвання до
повної зóпинêи. Г.ш. залежить від ефеêтивності ãальмі-
вних пристроїв, тривалості спрацювання привода ãальм,
швидêості рóхó, сили зчеплення êоліс з опорною поверх-
нею (дороãа, рейêи тощо). Г.ш. лоêомотивноãо сêладó на
маêсимальномó похилі при перевезенні вантажів не пови-
нен перевищóвати 40 м, а при перевезенні людей — 20 м.
ГАЛЬМУВАННЯ ҐЕНЕРАТОРНЕ,  -оãо, -…, с.  — Див.
ґенераторний.
ГАЛЬМІРОЛІЗ,  -ó, ч. * р. ãальмиролиз, а. halmyrolysis, н.
Halmyrolyse f, submarine Verwitterung f  — підводне вивітр-
ювання морсьêих відêладів під впливом процесів розчи-
нення, оêиснення тощо.
ГАМАДА,  -и, ж. * р. ãамада, а. hamada, н. Hamada f  —
арабсьêа назва êам’янистих пóстель, яêі розповсюджені ó
êраїнах Близьêоãо Сходó. Син. — хамада.
ГАМБЕРҐІТ,  -ó, ч. * р. ãамберãит, а. hambergite, н. Ham-
bergit m  — мінерал, ãідроêсилборат берилію. Формóла:
8[Be2(BO3) (OH)], ОН може заміщатися F. Містить (%):
ВеО — 53,31; В2О3 — 37,09; інше — вода. Синãонія ромбі-
чна. Ізометричні, іноді призматичні êристали зі штрихó-

ванням на ãранях. Спайність досêонала і добра. Тв.
6,5-7,5. Гóстина 2,86. Блисê сêляний. Безбарвний, сірий
або жовтóватий. Зóстрічається ó лóжних пеãматитах і роз-
сипах. Рідêісний.
Розрізняють: ãамберґіт флóористий (різновид ãамберґітó,

яêий містить ізоморфнó домішêó флóорó).
ГАММА,  -и, ж. * р. ãамма, а. gamma, н. Gamma n  — 1)
Позасистемна одиниця маси, що її іноді застосовóють для
вимірювання малих мас. 1 γ  = 10-6 ã (міêроãрам). 2) Поза-
системна одиниця напрóженості маãнітноãо поля. 1 γ =
10-5 Е (стотисячна частêа ерстеда). 3. Коефіцієнт êонтрас-
тності.
ГАММА-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ,  -…-оãо, -ó, ч. * р.
ãамма-абсорбционный анализ, а. gamma-ray absorption analy-
sis; н. Gamma-Absorptionsanalyse f  — метод аналізó ã.п., ос-
нований на êільêісномó визначенні елементноãо сêладó
речовини за поãлинанням рентãенівсьêоãо (пóлюєвоãо) та
ãамма-випромінювання. Вміст елементів з велиêим ат.н. в
середовищі породотвірних елементів за допомоãою Г.-а.а.
можна визначити з відносною помилêою 1%. Г-а.а. дозво-
ляє визначати вміст Fe, W, Hg, Pb в рóдах і продóêтах їх
переробêи не тільêи в сóхих пробах і розчинах, але таêож в
пóльпах, êонтролювати вміст елементів ó пром. продóêтах
і êонцентратах. Крім тоãо, Г-а.а. виêористовóють для
êонтролю зольності вóãілля, визначення сірêи в нафтах і
ãазах; метод може бóти застосований для êонтролю еле-
ментів ó потоці. 
ГАММА-АКТИВАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ,  -…-оãо, -ó, ч. * р.
ãамма-аêтивационный анализ, а. gamma-ray activation anal-
ysis; н. Gamma-Aktivierungsanalyse f  — метод êільêісноãо
аналізó елементноãо сêладó речовини за оцінêою індóêов-
аної радіоаêтивності, що виниêає внаслідоê збóдження
атомних ядер при опроміненні зразêа ãамма-променями.
За хараêтером радіоаêтивності ізотопів (типом розпадó,
енерãією випромінювання) сóдять про яêісний сêлад ã.п., а
за інтенсивністю випромінювання — про êільêісний. Для
êонтролю яêості мінеральної сировини і продóêтів її пере-
робêи виêористовóється діапазон енерãій ãамма-êвантів
5-20 МеВ. Їх отримóють за допомоãою малопотóжних
присêорювачів елеêтронів — міêротрона, бетатрона або
лінійноãо присêорювача. Г.-а.а. застосовóється для вияв-
лення С, О, Na, Mg, Si, Ca, Ti, Fe, Mn, Zn, Zr, Ge, Se, Sr,
Ag, Cd, Er, Lu, Hf, Ir, Au та ін. елементів ó ãеол. зразêах. 
ГАММА-АПАРАТ,  -…-а, ч. * р. ãамма-аппарат, а. gam-
ma(therapy) unit, н. Gammaapparat m  — апарат з радіоа-
êтивними ізотопами, що є джерелом ãамма-випромінюва-
ння.
ГАММА-ГАММА-КАРОТАЖ,  -…-ó, ч. * р. ãамма-ãам-
ма-êаротаж, а. gamma-gamma log, gamma-gamma ray log-
ging,  scattered gamma-ray log,  density log; н. Gamma-Gam-
ma-Log n, Gamma-Gamma-Bohrlochuntersuchung f   — метод
дослідження розрізів бóрових свердловин, оснований на
вимірюванні розсіяноãо γ-випромінювання. Запропонова-
ний Ф. Халленбахом (ФРН) ó 1947 р. Виêористовóється
для поділó розрізó свердловини за щільністю речовини,
виділення пористих порід яê можливих êолеêторів нафти і
ãазó, детальноãо вивчення вóãленосних товщ, êільêісної
оцінêи зольності і теплотворної здатності вóãілля, вияв-
лення рóдних тіл (залізняêó) і сêóпчень важêих елементів.
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПІЯ,  -…-ії, ж. * р. ãамма-дефеê-
тосêопия; а. industrial gamma (-ray) radiography, gamma-ray
inspection, gamma-ray testing; н. Gamma–Defektoskopie f  —
сóêóпність методів виявлення дефеêтів матеріалів і ви-
робів за допомоãою ãамма-апарата.
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ГАММА-ЗЙОМКА,  -…-и, ж. * р. ãамма-съемêа, а. gam-
ma-ray survey; н. Gamma-Messung f, Gamma-Aufnahme f  —
радіометрична зйомêа, основана на вимірюванні природно-
ãо γ-випромінювання ã.п. Застосовóється для пошóêів родов.
радіоаêтивних мінералів, а таêож рóд êольорових металів
(напр., боêситів) і фосфоритів, параãенетично пов’язаних з
радіоаêтивними елементами, і при ãеол. êартóванні.
ГАММА-КАРОТАЖ,  -…-ó, ч. * р. ãамма-êаротаж, а.
gamma-ray logging; н. Gamma-Bohrlochmessung f, Gam-
ma-Bohrlochuntersuchung f, Gamma-Karottage f, Gamma-Ker-
nen n, Gamma-Log n  — метод дослідження розрізів бóрових
свердловин, oснований на реєстрації природноãо γ-випро-
мінювання ã.п. Уперше запропонований і розроблений в
1933 р. Виêористовóється для пошóêів, розвідêи і випро-
бóвання óранових і торієвих рóд та ін. ê.ê., що асоціюють з
U і Th (напр., êалійних солей, êалієвих слюд, рідêісних ме-
талів); літолоãічноãо розчленóвання розрізів тощо.
ГАММА-КВАНТ,  -…-а, ч. * р. ãамма-êвант, а. gamma
quantum, н. Gamma-Quant n  — порція енерãії (êвант)
ãамма-проміння. При радіоаêтивномó розпаді енерãія
γ-êванта досяãає 2-10 МеВ, а при ядерних реаêціях — 20
МеB.
ГАММА-МЕТОД,  -…-ó, ч. * р. ãамма-метод а. gamma-ray
prospecting, н. Gamma-Methode f  — метод розвідóвання êо-
рисних êопалин, що ґрóнтóється на вимірюванні інтенси-
вності випромінювання природних радіоаêтивних еле-
ментів, яêі присóтні в ã.п. Г.-м. належить до ядерно-ãеоф-
ізичних методів  дослідження ã.п.
ГАММА-НЕЙТРОННИЙ КАРОТАЖ,  -…оãо, -ó, ч. * р.
ãамма-нейтронный êаротаж, а. gamma-ray neutron logging;
н. Gamma-Neutronen-Messung f  — метод дослідження розр-
ізів бóрових свердловин, оснований на реєстрації нейтрон-
ноãо випромінювання, що óтворюється в резóльтаті опро-
мінення ã.п. джерелом γ-êвантів висоêих енерãій. Засто-
совóється при пошóêах, розвідці і розробці родов. берилі-
євої сировини. Межа виявлення Be становить
0,001-0,003%.
ГАММА-ПРОМЕНІ,  -…-ів, мн. * р. ãамма-лóчи, а. gamma
rays, н. Gammastrahlen m pl  — елеêтромаãнітні хвилі, дов-
жина яêих менша за довжинó хвиль рентãенівсьêих про-
менів (менша від 10-10 м). Виниêають Г.-п. при радіоаêти-
вних перетвореннях ядер баãатьох ізотопів водночас з аль-
фа- або бета-частинêами, при ãальмóванні заряджених
частиноê велиêої енерãії, аніãіляції частиноê з античас-
тинêами. Г.п. спричиняють йонізацію атомів речовини,
мають велиêó прониêність, не заломлюються, породжó-
ють елеêтронно-позитронні пари.
ГАММА-СЕПАРАТОР,  -…-а, ч. * р. ãамма-сепаратор, а.
gamma separator, н. Gamma-Abscheider m  — радіометри-
чний сепаратор, в яêомó  вихідний матеріал розділяється
на êомпоненти за їх природним ãамма-випромінюванням.
ГАММА-СПЕКТРОМЕТР,  -…-а, ч. * р. ãамма-спеêтро-
метр, а. gamma spectrometer, н. Gamma-Spektrometer n  —
прилад для вимірювання довжини хвиль або енерãії й інте-
нсивності ãамма-проміння.
ГАММА-СПЕКТРОСКОПІЯ,  -…-ії, ж. * р. ãамма-спеêт-
росêопия, а. gamma spectroscopy, н. Gamma-Spektroskopie f  —
розділ ядерної спеêтросêопії, в яêомó досліджóється енер-
ãетичний сêлад ãамма-проміння.
ГАНТИТ, ГУНТИТ,  -ó, ч. * р. ãантит, а. huntite, н. Huntit
m  — мінерал, êарбонат êальцію та маãнію. Формóла:
СaMg3(CO3)4. Містить (%): СaО — 15,42; MgО — 34,09;
CO2 — 48,85. Домішêи: MnO. Синãонія триãональна або ром-

бічна. Кристали пластинчасті і зернисті виділення, ма-
сивні аґреґати. М’яêий. Гóстина 2,7. Блисê землистий.
Колір білий або безбарвний. Зóстрічається ó печерах, ó же-
одах і в жилах маãнезіальних порід, а таêож яê продóêт
вивітрювання. Знайдений ó родов. Каррент-Кріê (шт. Не-
вада, США), Криворізьêомó басейні.
ГАРМОНІКИ,  -ê, мн. * р. ãармониêи, а. harmonics, н. Har-
monischen f pl  — 1) фіз. Коливання, частоти яêих êратні
основній частоті сêладноãо êоливання. 2) матем. Пері-
одичні фóнêції видó A⋅sin(ωt+ϕ).
ГАРМОНІЧНИЙ,  -оãо. * р. ãармоничесêий, а. harmonic, н.
harmonisch  — oснований на ãармонії; Г - а  пропорц і я  —
пропорція видó a:b=b:(a — b); Г -ний  анал і з  — розділ
математиêи, в яêомó вивчається розêладання êоливаль-
них процесів на сóмó елементарних êоливань; Г -ний
ряд  — числовий ряд 1+1/2+1/3+...+1/n+ ...; Г -н і   êо -
ливання  — êоливання, яêі описóються рівнянням
x=a·sin(ωt+ϕ), де x — миттєве значення змінної величини,
а — амплітóда, ω — циêлічна частота, ωt+ϕ — повна фаза,
ϕ — початêова фаза; Г -н і  ф óнêц і ї  — фóнêції êільêох
змінних, яêі неперервні в деяêій області разом зі своїми
частинними похідними першоãо й дрóãоãо порядêів і задо-
вольняють ó цій області т. зв. рівняння Лапласа.
ГАРМОНІЧНИЙ АНАЛІЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãармоничесêий
анализ, а. harmonic analysis; н. harmonische Analyse f  — роз-
діл математиêи, в яêомó вивчаються способи представ-
лення фóнêцій однієї чи баãатьох змінних за допомоãою
рядів Фóр’є за триãонометричною та іншими системами
фóнêцій чи за допомоãою інтеґралів Фóр’є, а таêож різн-
оманітні застосóвання цих представлень. Витоêи Г.а.
пов’язóють з іменем Ж.Фóр’є. Г.а. широêо застосовóють ó
ãірництві при описанні та вивченні êоливальних процесів.
Ю.Л.Носенêо.
ГАРМОТОМ,  -ó, ч. * р. ãармотом, а. harmotome, н. Harmo-
tom m  — мінерал, водний алюмосиліêат барію ãрóпи цеол-
ітó. Формóла: Ba2[Al4Si12O32⋅12H2O, за ін. даними
Ba[AlSi3O8]2·6H2O. Синãонія моноêлінна. Тв. 4,5. Гóстина
2,4-2,5. Блисê сêляний. Колір білий, сірий, рожевий, жов-
тий, часто безбарвний, напівпрозорий. Форми виділення:
призматичні та таблитчасті êристали або радіально-про-
менисті аґреґати. Розêладається під дією НCl. Зóстрічаєт-
ься ó жилах і жеодах ó вивержених породах, в тонêих про-
шарêах в марãанцевих рóдах в асоціації з барієвим польовим
шпатом; ãідротермальних жилах зі сфалеритом, ґален-
ітом, баритом і êальцитом. Виявлений ó США, Шотлан-
дії, ФРН, Норвеãії і Канаді.
Розрізняють: ãармотом баріїстий (те саме, що ãармотом); ãар-

мотом êаліїстий (філіпсит); ãармотом êальціїстий (філіпсит).
ГАРЯЧА ТОЧКА,  -ої, -и, ж. * р. ãорячая точêа, а. hot spot,
н. Heisspunkt m  — площа з аномально висоêим тепловим
потоêом, пов’язаним з підвищеною маãматичною та
ãідротермальною аêтивністю.
ГАС,  -ó, ч. * р. êеросин; а. kerosene, kerosine; н. Kerosin n, Pe-
troleum n  — ãорюча рідина, продóêт переãонêи нафти.
Безбарвна або жовтóвата рідина. Виêипає в інтервалі т-р
110-320°С. Гóстина 0,75-0,78. Теплота зãоряння бл.
43Мдж/êã. Застосовóють яê пальне, розчинниê, реаґент
при збаãаченні ê.ê. (флотація, масляна аґреґація), сирови-
на нафтопереробної промисловості.
ГАСТИНҐСИТ,  -ó, ч. * р. ãастинãсит, а. hastingsite, н. Ha-
stingsit m  — мінерал, ãідроêсилалюмосиліêат êальцію і на-
трію з ãрóпи амфіболів. Формóла: 2[NaCa2Fe42+Fe3+

(Al2Si6)O22(OH)2]; Fe2+ може заміщатися на Mg. Власти-
вості і сêлад змінюються від маãніїстоãо  до залізистоãо
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різновидó. Знайдений ó нефеліновомó сієніті в р-ні Да-
ãаннон (Канада), а таêож на Кольсьêомó п-ові.
Розрізняють: ãастинґсит залізистий (фероãастинґсит); ãас-

тинґсит лóжний (заãальна назва для всіх ãастинґситів, збаãачених
лóãами); ãастинґсит маãніїстий (різновид ãастинґситó, яêий
містить до 16 % MgO; відношення Fe3+:Mg=2:1); ãастинґсит хло-
ристий (ãастинґсит із Сх. Саянó, яêий містить 0,98-2 % Cl).
ГАТОНІТ,  -ó, ч. * р. хаттонит, а. huttonite, н. Huttonit m 
— дóже рідêісний різновид силіêатó торію. Поліморфна
модифіêація ThSiO4. Формóла: 4[ThSiO4]. Синãонія моно-
êлінна. Кристали безбарвні. Гóстина 7,1. Ізоморфний з
монацитом. Зóстрічається ó виãляді дрібних зерен  ó сêладі
пляжних пісêів ó Новій Зеландії. 
Розрізняють: ãатоніт залізний (різновид ãатонітó, збаãачений

Fe3+, водою, Mn, Th).
ГАУЛІТ (ГОВЛІТ),  -ó, ч. * р. ãавлит (ãовлит), а. howlite, н.
Howlith m  — мінерал, основний боросиліêат êальцію. Фор-
мóла: Ca2B5 SiO9(OH)5 або Са2[(SiO4)|BO(OH)5]. Синãонія
моноêлінна. Зóстрічається ó виãляді жовен, іноді землис-
тих аґреґатів, щільних êонêреційних мас. Тв. 3,5. Гóстина
2,58. Колір білий. Просвічóє. Знайдений ó êонêреціях і жи-
лах в Півд. Каліфорнії (США) та в пров. Нова Шотландія
(Канада). Рідêісний.
ГАУСМАНІТ,  -ó, ч. * р. ãаóсманнит, а. hausmannite, н.
Hausmannit m  — поширений мінерал марãанцю. Формóла:
Mn2+Mn23+O4. Клас оêсидів. Синãонія тетраãональна.
Стрóêтóра êоординаційна. Кристали псевдооêтаедричні.
Зóстрічається ó виãляді зернистих або щільних аґреґатів.
Широêо розповсюджені двійниêи. Колір бóрóвато-чорний.
Блисê напівметалічний. Риса êоричнева або червона. Тв.
5,0-6,0; êрихêий. Гóстина 4,7-4,9. Прозорий ó тонêих
óламêах. Утворюється при ãідротермальномó метамор-
фізмі осадових родовищ марãанцю в óмовах недостачі êис-
ню. Зóстрічається на Сер. Уралі (Росія), в Гарці (ФРН),
Швеції. Від імені нім. мінералоãа Дж. Ф.Л. Гаóсмана. 
ГАФНІЙ,  -ю, ч. * р. ãафний, а. hafnium, н. Hafnium n  —
хімічний елемент, символ Hf, ат. н. 72; ат. м. 178,49.
Сріблясто-білий метал, сóпóтниê цирêонію. Г. — типовий
розсіяний елемент. Не має власних мінералів. У природі —
сóпóтниê цирêонію. Вміст ó земній êорі 3,2·10-4 мас.%. У
більшості цирêонієвих мінералів є від 1-2 до 6-7% Г., а ó
вторинних мінералах — до 35%. Найбільш цінний про-
мисловий тип цирêонієвих родовищ, що містять Г. —
морсьêі і алювіальні розсипи мінералó цирêонó. Застосо-
вóється в ядерній техніці та елеêтротехніці, а таêож ó рі-
зних сплавах для êосмічноãо раêетобóдóвання.
ГАЮЇН,  -ó, ч. * р. ãаюин, а. haüyne, н. Haüyn m  — мінерал,
алюмосиліêат натрію і êальцію з сóльфіт-йоном, належить
до ãрóпи содалітó, близьêий до лазóритó. Формóла: [(Na,
Ca)4-8Al6Si6O24(SO4, S)1-2]. Містить (%): Na2О — 16,6; CaО
— 10; Al2О3 — 27,8; SO3 –14,2; SіО2 — 32. Синãонія êóбічна.
Додеêаедричні і оêтаедричні êристали з двійниêами, а та-
êож оêрóãлі вêраплені зерна з оплавленою поверхнею. Чі-
тêа спайність за додеêаедром. Злам нерівний, êрихêий.
Тв. 5,5-6. Гóстина 2,4-2,5. Блисê сêляний до масноãо.
Колір ясêраво-блаêитний, зеленóватий до безбарвноãо,
напівпрозорий. Майже завжди ізотропний. При дії HCl
стає драãлистим. Зóстрічається ó вивержених породах —
фонолітах, тефритах, ãаюнофірах, нефелінових сієнітах та
ін. породах, недонасичених êремнеземом. Асоціює з нефел-
іном, лейцитом та ін. фельдшпатоїдами. Широêо представ-
лений в лавах Везóвію. 
ГВІАНСЬКИЙ ЩИТ ,  -оãо, -а, ч.  — êрóпний вистóп
Півд.-Америêансьêої платформи, сêладений ãлибоêомета-

морфізованими та інтенсивно деформованими породами
архею та нижньоãо протерозою (ґнейси, êрист. сланці, ґран-
іти, а таêож середньо- або верхньопротерозойсьêі ґраніти
типó рапаêіві). На водорозділах збереãлися залишêи древ-
ньоãо протоплатформенноãо чохла. До архею в бас. р. Ор-
іноêо приóрочені велиêі поêлади заліз. рóд Венесóели.
ГЕДЕНБЕРҐІТ,  -ó, ч. * р. ãеденберãит, а. hedenbergite, н.
Hedenbergit m  — мінерал, силіêат êальцію і заліза ланцюж-
êової бóдови з ãрóпи моноêлінних піроêсенів CaFe[Si2O6].
Сêлад (%): СаО — 22,2; FеO — 29,4; SiO2 — 48,4. Кристали
— подовжені призми. Колір від темно-зеленоãо до чор-
но-зеленоãо і майже чорноãо. Непрозорий до прозороãо в
óламêах. Риса світло-сіра з зеленим відтінêом. Блисê сêля-
ний. Тв. 5,5-6. Гóстина 3,5-3,6. Крихêий. Зóстрічається в
асоціації з маãнетитом і ґранатом, іноді з ґаленітом, сфа-
леритом, хальêопіритом. У маãматичномó процесі вид-
іляється при êристалізації низьêоплавêих êислих порід.
Знаходиться в метаморфізованих вапняêах, ãоловним чи-
ном ó сêарнах. Зóстрічається на Тóр’їнсьêих мідних рóд-
ниêах Уралó, родов. Чоêпаê ó Казахстані. В Уêраїні є в де-
яêих породах Уêраїнсьêоãо щита. Від імені швед. хіміêа Л.
Ґеденберґа.
Розрізняють: ãеденберґіт-ãіперстен (êліноãіперстен êаль-

ціїстий); ãеденберґіт залізистий (різновид ãеденберґітó, яêий
містить від 25 до 45 % êліноферосилітовоãо (Fe[SiO3]) êомпонен-
та); ãеденберґіт марãанцевистий (різновид ãеденберґітó, яêий
містить до 9 % MnO).
ГЕЙЛАНДИТ,  -ó, ч. * р. ãейландит, а. heulandite, н. Heu-
landit m  — мінерал, водний алюмосиліêат êальцію і на-
трію, ãрóпа цеолітів. Формóла: (Ca,Na2)4[Al8Si28O72] ⋅24H2O,
за ін. даними Ca[Al2Si7O18]⋅6H2O. Домішêи: Sr, K, Ba, Mg.
Синãонія триêлінна (за ін. даними, моноêлінна). Тв. 3,5-4.
Гóстина 2,1-2,2. Блисê сêляний до перламóтровоãо. Без-
барвний, сірий, білий, жовтий, рожевий, червоний або
êоричневий. Прозорий і напівпрозорий. Форми виділе-
ння: листóваті маси з майже паралельним зростанням
пластиноê, таêож зернисті аґреґати, що сêладаються з
êристалів таблитчастоãо та ізометричноãо ãабітóсó. Зóстр-
ічається ó міаролових порожнинах ó базальтах та андези-
тах в асоціації зі стильбітом та ін. цеолітами. В дрóзах
сêарнів знаходиться спільно з ґранатом і аêсинітом.
Аóтиãенний мінерал ó вапняêах. Знайдений в Ісландії, на
Фарерсьêих о-вах, в р-ні Мóмбаю (Бомбей) в Індії і в
Пітерс-Пойнт (пров. Нова Шотландія, Канада).
Розрізняють: ãейландит баріїстий (різновид ãейландитó, яêий

містить близьêо 2,5 % ВаО); ãейландит стронціїстий (різновид
ãейландитó, яêий містить до 3,65 % SrO).
ГЕЙЛЮСИТ,  -ó, ч. * р. ãейлюссит, а. gaylussite, н. Gaylussit
m  — мінерал, водний êарбонат натрію та êальцію ост-
рівної бóдови. Формóла: Na2Ca(CO3)2⋅5H2O. Містить (%):
Na2О — 20,93; CaО — 18,94; CO2 — 29,72; H2O — 30,41.
Синãонія моноêлінна. Кристали подовжені або сплющені,
êлиноподібні. Тв. 2,5-3. Гóстина 1,99. Блисê сêляний.
Колір білий, жовтóватий або сірóватий. Зóстрічається ó
відêладах содових озер. Знайдений в озерних відêладах
Венесóели та ó шт. Невада (США).
ГЕКСАБОРАТИ,  -ів, мн. * р. ãеêсабораты, а. hexaborates,
н. Hexaborate n pl  — мінерали, солі ãеêсаборатової êислоти
— Н4В6О11.
ГЕКСАГІДРИТ (САКІЇТ),  -ó, ч. * р. ãеêсаãидрит, а. hexa-
hydrite, н. Hexahydrit m  — водний сóльфат маãнію острівної
бóдови — Mg[SO4]⋅6H2O. Сêлад ó %: MgO — 17,64; SO3 —
35,04; Н2О — 47,32. Синãонія моноêлінна. Призматичний
вид. Кристали ãрóбостовпчасті до тонêоволоêнистих, рі-
дше — звичайностовпчасті. Гóстина 1,757. Тв. 2. Білий,
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інêоли з світло-зеленим відтінêом. Блисê перламóтровий.
Злом раêовистий. На смаê ãірêий, солонóватий. Звичайно
непрозорий. Поширений мінерал маãнезіально-сóльфатних
солоних озер, де він óтворюється при температóрі 48-69°С.
ГЕКСАГОНАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. ãеêсаãональный, а. hexago-
nal, н. hexagonal, sechseckig  — шестиêóтний; ãеêсаãональ-
на система — ó êристалоãрафії — система, що хараêтери-
зóється постійною присóтністю однієї шестирної осі си-
метрії.
ГЕКСОГЕН,  -ó, ч. * р. ãеêсоãен, а. hexogen, RDX; н. Hexogen
n  — C3H6N6O6 (циêлометилентринітрамін) — ВР з висо-
êою питомою енерãією та швидêістю детонації. Неãіãро-
сêопічна та нерозчинна ó воді. Одна з найбільш потóжних
ВР. Застосовóється яê сêладова частина деяêих амоні-
йно-селітряних ВР та для вторинноãо зарядó в êапсó-
лях-детонаторах і в елеêтродетонаторах, а таêож ó виã-
ляді сплавів з іншими нітросполóêами. 
ГЕЛЕНІТ,  -ó, ч. * р. ãеленит, а. helenite, н. Helenit m — різ-
новид озоêеритó золотисто-жовтоãо êольорó; за назвою
шахти “Гелена”, Борислав, Уêраїна.
ГЕЛІ,  -ей, мн. * р. ãели, а. gels, н. Gele n pl  — 1) Драãле-
подібні дисперсні системи, з просторовою стрóêтóрою, в
яêій дисперсна фаза óтворює ґратêовó порóватó просторо-
вó стрóêтóрó, заповненó рідêим дисперсійним середовищем.
Виниêнення в об’ємі рідини таêої просторової сітêи зóмо-
влюється: в êолоїдних системах зчепленням частиноê
дисперсної фази, в розчинах полімерів — хімічним зши-
ванням лінійних маêромолеêóл, тривимірною полімериз-
ацією або поліêонденсацією. Це надає ãелям досить малої
ãраничної напрóãи зсóвó, механічних властивостей твер-
дих тіл. Гелям властиві пластичність і еластичність, а та-
êож тиêсотропні властивості. Гелі óтворюються при êоаãó-
ляції золів. Залежно від типó розчинниêа (дисперсійноãо се-
редовища) розрізняють ãідроãелі, алêоãелі, бензоãелі тощо.
Застосовóють яê флоêóлянти, адсорбенти тощо. 2) Гель —
частина назви мінералів, для яêих хараêтерна êолоїдна
стрóêтóра речовини. Розрізняють: ãель-анатаз (êолоїдно-дис-
персний різновид анатазó); ãель-бертрандит (êолоїдно-дисперс-
ний різновид бертрандитó; зóстрічається в порожнинах вилóãо-
вóвання епідидимітó, звичайно в тісномó параãенезисі з іншими
продóêтами йоãо зміни; відомий в Ловозерсьêомó масиві (Коль-
сьêий п-ів). Рідêісний); ãель-варисцит (êолоїдно-дисперсний
різновид варисцитó); ãель-ãалóазит (аморфний різновид ãалóази-
тó); ãель-ґетит (лімоніт); ãель-діадохіт (діадохіт); ãель-доломіт
(аморфний різновид доломітó); ãель-êальцит (êолоїдальний різн-
овид êальцитó); ãель-êаситерит (арандизит); ãель-êристобаліт
(опал); ãель-маãнезит (êолоїдальний різновид маãнезитó);
ãель-монтморилоніт (аморфний різновид монтморилонітó);
ãель-нонтроніт (аморфний різновид нонтронітó); ãель-пірит
(мельниêовіт); ãель-пірофіліт (пірофіліт); ãель-рóтил (êолоїд-
но-дистерсний різновид рóтилó); ãель-сидерит (êолоїдно-дис-
персний різновид сидеритó); ãель-тенорит (ãелеподібний різн-
овид теноритó); ãель-фішерит (êолоїдальний різновид вавелітó);
ãель-цирêон (аршиновіт).
ГЕЛІЙ,  -ю, ч. * р. ãелий, а. helium, н. Helium n  — хімічний
елемент, символ Не, ат.н. 2, ат.м. 4,0026, ãаз без êольорó і
запахó. За розповсюдженістю ó Всесвіті займає 2-е місце
після водню. На Землі Г. мало — в 1 м3 повітря є 5,24 см3 Г.,
в літосфері міститься 3 х 10-7% Г. Застосóвання Г. пов’язане
з таêими йоãо óніêальними властивостями, яê інертність,
висоêа прониêність тощо: зварювання, виробництво над-
чистих напівпровідниêів, хроматоãрафія, êріотехніêа.
ГЕЛІМОНДИТ,  -ó, ч. * р. ãеллимондит, а. hellimondite, н.
Hellimondit m  — óраніл-арсенат свинцю —
Pb2[(UO2)(AsO4)2]⋅nH2O. Синãонія триêлінна. Утворює

тонêі êристалічні нальоти, рідше дрібні (0,3-0,4 мм) таб-
литчасті êристалиêи. Колір жовтий. Злом слабêо раêовис-
тий. Блисê алмазний. Риса блідо-жовта. Знайдений ó ве-
лиêих êільêостях разом з міметезитом і ãюãелітом ó роãо-
виêовій бреêчії свинцево-цинêової жили Міхаельс ó
Шварцвальді (ФРН).
ГЕЛІНІТ,  -ó, ч. * р. ãелинит, а. gelinite, н. Gelinit m  — ма-
церал мацеральної підãрóпи ãеловітринітó в мацеральній
ãрóпі вітринітó, що сêладається з безстрóêтóрних — ãомо-
ãенних і аморфних заповнень тріщин і інших пóстот.
Термін введений в 1971 р. Міжнародним êомітетом з пет-
ролоãії вóãілля і орãанічної речовини (МКПВОР) для êла-
сифіêації êомпонента ãóмінітової ãрóпи, що сêладається з
чистоãо êолоїдноãо ãелю. Г. відповідає первинномó понят-
тю «повторно осадженоãо ãелю», для яêоãо М.-Т.Стопс
запропонóвала назвó «êолініт». 
Г. має вторинне по-

ходження. Він може
заляãати ó виãляді ос-
новної маси з вêрап-
леннями мілонітизо-
ваних вóãільних часто-
чоê в міêророзломах
всередині вóãільних
пластів або може за-
повнювати êлітинні
порожнини сêлеротин-
ітó, семіфюзинітó і фю-
зинітó. Розмір і форма
часточоê варіюють ó
залежності від êонфіã-
óрації заповненої пóс-
тоти.  Масивні запов-
нення можóть хараêтеризóватися тріщинами. 
Відбивна здатність Г. часто трохи вища, ніж ó інших

попóтних вітринітових мацералів. Аморфний матеріал, що
заповнює пóстоти, може містити оêремі смóãи з різною
відбивною здатністю.
Інтенсивність флóоресценції слабша, ніж ó попóтних

мацералів êолотелінітó і êолодетринітó, або ж відсóтня.
Серед мацералів вітринітової ãрóпи Г. має найменшó
твердість.
Мацерал óтворений з ãóмóсових êолоїдів, що сформóва-

лися на ранній стадії діаãенезó рослинноãо матеріалó,
потім просочили початêовий матеріал і осади ó виãляді
êолоїдноãо ãелю. Гелініт ó молодомó вóãіллі може бóти по-
передниêом ãелінітó вóãілля середньоãо і висоêоãо стóпе-
ня вóãлефіêації.
Г. — найбільш рідêісний мацерал вітринітової ãрóпи.

Найчастіше йоãо можна виявити ó вóãіллі, що зазнало теê-
тонічних порóшень на ранніх стадіях вóãлефіêації. У пóс-
тотах Г. може заляãати попóтно з êолорезинітом. Г. є час-
тиною êероãенó типó III.
Походження слова: gelu, us (лат.) — мороз, твердіння (тіл з
віêом). Син.: êолініт, ãелоêолініт (бóре вóãілля).
ГЕЛІОДОР,  -ó, ч. * р. ãелиодор, а. heliodor, н. Heliodor m 
— золотисто-жовтий різновид берилó, яêий містить не-
значні домішêи  Fe2O3.
ГЕЛІОТРОП,  -ó, ч. * р. ãелиотроп, а. heliotrope, н. Heliotrop
m  — 1) Різновид халцедонó зеленоãо êольорó з ясêра-
во-червоними плямами. Належить до виробноãо êаміння.
2) Геодезичний інстрóмент для вимірювання ãоризонталь-
них êóтів ó тріанãóляції. 

Гeлініт. (білястi óтворення в тріщ-
инах). Вóãілля марêи Г. Львівс-

ьêо-Волинсьêий басейн. Візе. Відб-
ите світло, імерсія. Шêала 0,02 мм. 

Фото Г.П.Маценêо.
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ГЕЛІТ,  -ó, ч. * р. ãелит, а. heolite, н. Heolit m  — орãанічна
сполóêа — С14Н8О2. Утворюється на стінêах порожнин
внаслідоê зãонó при вóãільних пожежах.
ГЕЛОВІТРИНІТ,  -ó, ч. * р. ãеловитринит, а. gelovitrinite, н.
Gelovitrinit m  — мацеральна підãрóпа ãрóпи вітринітó, що
сêладається з êолоїдних заповнень пóстот, яêі бóли ран-
іше ó вітринітовомó матеріалі. Термін введений в 1994 р.
Міжнародним êомітетом з петролоãії вóãілля і орãанічної
речовини (МКПВОР) для êласифіêації підãрóпи маце-
ралів, óтворених ó процесі желóвання (перехід ó стан желе)
ãóмóсових розчинів, яêі не відповідають êонêретним рос-
линним тêанинам. 
Сêладається з мацералів êорпоãелінітó і ãелінітó. Корпо-

ãелініт має виãляд оêремих тіл, що являють собою, ãоло-
вним чином, первинні флобафенові заповнення порож-
нин êлітин, що заляãають in situ (лат. на місці, в місці зна-
ходження) або ізольовано в межах вóãільної або мінерал-
ьної материнсьêої породи; ãелініт являє собою вторинні
ãомоãенні заповнення міêротріщин, щілин або інших
раніше пóстих порожнин. Розміри можóть варіювати. 
Фізичні і хімічні властивості — див. вітриніт, êорпоãел-

ініт, ãелініт.
Г., ймовірно, має не одне походження, але заãалом вва-

жається, що він є похідним від рослинних êлітин або ãó-
мóсових рідин, яêі óтворилися з рослинних тêанин ó про-
цесі розêладання і діаãенезó і зãодом відêлалися яê êо-
лоїдні ãелі в пóстотах або порожнинах всередині початêо-
воãо матеріалó.
Заляãання і праêтична значóщість — аналоãічні êорпо-

ãелінітó і ãелінітó.
Походження слова: gelu, us (лат.) — мороз, твердіння

(тіл з віêом), vitrum (лат.) —  сêло.
Синонім: ãóмоêолініт (бóре вóãілля).

ГЕЛЬВЕТСЬКИЙ ЯРУС, ГЕЛЬВЕТ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãель-
ветсêий ярóс, ãельвет, а. Helvetian, н. Helvet n, Helvetien n 
— нижній ярóс середньоãо міоценó.
ГЕЛЬВІН,  -ó, ч. * р. ãельвин, а. helvite, н. Helvin n  — мін-
ерал êласó силіêатів, член ãрóпи мінералів із заãальною
формóлою Ме4[ВеSiO4]3S, де Ме — Мn, Fе, Zn. Вміст ВеО
в мінералах цієї ãрóпи 8-15,5%. Cинãонія êóбічна. Кристал-
ічна стрóêтóра близьêа до стрóêтóри содалітó. Колір жов-
тий, сіро-жовтий, жовто-зелений, êоричневий, черво-
но-êоричневий; забарвлення нерідêо зональне. Напівпр-
озорий. Злом нерівний, раêовистий. Піроелеêтричний.
Ізотропний. Тв. 5,5-6,5. Гóстина 3,2-3,45. Зóстрічається ó
виãляді аêцесорної вêрапленості в маãматич. породах
лóжноãо сêладó. Йоãо сêóпчення відомі: ó амазонітових
пеãматитах з топазом, спесартином, монацитом, фенаê-
ітом; ó літієвих пеãматитах з петалітом, сподóменом, спе-
сартином; в нефелін-сієнітових пеãматитах з нефеліном,
еãірином, цирêоном; ó ґрейзенах з вольфрамітом, ãемати-
том; ó маãнетит-флюоритових сêарнах з маãнетитом,
флюоритом, везóвіаном; ó ãідротермальних êварцових жи-
лах з вольфрамітом, родонітом, родохрозитом, сфалери-
том, піритом. Найбільш поширений і важливий тип родо-
вищ Г. — маãнетит-флюоритові сêарни. Рóда берилію.
ГЕМАТИТ,  -ó, ч. * р. ãематит, а. haematite, н. Hämatit m,
Roteisenstein m  — Fe2O3. 1) Мінерал êласó оêсидів та ãідроо-
êсидів. Синãонія триãональна. Гóстина 4,3-5,2. Тв. 5,5-6.
Кристали пластинчасті, ромбоедричні, таблитчасті, зви-
чайно в сóцільних, щільних, прихованоêристалічних,
листóватих, лóсêóватих, а таêож землистих аґреґатах.
Колір êристалічних відмін — залізо-чорний, землистих —

ясêраво-червоний. Блисê напівметалічний. Риса вишне-
во-червона. Злом напівраêовистий. Крихêий. Щільні або
пóхêі псевдоморфози Г. за маãнетитом — мартит. Г. —
звичайний мінерал сêарнових родовищ. Відомий таêож ó
баãатьох ãідротермальних родов.: висоêотемператóрних —
з маãнетитом, хлоритом, êальцитом; середньотемпера-
тóрних — з сидеритом, баритом. Залізна рóда. Утворюєть-
ся в оêсидних óмовах ó родовищах і ãірсьêих породах різних
ãенетичних типів. В Уêраїні є в Криворізьêомó залізорó-
дномó басейні. При збаãаченні ãематитових рóд застосовó-
ють êомбіновані схеми, що вêлючають ãравітац. і флотац.
методи. Г. входить до сêладó залізистоãо обважнювача бó-
рових розчинів. Кровавиê виêористовóють яê виробне êамі-
ння, а таêож для полірóвання виробів із золота. 
Розрізняють: ãематит бóрий (ãематит, частêово заміщений

лімонітом); ãематит вохристий (землистий різновид ãематитó
червоноãо êольорó); ãематит ãлинистий (сóміш ãлини з оêсидами
заліза); ãематит чорний (псиломелан); ãематит яшмовий (яшмо-
подібний ãематит); ãематитоãеліт (êолоїдно-дисперсний різн-
овид ãематитó; зóстрічається ó боêситах).

2) Низьêофосфористий (до 0,1%) ливарний чавóн, що
йоãо виплавляють переважно з червоноãо залізняêó. 
ГЕМІМОРФІТ,  -ó, ч. * р. ãемиморфит, а. hemimorphite, ca-
lamine; н. Hemimorphit m, Kieselzinkerz n, Kieselgalmei m  —
мінерал êласó силіêатів. Zn4[Si2O7](OH)2·H2O. Містить
(%): 67,5 ZnO, 25 SiO2; 7,5 H2O. Домішêи: Pb, Fe, Ca, Mg,
Ti, Al, Cd. Синãонія ромбічна. Стрóêтóра острівна. Зóстр-
ічається ó виãляді волоêнистих, радіально-променистих,
нирêоподібних або сталаêтитових аґреґатів, а таêож ó
виãляді дрібних êристалів, яêі óтворюють êірêи і дрóзи.
Кристали тонêопластинчасті, таблитчасті, часто подов-
жені. Відомі двійниêи по (001). Безбарвний, білий, блаêит-
ний, жовтий або зеленóватий. Блисê сêляний. Крихêий.
Тв. 4-5. Гóстина 3,45. Має піроелеêтричні властивості.
Зóстрічається в зоні оêиснення свинцево-цинêових родо-
вищ. Асоціює зі смітсонітом, церóситом, êальцитом, сфа-
леритом, ґаленітом, ãідрооêсидами заліза. Значні сêóп-
чення — в Центр. Казахстані, Польщі (Верх. Сілезія), За-
байêаллі. Може виêористовóватися яê цинêова рóда. Зба-
ãачóється флотацією. Інша назва — êаламін.
ГЕНЕЗИС (ГЕНЕЗА),  -ó, ч. * р. ãенезис, а. genesis н. Gene-
sis f  — походження, виниêнення; процес óтворення.
ГЕНЕЗИС МІНЕРАЛІВ,  -ó, -…, ч. * р. ãенезис минералов,
а. genesis of minerals, mineral genesis; н. Mineralgenesis f  — 1)
Вчення про заêони óтворення, перетворення та рóйнацію
мінеральних індивідів і аґреґатів. Воно охоплює таêі явища:
зародження, ріст, перетворення мінералів, способи їх
óтворення, ãеолоãічні процеси мінералоóтворення. 2) Пос-
лідовна сóêóпність процесів, внаслідоê яêих óтворюються
оêремі мінерали і мінеральні родовища. Розрізняють ãене-
зис мінеральних індивідів і їх аґреґатів та ãенезис мінерал-
ьних видів і їх сóêóпностей (параãенезисів).
ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãенерализация, а. generaliza-
tion, н. Generalisierung f  — в êартоãрафії — процес відборó
і óзаãальнення яêісних і êільêісних хараêтеристиê êарти.
Мета Г. — виділення основних типових рис та особливос-
тей об’єêта ó відповідності з призначенням êарти, її мас-
штабом. Г. дозволяє óсóнóти дрóãорядні деталі та аêцентó-
вати найбільш сóттєві елементи. Вживається таêож адеê-
ватне — ґенералізація.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãенеральный план ãорноãо пред-
приятия, а. master plan, general layout of a mine; н. Gesamtzu-
schnitt m (Übersichtsplan m) des Bergwerkes n  — містить
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êомплеêсне розв’язання питань розміщення осн. вироб-
ничих, допоміжних, навантажóвально-сêладсьêих об’єêтів
підприємства, а таêож транспортних та інж. êомóніêацій
на йоãо пром. майданчиêó. Г.п.ã.п. —  один з осн. розділів
проеêтó бóдівництва (реêонстрóêції) ãірн. підприємства.
Сêладається з êреслень планó пром. майданчиêа підпр-
иємства, профілів і розрізів найбільш хараêтерних частин
майданчиêа підприємства, зведеноãо планó інж. мереж,
пояснювальної записêи до них і необхідних розрахóнêів. 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ОБЛАШТУВАННЯ НАФТОВО-
ГО РОДОВИЩА,  -оãо, -ó, ..., ч. (від лат. generalis  — за-
ãальний, ãоловний; лат. planum — площина і від нафта) * р.
ãенеральный план обóстройства нефтяноãо месторождения;
а. general plan of the oil field development; н. Generalplan m der
Erdöllagerstätteaufschlusses m — розділ êомплеêсноãо про-
еêтó і ãенеральної схеми розробêи нафтовоãо родовища.
ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА РОЗРОБКИ РОДОВИЩА,  -ої,
-и, -…, ж. * р. ãенеральная схема разработêи месторожде-
ния; а. general scheme of the field development, н. Hauptschema
n der Lagerstättenbearbeitung f  — основна, провідна схема,
в яêій визначаються принципові положення розробêи оê-
ремих поêладів велиêоãо родовища.
ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФIКАЦIЯ ВУГІЛЛЯ,  -ої, -ії, -…, ж.
* р. ãенетичесêая êлассифиêация óãля, а. genetic classification
of coal; н. genetische Kohlenklassierung f, genetische Kohlen-
klassifizierung f  — розподіл вóãілля за хімічною природою і
походженням. Перша Г.ê.в. бóла запропонована німец-
ьêим палеоботаніêом Г.Потоньє. Він виділив ó виêопно-
мó вóãіллі три основних êласи: ãóміти, сапропеліти, біо-
літи. Пізніше Ю.А.Жемчóжниêов запропонóвав власнó
Г.ê.в., ó яêій виділяв дві ãрóпи (ãóмоліти і сапропеліти), а
êожнó з ãрóп розділив на два êласи (1 — ãóміти, 2 — ліпт-
обіоліти, 3 — сапропеліти і 4 — сапроêоліти). Гóміти óтво-
рилися з вищих рослин, а сапропеліти — з нижчих і план-
êтонó. Пізніше бóв виділений проміжний êлас
ãóміто-сапропелітовоãо вóãілля. Аронов і Нестеренêо
розділили вóãілля на чотири ãенетичних êласи: ãóміти, лі-
птобіоліти, сапропеліти і особливо тверді ãорючі êопали-
ни. Перераховані êласифіêації не мають принципових
відмінностей і виêористовóються для дослідження впли-
вó ãенезисó вóãілля на йоãо властивості. З óсіх êласів вóãі-
лля найпоширенішими і найповніше вивченими є ãóміти.
У більшості випадêів ãóмóсове вóãілля маêросêопічно не
цілêом однорідне, а сêладається з частин (інґредієнтів,
літотипів), яêі в площинах, перпендиêóлярних нашарó-
ванню, помітні неозброєним оêом. У 1919 р. М.Стоêс
поділила інґредієнти (літотипи) ãóмóсовоãо вóãілля на
вітрен, êларен, дюрен і фюзен. Вітрен (блисêóчий) являє
собою чорні шари з дóже сильним блисêом і раêовистим
зламом. Часто він êрихêий і розітнений безліччю тонêих
тріщин, внаслідоê чоãо розшаровóється на êóбиêи, а при
видобóтêó сильно подрібнюється. У ãóмóсовомó вóãіллі
вітрен зóстрічається ó виãляді шарів потóжністю понад
3-10 мм. Кларен (проміжний) за блисêом займає проміжне
положення між вітреном і дюреном і сêладається з шарів
вітренó, дюренó, а іноді і фюзенó. Дюрен (матовий) може
бóти чорноãо або сіроãо êольорó, але завжди матовий. Він
дóже міцний і томó розêолюється при рóйнóванні на ве-
лиêі шматêи з шорстêим зламом. Шари дюренó зóстріч-
аються рідше, ніж шари вітренó та êларенó, але іноді вони
мають відносно велиêó потóжність (до 10 см) і добре вит-
римані за простяãанням. Фюзен (чорний) має шовêовис-
тий блисê, чорний êолір. Він м’яêий і пóхêий, брóднить

рóêи при дотиêó. Яê правило, фюзен зóстрічається ó
пласті ó формі лінз товщиною деêільêа міліметрів і деêіл-
ьêа сантиметрів завдовжêи. У пластах, яêі особливо ба-
ãаті на фюзен, зóстрічаються йоãо шари потóжністю до 20
см і довжиною деêільêа метрів. У більшості різновидів
вóãілля фюзен відіãрає лише дрóãоряднó роль. Сапропеле-
ве вóãілля (сапропеліти) істотно відрізняється від ãóмітів
відсóтністю шарóватості, однорідним сêладом і дóже ви-
соêою ãóстиною. Сапропеліти низьêоãо стóпеня вóãлефіê-
ації мають висоêий вміст водню і велиêий вихід летêих ре-
човин з висоêим виходом ãазó і смоли. Їх розділяють на
êеннелі, боãхеди і перехідні різновиди.  Кеннель — вóãілля
чорноãо êольорó, матове, однорідне і êомпаêтне, розêо-
люється з раêовистим зламом, під міêросêопом має пра-
вильнó міêрошарóватість. Хараêтерна особливість всіх
êеннелів — майже однаêовий розмір сêладових частиноê.
Кеннелі зóстрічаються ó більшості вóãільних басейнів світó.
У виãляді прошарêів від деêільêох міліметрів до десятêів
сантиметрів знайдені ó ãóмóсовомó вóãіллі Донбасó. Боã-
хеди візóально дóже схожі на êеннелі, але мають бóрóватий
êолір і êоричневó рисêó. Їх хараêтерною сêладовою є
альãініт, яêоãо майже немає ó справжніх êеннелях. Існóє
баãато перехідних форм від êеннелів до боãхедів. Яêщо ó
êеннелях міститься велиêа êільêість водоростей, але не
більше, ніж спор, то це вêазóє на перехідний тип.
Справжній боãхед майже не містить спор. Ліптобіоліти,
що óтворилися з найбільш стійêих частин рослин (восêó,
смол), сêладають невелиêі за потóжністю шари ó вóãіллі
нижньоãо êарбонó Західноãо Донбасó і оêремі пласти
Тêібóльсьêоãо родовища ó Грóзії. Тêібóльсьêі ліптобі-
оліти леãêо займаються від сірниêа, що пов’язано з особ-
ливостями їх сêладó. Основним матеріалом для їх óтво-
рення слóãóвала смола хвойних рослин, êóтиêóли листя і
паãінці вищих наземних рослин. Смолисті ліптобіоліти
хараêтеризóються підвищеною пористістю, містять вóã-
лецю на 3-6% менше, а водню на 0,5-3% більше, ніж сó-
сідні пласти ãóмітів. При висоêих температóрах ліптобі-
оліти розêладаються з виділенням велиêої êільêості ãазо-
подібних орãанічних речовин, ó зв’язêó з чим леãêо запа-
люються. При низьêих температóрах вони хімічно більш
інертні, ніж ãóміти. Початêовий матеріал, йоãо біохімічні
та ãеохімічні перетворення в різних óмовах обóмовили
формóвання численних однорідних за своїми оптичними
і фізиêо-хімічним властивостями міêроêомпонентів вóãі-
лля, виділенням і описом яêих займається вóãільна пет-
роãрафія. Міêроêомпоненти вóãілля, на відмінó від мін-
ералів, широêо варіюють за хімічним сêладом і фізичн-
ими властивостями. В.І.Саранчóê.
ГЕНЕТИЧНА КЛАСИФIКАЦIЯ ПОРIД,  -ої, -ії, -…, ж. *
р. ãенетичесêая êлассифиêация пород, а. genetic classification
of rocks; н. genetische Gesteinsklassierung f  — розподiл
ãiрсьêих порiд за óмовами їх походження, óтворення. Див.
ãірсьêі породи.
ГЕНЕТИЧНИЙ,  -оãо. * р. ãенетичесêий,  а. genetic, н. gene-
tisch  — той, яêий вêазóє на походження, розвитоê.
ГЕНРІ,  -…, * р. ãенри, а. henry, н. Henry n  — одиниця
індóêтивності в системі одиниць СІ. 1 Гн — індóêтивність
êонтóра, яêий при силі постійноãо стрóмó 1 А збóджóє
маãнітний потіê 1 Вб. Від прізвища америêансьêоãо фіз-
иêа Дж. Генрі.
ГЕО…,  * р. ãео..., а. geo..., н. Geo...  — частина сêладних
слів, що відповідає поняттям “земля”, “земна êóля” (на-
пр., ãеоãрафія, ãеофізиêа).
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ГЕОАНТИКЛIНАЛЬ,  -і, ж. * р. ãеоантиêлиналь, а. geoan-
ticline, н. Geoantiklinale f  — ділянêа земної êори в межах
ãеосинêлінальної області, яêа протяãом тривалоãо часó
повільно піднімалась. Розміри Г. — шир. 50-150 êм, довж.
до 2000 êм. Г. розділяють ãеосинêліналі. Для Г. хараêтерні
êарбонатні, ефóзивні і ãрóбоóламêові формації, наявність
численних перерв і неóзãоджень. Оêремі частини Г. — зо-
ни тривалої й інтенсивної денóдації.
ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА,  -ої, -и, ж. * р. ãеоãрафи-
чесêая оболочêа, а. landscape mantle (geosphere), н. geogra-
phisher Mantel m  — êомплеêсна оболонêа Землі, що óтво-
рилася внаслідоê взаємопрониêнення і взаємодії оêремих
ãеосфер — літосфери, ãідросфери, атмосфери і біосфери.
Верхня межа її проходить на висоті 25-30 êм над поверх-
нею Землі, нижня — під оêеанами на 5-10 êм нижче від їх-
ньоãо дна. Потóжність ãеоãрафічної оболонêи досяãає
60-70 êм. Хараêтерна особливість ãеоãрафічної оболонêи
— наявність речовини в трьох аґреґатних станах: твердо-
мó, рідêомó й ãазоподібномó. Основні види енерãії, що зó-
мовлюють розвитоê ãеоãрафічної оболонêи, надходять від
Сонця та пов’язані з внóтрішньою бóдовою Землі. Гео-
ãрафічній оболонці притаманні цілісність, зóмовлена без-
перервним êрóãообіãом речовини та енерãії між сêладови-
ми її частинами; нерівномірність розвитêó в просторі й
часі, зоêрема ритміêа процесів і явищ, зóмовлена ã. ч. аст-
рономічними і ãеофізичними фаêторами.  Основними ри-
сами стрóêтóри ãеоãрафічної оболонêи є ярóсність її бóдови
і сêладна заêономірна реãіональна диференціація, що
виявляється ó формóванні різних природно-територіал-
ьних êомплеêсів. Геоãрафічна оболонêа є предметом вив-
чення фізичної ãеоãрафії.
ГЕОГРАФІЯ,   -ії, ж. * р. ãеоãрафия, а. geography, н. Geo-
graphie f  — система наóê про ãеоãрафічнó оболонêó Землі, її
стрóêтóрó та динаміêó, взаємодію і розповсюдження в
просторі її оêремих êомпонентів. У сóчасній ãеоãрафії
виділяють прородничо-ãеоãрафічнó та сóспільно-ãео-
ãрафічнó наóêи, яêі тісно пов’язані між собою спільними
завданнями всебічноãо дослідження природно-терито-
ріальних та виробничо-територіальних êомплеêсів. Ос-
новна мета ãеоãрафічних досліджень — наóêове обґрóнтó-
вання шляхів раціональної територіальної орãанізації
сóспільства і природовиêористання, створення основ
стратеãії еêолоãічно безпечноãо розвитêó сóспільства. 
Відповідно до об’єêтів вивчення виділяють фізичнó,

еêономічнó, соціальнó, політичнó, історичнó Г. Фіз-
иêо-ãеоãрафічні наóêи вивчають заêономірності бóдови
та розвитêó ãеоãрафічної оболонêи та її оêремих сêладо-
вих частин. До цих наóê належать землезнавство, ланд-
шафтознавство, палеоãеоãрафія, реãіональна фізична ãео-
ãрафія та ãалóзеві фізиêо-ãеоãрафічні дисципліни — ãео-
морфолоãія, êліматолоãія, ãідролоãія, ãляціолоãія, оêеа-
нолоãія, ãеоêріолоãія, ãеоãрафія ґрóнтів, ботанічна ãеоãра-
фія, зооãеоãрафія та ін. До еêономіêо-ãеоãрафічних нале-
жать наóêи, що вивчають ãеоãрафічне розміщення вироб-
ництва, óмови та особливості йоãо розвитêó в різних êраї-
нах та районах, зоêрема ãеоãрафія населення, промисло-
вості, сільсьêоãо ãосподарства, транспортó, невиробничої
сфери та ін. Соціальнó ãеоãрафію часто розãлядають ó
êомплеêсі з еêономічною Г.
Система ãеоãрафічних наóê вêлючає таêож êартоãра-

фію, êраїнознавство, а таêож ряд приêладних дисциплін
— війсьêовó Г., медичнó Г., реêреаційнó Г. 
Дослідження з ãеоãрафії в Уêраїні проводять óстанови

НАН, зоêрема Інститóт ãеоãрафії НАН Уêраїни, про-
фільні êафедри вóзів. 
Геоãрафічна наóêа в НАН Уêраїни на початêó її формóвання

на аêадемічномó рівні бóла представлена фізиêо-ãеоãрафом і ãео-
морфолоãом П.А. Тóтêовсьêим (аêадеміê з 1918 р.), еêоном-
іêо-ãеоãрафом К.Г. Воблим (аêадеміê з 1919 р.), метеоролоãом і
êліматолоãом Б.І. Срезневсьêим (аêадеміê з 1920 р.).
Важливó роль ó розвитêó ãеоãрафії відіãрало вчення про

біосферó і ноосферó аêадеміêа В.І. Вернадсьêоãо — першоãо пре-
зидента АН Уêраїни. В настóпні роêи ãеоãрафічнó наóêó в АН
Уêраїни розвивали відомий ãеоãраф і мандрівниê П.К. Козлов
(аêадеміê з 1927 р.), ãеоãраф С.Л. Рóдницьêий (аêадеміê з 1929
р.), ãідролоã Є.В. Оппоêов (аêадеміê з 1929 р.), полярниê О.Ю.
Шмідт (аêадеміê з 1934 р.), фізиêо-ãеоãраф і ґрóнтознавець Г.М.
Висоцьêий (аêадеміê з 1939 р.), еêономіêо-ãеоãраф Я.Г. Фейãін
(чл.-êор. з 1939 р.). У перші повоєнні роêи в Аêадемії проводили-
ся дослідження з ãеоãрафії ґрóнтів (П.С. Поãребняê, аêадеміê з
1948 р.), ãеоморфолоãії (В.Г. Бондарчóê, аêадеміê з 1951 р.) та ін.

У наш час сóттєвий внесоê ó розвитоê ãеоãрафії внесли
чл.-êор. О.М.Маринич, Л.Г.Рóденêо, д.ã.-м.н. Б.Й.Маєвсêий та ін.

 В.І.Павлишин, В.С.Білецьêий.
ГЕОДЕЗИЧНА ВИСОТА,  -ої, -и, ж. * р. ãеодезичесêая
высота, а. geodetic height, н. geodätische Höhe f  — відстань
від даної точêи на земній поверхні до поверхні рефе-
ренц-еліпсоїда або висота точêи над поверхнею ãеоїда. Г.в.
визначається яê сóма абсолютної висоти точêи й аномалії
висот ó цій точці. Для всіх інженерних розрахóнêів і побó-
дов виêористовóють абсолютні висоти, в Уêраїні — висо-
ти нормальні.
ГЕОДЕЗИЧНА ЗАДАЧА ЗВОРОТНА,  -ої, -і, -ої, ж.  —
Див. задача ãеодезична зворотна.
ГЕОДЕЗИЧНА ЗАДАЧА ПРЯМА,  -ої, -і, -ої, ж.  — Див.
задача ãеодезична пряма.
ГЕОДЕЗИЧНА ЗАСІЧКА,  -ої, -и, ж. * р. ãеодезичесêая
засечêа, а. geodesic locating, geodesic cross bearing, intersection;
н. geodätischer Einschnitt m  — спосіб визначення êоорди-
нат оêремих пóнêтів за необхідним числом виміряних êó-
тових і лінійних величин. Розрізняють Г.з.: прямó, бічнó,
зворотнó (задача Потенота), зворотнó за двома даними
пóнêтами і допоміжній точці (див. задача Ганзена), поляр-
нó лінійно-êóтовó, полярнó за ãоризонтальним і верти-
êальним êóтами, лінійнó за двома вертиêальними êóтами,
просторовó лінійнó й ін. Основними елементами обчис-
лення засічоê є: рішення триêóтниêа й обчислення êоор-
динат (задача ãеодезична пряма). У деяêих випадêах (зада-
ча Ганзена) застосовóється óмовна система êоординат і
перехід потім до заãальноприйнятої. У марêшейдерсьêій
праêтиці всі обчислення ведóться на площині. Див. таêож
засічêа. В.В.Мирний.
ГЕОДЕЗИЧНА ЛІНІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãеодезичесêая ли-
ния, а. geodesic line, н. geodätische Linie f  — найêоротша
відстань між двома точêами: пряма — на площині, дóãа
велиêоãо êола — на сфері, êрива двояêої êривизни — на
сфероїді, при невелиêій відстані (десятêи êілометрів) ма-
ло відрізняється від відповідноãо нормальноãо перетинó,
яêий є еліпсом.
ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА,  -ої, -і, ж. * р. ãеодезичесêая
сетêа, а. geodetic network; н. Geodäsienetz n  — сóêóпність
опорних ãеодезичних пóнêтів на земній поверхні, де в
єдиній системі визначені êоординати й висоти. Пóнêти
заêріплюються на місцевості за допомоãою ãеодезичних
знаêів. Планові êоординати пóнêтів Г.м. визначаються
методами тріанãóляції, трилатерации, поліãонометрії і їх-
нім поєднанням, а положення пóнêтів по висоті — спосо-
бами ãеометричноãо чи триãонометричноãо нівелювання.
Г.м. слóжить основою для виêонання ãеодезичних, топоã-
рафічних, ãеолоãо-розвідóвальних та марêшейдерсьêих робіт.
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ГЕОДЕЗИЧНА МЕРЕЖА ДЕРЖАВНА — ãеодезична ме-
режа, що забезпечóє поширення êоординат на територію
держави і є вихідною для побóдови інших ãеодезичних ме-
реж. Класи Г.м.д. Уêраїни визначаються інстрóêцією.
ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ ЗГУЩЕННЯ — ãеодезичні ме-
режі, створювані яê розвитоê мереж більш висоêоãо êласó.
Г.м.з. розвиваються на основі пóнêтів державної ãеодезич-
ної мережі шляхом переходó від заãальноãо до частêовоãо
(від вищоãо розрядó до нижчоãо), збільшóючи щільність
пóнêтів ãеодезичної мережі для створення можливості виêо-
нання зйомоê велиêих масштабів і безпосередньоãо ріше-
ння марêшейдерсьêих задач. При відсóтності пóнêтів де-
ржавної ãеодезичної мережі, яêщо площа зйомêи в масштабі
1:5000 не перевищóє 500 êм2 чи в масштабі 1:2000 не пере-
вищóє 100 êм2, можна обмежитися створенням самостійної
мережі зãóщення, що розвивається методами тріанãóляції,
трилатерації, поліãонометрії. Г.м.з. (мережі місцевоãо зна-
чення) підрозділяються на тріанãóляції 1-ãо і 2-ãо розрядів
(за êласифіêацією 1962 р.— аналітичні мережі 1-ãо і 2-ãо
розрядів), трилатерації і поліãонометрії 1-ãо і 2-ãо розрядів.
Початêовими пóнêтами для розвитêó мереж зãóщення 1-ãо
розрядó слóжать пóнêти державної ãеодезичної мережі I-IV
êласів, а мереж 2-ãо розрядó — пóнêти державної ãеодезич-
ної мережі і мереж зãóщення 1-ãо розрядó. Г.м.з, побóдова-
на для виêонання топоãрафічної зйомêи, називається зн-
імальною ãеодезичною   мережею.
ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ ЗГУЩЕННЯ УКРАЇНИ — ме-
режі, що сêладаються з баãатьох заêріплених на земній
поверхні пóнêтів, êоординати яêих визначені в заãальній
для них системі êоординат. Геодезичні мережі Уêраїни
підрозділяються на державнó ãеодезичнó мережó, мережі
зãóщення і знімальні мережі. Координати пóнêтів держав-
ної ãеодезичної мережі (I, II, III і IV êласів) наводяться в
êаталоãах ó системах ãеоãрафічних і плосêих прямоêóтних
êоординат ó проеêції Ґаóсса в 6° зонах (див. Ґаóсса проеê-
ція). Для пóнêтів, розташованих ó зоні переêриття, наво-
дяться êоординати в основній і в сóсідніх зонах; для мереж
зãóщення і знімальних мереж даються тільêи плосêі пря-
моêóтні êоординати. В.В.Мирний.
ГЕОДЕЗИЧНИЙ БАЗИС,  -оãо, -ó, ч.  — Див. базис ãео-
дезичний.
ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЖЕЗЛ,  -оãо, -а, ч. * р. ãеодезичесêий
жезл, а. geodetic rod, geodetic bar; н. geodätischer Blockstab m 
— взірцева міра довжини ó виãляді стержня, виãотовлено-
ãо з інварó. Застосовóється яê еталон для періодичноãо
еталонóвання приладів, що виêористовóються для висоêо-
точних лінійних вимірювань ó ãеодезії. Поперечний пере-
різ Г.ж. являє собою літерó "Н", вписанó в êвадрат зі сто-
роною від 33 до 40 мм. Існóють трьохметрові і чотирьох-
метрові жезли. Для точних вимірів при встановленні і
монтажі фізичноãо та технолоãічноãо обладнання засто-
совóють таêож мірні жезли.
ГЕОДЕЗИЧНИЙ НАПІР,  -оãо, -ó, ч. * р. ãеодезичесêий
напор; а. geodetic head; н. geodätische Förderhöhe f  — різн-
иця висот рівнів вихідноãо і вхідноãо перерізó óстатêó-
вання чи трóбопроводó: Hgeo = zII — zI.
ГЕОДЕЗИЧНИЙ ПУНКТ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãеодезичесêий
пóнêт, а. geodetic station,  survey station,  ground control point;
н. geodätischer Punkt m  — точêа земної поверхні, положен-
ня яêої визначено щодо певної вихідної точêи ãеодез.
вимірюваннями. У ãеодезичномó пóнêті встановлюють ãео-
дезичні знаêи. Розрізняють Г.п. І, ІІ, ІІІ і ІV êласó. Г.п. —
елемент ãеодезичної мережі. 

ГЕОДЕЗИЧНИЙ ХІД,  -оãо, -ó, ч. * р. ãеодезичесêий ход, а.
geodesic motion, н. geodätischer Gang m  — ãеодезична побó-
дова ó виãляді ламаної лінії. Геодезичні ходи êласифіê-
óють за видом застосовóваних приладів (напр., тахеомет-
ричний хід, нівелірний хід, теодолітний хід та ін.); за ãео-
метричними особливостями (напр., замêнóтий хід,
розімêнóтий хід та ін.).
ГЕОДЕЗИЧНІ ЗНАКИ,  -их, -ів, мн. * р. ãеодезичесêие
знаêи, а. geodetic marks, geodetic beacons; н. geodätische Zei-
chen n pl  — підземні й наземні спорóди, що заêріплюють
на місцевості пóнêти ãеодезичної мережі. Являють собою
спорóди або пристрої над центром ãеодезичноãо пóнêтó,
що позначають положення останньоãо на місцевості і є
об’єêтами візóвання на цей пóнêт. У залежності від êласó
Г.з. можóть бóти збóдовані ó виãляді пірамід, простих чи
сêладних сиãналів, тóрів, віх і т. ін. 
ГЕОДЕЗІЯ,  -ії, ж. * р. ãеодезия, а. geodesy, н. Geodäsie f,
Vermessungswesen n  — наóêа про визначення форми,
розмірів і ãравітаційноãо поля Землі та про вимірювання на
її поверхні. Виділяють вищó ãеодезію (вивчає фіãóрó,
розміри і ãравітаційне поле Землі, а таêож теорію й методи
побóдови опорної ãеодезичної мережі, топоãрафію та при-
êладнó ãеодезію (виêористання методів і техніêи ãеодезії
для розв’язання спеціальних вимірювальних завдань ó рі-
зних ãалóзях  ãосподарства). Г. тісно пов’язана з матема-
тиêою, фізиêою, радіоелеêтроніêою, радіотехніêою, ãеофіз-
иêою, астрономією, êартоãрафією, ãеоãрафією, ãеоморфо-
лоãією.
ГЕОДЕЗІЯ КОСМІЧНА (СУПУТНИКОВА),  -ії, -ої, ж. *
р. ãеодезия êосмичесêая (спóтниêовая), а. cosmic (satellite)
geodesy, н. kosmische Geodäsie f  — наóêа про визначення
форми і розмірів Землі і положення опорних пóнêтів за
допомоãою спостережень сóпóтниêів Землі, при цьомó
виêористовóються методи спостережень, ó значній мірі
вільні від рефраêції і відхилень прямовисних ліній. Виêо-
ристання сóпóтниêових спостережень  дозволяє  об’єдна-
ти  різні референцні системи êоординат і óтворити  єдинó
системó  êоординат.
ГЕОДИМЕТР,  -а, ч. * р. ãеодиметр, а. geodimeter, н. Geodi-
meter n  — прилад для вимірювання відстаней методом сві-
тлолоêації. Дія приладó основана на вимірюванні часó
проходження світловоãо імпóльсó від приладó до об’єêта.
ГЕОДИНАМІКА,  -и, ж. * р. ãеодинамиêа, а. geodynamics,
н. Geodynamik f  — розділ ãеотеêтоніêи, що вивчає динам-
іêó ãеосфер і Землі в ціломó, досліджóє фізичні óмови теê-
тонічних рóхів, деформацій мас ãірсьêих порід і земної по-
верхні, а таêож зовнішні сили, що діють на динаміêó пла-
нети. Г. тісно пов’язана з наóêами про Землю: ãеофізиêою,
ãеохімією, петролоãією. При вивченні природи ãлибинних
процесів вельми важливими є вихідні теоретичні êонцеп-
ції про óтворення та еволюцію планет Сонячної системи. Г.
виоêремилася в 50-х роêах ХХ ст. За об’єêтами дослі-
джень виділяють таêі види Г.: заãальнó — про ãлибинні
процеси ó внóтрішніх оболонêах; частêовó — про процеси
ó зовнішніх оболонêах, тобто рóхи літосферних плит, ãео-
динамічної обстановêи; реãіональнó — вивчає взаємодію
літосферних плит і резóльтати їх проявів ó рамêах êонê-
ретних територій земної поверхні; історичнó (палео-
ãеодинаміêа) — відновлює ãеодинамічнó обстановêó ãео-
лоãічноãо минóлоãо Землі, в першó черãó реêонстрóêцією
розташóвання і взаємодії літосферних плит.
ГЕОДИНАМІЧНИЙ ПОЛІГОН,  -оãо, -а, ч. * р. ãеодина-
мичесêий полиãон, , а. geodynamic traverse (polygon), geody-
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namic testing field, н. geodynamisches Versuchsgelände n  —
стаціонарний наóêово-дослідний поліãон, де систематич-
но виêонóють êомплеêс ãеодезичних, ãеофізичних, ãеолоãі-
чних та ãеоморфолоãічних досліджень. Вони дають інформ-
ацію про просторово-часові зміни фіз. полів та їх зв’язоê з
ãлибинною бóдовою та рóхами земної êори. В Уêраїні в
сейсмоаêтивних реãіонах створено Карпатсьêий Г.п. та
Кримсьêий Г.п. Вони є базовими щодо проãнозó зем-
летрóсів.
ГЕОЕНЕРГЕТИКА,  -и, ж. * р. ãеоэнерãетиêа, а. geoener-
getics, geopower; н. Geoenergetik f  — ãалóзь енерãетиêи,
пов’язана з виêористанням ãлибинноãо тепла земної êори.
Див. термальні води.
ГЕОІЗОТЕРМИ,  -м, мн. * р. ãеоизотермы, а. geoisotherms,
н. Geoisothermen f pl  — лінії, що з’єднóють на êарті точêи
з однаêовими температóрами в товщі земної êори. 
ГЕОЇД,  -а, ч. * р. ãеоид, а. geoid, н. Geoid n  — Земля яê
планета та фіãóра, яêою хараêтеризóють формó Землі. По-
верхня ãеоїда повторює вільнó, незбóдженó поверхню во-
ди ó Світовомó оêеані, яêа óявно продовжена під матери-
êами таê, що вона сêрізь перпендиêóлярна до напрямó си-
ли тяжіння. На поверхню Г. проеêціюються точêи земної
поверхні для настóпноãо перенесення на еліпсоїд обер-
тання для зображення ó сферичній системі êоординат.
Для території Уêраїни за поверхню ãеоїда прийнята рівн-
ева поверхня, що проходить через нóль Кронштадтсьêоãо
фóтштоêа на Балтійсьêомó морі. Точне визначення по-
верхні ãеоїда щодо відліêової поверхні праêтично немож-
ливе, томó в ãеодезії виêористовóється поверхня êвазіãео-
їда (див. êвазіãеоїд).
ГЕОКРАТИЧНІ ПЕРІОДИ,  -их, -ів, мн. * р. ãеоêратичес-
êие периоды, а. geocratic periods, н. geokratische Perioden f pl 
— періоди в історії ãеолоãічноãо розвитêó Землі або оêре-
мих êонтинентів, êоли площа сóходолó бóла значно біл-
ьшою за площó, зайнятó морем. Черãóвання ãеоêратичних
періодів і таласоêратичних періодів пов’язане в основномó
з теêтонічними рóхами земної êори. 
ГЕОКРІОЛОГІЯ (МЕРЗЛОТОЗНАВСТВО),  -ії, ж. (-а,
с.) * р. ãеоêриолоãия, а. geocryology; н. Geokryologie f, Frostbo-
denkunde f  — наóêа про мерзлі ґрóнти та ãірсьêі породи.
Вивчає їх походження, історію розвитêó, óмови існóва-
ння, бóдовó й властивості та явища, пов’язані з процесами
промерзання, відтавання і діаґенезó мерзлих товщ. Дослі-
джóє ãеофіз. і ãеол. заêономірності формóвання й розвит-
êó сезонно- та “вічномерзлих”, морозних і талих ã.п., що
сêладають êріолітозонó. Виділяють заãальнó, реãіональнó
та історичнó Г., термодинаміêó мерзлих товщ, фізиêó і ме-
ханіêó мерзлих ã.п. та льодó, інженернó Г., вчення про пі-
дземні води êріолітозони, êріолітолоãію, меліоративнó Г.
Методи Г. передбачають ãеоêріолоãічнó зйомêó і сêладан-
ня ãеоêріолоãічних êарт, а таêож стаціонарні природні
спостереження за ãеотерміч. режимом мерзлих товщ, се-
зонним промерзанням і відтаванням, êріоãенними проце-
сами і явищами. Див. таêож êарти ãеоêріолоãічні.
ГЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. ãеолоãичесêая
деятельность, а. geologic activity, н. geologische Tätigkeit f  —
виробнича, наóêова та ін. діяльність, пов’язана з ãеолоãі-
чним вивченням надр.
ГЕОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦIЯ ПО СВЕРДЛОВИНI,
ЩО БУРИТЬСЯ,  -ої, -ії, -…, ж. * р. ãеолоãичесêая доêó-
ментация по бóрящейся сêважине; а. geological documenta-
tion on drilling well, н. geologische Unterlagen f pl der zu boh-
renden Sonde f  — доêóменти, що хараêтеризóють процес

бóрiння свердловини i виêонання рiзних операцiй, а саме: 1)
Геолоãо-технiчний наряд — основний проеêтний доêó-
мент на бóрiння свердловини (iндивiдóальний або типо-
вий), яêий визначає детальний проãноз ãеолоãiчної хараê-
теристиêи розрiзó, обов’язêовий êомплеêс ãеолоãiчних i
ãеофiзичних дослiджень, технолоãiю бóрiння, дослiджень
та яêiсть промивальної (бóрової) рiдини, êонстрóêцiю
свердловини, iнтервали випробовóвання пластiв та перфо-
рацiї. 2) Первиннi доêóменти, яêi сêладаються в процесi
бóрiння (добовi рапорти по бóрiнню, êолеêторсьêi êнижêи,
вахтовi жóрнали тощо), в яêих ó хронолоãiчномó порядêó
щоденно вносяться вiдомостi про хiд бóрiння, спосте-
реження за промивальною рiдиною і нафтоãазоводо-
проявами ó свердловинi, опóсêання i цементóвання êолон,
випробовóвання їх на ãерметичнiсть, перфорацiю i ре-
зóльтати випробовóвання, опис êернiв, зразêiв порiд, що
вiдiбранi ґрóнтоносiями, шлаêó, аналiзiв води, нафти i ãазó
i т. iн. 3) Аêти на проведення основних операцiй при
бóрiннi — про заêладання свердловини i здавання точêи для
бóрiння; про початоê i êiнець бóрiння; про опóсêання i це-
ментóвання êолон; про випробовóвання êолони на ãерме-
тичнiсть; про резóльтати випробовóвання пластiв ó про-
цесi бóрiння; про перфорацiю êолони; про резóльтати вип-
робовóвання свердловини. 4) Основнi ãеолоãiчнi доêóмен-
ти по пробóренiй свердловинi — бóровий жóрнал, що запов-
нюється щоденно i вiдображає весь хiд процесó бóрiння
свердловини (проходêа, ãлибина вибою, винос шламó i êер-
на, змiна iнстрóментó, розмiр робочоãо iнстрóментó,
яêiсть промивальної рiдини, витрати часó на оêремi опе-
рацiї, спостереження за свердловиною i т.д.), êаротажнi
êривi, ãеолоãiчний розрiз свердловини. В.С.Бойêо.
ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА,  -ої, -и, ж.  — Див. розвідêа
родовищ êорисних êопалин.
ГЕОЛОГІЧНА (ТЕКТОНІЧНА) СТРУКТУРА,  -ої (-ої),
-и, ж. * р. ãеолоãичесêая (теêтоничесêая) стрóêтóра, а.
geological stucture; н. geologische Struktur f  — 1) Геолоãічна
бóдова ділянêи земної êори. 2) Форма заляãання ãірсьêих
порід. 3) Сóêóпність теêтонічних форм ділянêи земної êо-
ри, яêа визначає особливості ãеолоãічної бóдови цієї діля-
нêи (напр., сêладчасті, розривні, змішані стрóêтóри). 
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР,  -оãо, -…, с. * р. ãеоло-
ãичесêое изóчение недр, а. geologic study of mineral resources, н.
geologische Untersuchung f des Erdinneren n  — спеціальні
роботи та дослідження, спрямовані на одержання інфо-
рмації про надра з метою задоволення потреб сóспільства.
ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНІМАННЯ (ГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА),
-оãо, -…, с. (-ої, -и, ж.) * р. ãеолоãичесêая съемêа, р.
geological survey; н. geologische Aufnahme f  — êомплеêс по-
льових і êамеральних робіт по вивченню ãеолоãічної бóдо-
ви певної ділянêи земної поверхні для сêладання її ãеолоã-
ічної êарти і виявлення мінерально-сировинних ресóрсів.
ГЕОЛОГІЧНЕ КАРТУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãеолоãичес-
êое êартирование, а. geological mapping, н. geologische Kar-
tierung f  — один з основних видів ãеол. досліджень тери-
торії. До сêладó Г.ê. входять ãеол. зйомêи (знімання), ãеол.
довивчення площ, ãлибинне ãеол. êартóвання, аерофото-
ãеолоãічне êартóвання. Резóльтатом Г.ê. є ãеол. êарти, яêі
слóжать основою для пошóêів та розвідêи ê.ê. Залежно від
масштабó Г.ê. сêладають дрібно- (1500000-1:1000000), се-
редньо- (1:200000 — 1:100000) та велиêомасштабні
(1:50000 — 1:25000) êарти. Доêладні ãеолоãо-êартóвальні
роботи масштабó 1:10000 — 1:1000 застосовóють при вив-
ченні рóдних полів та родовищ ê.ê.; вони є одним з методів
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пошóêово-розвідóвальних робіт. Для території Уêраїни в
1941 р. сêладено ãеол. êартó масштабó 1:1000000, ó 1947 —
1:500000, ó 1974 — 1:200000 (124 арêóші êарт), в останні
десятиліття ХХ ст. — 1:50000. Див. êартóвання.
ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. ãеолоãи-
чесêая среда, а. geological environment, н. geologische Umge-
bung f  — частина земної êори (ãірсьêі породи, ґрóнти, донні
відêладення, підземні води тощо), яêа взаємодіє з елемен-
тами ландшафтó, атмосферою та поверхневими водами і
може зазнавати впливó техноãенної діяльності.
ГЕОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ БУРІННЯ СВЕРДЛО-
ВИН,  -оãо, -ю, …, ч. (від ãеолоãія; від франц. contrerôle  —
подвійний списоê) * р. ãеолоãичесêий êонтроль бóрения
сêважин; а. geologic control of well drilling; н. geologische
Kontrolle f des Abteufens n einer Bohrung f — êомплеêс спосте-
режень ó процесі бóріння свердловин, яêий вêлючає: одер-

жання інформації для сêладання ãеолоãічноãо розрізó (êон-
троль за відбиранням êерна, шламó, ґрóнтів, їх візóальне
вивчення і óзаãальнення резóльтатів визначень, яêі виêо-
нані в лабораторії, óв’язóвання з даними êаротажó); ви-
явлення ознаê нафтоãазонасиченості; êонтроль за яêістю
промивної рідини для забезпечення раціональної техно-
лоãії бóріння, яêісноãо розêриття продóêтивних пластів,
запобіãання óсêладнень; аналіз даних інêлінометрії з ме-
тою розêриття продóêтивних пластів ó заданих êоордина-
тах; відбирання і вивчення проб нафти, ãазó, води; êонт-
роль за процесом опóсêання обсадних і еêсплóатаційної
êолон, яêістю їх цементóвання; перевірêа свердловин на
ãерметичність; планóвання і êонтроль робіт з перфорації і
освоєння свердловин; êонтроль за додержанням правил
охорони надр і довêілля.
ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ (ГЕОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ),
-оãо, -ó, ч. (-оãо, -ю, ч.) * р. ãеолоãичесêий разрез, а. geologi-
cal section, geologic profile; н. geologisches Profil n, geologischer
Querschnitt m, Bergprofil n  — ãрафічне зображення верти-
êальноãо профілю ãеолоãічної бóдови певної місцевості,
на яêомó поêазано віê, сêлад і потóжність ãірсьêих порід. 
ГЕОЛОГІЧНІ ЗАПАСИ,  -их, -ів, мн. * р. ãеолоãичесêие за-
пасы, а. geological reserves, н. geologische Vorräte m pl  — за-
паси ê.ê., оцінені за їх станом в надрах, без óрахóвання
втрат і розóбожóвання мінеральної сировини. Г.з. розділяють
на розвідані (êатеãорії А, В, С1) і перспеêтивні (êатеãорія
С2). Крім тоãо, в межах басейнів, велиêих реãіонів, рóдних
вóзлів проводять оцінêó проãнозних ресóрсів ê.ê. За
нар.-ãосп. значенням розвідані Г.з. розділяють на балан-
сові і забалансові запаси ê.ê. 
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ,  -их, -ê, мн. * р. ãеолоãичесêие на-
óêи, а. geological science, н. geologische Wissenschaften f pl  —
êомплеêс наóê про земнó êорó і більш ãлибоêі сфери Землі.
Вивчають сêлад, бóдовó, походження, розвитоê Землі і
ãеосфер, що її сêладають, ó першó черãó земнó êорó, проце-
си, що відбóваються в ній, заêономірності óтворення і
розміщення родов. ê.ê. До сóчасних Г.н. належать стра-
тиãрафія (в т.ч. палеонтолоãія), теêтоніêа, ãеодинаміêа,
літолоãія, мінералоãія, петролоãія, ãеохімія, ãеофізиêа, ãео-
лоãія ê.ê., ãідроãеолоãія, інж. ãеолоãія та ін. Геол. процеси,
що відбóваються на поверхні планети (або на невелиêій
ãлибині), вивчаються із залóченням фізиêо-ãеоãр. наóê
(ãеоморфолоãія, êліматолоãія, ãідролоãія, оêеанолоãія,
ãляціолоãія і ін.); при дослідженні ãлибинних процесів,
визначенні радіолоãіч. віêó, при ãеол.-пошóêових і
ãеол.-розвідóвальних роботах виêористовóються методи

Рис. Геолоãічний розріз земної êори по лінії Ноãайсьê-Сватове (за В.Б. Солоãóбом та А.В. Чеêóновим).

Рис. Приêлади ãеолоãі-
чних розрізів родовищ: 
а — Софіївсьêоãо 
ртóтноãо: 1 — сла-
нець; 2 — пісêовиê; 3 

— вапняê; 4 — вóãілля; 
5, 6 — баãата і бідна 

рóдні зони; 
б — молібдено-воль-
фрамовоãо Тирниаóзь-
êоãо: 1 — мармóризо-
ваний вапняê; 2 — бі-
отитові роãовиêи; 3 — 
лейêоêратові ґраніти; 

4 — ліпарити; 
5 — сêарни.
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ãеохімії та ãеофізиêи (фізиêи "твердої" Землі, вêлючаючи
сейсмолоãію). У проблемах походження і ранній історії
Землі велиêе значення мають астрономія та планетолоãія.
Б.С.Панов.  
ГЕОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ
КОПАЛИН,  -их, -р, -…, мн. * р. ãеолоãичесêие стрóêтóры
месторождений полезных исêопаемых, а. geological structures
of mineral deposits, н. geologische Strukturen f pl der
Mineralienvorkommen n pl  — просторове співвідношення
ã.п. що сêладають ділянêи родов. ê.ê., зóмовлене теê-
тоніч. деформаціями. Г.с. визначають місця êонцентрації
мінеральних речовин в надрах Землі, морфолоãію і óмови за-
ляãання тіл ê.ê., впливають на вибір методів ãеол. роз-
відêи і раціональних систем розробêи. Г.с. óтворюються
при деформаціях виãинó, розривó, заãальної тріщинóв-
атості, проривó одних порід іншими. Відповідно до цьоãо
розрізнюють 5 ãоловних типів Г.с.: 1) тіла ê.ê., що зãідно
заляãають ó сêладêах шарóватих порід; 2) поодиноêі жили,
приóрочені до сêидів; 3) системи жил ó тріщинах ã.п. —
жильні поля; 4) поêлади на межі масивних êристалічних
порід, що проривають шарóваті породи; 5) поêлади в жер-
лах зãаслих вóлêанів. За часом óтворення  виділяють теê-
тонічні елементи Г.с., що виниêли до óтворення поêладів
ê.ê. (домінералізаційні Г.с.), під час їх óтворення
(інтрамінералізаційні Г.с.)  і після формóвання поêладів
(постмінералізаційні Г.с.). За масштабами розрізняють
Г.с. басейнів, р-нів, родов. і оêремих тіл êорисних êопалин.
ГЕОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. ãеолоãия, а. geology, н. Geologie f  —
наóêа про бóдовó й розвитоê Землі. Вивчає сêлад, бóдовó,
рóхи та історію розвитêó земної êори і заêономірності óт-
ворення й поширення êорисних êопалин. Поділяється на
ряд дисциплін: мінералоãію, петроãрафію, теêтоніêó, іст-
оричнó ãеолоãію, реãіональнó ãеолоãію, літолоãію, стратиã-
рафію. Приêладне значення мають ãідроãеолоãія, інжене-
рна ãеолоãія та ãеолоãія êорисних êопалин. Мірêóвання про
Землю, її óтворення, різні елементи можна зóстріти ще ó
давньоãрецьêих вчених, напр., ó Аристотеля (ó метеоро-
лоãічномó траêтаті), ó римсьêих вчених (Лóêрецій Тіт Кар
“Про природó речей”). Основи понять про бóдовó Землі,
êорисні êопалини вивчалися в Києво-Моãилянсьêій аêа-
демії в êóрсі натóрфілософії та фізиêи. Яê наóêа ãеолоãія
сформóвалась ó XVIII ст. Її основи і основи оêремих ãео-
лоãічних дисциплін виêладено ó працях óêраїнсьêих та за-
рóбіжних вчених (Ф.Проêопович, М.В.Ломоносов, І.І.
Лепьохін, Д.І.Соêолов, В.Ф.Зóєв, В.О.Ковалевсьêий,
Дж.Геттон, І.Кант, Ж.Кюв’є, Дж.Дана, А.Д. Арханãель-
сьêий, Д.В. Наливêін, Є.С. Федоров, О.П. Карпінсьêий,
Л.І.Лóтóãін, В.І. Вернадсьêий, І.М. Гóбêін). В Уêраїні
значний внесоê в Г. зробили Н.Д.Борисяê, В.В.Різничен-
êо, В.Г.Бондарчóê, Є.К.Лазаренêо та ін. Проблеми ãеоло-
ãії вивчають óстанови НАН Уêраїни (Інститóт ãеолоãічних
наóê, Інститóт ãеолоãії і ãеохімії ãорючих êопалин),
відповідні êафедри вóзів, відомчі óстанови (Інститóт на-
фти і ãазó, Уêраїнсьêий державний ãеолоãо-розвідóвал-
ьний інститóт) та ін. Див. інженерна ãеолоãія, історична
ãеолоãія, ãеолоãія êорисних êопалин, ãеолоãія моря, ãеолоãія
нафтоãазопромислова. Б.С.Панов, В.С.Білецьêий.
ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -ії, -…, ж. * р. ãео-
лоãия полезных исêопаемых, а. mining geology; н. Geologie f
der Bodenschätze m pl  — розділ ãеолоãії, що вивчає óмови
виниêнення і заêономірності розміщення родов. ê.ê. в
надрах Землі, їх бóдовó і сêлад. Г.ê.ê. охоплює період в 3,5
млрд роêів. Базисними для Г.ê.ê. є дві ãілêи ãеол. знань:

речовинна, що вивчає сêлад ê.ê. і вêлючає ãеохімію, мінер-
алоãію, петроãрафію; просторова, що з’ясовóє заêономі-
рності розміщення родов. ê.ê. і об’єднóє стрóêтóрнó ãеоло-
ãію, теêтоніêó, історичнó та реãіональнó ãеолоãію. 
ГЕОЛОГІЯ МОРЯ,  -ії, -…, ж. * р. ãеолоãия моря, а. marine
geology, н. Geologie f der See f  — ãалóзь ãеолоãії, що вивчає
бóдовó, сêлад і ãеолоãічнó історію дна Світовоãо оêеанó;
досліджóє послідовність óтворення осадів і порід морсьêо-
ãо дна і êорисних êопалин, яêі формóються на дні морсьêих
басейнів.
ГЕОЛОГІЯ НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВА,  -ії, -ої, ж. *
р. нефтеãазопромысловая ãеолоãия; а. oil and gas field geology,
н. Erdöl- und Erdgasfeldgeologie f  — ãалóзь нафтоãазової
ãеолоãії, яêа займається детальним вивченням відêритих і
розроблюваних поêладів і родовищ вóãлеводнів з метою
маêсимальноãо видобóвання з них нафти і ãазó, питань,
пов’язаних з розвідêою і розробêою нафтових і ãазових ро-
довищ. В задачі Г.н. входять: ãеолоãічне обслóãовóвання
процесó бóріння розвідóвальних і еêсплóатаційних свердло-
вин та вивчення одержаних при цьомó даних; розпізнава-
ння ãеолоãічної стрóêтóри нафтовоãо (ãазовоãо) родови-
ща; вивчення фізичних властивостей, нафто- або ãазовмі-
стó, порід-êолеêторів, дослідження фізичних і хімічних
властивостей нафти, ãазó і води на поверхні землі і в óмо-
вах їх заляãання в пластах; раціональна розвідêа і визна-
чення методів розробêи нафтових і ãазових родовищ і поê-
ладів в залежності від ãеолоãічної стрóêтóри і режимó ос-
танніх; підрахóноê запасів нафти і ãазó; ãеолоãічне обслó-
ãовóвання еêсплóатації нафтоãазоносних пластів, планó-
вання видобóтêó нафти і ãазó.
ГЕОМАГНІТНЕ ПОЛЕ,  -оãо, -я, с.  — Див. маãнітне поле.
ГЕОМАГНІТОФОН,  -а, ч. * р. ãеомаãнитофон, а. geo-
tape-recorder, recording geophone; н. Geophon n, Georecorder
m, Geomagnetofon n  — маãнітофон, яêим óловлюють, од-
ночасно записóючи на маãнітнó стрічêó, ледь чóтні звó-
êові сиãнали, що їх подають óдарами по ãірсьêій породі.
Виêористовóється при ãірничорятóвальних роботах ó шах-
тах і рóдниêах. Див. таêож ãеофон.
ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ РОДОВИЩА,  -ії, -…, ж. * р. ãеомет-
ризация месторождения, а. geometrization of deposits, н.
Lagerstättenbegrenzung f  — вивчення та зображення на
ãрафічній доêóментації стрóêтóрних і яêісних особливос-
тей родовищ êорисних êопалин. Вêлючає обробêó стрóêтóр-
них особливостей поêладó ê.ê. (ãеометризація форми ро-
довища), виявлення основних заêономірностей і хараêте-
ристиê розміщення, яêісних особливостей поêладó (ãео-
метризація властивостей родовища). Здійснюється за да-
ними бóріння, ãеофіз. та ãеол. досліджень, ãеол.-марê-
шейдерсьêої доêóментації, вивчення виробоê на êожній
стадії розвідêи і еêсплóатації родовища. Резóльтатом Г.р. є
аналітична або ãрафічна (об’ємна) модель родовища.
Графічна доêóментація Г.р. вêлючає стрóêтóрні ãірн-
ичо-ãеометричні ãрафіêи, яêі сêладаються з системи вер-
тиêальних і ãоризонтальних розрізів, ãіпсометрич. планів,
планів ізопотóжностей та ізоãлибин, ãрафіêів ізоліній вмі-
стó êорисних або шêідливих êомпонентів, об’ємних
ãрафіêів і моделей. 
ГЕОМЕТРИЧНА ВИСОТА,  -ої, -и, ж. * р. ãеометричес-
êая высота; а. altitude, height; н. geometrische Höhe f  — пе-
ревищення точêи, що розãлядається, над площиною пор-
івняння. Син.: напір ãеометричний.
ГЕОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ КАР’ЄРНОГО ПОЛЯ,  -оãо,
-ó, -…, ч. * р. ãеометричесêий анализ êарьерноãо поля, а. geo-
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metrical analysis of a quarry field, н. geometrischeTagebauanaly-
se f  — ãрафічне або ãрафоаналітичне дослідження розвит-
êó ãірничих робіт ó êар’єрі. Мета Г.а.ê.п. — визначення за-
лежності обсяãів маси розêривних порід, яêі вилóчаються, а
таêож поточних êоеф. розêривó  від положення робочої зо-
ни êар’єрó і часó. За допомоãою Г.а.ê.п. вирішóють питан-
ня проеêтóвання: встановлення меж êар’єрó і йоãо êонфіã-
óрації, виборó напрямêó розвитêó ãірн. робіт, схеми роз-
êриття, виробничої потóжності êар’єрó, êалендарноãо
планó ãірн. робіт тощо.
ГЕОМЕТРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ШАХТНОГО ПІДЙОМУ,
-их, -ів, -…, мн. * р. ãеометричесêие элементы шахтноãо
подъема, а. geometrical elements of mine hoisting, н. geometri-
sche Elemente n pl der Schachtfördermaschine f  — точêи, осі,
площини, êóти, яêі є об’єêтами марêшейдерсьêих розби-
воê та зйомоê, що виêонóються при бóдівництві спорóд і
монтажі обладнання технолоãічноãо êомплеêсó шахтноãо
підйомó, а таêож при перевірêах і налаãодженні підійма-
льноãо обладнання під час еêсплóатації. Заãальноприй-
няті ãеометричні елементи підіймальної óстановêи шахт-
ної: вісь підйомó, центр підйомó, вісь ãоловноãо вала під-
іймальної машини, площина симетрії êопрових шêівів,
осі і êóти девіації підйомних êанатів, осі розвантажóваль-
них êривих і ін. Див. підіймальна óстановêа шахтна .
ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТІЛ КОРИСНИХ КОПА-
ЛИН,  -их, -ів, -…, мн. * р. ãеометричесêие параметры тел
полезных исêопаемых, а. geometrical parameters of minerals
(ore) bodies; н. geometrische Parameter m pl der Körper m pl
von nutzbaren Mineralen n pl  — лінійні та êóтові величини,
що чисельно і ãеометрично хараêтеризóють в оêремих
місцях (точêах) розмір, формó, бóдовó, óмови та межі за-
ляãання і положення в надрах пластів, поêладів, жил та ін.
тіл твердих êорисних êопалин. Сóêóпність Г.п. дозволяє
сêласти заãальне ãеометричне óявлення про розміщення
êорисних êопалин ó надрах.
ГЕОМЕТРІЯ НАДР (ГІРНИЧА ГЕОМЕТРІЯ),  -ії, -…, ж.
(-ії, -ії, ж.) * р. ãеометрия недр (ãорная ãеометрия), а. min-
eral resources geometry, н. Geometrie f des Erdinneren n  — роз-
діл ãірничої наóêи про стрóêтóрне розташóвання та ãеомет-
ричне моделювання форми поêладó, властивості êорисної
êопалини та процеси, яêі протіêають ó надрах, а таêож про
вирішення різноманітних інженерних задач на основі цьо-
ãо моделювання. Г.н. сприяє раціональномó та ефеêтивно-
мó виêористанню надр і дає можливість на основі даних
розвідêи та еêсплóатації родовища достовірно відображати
стрóêтóрó, формó, óмови заляãання, розподіл властивос-
тей êорисних êопалин, процеси, яêі виниêають при веденні
ãірничих робіт. Для вирішення цих завдань Г.н. виêористо-
вóє засоби ãеолоãії, ãеометрії, математичної статистиêи,
теорії ймовірностей, нарисної ãеометрії та ін.
ГЕОМЕХАНІКА,  -и, ж. * р. ãеомеханиêа, а. geomechanics,
н. Geomechanik f  — наóêа про механічний стан земної êори
й процеси, що відбóваються в ній внаслідоê дії природних
фізичних фаêторів (термічних, механічних). Пояснює і
проãнозóє змінó напрóжено-деформаційноãо станó діл-
яноê земної êори.  Пов’язана з інженерною ãеолоãією, ãа-
зо-, і ãідромеханіêою, термодинаміêою, механіêою сóцільн-
оãо середовища. 
ГЕОМОРФОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. ãеоморфолоãия,  а. geomor-
phology,  н. Geomorphologie f  — наóêа про рельєф Землі, йо-
ãо походження, історію розвитêó та ãеоãрафічне поши-
рення йоãо форм. Геоморфолоãія поділяється на заãальнó
(розãлядає найбільш широêі питання бóдови та розвитêó

рельєфó), ãалóзевó (вивчає рельєф за деяêими поêазниêа-
ми) та реãіональнó (досліджóє рельєф оêремих діляноê
земної поверхні). Належить до системи ãеолоãо-ãеоãрафі-
чних наóê. Яê самост. наóê. дисципліна Г. сêлалася в êінці
ХІХ — на поч. ХХ ст. В її становленні та розвитêó особли-
вó роль відіãрали дві шêоли — америêансьêа та європей-
сьêа (ãоловним чином німецьêа).
ГЕОПОТЕНЦІАЛ,  -ó, ч. * р. ãеопотенциал; а. geopotential;
н. Geopotential n  — потенціал сили тяжіння.
ГЕОСИНКЛІНАЛЬ,  -і, ж. * р. ãеосинêлиналь, а. geosyn-
cline, н. Geosynklinale f  — лінійно витяãнóта ділянêа земної
êори, в межах яêої інтенсивно проявляються вертиêальні
й ãоризонтальні рóхи, маãматизм і сейсмічність. Геосинê-
ліналі розвиваються протяãом десятêів і сотень мільйонів
роêів і проходять êільêа стадій — від проãинó, найчастіше
зайнятоãо морем, до формóвання на місці ãірсьêої сêлад-
частої спорóди. Для Г. хараêтерні таêі типові формації: зе-
леноêам’яна, вóлêаноãенна êремениста, ãлинисто-слан-
цева, флішева, моласова; з інтрóзивних óтворень — ґран-
ітоїдні інтрóзії. Особливо хараêтерна для Г. т.зв. офіолі-
това асоціація.  Г. — син. ãеосинêлінальноãо поясó. 
ГЕОСИНКЛIНАЛЬНА ОБЛАСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. ãеосинê-
линальная область, а. geosynclinal area, н. Geosynklinalgebiet
n  — велиêа хараêтерна ділянêа ãеосинêлінальноãо поясó,
яêа відрізняється від сóміжних з нею діляноê віêом сêлад-
частості та особливостями історії розвитêó. Г.о. сêла-
дається зі сêладчастих систем одноãо або близьêоãо віêó,
яêі простяãаються в межах Г.о. двома або більше паралель-
ними рядами, продовжóючи або êóлісоподібно заміщóючи
одна однó за простяãанням. При цьомó сêладчасті системи
можóть розділятися серединними масивами і (або) міжãірсь-
êими проãинами. Відомі типові Г.о.: Тянь-Шаньсьêа, Ал-
тай-Саянсьêа, Антильсьêо-Карибсьêа. 
ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж. * р. ãеосин-
êлинальная система, а. geosynclinal system, н. Geo-
synklinalsystem n  — лінійно витяãнóта, висоêорóхлива діля-
нêа земної êори, яêа  сильно розчленована на поздовжні
проãини та підняття. Частина ãеосинêлінальноãо поясó. В ме-
жах Г.с. внаслідоê тривалоãо розвитêó êора оêеанічноãо ти-
пó, яê правило, перетворюється ó êонтинентальнó. Для Г.с.
хараêтерними є підвищена швидêість і велиêі амплітóди
вертиêальних рóхів, інтенсивна сêладчастість, насóви та
шар’яжі, аêтивні маãматичні процеси, явища реãіональноãо
маãматизмó та ендоãенноãо зрóденіння. Малорóхливі зовн-
ішні частини Г.с. на древній êонтинентальній êорі назива-
ють міоãеосинêліналями. Найбільш рóхливі внóтрішні час-
тини Г.с., або проãини, яêі óтворюються на оêеанічній êорі
або сильно роздрібненій переробленій êонтинентальній
основі, називають евãеосинêліналями. На початêó розвитêó
Г.с. занóрюються, що сóпроводжóється підводним вóлêані-
змом і наêопиченням морсьêих осадів. На зрілій (передоро-
ãенній) стадії ãеосинêліналі, яêі сêладають Г.с., розділяют-
ься вторинними підняттями — ãеоантиêліналями (або інтр-
аãеоантиêліналями, острівними дóãами) на вóзьêі проãини —
інтраãеосинêліналі (оêеанічні моря). В настóпній стадії роз-
витêó відбóвається підняття Г.с. — починається ороãенний
етап ãоротворення, під час яêоãо найбільш аêтивно óтво-
рюються сêладêи та відбóваються насóви, виниêають ґран-
ітоїдні масиви, мають місце аêтивні прояви реãіональноãо
метаморфізмó та ендоãенноãо рóдоóтворення. Г.с. перетво-
рюються ó сêладчасті ãірсьêі спорóди (меãантиêлінорії), між
яêими óтворюються міжãірсьêі проãини, а на ãраницях
сêладчастих систем і платформ — êрайові проãини. Г.с. на
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цьомó етапі являє собою теêтонічно стабільнó сêладчастó
системó, яêа є основою майбóтньої платформи. Розрізн-
яють таêі Г.с: доêембрійсьêі, ранньопалеозойсьêі (êале-
донсьêі), пізньопалеозойсьêі (ãерценсьêі), мезозойсьêі та
êайнозойсьêі (альпійсьêі). Г.с. разом з серединними масива-
ми сêладають ãеосинêлінальні області, яêі в свою черãó óтво-
рюють ãеосинêлінальні пояси.
ГЕОСИНКЛІНАЛЬНИЙ ПОЯС,  -оãо, -а, ч. * р. ãеосинê-
линальный пояс, а. geosynclinal belt, н. Faltungszone f, Geosyn-
klinalzone f, Faltengürtel m, Geosynklinalgürtel m  — лінійно
витяãнóтий стрóêтóрний елемент теêтоносфери з підви-
щеною теêтонічною діяльністю, вóлêанічною аêтивністю
і сейсмічністю. Розташовóються між древніми êонтинен-
тальними платформами або між платформами і ложем
оêеанó, вêлючаючи острівні дóãи, ãлибоêоводні жолоби,
внóтрішні та оêоличні моря. Довжина — деê. десятêів тис.
êм, ширина — сотні (тисячі) êм. В новітній історії Землі
(останні 1,6 млрд р.) розвинóлися п’ять ãоловних Г.п.: Ти-
хооêеансьêий (оточóє Тихий оêеан і відоêремлює йоãо ло-
же від платформ Північної та Південної Америêи, Азії, Авс-
тралії та Антарêтиди), Середземноморсьêий (простя-
ãається через південь Євразії та Півн.-Схід Африêи до
Гібралтарó, з’єднóється з Тихооêеансьêим Г.п. в області
Малайсьêоãо архіпелаãó), Урало-Монãольсьêий (оãинає
Сибірсьêó платформó з заходó і півдня та відоêремлює її від
Сх.-Європейсьêої та Китайсьêо-Корейсьêої платформ), Ат-
лантичний (проходить по óзбережжю материêів та півн-
ічній частині Атлантичноãо оêеанó), Арêтичний (навêоло
Північноãо Льодовитоãо оêеанó). В межах Г.п. розви-
ваються ãеосинêлінальні області та ãеосинêлінальні системи.
Причомó центральнó частинó Г.п. займають більш молоді,
а оêраїннó — старі сêладчасті óтворення. Більша частина
ãеосинêлінальних поясів до сóчасної епохи набóла хараêтерó
сêладчастих ãірсьêих спорóд або молодих платформ. 
ГЕОСИСТЕМИ,  -м, мн. * р. ãеосистеми, а. geosystems, н.
Geosysteme n pl  — природні системи різноãо рівня, що
охоплюють взаємопов’язані частини літосфери, ãідросф-
ери, атмосфери та біосфери. Компоненти ãеосистеми
тісно взаємопов’язані між собою через потоêи речовини та
енерãії, процеси ãравітаційноãо переміщення твердоãо ма-
теріалó, волоãообмін та міãрацію хімічних елементів. 
ГЕОСИСТЕМИ ПРИРОДНО-ТЕХНІЧНІ,  -м, -…-их, мн.
* р. ãеосистемы природно-техничесêие, а. natural and engi-
neering geosystems, н. naturtechnische Geosysteme n pl  — сó-
êóпність взаємодіючих природних і штóчних об’єêтів.
Формóються внаслідоê бóдівн. і еêсплóатації інж. та ін.
спорóд, êомплеêсів і техн. засобів, що взаємодіють з при-
родним середовищем. Стрóêтóра Г.п.-т. вêлючає підси-
стемó природних об’єêтів (ãеол. тіла, ґрóнт, водні джерела
тощо) і підсистемó штóч. об’єêтів (наземні і підземні спо-
рóди, водойми і т.і.). Системотвірні властивості Г.п.-т ви-
являються в процесі взаємодії підсистем і можóть бóти
рóйнóючими, ініціюючими, реãóлюючими і êерóючими. У
залежності від хараêтерó і режимó взаємодії, стадії формó-
вання Г.п.-т. є динамічними, нерівноважними або
êвазірівноважними відêритими системами. Приêладом
Г.п.-т в Уêраїні може слóжити Донбас, Кривбас та ін. 
ГЕОСФЕРИ (ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ),  -р, мн. * р. ãеосфе-
ры, а. geospheres, н. Geosphären f pl, Erdschalen f pl  — êон-
центричні оболонêи, з яêих сêладається Земля. Виділ-
яють зовнішні оболонêи — атмосферó і ãідросферó, та
внóтрішні — земнó êорó, мантію і ядро Землі. Верхня з
внóтрішніх оболоноê (земна êора) відділяється від мантії

поверхнею Мохоровичича. Товщина земної êори під оêеа-
нами 5-10 êм, під ãірсьêими системами — до 60-80 êм.
Мантія Землі, підошва яêої міститься на ãлибині 2900 êм,
поділяється на верхню мантію (товщина 850-900 êм) і
нижню мантію (товщина близьêо 2000 êм). Частинó верх-
ньої мантії, що лежить безпосередньо під земною êорою,
називають сóбстратом. Земна êора разом із сóбстратом
становить літосферó. Середня частина верхньої мантії на-
зивається астеносферою, або шаром Ґóтенберґа, нижня —
шаром Голицина. Ядро Землі має радіóс близьêо 3500 êм;
поділяється на зовнішнє і внóтрішнє (сóб’ядро) ядро. Гео-
сфери різняться між собою бóдовою, фізичними й хіміч-
ними властивостями. Наóêове óявлення про особливості
оêремих ãеосфер базóється ã. ч. на даних ãеофізичних ме-
тодів дослідження. Див. поверхні розділó.
ГЕОТЕКТОНІКА,  -и, ж. * р. ãеотеêтониêа, а. geotectonics,
н. Geotektonik f  — ãалóзь ãеолоãії, що вивчає бóдовó, рóхи і
розвитоê Землі. Див. теêтоніêа.
ГЕОТЕКТУРА,  -и, ж. * р. ãеотеêтóра, а. geotecture, н.
Geotektur f  — найбільші елементи рельєфó Землі (матери-
êи, оêеанічні западини), óтворення яêих зóмовлене фаêто-
рами заãальнопланетарноãо масштабó. Те саме, що й мор-
фотеêтóра. 
ГЕОТЕРМА,  -и, ж. * р. ãеотерма; а. geotherm; н. Geother-
me f  — змiна природної температóри надр Землi з ãлиби-
ною.
ГЕОТЕРМАЛЬНІ РЕСУРСИ,  -их, -ів, мн. * р. ãеотер-
мальные ресóрсы; а. geothermal resources; н. geothermale Re-
serven f pl, geothermale Ressourcen f pl — запаси ãлибинноãо
тепла Землі, еêсплóатація яêих еêономічно доцільна сó-
часними технічними засобами. Потенційна частêа Г.р. ó
заãальномó паливно-енерãетичномó балансі промислово
розвинóтих êраїн (Італії, США, Японії) оцінюється в 5–
10%. З óдосêоналенням техніêи і технолоãії еêсплóатації
цей відсотоê може бóти збільшено до 50% і більше. Розрі-
зняють Г.р. (термальні води), що містяться в природних пі-
дземних êолеêторах, і петроãеотермальні ресóрси, яêі аêó-
мóльовані в наãрітих (до 350°С і більше) блоêах і праêтич-
но безводних (т.зв. сóхих) ãірсьêих порід. Технолоãія видо-
бóвання петроãеотермальних ресóрсів основана на ство-
ренні штóчних цирêóляційних систем (таê званих тепло-
вих êотлів). Праêтичне значення мають  ã і д р о ã е о т е р м
а л ь н і  р е с ó р с и, стійêий режим яêих, відносна просто-
та видобóвання і значні площі розповсюдження дали змоãó
виêористати ці води для теплопостачання (при темпера-
тóрах від 40 до 100–150°С) і вироблення елеêтроенерãії
(150–300°С). Г.р. приóрочені до тріщинóватих водона-
пірних систем, що належать до районів сóчасноãо вóлêані-
змó і сêладчастих зон, підданих впливові найновіших теê-
тонічних рóхів, а таêож до пластових водонапірних систем,
розташованих ó депресійних зонах, представлених вели-
êими товщами осадових відêладів мезозойсьêоãо і êайно-
зойсьêоãо віêів. Тріщинóваті водонапірні системи розви-
нóті лоêально в значних зонах теêтонічних розломів. При
виêористанні Г.р. внаслідоê êорозійної аêтивності вод
відбóвається хімічне і теплове забрóднення навêолишньо-
ãо середовища. З метою охорони середовища термальні во-
ди після їх виêористання зновó запомповóють ó продóê-
тивні пласти (тріщинóваті зони). Боротьба з êорозійним
впливом природних енерãоносіїв на óстатêóвання, прила-
ди, êонстрóêційні матеріали вирішóється на стадіях проеê-
тóвання і еêсплóатації êонêретних об’єêтів шляхом дода-
вання хімічних реаґентів до енерãоносія, попередньої де-
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ãазації, а таêож підбором відповідних êорозійностійêих
металів і поêриттів. В.С.Бойêо.
ГЕОТЕРМІЧНИЙ ҐРАДІЄНТ,  -оãо, -а, ч. * р. ãеотерми-
чесêий ãрадиент, а. gеоthermal gradient, н. geothermische Teu-
fenstufe f,  geothermischer Gradient m  — приріст температó-
ри на êожні 100 м при заãлибленні в Землю нижче від зони
постійних температóр. Залежить від басейнó розробêи ê.ê.
У середньомó Г.ґ. дорівнює 3°C. Г.ґ. залежить від ãеолоãі-
чної бóдови, теплопровідності ãірсьêих порід, цирêóляції
підземних вод, близьêості вóлêанічних зон і т.д. Напр.,
при надãлибоêомó бóрінні на Кольсьêомó п-ові виявлено,
що Г.ґ. (на 100 м) спочатêó збільшóється від 1°С ó верхніх
ãоризонтах до 2,5°С на ãлибині 5 êм, а потім зменшóється
до 1,6°С на ãлибині 11 êм. 
ГЕОТЕРМІЧНИЙ СТУПIНЬ,  -оãо, -я, ч. * р. ãеотермичес-
êая стóпень; а. gеоthermal degree, geothermic step; geothermic
degree; н. geothermische Tiefenstufe f, geothermische Stufe f, ge-
othermischer Grad m  — 1) Інтервал ãлибини земної êори в
метрах, на яêомó т-ра підвищóється на 1°С, або віддаль, на
яêó треба заãлибитись по вертиêалі в надра Землі (нижче
від зони постійних температóр), щоб температóра зросла
на 1°С. У середньомó дорівнює 33 м. Коливається в межах
5-150 м. 2) Величина, обернена до ãеотермiчноãо ґрадiєнта.
ГЕОТЕРМІЧНІ ПОШУКИ РОДОВИЩ,  -их, -ів, -…, мн.
* р. ãеотермичесêие поисêи месторождений, а. geothermal
exploration of deposits, н. geothermische Vorkommenprospektion
f, geothermisches Aufsuchen n der Lagerstätten f pl  — метод
розвідóвальної ãеофізиêи, оснований на вимірюванні пара-
метрів ãеотерміч. поля (т-ри порід, ґрадієнта тепловоãо по-
тоêó). Виêористовóється для виявлення ãідроãеотермальних
родовищ, пошóêів і розвідêи родов. нафти і рóд, вивчення
ãеол. бóдови територій, а таêож для вирішення завдань ãео-
êріолоãії, ãідроãеолоãії, інж. ãеолоãії, бóдівництва ãірн. підпр-
иємств. При Г.п.р. проводять ãеотермічнó зйомêó, інтерпр-
етацію аномалій і побóдовó êарт, розрізів і ãеотерміч. моде-
лей об’єêтів, що вивчаються. Розрізняють аероãеотермічнó,
морсьêó, автомобільнó, пішохіднó і свердловиннó ãеотермі-
чнó зйомêó. Метод розвинóто в 60-х рр. ХХ ст.
ГЕОТЕРМIЯ, ГЕОТЕРМІКА,  -ії, -êи, ж. * р. ãеотермия,
а. geothermy, н. Geothermie f, Geothermik f  — ãалóзь ãеофіз-
иêи, що вивчає теплове поле Землі, яêе формóється під
впливом внóтрішніх джерел тепла та сонячноãо випромін-
ювання. Зовнішнє джерело — сонячна радіація, що про-
ниêає на ãлибинó деê. м. Внóтр. джерела: розпад радіоа-
êтивних ізотопів U, Th, К, ãравітаційна диференціація ре-
човини, приливне тертя, метаморфізм і фазові переходи.
Більшість дослідниêів ãол. джерелом внóтр. тепла вважа-
ють розпад радіоаêтивних елементів, повсюдно розсіяних
ó породах земної êори і верх. мантії; на дóмêó інших, осн.
роль відіãрає ãравітац. диференціація речовини. Величина
щільності тепловоãо потоêó з надр ó ãлибоêоводних оêе-
аніч. западинах становить 28-65 мВт/м2, в межах щитів
29-49 мВт/м2, в ãеосинêлінальних областях і серединно-оêе-
аніч. хребтах 100-300 мВт/м2; сер. значення по земній êóлі
64-75 мВт/м2, що в деêільêа десятêів тис. раз менше пото-
êó променистої енерãії від Сонця.
ГЕОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -их,
-стей, -…, мн. * р. ãеотехничесêие свойства ãорных пород, а.
geotechnical properties of rocks, н. geotechnische Eingenschaften
f pl der Gesteine n pl  — фізиêо-механічні властивості
ãірсьêих порід, що розãлядаються в механіці ãірсьêих порід,
зоêрема їхня стійêість та здатність до обвалення.
ГЕОТЕХНОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. ãеотехнолоãия, а. geotech-

nology, н. Geotechnologie f  — хімічні, фізиêо-хімічні, біо-
хімічні й міêробіолоãічні методи безшахтноãо (переважно
за допомоãою бóрових свердловин) видобóвання êорисних
êопалин на місці їх заляãання. Геотехнолоãічними проце-
сами є вилóãовóвання баêтеріальне баãатоêомпонентних
сполóê (розчинення їх міêроорãанізмами ó водномó сере-
довищі) з вилóченням потрібних хімічних елементів, підзе-
мна ãазифіêація вóãілля, розплавлення сірêи ãарячою во-
дою тощо. Методи ãеотехнолоãії застосовóють на родови-
щах з невелиêим вмістом êорисних êопалин, при тонêих
пластах ê.ê., при наявності розсіяних елементів.
ГЕОФІЗИКА,  -и, ж. * р. ãеофизиêа, а. geophysics, н. Geo-
physik f  — наóêа про фізичні властивості Землі та фізичні
процеси, що відбóваються в її оболонêах (ãеосферах).
Сêладається з фізиêи Землі, що об’єднóє ãравіметрію, зем-
ний маãнетизм, ãеоелеêтриêó, сейсмолоãію, ãеотермію та
радіометрію, фізиêи водойм і фізиêи атмосфери. За
іншою схемою Г. вêлючає розділи: сонячно-земна фізиêа,
фізиêа атмосфери, ãідрофізиêа і фізиêа “твердої" Землі,
розвідóвальна Г., промислова Г., обчислювальна Г. 
Фізиêа Землі (Г. ó вóзьêомó значенні слова) являє êомп-

леêс наóê, що вивчають бóдовó та еволюцію т. зв. твердої
Землі, її сêлад, властивості, процеси в надрах і ін. У залеж-
ності від предмета дослідження ó фізиці Землі виділяють
самост. велиêі розділи: сейсмолоãію, ãравіметрію, ãеомаãне-
тизм, ãеотермію, ãеоелеêтриêó, ãеодинаміêó, дослідження
мінералів і ã.п. при висоêомó тисêó і т-рах, а таêож ін.
ãеофіз. наóêи, що виниêли і розвиваються на стиêó з ãеоло-
ãією (теêтоно-фізиêа тощо), математиêою, хімією і т.д.  С
е й с м о л о ã і я — найбільший розділ фізиêи Землі. Сóчас-
на сейсмолоãія займається вимірюваннями та аналізом всіх
видів рóхів ó земній êорі — від природних джерел (зем-
летрóсів) та від штóчних джерел — вибóхів і різноãо типó
вібраторів. Дослідження хараêтерó поширення сейсміч.
хвиль, а таêож вимірювання періодів власних êоливань
Землі дозволили вирішити осн. завдання сейсмолоãії —
побóдóвати ãлобальнó сейсмічнó модель Землі. Вона роз-
поділяє надра на специфічні зони за ãóстиною речовини,
тисêом, модóлями прóжності та ін. Вивчення землетрóсів
вêлючає виявлення їх ãеоãр. поширеності і зв’язêи з реãі-
ональними особливостями, розподіл їх за енерãіями,
розробêó теорії підãотовêи і механізмó землетрóсó, êри-
теріїв проãнозó — аналіз їх передвісниêів. Г р а в і м е т р і я
вивчає ãравітаційне поле Землі, йоãо просторовó змінó.
Гравітац. поле відображає хараêтер розподілó маси в над-
рах планети і тісно пов’язане з її формою. Відсóтність
зв’язêó ãравітац. аномалій з ãол. топоãрафіч. особливостя-
ми Землі — оêеанами і êонтинентами — дозволило зроби-
ти висновоê, що êонтинентальні  області ізостатично
сêомпенсовані. Невелиêі лоêальні або реãіональні відх-
илення ãравітаційноãо поля Землі зóмовлені лоêальними
порóшеннями ізостазії. Сóчасні ãравіметри висоêої чóтли-
вості дозволили óперше зареєстрóвати тимчасові зміни
ãравітаційноãо поля, яêі зóмовлені нерівномірністю обер-
тання Землі. Гравіметрія тісно пов’язана з топоãрафією і
ãеодезією. Г е о м а ã н е т и з м  вивчає ãеомаãнітне поле і
йоãо просторово-часові варіації. Віêові варіації відображ-
ають сêладнó êартинó ãідромаãнітних течій і êоливань в
ядрі Землі, де розташовані джерела власне ãеомаãнітноãо
поля. Варіації можóть таêож виниêати яê резóльтат елеêт-
ромаãнітної взаємодії на межі ядро-мантія. Джерела добо-
вих і більш êоротêих варіацій ãеомаãнітноãо поля знахо-
дяться в атмосфері і маãнітосфері. Ці варіації індóêóють
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телóричні стрóми ó верх. шарах Землі. Г е о т е р м і я вив-
чає тепловий стан, розподіл т-ри і її джерел в надрах і теп-
ловó історію Землі. Питання про розподіл т-р тісно
пов’язане з розподілом джерел тепла в ãлибинах Землі, що
має фóндаментальне значення для бóдь-яêих ãіпотез про
бóдовó і еволюцію планети. Г е о е л е ê т р и ê а вивчає
елеêтричні властивості, ã.ч. елеêтропровідність оболоноê
Землі. Елеêтророзвідêа застосовóється при пошóêах на-
фтоãазових, рóдних та ін. родов., а таêож при ãідро-ãеол. та
інж.-ãеол. дослідженнях. Г е о д и н а м і ê а  вивчає метода-
ми механіêи сóцільних середовищ і нерівноважної термо-
динаміêи властивості і процеси, що протіêають ó “твердій"
Землі, а таêож зв’язêи теêтоніч., маãматич. і метаморфіч.
процесів з ãлибинними. При цьомó досліджóються явища і
процеси різних просторових і часових масштабів — від
ãлобальних (фіãóра Землі, власні êоливання Землі, дрейф
êонтинентів) до лоêальних процесів в осередêах зем-
летрóсів, шарах ã.п., шахтах, свердловинах і т.п. Д о с л і д ж
е н н я  м і н е р а л і в   і  ã і р с ь ê и х  п о р і д  п р и   в и с о ê
и х  т и с ê а х   т а   т е м п е р а т ó р а х  — важлива ãалóзь Г.
У статич. óстановêах бóли вивчені фазові перетворення
осн. породоóтворюючих мінералів мантії (олівінів, піро-
êсенів, ґранітів) і отримані відповідні фазові діаãрами до
тисêó ~ 3 х104 МПа і т-р ~ 1600 °С. Ці резóльтати бóли ви-
êористані для фіз. інтерпретації природи перехідної зони
мантії. У лабораторних óстановêах бóли виêонані ãлибоêі
дослідження базальтів ó зв’язêó з розв’язанням проблеми
їх óтворення і взаємодії при рóхó від джерела маãми до по-
верхні Землі. Вивчені реолоãічні параметри мінералів і ã.п.
при  ~ 1600 °С і тисêó в деê. сотень МПа.
Співпраця в ãалóзі наóê про Землю здійснюється рядом

міжнар. наóê. союзів. Міжнар. ãеодезич. і ãеофіз. союз
(МГГС) об’єднóє діяльність міжнар. асоціацій (ãеодезії,
сейсмолоãії і фізиêи надр Землі, вóлêанолоãії і хімії надр
Землі і ін.). У рамêах МГГС здійснюються міжнар. заходи
і проãрами вивчення Землі — Міжнар. ãеофіз. ріê, Мі-
жнар. ріê ãеофіз. співробітництва, проеêти “Верхня ман-
тія Землі", “Літосфера" та ін. Геофізичні дослідження в
Уêраїні проводять Інститóт ãеофізиêи ім. С.І.Сóбботіна
НАН Уêраїни, óстанови Міністерства ãеолоãії, вóзи та інші
заêлади.
ГЕОФІЗИКА ЛАНДШАФТІВ (ФІЗИКА ЛАНД-
ШАФТІВ),  -и, -…, ж. (-и, -…, ж.)* р. ãеофизиêа ландшаф-
тов (физиêа ландшафтов), а. landscape physics, н. Land-
schaftsgeophysik f (Landschaftphysik f)  — ãалóзь ландшаф-
тознавства, що за допомоãою фізичних методів вивчає
процеси, яêі відбóваються ó томó чи іншомó природно-те-
риторіальномó êомплеêсі. Г.л. досліджóє процеси обмінó
та переносó речовини й енерãії в ãеоãрафічній оболонці та між
êомпонентами природно-територіальних êомплеêсів при
їх взаємодії.
ГЕОФІЗИКА ПРОМИСЛОВА,  -и, -ої, ж. *р. ãеофизиêа
промышленная; а. well logging; н. Feldgeophysik f, Bohrloch-
geophysik f  — ãеофізичне дослідження ó свердловинах, що
проводяться з метою пошóêó, розвідêи та еêсплóатації на-
фтових і ãазових родовищ. При вирішенні задач Г.п. засто-
совóється êомплеêс ãеофізичних досліджень ó свердлови-
нах, що вêлючає елеêтричний êаротаж (бічне êаротажне
зондóвання, міêроêаротаж, бічний міêроêаротаж тощо),
елеêтромаãнітний êаротаж (індóêційний êаротаж, ді-
елеêтричний та інші види), радіоаêтивний êаротаж (ней-
тронний, ãамма-êаротаж, ãамма-ãамма-êаротаж тощо),
аêóстичний êаротаж та ãазовий êаротаж, а таêож випро-

бовóвання пластів, відбирання зразêів порід зі стіноê
свердлильними (свердлóючими та стріляючими ґрóнтоно-
сами), вимірювання діаметра свердловини тощо. Виêорис-
товóються таêож нові методи ãеофізичних досліджень
ãеолоãічних розрізів нафтових та ãазових свердловин;
ядерно-маãнітний, ãідродинамічний êаротаж (визначення
пластовоãо тисêó в різних точêах пласта) тощо.
ГЕОФІЗИЧНА АНОМАЛІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãеофизичесêая
аномалия, а. geophysical anomaly; н. geophysikalische Anoma-
lie f  — відхилення від нормальноãо хараêтерó розподілó
фізичних полів Землі, зóмовлені неоднорідністю її бóдови
й різноманітністю мінеральної речовини, з яêої вона сêла-
дається. Розрізняють ãеофізичні аномалії ãравітаційні, маã-
нітні, сейсмічні, елеêтричні та ін. У ãірн. справі на основі
аналізó й інтерпретації Г.а. вивчаються особливості ãеол.
бóдови оêолиць ãірн. виробоê і свердловин, а таêож масивів
порід, що заляãають між ãірн. виробêами, свердловинами і
денною поверхнею. Це дозволяє вирішóвати завдання по-
шóêів і розвідêи ê.ê., техн. обслóãовóвання діючих ãірнич-
одоб. підприємств, інж. ãеолоãії і ãідроãеолоãії. Таê, за маãн-
ітними аномаліями фіêсóються поêлади сильномаãнітних
рóд (маãнетитó), за аномаліями присêорення сили тяжі-
ння при ãравітаційномó êаротажі виділяються рóдні поê-
лади  з велиêою ãóстиною речовини, визначаються їх фор-
ма і розміри; за аномаліями поãлинання радіохвиль вияв-
ляються рóдні зони ê.ê., за аномаліями поãлинання сейс-
міч. хвиль проводиться виявлення підземних порожнин і
зон обвалення; за терміч. аномаліями виявляються осеред-
êи підземних пожеж; за аномаліями висоêої провідності
при ã.п. фіêсóються рóдні тіла, напрям і швидêість рóхó
підземноãо водноãо потоêó.
ГЕОФІЗИЧНИЙ КАНАЛ ЗВ’ЯЗКУ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р.
ãеофизичесêий êанал связи, а. geophysical communication
channel, н. geophysikalischer Kommunikationskanal m  — сó-
êóпність пристроїв для передачі інформації через ãірсьêі
породи і завали шляхом прослóховóвання шóмів (óдарів,
розмов і т.і.) за допомоãою сейсмічної техніêи.
ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СВЕРДЛОВИНАХ,
-их, -нь, -…, мн. * р. ãеофизичесêие исследования в сêважи-
нах; а. geophysical exploration in wells; н. geophysikalische
Untersuchungen f pl in Sonden f pl  — ãрóпа методів, основа-
них на вивченні природних і штóчно створюваних фізи-
чних полів (елеêтричних, аêóстичних і ін.), фізичних
властивостей ãірсьêих порід, пластових флюїдів, вмістó і
сêладó різних ãазів ó бóровомó розчині. Застосовóються для
вивчення ãеолоãічноãо розрізó свердловин і масивó ãірсьêих
порід ó навêолосвердловинномó і міжсвердловинномó
просторах, êонтролю технічноãо станó свердловин і
розробêи нафтових та ãазових родовищ. Геофізичні дослі-
дження, що проводяться для вивчення ãеолоãічноãо розр-
ізó свердловин, називаються êаротажем, яêий здійснюєт-
ься елеêтричними, елеêтромаãнітними, маãнітними,
аêóстичними, радіоаêтивними (ядерно-ãеофізичними) та
іншими методами. При êаротажі з допомоãою приладів,
що опóсêаються ó свердловинó на êаротажномó êабелі,
вимірюються ãеофізичні хараêтеристиêи, яêі залежать від
одноãо чи сóêóпності фізичних властивостей ãірсьêих
порід та їх розташóвання в розрізі свердловини. У свердло-
винні прилади входять êаротажні зонди (пристрої, що
містять джерела і приймачі досліджóваноãо поля), сиãна-
ли яêих по êабелю безперервно або дисêретно передають-
ся на поверхню і реєстрóються наземною апаратóрою ó
виãляді êривих або масивів цифрових даних. Розробля-
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ються способи êаротажó, яêі можна проводити в процесі
бóріння пристроями, занóреними ó свердловинó на бóриль-
них трóбах. При елеêтричномó êаротажі вивчають пито-
мий елеêтричний опір, дифóзійно-адсорбційнó і штóчно
виêлиêанó елеêтрохімічнó аêтивності порід і т.п. Для виз-
начення питомоãо опорó застосовóють боêове êаротажне
зондóвання (вимірювання триелеêтродними ґрадієнт-
зондами різної довжини), боêовий êаротаж (вимірюва-
ння зондами з фоêóсóванням стрóмó), міêроêаротаж і бо-
êовий міêроêаротаж. Відмінність ó дифóзійно-адсорбці-
йній аêтивності порід виêористовóється в êаротажі само-
чинної поляризації, а здатність порід поляризóватися під
дією елеêтричноãо стрóмó — в êаротажі виêлиêаної по-
ляризації, основаномó на різниці потенціалів, що виниê-
ли на поверхні êонтаêтів рóд (напр., сóльфідних), вóãілля з
іншими ãірсьêими породами. При елеêтромаãнітномó êаро-
тажі вивчається питома елеêтрична провідність (індóêц-
ійний êаротаж), маãнітне сприймання (êаротаж маãні-
тноãо сприймання — КМС) і діелеêтрична прониêність
(діелеêтричний êаротаж — ДК) ãірсьêих порід індóêцій-
ними зондами на різних частотах 1 êГц (КМС), 100 êГц і
40 МГц (ДК). При êаротажі маãнітномó  вимірюється
маãнітне сприймання порід і хараêтеристиêи маãнітноãо
поля. Аêóстичний êаротаж базóється на реєстрації швид-
êості, амплітóди та інших параметрів прóжних хвиль óль-
тразвóêовоãо і звóêовоãо діапазонó. При êаротажі
радіоаêтивномó (ядерно-ãеофізичномó) ó свердловинах
виміряють хараêтеристиêи йонізóючоãо випромінювання.
Широêо виêористовóється вивчення хараêтеристиê ней-
тронноãо і ãамма-випромінювання, яêі виниêають ó поро-
дах при опромінюванні їх стаціонарним джерелом ней-
тронів (êаротаж нейтрон-нейтронний і нейтронний ãам-
ма-êаротаж) або джерелами ãамма-випромінювання (ãам-
ма-ãамма-êаротаж). Модифіêації радіоаêтивноãо êаро-
тажó застосовóються з імпóльсними джерелами ней-
тронів (імпóльсний нейтрон-нейтронний êаротаж, імпóл-
ьсний нейтронний ãамма-êаротаж) і ãамма-випромін-
ювання (імпóльсний ãамма-ãамма-êаротаж). Природне
ãамма-випромінювання порід досліджóється в ãамма-êаро-
тажі. В аêтиваційномó радіоаêтивномó êаротажі вивча-
ються хараêтеристиêи випромінювання штóчних радіоа-
êтивних ізотопів, що виниêають ó породах при опромін-
юванні їх джерелом йонізóючоãо опромінювання.
Ядерно-маãнітний êаротаж базóється на спостереженні
за зміною елеêтрорóшійної сили, яêа виниêає в êотóшці
зонда в резóльтаті вільної прецесії протонів ó імпóльсномó
маãнітномó полі. Каротаж ãазовий забезпечóє вивчення
фізичними методами вмістó і сêладó вóãлеводневих ãазів і
бітóмів ó бóровомó розчині, а таêож параметрів, що дають
хараêтеристиêó режимó бóріння. Іноді здійснюють дослі-
дження, що ґрóнтóються на визначенні механічних влас-
тивостей порід ó процесі бóріння (êаротаж механічний).
Навêолосвердловинні і міжсвердловинні дослідження ба-
зóються на вивченні в масивах ãірсьêих порід особливостей
природних чи штóчно створених ãеофізичних полів: маãн-
ітноãо (свердловинна маãніторозвідêа), ãравітаційноãо
(свердловинна ãравірозвідêа), поширення радіохвиль (ра-
діохвильовий метод — РХМ), прóжних хвиль (аêóстичне
просвітлювання), постійноãо або низьêочастотноãо елеê-
тричноãо (метод зарядженоãо тіла), нестаціонарноãо
елеêтромаãнітноãо (метод перехідних процесів); п’єзо-
елеêтричноãо ефеêтó, що виниêає в ãірсьêих породах під
дією прóжних êоливань (п’єзоелеêтричний метод); потен-

ціалів виêлиêаної поляризації, що виниêають на êонтаêті
рóдноãо тіла в резóльтаті дії джерела стрóмó в свердловині
або на поверхні Землі (êонтаêтний метод поляризаційних
êривих) і ін. У радіохвильових методах розвідêи (РХМ)
джерело елеêтромаãнітних êоливань (частота 0,16-37
МГц) розташовóється ó свердловині; реєстрація здійснюєт-
ься за допомоãою приймачів (антен) в цій же свердловині
(навêолосвердловинні дослідження) або в сóсідній (мі-
жсвердловинні дослідження). У деяêих випадêах поле
спостеріãається на поверхні Землі. При розвідці аêóстич-
ним просвітлюванням збóдження і спостереження хвиль
здійснюється таê само, яê ó РХМ. У методі зарядженоãо
тіла елеêтрод розміщóють ó свердловині навпроти рóдноãо
тіла; спостереження виêонóють ó свердловині або на по-
верхні. Методи навêолосвердловинних і міжсвердлови-
нних досліджень дають змоãó виявити і оêонтóрити рóдні
тіла й інші ãеолоãічні óтворення, яêі пройдені свердлови-
ною або наявні біля неї. При êонтролі технічноãо станó
свердловини вимірюють її зенітний êóт і азимóт (інêліном-
етрія), середній діаметр (êавернометрія) і відстань від осі
приладó до стінêи свердловини (профілеметрія), темпера-
тóрó (термометрія), питомий елеêтричний опір бóровоãо
розчинó (резистометрія), визначають висоти підняття це-
ментó в затрóбномó просторі свердловини і йоãо яêість
(êонтроль цементóвання) за даними êривих аêóстичноãо
та ãамма-ãамма-êаротажó і ін. При розробці родовища
реєстрóють швидêості переміщення рідини ó свердловині
(витратометрія), в’язêість наповнюючої рідини (вісêоз-
иметрія), вміст води в останній (волоãометрія), тисê по
стовбóрó (барометрія) та ін. Відбір проб флюїдів з пласта
(випробóвання пластів) виêонóється випробóвачами
пластів, яêі на êаротажномó êабелі опóсêаються ó свердло-
винó на заданó ãлибинó. Після цьоãо блоê відборó (баш-
маê) притисêається до стінêи свердловини і êóмóлятивною
перфорацією створюється дренажний êанал між пластом і
приладом для подачі флюїдó в приймальний балон приладó.
Зразêи порід зі стіноê свердловин відбирають стріляючими
ґрóнтоносами і свердлильними êерновідбірниêами. При
аналізі проб визначається вміст нафти, ãазó і води, а таêож
êомпонентний сêлад ãазó, що дає можливість оцінити на-
фтоãазоносність пласта, літолоãію, наявність вóãлеводнів,
а іноді й êоефіцієнт пористості породи.
Геофізичні дослідження застосовóють при пошóêах і

розвідці нафти і ãазó (промислова ãеофізиêа), вóãілля (вóã-
ільна свердловинна ãеофізиêа), рóд і бóдівельних ма-
теріалів (рóдна свердловинна ãеофізиêа) і води (ãеофізичні
дослідження ãідроãеолоãічних свердловин). Одержані дані
забезпечóють розчленóвання розрізó свердловин на плас-
ти, визначення їх літолоãії і ãлибини заляãання, виявлен-
ня êорисних êопалин (нафти, ãазó, вóãілля і ін.), êореляцію
розрізів свердловин, оцінêó параметрів пластів для підр-
ахóнêó запасів (ефеêтивнó товщинó, вміст êорисних êопа-
лин), визначення об’ємó поêладó нафти, ãазó, вóãілля або
рóдноãо тіла, оцінêó фізиêо-механічних властивостей порід
при бóдівництві різних спорóд і ін. Геофізичні дослідже-
ння — основний спосіб ãеолоãічної доêóментації розрізів
свердловин, що дає велиêий еêономічний ефеêт за рахóноê
сêорочення відборó êерна і êільêості випробóвань пластів.
Підвищення ефеêтивності ãеофізичних досліджень
пов’язано з розробêою і впровадженням нових методів, а
таêож з óдосêоналенням методиêи і техніêи досліджень;
впровадженням машинних методів обробêи та інтерпрет-
ації даних, óтворення цифрових êаротажних лабораторій,
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êерованих бортовою ЕОМ, êомплеêсних ãеолоãо-ãеохі-
мічно-ãеофізичних інформаційно-вимірювальних і об-
робляючих êомплеêсів, висоêоточних і термобаростійêих
êомплеêсних свердловинних приладів та ін. В.С.Бойêо.
ГЕОФЛЕКСУРА,  -и, ж. * р. ãеофлеêсóра, а. geoflexure, н.
Geoflexur f  — тип флеêсóри, яêий виражається в рельєфі ó
виãляді велетенсьêоãо протяжноãо óстóпó. Виділяють
êонтинентальні ãеофлеêсóри та внóтрішньоêонтине-
нтальні ãеофлеêсóри (напр., óстóп між Західно-Сиб-
ірсьêою рівниною і Середньо-Сибірсьêим плосêоãір’ям,
яêий підêреслений долиною Єнісею).
ГЕОФОН,  -а, ч. * р. ãеофон, а. geophone, н. Geophon n  —
приймач звóêових хвиль, що поширюються ó верхніх ша-
рах земної êори. Принцип дії найдосêоналіших ãеофонів
поляãає ó перетворенні êоливань ґрóнтó (від проходження
звóêової хвилі) на êоливання елеêтричноãо стрóмó, яêі пі-
дсилюються і реєстрóються. Геофони застосовóють при
розвідóванні ãірсьêих порід, під час ãірничорятóвальних
робіт тощо.
ГЕОХІМІЧНА АНОМАЛІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãеохимичесêая
аномалия, а. geochemical anomaly; н. geochemische Anomalie f 
— ділянêа земної êори (або поверхні Землі), яêа сóттєво
відрізняється êонцентраціями певних хім. елементів або їх
сполóê. Сóпроводжóє рóдні тіла, нафтові або ãазові поêла-
ди.
ГЕОХІМІЧНА ЗЙОМКА,  -ої, -и, ж.  — Див. зйомêа ãеох-
імічна.
ГЕОХІМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ,  -ої, -ії,
-…, ж. * р. ãеохимичесêая êлассифиêация элементов, а.
geochemical classification of elements, н. geochemische Elemen-
tenklassifizierung f  — êласифіêація хім. елементів на основі
спільних заêономірностей поведінêи в ãеол. процесах. За-
ãальноприйнятими є êласифіêації В.І.Вернадсьêоãо
(1922, 1927) і В.М.Гольдшмідта (1924). В основó своєї êла-
сифіêації Вернадсьêий поêлав 4 принципи, що визнача-
ють історію елементів ó земній êорі: хім. аêтивність, óчасть
ó циêлічних процесах ó біосфері, переваãа розсіяноãо ста-
нó, висоêа радіоаêтивність. Ним бóли виділені ãрóпи: бла-
ãородних ãазів (Не, Ne, Аr, Кr, Хе); блаãородних металів
(Ru, Rh, Pd, Оs, lr, Pt, Au, Ag); циêлiч. елементів (Н, Na,
K, Cu, Mg, Ca, Zn, В, Al, C, Si, Ti, Zr, Pb, N, Р, V, O, S, Cr,
Mo, F, Cl, Mn, Fe, Co, Ni і ін.); розсіяних елементів (Li, Rb,
Cs, Sc, Y, Ga, In, TI, Br, J); сильнорадіоаêтивних елементів
(Po, Rn, Ra, Ac, Th, Pa, U); рідêісноземельних елементів
(La, Се, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu).
Гольдшмідт поділив всі елементи на ãрóпи відповідно до
стійêості різних типів їх сполóê ó природі. В основó бóли
поêладені заêони розподілó елементів по трьох принци-
пових фазах метеоритів: силіêатної (êисневої), сóльфідної
і металевої. “Еталоном", відносно яêоãо êласифіêóють всі
елементи, є Fe — елемент з висоêою поширеністю, що
входить до сêладó всіх принципових фаз метеоритів.
Відповідно виділені: літофільні елементи, яêі збаãачóють
силіêати (О, Lі, Na, К, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Bа, В, Al, Y,
TR, Si, Ti, Zr, Hf, Th, U, Nb, Та, W і ін.); хальêофільні еле-
менти, що збаãачóють сóльфіди (S, Se, Те, As, Sb, Bi, Cu,
Ag, Zn, Cd, Hg, In, TI і ін.), і cидерофільні елементи, що
збаãачóють металіч. фазó (Ni, Со, Р, С, Ru, Rh, Pd, Оs, lr,
Pt, Au, Mo). Ряд елементів з проміжними властивостями
потрапили в деê. ãрóп: Ga, Ge, Sn, Nb, Та, W. Крім тоãо,
Гольдшмідт виділив додатêові ãрóпи елементів: ат-
мофільні, для яêих в óмовах земної поверхні хараêтерний
ãазоподібний стан і наêопичення в атмосфері (Н, N, С, О,

Cl, Br, J та інертні ãази), і біофільні елементи, що є ãол.
êомпонентами орãанізмів (С, Н, О, N, Р, S, Cl, J, В, Ca,
Mg, К, Na, V, Мn, Fe, Cu). Повторення елементів ó різних
ãрóпах природне, осêільêи при  виділенні додатêових ãрóп
виêористані різні принципи. Ця êласифіêація дозволяє
передбачити ãол. тип хім. сполóê елементів ó природі і тим
самим чинниêи, що приводять до їх êонцентрації. Таê,
хальêофільні елементи êонцентрóються ó виãляді êомпо-
нентів сóльфідних рóд, більшість сидерофільних елементів
(Au, ãрóпа Pt) êонцентрóються в самородномó стані;
літофільні елементи наãромаджóються в сêладі ãол. або
дрóãорядних мінералів маãматичних і осадових порід. 
ГЕОХІМІЧНЕ ПОЛЕ,  -оãо, -я, с. * р. ãеохимичесêое поле,
а. geochemical field, н. geochemisches Feld n  — поле розмі-
щення êорисних або шêідливих ãеохімічних елементів ó
межах зони зрóденіння. В бóдь-яêомó плосêомó перерізі
Г.п. розміщення поêазниêа виражається системою ізоліній
— фóнêцією топоãрафічноãо порядêó. 
ГЕОХІМІЧНІ БАР’ЄРИ,  -их, -ів, мн. * р. ãеохимичесêие
барьеры, а. geochemical barriers, н. geochemische Barrieren f
pl  — ділянêи земної êори, для яêих хараêтерна зміна сті-
йêої ãеохім. обстановêи іншою. При цьомó відбóвається
зменшення міãрац. здатності оêр. елементів та їх вибірê-
ове наêопичення аж до óтворення пром. рóдних тіл. На
поєднанні природи Г.б. та сêладó вод основана ãеохім.
систематиêа êонцентрації елементів на Г.б., яêа вêлючає
понад 100 їх видів. Знання цих видів дозволяє проãнозóва-
ти параãеннó асоціацію хім. елементів ó рóдах, êомплеêсно
виêористати мінеральнó сировинó. 
ГЕОХІМІЧНИЙ БАР’ЄР СУЛЬФАТНИЙ — óтворюється
ó місцях зóстрічі сóльфатних вод з водами, яêі містять Ba,
Sr, Ca. При цьомó протіêають обмінні реаêції, під час яêих
з води випадають сóльфати лóжноземельних металів. У
резóльтаті спостеріãається ґіпсóвання та êальцитизація
порід, формóються епіãенетичні барити, целистини,
стронціаніти.
ГЕОХІМІЧНІ ЕПОХИ,  -их, -х, мн. * р. ãеохимичесêие эпо-
хи, а. geochemical epochs, н. geochemische Epochen f pl  —
етапи ãеол. історії, для яêих хараêтерне наêопичення оêр.
елементів та їх поєднань. Поняття Г.е. введене О.Є.Ферс-
маном (1934). Особливий інтерес являють Г.е., в яêі відб-
óвалося наêопичення певних елементів з формóванням
рóдних тіл, родовищ або цілих рóдоносних провінцій. На-
пр., епоха формóвання найбільших родов. залізистих
êварцитів (Криворізьêий залізорóдний бас. в Уêраїні, Вер-
хнє оз. в США, Мінас-Жерайс ó Бразилії), яêа мала місце
праêтично на всіх êонтинентах ó верх. археї — ниж. і сер.
протерозої, пов’язóється з наêопиченням в атмосфері віл-
ьноãо О2; внаслідоê оêиснення заліза йоãо оêсиди випали
ó виãляді осадів (до цьоãо залізо наãромаджóвалося в оêеані
ó виãляді біêарбонатних сполóê). Карбонова епоха зóмов-
лена óтворенням вóãільних поêладів з похованих рослин-
них залишêів і т.д. 
ГЕОХІМІЧНІ КАРТИ (МАПИ),  -их, êарт (мап), мн.  —
Див. êарти ãеохімічні. 
ГЕОХІМІЧНІ ПОШУКИ І РОЗВІДКА РОДОВИЩ КО-
РИСНИХ КОПАЛИН,  -их, -ів, -и, -…, мн. * р. ãеохимичес-
êие поисêи и разведêа месторождений полезных исêопае-
мых, а. geochemical prospecting and exploration of mineral de-
posits, н. geochemisches Aufsuchen n und Erkundung f der La-
gerstätten f pl von nutzbaren Mineralen n pl  — методи, що ба-
зóються на дослідженні заêономірностей розміщення хім-
ічних елементів ó літосфері, ãідросфері, атмосфері й
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біосфері. Проводяться з метою виявлення ê.ê. Відповідно
хараêтерó речовини розрізняють літохімічні, ãідрохімічні,
атмохімічні і біоãеохімічні зйомêи та радіометричні мето-
ди. Найважливіше значення мають літохімічні і радіоме-
тричні методи пошóêів і розвідêи рóдних родов., а таêож
атмохімічні методи пошóêів нафтових і ãазових  родовищ.
Теоретич. основою Г.п.р.р.ê.ê. послóжили роботи видат-
ноãо óêраїнсьêоãо вченоãо В.І.Вернадсьêоãо.  
ГЕОХІМІЧНІ ПРОВІНЦІЇ,  -их, -ій, мн. * р. ãеохимичесêие
провинции, а. geochemical provinces, н. geochemische Provin-
zen f pl  — велиêі ãеохімічно однорідні області з певною
асоціацією елементів, близьêі за розмірами до металоãені-
чних, петроãрафічних, ãідроãеолоãічних та ін. провінцій.
Межі Г.п. нерідêо встановлюються на основі теêтоніч.,
петроãрафіч., металоãеніч. та ін. ознаê. Рідше Г.п. виділ-
яють тільêи за даними ãеохім. досліджень. Хараêтерна
особливість рядó Г.п. — підвищена êонцентрація в них
певних “типоморфних" хім. елементів. Таê, для Кавêазó
типоморфні мідь, молібден і частêово поліметали. Своєр-
ідність оêр. Г.п. визначається їх ãеол. історією, êліматом.
Біоãеохім. провінції хараêтеризóються надлишêом або де-
фіцитом певних елементів, з чим пов’язані деяêі захворю-
вання людей, домашніх тварин і êóльтóрних рослин. Таê,
місцями спостеріãається надлишоê ó ґрóнтах, водах, рос-
линності флóорó (розвивається важêа хвороба — флюо-
роз), молібденó (подаãра), борó (шлóнêово-êишêові хворо-
би), ніêелю (сліпота овець), міді (недоêрів’я домашніх тва-
рин) і т.і. Дефіцит елементів особливо хараêтерний для бі-
оãеохім. провінцій волоãоãо êліматó. Вивчення Г.п. важли-
ве для проãнозóвання родов. ê.ê., охорони довêілля, бо-
ротьби з ендеміч. захворюваннями.
ГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ,  -их, -ів, мн. * р. ãеохимичесêие
процессы, а. geochemical processes, н. geochemische Vorgänge
m pl  — природні хімічні процеси, що відбóваються в над-
рах Землі та на її поверхні, спричиняють міãрацію еле-
ментів і зміни хімічноãо сêладó ãірсьêих порід та мінералів.
Внаслідоê Г.п. óтворюються ãірсьêі породи й мінерали. Г.п.
найбільш вивчені в літосфері, ãідросфері і ниж. шарах ат-
мосфери, менше — ó верх. мантії Землі, а про поведінêó
хім. елементів в ниж. мантії і земномó ядрі є тільêи ãіпот-
ези. Виділяють таêі ãрóпи ãеохімічних процесів: ãіпоãенні
(пов’язані з внóтрішніми джерелами енерãії), ãіперãенні
(поверхневі процеси, джерелом яêих є ã. ч. сонячна енер-
ãія) і техноãенні (зóмовлені ãосподарсьêою діяльністю
людини). За іншою êласифіêацією в залежності від форми
міãрації хім. елементів розрізняють механічні,
фізі.-хімчні, біоãеохімчні і техноãенні Г.п. і їх поєднання.
М е х а н і ч н і — річêова ерозія, дефляція, площинний
змив і óтворення делювію, морсьêа абразія, механічна се-
диментація тощо. З механіч. Г.п. пов’язане óтворення роз-
сипів золота, платини, алмазів та ін. мінералів. Ф і з и ê о
— х і м і ч н і  Г.п. дóже різноманітні — маãматичні, ãідр-
отермальні, метаморфічні, ãіперãенні. Маãматичні про-
тіêають в силіêатних розплавах (маãмі) ó ãлибоêих части-
нах земної êори і верх. мантії, на земній поверхні і дні оêе-
анó (при вóлêаніч. виверженнях). Гідротермальні Г.п. —
нижче поясó холодних підземних вод до ãлибини 8 êм. З
ними пов’язане формóвання різноманітних ãідротермал-
ьних рóдних родов. — осн. джерел міді, свинцю, цинêó, срі-
бла, ртóті, стибію, молібденó, вольфрамó і ін. металів, а та-
êож нерóдної сировини (маãнезитó, хризотил-азбестó то-
що). Метаморфічні Г.п. — зміна маãматичних і осадових
ã.п. в земних ãлибинах під впливом висоêих т-р і тисêó,

частêово розчинів і флюїдів. При цьомó відбóвається роз-
пад первинних і óтворення вторинних мінералів. У резóль-
таті метаморфічних Г.п. ãлини перетворюються в êристал-
ічні сланці, вапняêи — в мармóри, êислі вивержені породи —
в ґнейси і т.д. Гіперãенні Г.п., яê правило, пов’язані з діял-
ьністю живих орãанізмів, тобто носять біоãеохім. хараê-
тер. Менш поширені Г.п., в яêих діяльність живих орãан-
ізмів неістотна або відсóтня, — ãалоãенез, êріоãенез тощо.
Б і о ã е о х і м і ч н і Г.п. хараêтерні для біосфери і зóмов-
лені діяльністю орãанізмів. Сóêóпність живих орãанізмів
(жива речовина — за В.І.Вернадсьêим) — ãол. ãеохім. сила
земної поверхні. У резóльтаті біоãеохім. процесів формó-
ються ґрóнти, êора вивітрювання, частêово êонтинен-
тальні відêлади, хім. сêлад поверхневих, ґрóнтових і не-
ãлибоêих підземних вод. З ними пов’язане óтворення ро-
дов. торфó, вóãілля, ãорючих сланців, можливо таêож на-
фти і ãазó. Біоãеохім. процеси ãрали важливó роль в óтво-
ренні деяêих родов. типó мідянистих та óраноносних пісê-
овиêів, розсипів, формóванні ãеохім. аномалій. Т е х н о ã е н
н і  Г.п. зóмовлені ãосп. діяльністю і охоплюють всю но-
осферó. Вêлючають в себе і механічні, фіз.-хім., і біоã-
еохім. явища, однаê їх природа специфічна. Приêлад тех-
ноãенних Г.п. — отримання Аl та ін. металів ó вільномó
виãляді, синтез речовин, невідомих ó природі, виробниц-
тво радіоаêтивних ізотопів. Аномалії, пов’язані з техно-
ãенними Г.п., можна розділити на ãлобальні (підвищення
вмістó СО2 в атмосфері), реãіональні і лоêальні. Вони
приводять до óтворення техноãенних ґрóнтів, êори вивітр-
ювання, водоносних ãоризонтів, ландшафтів тощо.  
ГЕОХІМІЧНІ ЦИКЛИ,  -их, -ів, мн. * р. ãеохимичесêие
циêлы, а. geochemical cycles, н. geochemische Kreisprozesse m
pl  — сóêóпність послідовних явищ та процесів, що приво-
дять до êрóãообіãó хім. елементів і їх сполóê ó земній êорі.
Уперше поняття Г.ц. обґрóнтóвав В.І.Вернадсьêий (1922),
зв’язавши історію хім. елементів з послідовним перетво-
ренням їх сполóê (мінералів) ó  різних частинах земної êо-
ри. Постійний êрóãообіã хім. елементів ó земній êорі визна-
чається процесами вивітрювання, осадоóтворення, ме-
таморфізмó, маãматизмó та ін. Кожний хім. елемент ó
відповідності з йоãо хім. властивостями має свій Г.ц. Ці
циêли взаємодіють один з одним, створюючи заãалом
сêладнó системó шляхів міãрації хім. елементів. Мірою
темпó êрóãообіãó і обмінó речовиною між оêр. резервóара-
ми (маãматичними, метаморфічними, осадовими ãірсьêими
породами, атмосферою, ãідросферою, живою речовиною) є
сер. тривалість перебóвання елементів ó них. Напр., сер.
тривалість перебóвання вóãлецю в живій речовині 7-8
роêів, в осадових породах — бл. 400 млн р., вільноãо êисню
в атмосфері — 3800 р., СО2 в атмосфері — 6 р., в оêеані —
330 р. Запропонований підхід дозволяє зв’язати ãеохім.
процеси в єдинó системó, сêласти схемó розподілó еле-
ментів ó земній êорі заãалом, êільêісно описати осн. шля-
хи міãрації хім. елементів.             
ГЕОХІМІЯ,  -ії, ж. * р. ãеохимия, а. geochemistry, н. Geoche-
mie f  — наóêа, що вивчає поширення, розвитоê і процеси
міãрації хімічних елементів та їх стабільних ізотопів на
Землі. За визначенням В.І.Вернадсьêоãо, Г. — наóêа, що
вивчає “історію хімічних елементів планети". Досліджóє
хімічний сêлад Землі, оêремо ãеосфер, порід і мінералів, на
хімічній основі пояснює походження та історію Землі.
Геохімія яê наóêа виниêла на початêó XX ст. Розвитоê і
становлення ãеохімії пов’язані з іменами В.І.Вернадсь-
êоãо, В.М.Гольдшмідта, О.Є.Ферсмана, О.П.Виноãрадова
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та ін. Сêладається з реãіональної ãеохімії, ãеохімії еле-
ментів і процесів, ãеохімії ізотопів, ãідроãеохімії, біоãео-
хімії, радіоãеохімії та ін. Методолоãія Г.: метод ãлобальних
і лоêальних ãеохім. êонстант — êларêів елементів; ãеохім-
ічний циêл; ãеохім. êартóвання і районóвання, датóвання —
абс. ãеохронолоãія; методи фіз.-хім. аналізó параãенезисів
мінералів. Геохімічні дослідження в Уêраїні проводять Ін-
ститóт ãеохімії і фізиêи мінералів НАН Уêраїни, Інститóт
ãеолоãії та ãеохімії ãорючих êопалин НАН Уêраїни та
відповідні êафедри вóзів.
ГЕОХІМІЯ ГАЗІВ (АТМОГЕОХІМІЯ),  -ії, -…, ж. (-ії,
ж.) * р. ãеохимия ãазов (атмоãеохимия), а. geochemistry of
gases, н. Gasgeochemie f (Atmogeochemie f)  — розділ ãеохімії,
що вивчає особливості óтворення, розповсюдження і
можливості виêористання ãазів природних яê промислової
сировини. Гази несóть важливó інформацію про процеси
(ó т. ч. і ãлибинні) ó земній êорі. Говорячи про “ãаз” яê êо-
риснó êопалинó, мають на óвазі ãорючі вóãлеводневі ãази
(метан та йоãо ãомолоãи). Саме вони є ãенетично близьêи-
ми до нафти. Та Г.ã. слід розóміти ширше, осêільêи різн-
оманітні за хімічним сêладом ãазоподібні речовини по-
ширені всюди — яê в межах Землі, таê і поза нею. Більш
тоãо, ó сêладі ãазів промислових поêладів є (іноді ó знач-
ній êільêості) невóãлеводневі ãази, яêі часто зовсім ãене-
тично не пов’язані з вóãлеводнями (вóãлеêислий ãаз, сірê-
оводень, ãелій, арãон та ін.). У деяêих випадêах ці ãази ма-
ють самостійне промислове значення.  
ГЕОХІМІЯ ГІПЕРГЕНЕЗУ (ГЕОХІМІЯ ПРОЦЕСІВ
ВИВІТРЕННЯ),  -ії, -…, ж. (-ії, -…, ж.) * р. ãеохимия ãи-
перãенеза (ãеохимия процессов выветривания), а. hypergene-
sis geochemistry (weathering processes geochemistry), н. Hyperge-
nesisgeochemie f (Geochemie f der Witterungsprozesse m pl)  —
розділ ãеохімії, що вивчає сóêóпність процесів, яêі призво-
дять до рóйнóвання одних мінералів та ãірсьêих порід і óтво-
рення інших ó поверхневих частинах Землі під дією ат-
мосферних та біосферних фаêторів. Головним джерелом
енерãії цих процесів є Сонце (сонячна енерãія). Процеси
фізичноãо рóйнóвання, яêі сóпроводжóються процесами
оêиснення, ãідратації, дії êислот (особливо орãанічноãо
походження — вóãлеêислоти, ãóмінових êислот тощо) при-
зводять до перерозподілó хімічних елементів, рóйнóвання
хімічних ґратоê і перетворення мінеральних речовин з по-
дальшим їх виносом. Наприêлад, лóжні метали, особливо,
Na, та лóжні землі Mg і Са виносяться ó водойми; Al2O3,
Fe2O3 і ряд інших оêсидів óтворюють ãідрати, йде наêопи-
чення вільноãо SiO2 та ін. В резóльтаті процесів ãіперãенезó
óтворюються êаолінові, монтморилонітові та ін. типи
ãлин, залізні і марãанцеві рóди, поêлади солей тощо. Гіперã-
енез — потóжний процес, що перетворює êристалічні ре-
човини планети і значною мірою визначає сольовий
сêлад оêеанічних та всіх інших вод. Див. ãіперãенез. 
ГЕОХІМІЯ ГІДРОТЕРМАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ,  -ії, -…,
ж. * р. ãеохимия ãидротермальных процессов, а. geochemistry
of hydrothermal processes, н. Geochemie f der hydrothermalen
Prozesse m pl  — розділ ãеохімії, яêий вивчає властивості,
сêлад і діяльність переãрітих водяних розчинів, їх фазовий
сêлад, рН, температóрó і тисê, êонцентрацію, формó зна-
ходження хімічних елементів (формó переносó), óмови óт-
ворення (відêладення) і перетворення мінералів. Основ-
ним методами вивчення є дослідження мінеральних асо-
ціацій, сêладó ãазово-рідинних вêлючень, термодинамі-
чний аналіз, фізиêо-хімічний еêсперимент. Див. ãідроте-
рмальний метаморфізм, ãідротермальні родовища. 

ГЕОХІМІЯ ГАЛОГЕНЕЗУ,  -ії, -…, ж. * р. ãеохимия ãало-
ãенеза, а. geochemistry of halogenesis, н. Geochemie f der Halo-
genese f  — розділ ãеохімії, яêий вивчає процеси міãрації
хімічних елементів, що призводять до формóвання родо-
вищ солей. У процесі ãалоãенезó одні елементи випадають ó
виãляді солей êарбонатів, сóльфатів, хлоридів, інші наêо-
пичóються ó êонцентрованих розчинах — розсолах. Ці роз-
соли на різних стадіях êонцентрації можóть бóти похова-
ними і започатêóвати седиментаційні води та розсоли, яêі,
ó свою черãó можóть розêристалізовóватися, створюючи
пласти êам’яної, êалійної та ін. солей.  Див. ãалоãенез.
ГЕОХІМІЯ ДІАГЕНЕЗУ,  -ії, -…, ж. * р. ãеохимия диаãене-
за, а. geochemistry of diagenesis, н. Geochemie f der Diagenese f 
— розділ ãеохімії, що вивчає міãрацію (ó т. ч. розсіяння та
êонцентрацію) хімічних елементів, яêа протіêає при фор-
мóванні осадових порід. Ці процеси сóттєво розрізняються
для стадій ранньоãо та пізньоãо діаãенезó. Для стадії ран-
ньоãо діаãенезó хараêтерною є взаємодія речовин осадó з
придонними шарами води басейнó осадонаêопичення,
ãеохімічні процеси зберіãають в осн. ãіперãенний тип: пере-
важає оêиснення, розчинення і переêристалізація, перем-
іщення під дією водних течій, а таêож різêі зміни, обóмов-
лені життєдіяльністю водних та мóлових орãанізмів. На
стадії пізньоãо діаãенезó, яêа є першою фазою метаморфі-
змó осадових речовин, найважливішою óмовою міãрації
хімічних елементів є зниêнення вільноãо êисню, яêий вит-
рачається на оêиснення орãанічної речовини, яêа розêла-
дається, розвитоê відновлюваноãо середовища, що фі-
êсóється по зниженню значень Eh до -500 mv. За таêих
óмов деяêі з сильно оêиснених елементів відновлюються
(сірêа сóльфатів, тривалентне залізо, чотирьохвалентний
манãан та ін.), óтворюючи ряд нових сполóê, яêі разом з
продóêтами розêладó орãанічних речовин створюють
принципово відмінне від ãіперãенноãо ãеохімічне середо-
вище. На стадії діаãенезó за рахóноê сірêоводню, яêий óтво-
рився при розêладанні сóльфатів і ó процесі вилóчення
êатіонів, виниêають різні сóльфіди, а за рахóноê СО2-,
яêий формóється при розêладанні орãанічної речовини —
êарбонати Fe, Ca, Mg, Mn і т.п. У ряді випадêів речовини,
яêі мобілізóються ó процесі діаãенезó, виносяться до при-
донних областей водойм — зон ãеохімічних бар’єрів, з яêи-
ми пов’язане мінералоóтворення і рóдоóтворення фос-
фатів, залізних рóд і т. ін.
ГЕОХІМІЯ ІЗОТОПІВ,  -ії, -…, ж. * р. ãеохимия изотопов,
а. geochemistry of isotopes, н. Geochemie f von Isotopen n pl  —
розділ ãеохімії, яêий вивчає особливості óтворення, існóва-
ння та розподілó ізотопів хімічних елементів ó природномó
ãеолоãічномó середовищі. У мінералах, ãірсьêих породах і
водах (розчинах) завдяêи тривалим однобічно спрямова-
ним процесам, яêі повторюються протяãом ãеолоãічноãо
розвитêó, хімічні елементи, яêі мають незначні розбіжності
ó масах ядер і однаêовий заряд, розподіляються відповідні
ізотопи. Таêий розподіл, яêий має назвó ізотопне фраêці-
онóвання, для леãêих елементів часто сяãає êільêох відс-
отêів. Вивчаючи фізиêо-хімічними методами процеси роз-
поділó ізотопів елементів (вêлючно зі стóпенем розподілó
ó природних речовинах), можна отримати відомості про
óмови óтворення цих речовин і процеси ó земній êорі, що
призвели до певноãо розподілó ізотопів. Ізотопними мето-
дами можна визначити температóрó óтворення мінералів і
ã.п., джерела речовини зрóденіння, визначити пошóêові
êритерії êорисних êопалин та ін. Ці методи можóть надати
інформацію про процеси, що протіêають ó земній êорі і
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ãлибинних зонах планети, яêó неможливо отримати інш-
ими способами. Вивчення ó природномó матеріалі співвід-
ношень êільêостей близьêих за властивостями хімічних
елементів виêористовóється ó ãеохімії для визначення па-
раметрів швидêоплинних ãеохімічних процесів. Стабільні
ізотопи елементів внаслідоê особливої близьêості їх хім-
ічних властивостей та обмеженої êільêості процесів їх сóт-
тєвоãо розподілó ó природі óспішно виêористовóються яê
індиêатори тривалих ãеолоãічних процесів.
ГЕОХІМІЯ ЛАНДШАФТІВ,  -ії, -…, ж. * р. ãеохимия лан-
дшафтов, а. geochemistry of landscapes, н. Landschaftsgeoche-
mie f  — наóêовий напрям на межі фізичної ãеоãрафії і ãеохімії:
вивчає міãрацію (перерозподіл) хімічних елементів ó  ланд-
шафті ãеоãрафічномó. Дані досліджень Г.л. виêористовóють
при пошóêах êорисних êопалин, ó медичній ãеоãрафії, при
розв’язанні питань охорони навêолишньоãо середовища тощо.
ГЕОХІМІЯ НАФТИ,  -ії, -…, ж. * р. ãеохимия нефти, а. pe-
troleum geochemistry, н. Erdölgeochemie f  — наóêа, що вивчає
формóвання і перетворення хімічноãо сêладó нафти ó при-
роді. Об’єêтом досліджень Г.н. є нафти, їх різноманітні
деривати та аналоãи (нафтиди), а таêож синãенетичні ор-
ãаноãенні породи, вивчення природи яêих необхідне для
розóміння ãенезисó нафти. Завданням досліджень є вив-
чення шляхів ґенерації вóãлеводнів, аêóмóляції їх ó нафто-
вомó поêладі та подальших перетворень нафти під дією рі-
зних ãеолоãічних чинниêів. Специфіêою ãеохімічних до-
сліджень нафти є їх спрямованість на вирішення ãеолоãі-
чних задач. Це відрізняє Г.н. від технічної хімії нафти,
осêільêи остання вивчає нафтó не яê природно-історичне
ãеолоãічне óтворення, а яê технічнó сировинó.
ГЕОХІМІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД (ГІДРОГЕОХІМІЯ),  -ії,
-…, ж. (-ії, ж.) * р. ãеохимия подземных вод (ãидроãеохимия),
а. hydrogeochemistry, н. Geochemie f des unterirdischen Wassers
n (Hydrogeochemie f)  — розділ ãеохімії, що вивчає фаêтори і
процеси формóвання хімічноãо сêладó підземних вод і роль
останніх ó міãрації та наêопиченні хімічних елементів та
сполóê ó земних надрах. Г.п.в. яê наóêа сêлалася на пере-
тині ãеохімії, ãідроãеолоãії, фізиêи, біолоãії та ін. наóê. Од-
ним з її фóндаторів бóв видатний óêраїнсьêий вчений
В.І.Вернадсьêий. Важливó роль Г.п.в. відіãрає при ãеохім-
ічних пошóêах ê.ê. (рóдних, нафтоãазових, мінеральних
вод та ін.). При цьомó пошóêовими поêазниêами є мін-
ералізація вод, їх ãеохімічний тип та ін. фізиêо-хімічні па-
раметри. Найбільш ефеêтивними є методи пошóêó сêóп-
чень вóãлеводнів та ãлибоêо залеãлих ãідротермальних зрó-
денінь. 
ГЕОХІМІЯ ТЕХНОГЕНЕЗУ,  -ії, -…, ж. * р. ãеохимия тех-
ноãенеза, а. geochemistry of  technogenesis, н. Geochemie f der
Technogenese f  — розділ ãеохімії, що вивчає наслідêи впли-
вó людсьêої діяльності на ãеолоãічне середовище. Г.т.
пов’язана з еêолоãією, ãідрохімією, ãеоморфолоãією, біо-
хімією та ін. наóêами.  Стрімêе зростання промисловоãо та
сільсьêоãосподарсьêоãо виробництва потребóє видобóтêó
і переробêи все більшої êільêості природних ресóрсів. Це, ó
свою черãó, призводить до збільшення виêидів шêідливих
продóêтів життєдіяльності ó природне середовище, наслі-
дêом чоãо є перерозподіл хімічних елементів на Землі. На-
самперед це позначається на поверхневих та ґрóнтових во-
дах, а таêож на найближчих до поверхні пластах осадових
порід. Внаслідоê забрóднення довêілля ãеохімічна роль
людства може бóти порівняна з природною. Томó Г.т., яêа
досліджóє стан ãеолоãічноãо середовища, набóває все біл-
ьшої значóщості.

ГЕОХРОНОЛОГІЧНА ШКАЛА,  -ої, -и, ж. * р. ãеохроно-
лоãичесêая шêала, а. geological dating, geochronological scale,
н. geologische Zeitrechnung f  — послідовний ряд ãеохроно-
лоãічних еêвівалентів заãальних стратиãрафічних підроз-
ділів та їх таêсономічної підлеãлості. Першó ãеохроно-
лоãічнó шêалó для фанерозою запропонóвав анãл. вчений
А.Холмс в 1938 р. В Уêраїні ініціатором радіометричних
досліджень  бóв В.І.Вернадсьêий. Г.ш. неодноразово
óточнювалася і перероблялася. В табл. подано сóчасний
варіант Г.ш. 

*за різними даними, від 600 тис. до 3,5 млн р.
ГЕОХРОНОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. ãеохронолоãия, а. geochro-
nology, н. Geochronologie f  — вчення про віê, тривалість і
послідовність формóвання ã.п., що сêладають земнó êорó;
визначення часó óтворення ãірсьêих порід, з яêих сêлада-
ються земні верстви. Розрізняють ãеохронолоãію відноснó
та абсолютнó (ядернó, ізотопнó). Відносна ãеохронолоãія
êористóється палеонтолоãічним методом і визначає
відносний віê порід за сêам’янілими орãанічними рештêа-
ми фаóни і флори, яêі збереãлися в цих породах, на основі
принципó послідовності нашарóвань. Абсолютна ãеохро-
нолоãія встановлює час óтворення ãірсьêих порід на основі
визначення радіолоãічноãо віêó їх за допомоãою різних ме-
тодів (êалій-арãоновоãо, рóбідій-стронцієвоãо, óра-
но-торієво-свинцевоãо, ãелієвоãо, вóãлецевоãо, мономін-
еральних фраêцій та ін.). За цими методами віê Землі ста-
новить приблизно 4-4,5 млрд р., віê найдавніших порід в
Уêраїні — 3,5 млрд роêів. Перші визначення абсолютноãо
віêó радіоаêтивних мінералів за наêопиченням ó них свин-
цю бóли виêонані Б.Болтвóдом ó Канаді в 1907 р. На пі-
дставі ãеохронолоãічних досліджень розроблено ãеохроно-
лоãічнó шêалó. Найбільшими її підрозділами є êриптозой,
що поділяється на архей і протерозой та фанерозой. Остан-
ній поділяється на три ери — палеозойсьêó, мезозойсьêó і
êайнозойсьêó. Ери поділяються на періоди.
ГЕРГЕЇТ (ГЕРГЕЙЇТ),  -ó, ч. * р. ãерãейит, а. görgeyite, н.
Görgeyit m  — водний сóльфат êалію і êальцію —
K2Ca5[SO4]6⋅1,5H2O. Сêлад ó %: K2O — 10,82; CaO — 30,04;
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SO3 — 54,08; H2O — 3,57. Домішêи: Na2O, Al2O3. Синãонія мо-
ноêлінна. Гóстина 2,75. Тв. 3-3,5. Утворює видовжені таб-
литчасті êристали. Знайдений ó соляних поêладах Австрії.
ГЕРДЕРИТ,  -ó, ч. * р. ãердерит, а. herderite, н. Herderit m 
— флóорофосфат êальцію та берилію острівної бóдови.
Формóла: 4 [CaBe(PO4)F]. При заміщенні F на OH óтво-
рюється ãідроêсилãердерит. Містить (%): CaО — 34,82;
BeО- 15,53; P2O5 — 44,06; Н2О — 5,59. Синãонія моноêлінна.
Кристали êоротêопризматичні, зóстрічаються ãроновидні
аґреґати. Тв. 5,5. Гóстина 3. Блисê сêляний. Безбарвний,
жовтóватий, зеленóватий. Мінерал пеãматитів пізніх
серій. Рідêісний.
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãерметизация, а. sealing, н.
Abdichtung f, hermetische Abdichtung f, hermetisches Verschlie-
ßen n, Luftdichtigkeit f, Luftdichtheit f, luft- und gasdichter Ab-
schluß m  — забезпечення непрониêності стіноê і з’єднань,
що обмежóють потрапляння рідин і ãазів ó внóтрішні
об’єми апаратів, машин, приміщень, спорóд.
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ГИРЛА(УСТЯ) СВЕРДЛОВИН — із-
оляція порожнини свердловини від зовнішньоãо середови-
ща при замірах ãазовоãо тисêó ó вóãільних пластах та при
ізольованомó виведенні ãазів з свердловини.
ГЕРМЕТИЧНIСТЬ ПРОБУРЕНОЇ СВЕРДЛОВИНИ,
-ості, -ї, -и, ж. * р. ãерметичность пробóренной сêважины;
а. tightness, sealing of drilled well; н. Bohrlochabdichtung f, her-
metische Abdichtung f der gebohrten Sonde f  — стан обсадної
êолони трóб пiсля її цементóвання i розбóрювання цемент-
ноãо стаêана в êолонi, êоли при опресóваннi тисê за 0,5
ãод. знизиться не бiльше нiж на 0,5 МПа, i пiсля знижен-
ня рiвня рiдини до розрахóнêової величини через 8 ãод.
вiн пiднiметься менш нiж на 1 м.
ГЕРЦИНІДИ,  -ід, мн. * р. ãерциниды, а. Hercynides, н. Her-
cyniden pl  — області ãерцинсьêої сêладчастості.
ГЕРЦИНІТ,  -ó, ч. * р. ãерцинит, а. hercynite, н. Hercynit m 
— мінерал, оêсид заліза та алюмінію ãрóпи шпінелей. Фор-
мóла: FeAl2O4. Домішêи: Mg. Містить (%): FeО — 21,78;
MgО — 13,36; Al2O3 — 64,86. Синãонія êóбічна. Двійниêи óт-
ворені за шпінелевим заêоном двійниêóвання. Тв. 7,5-8.
Гóстина 4,4. Колір темно-зелений до чорноãо. Рисêа тем-
но-зелена. Вперше знайдений ó Чехії. Зóстрічається ó
метаморфізованих ãлинистих осадових породах. Знайде-
ний ó асоціації з силіманітом, êорóндом і ґранатом поблизó
Шенêельцеля (Німеччина), в Ле-Прес (Швейцарія), р-ні
Піêсêіл (шт. Нью-Йорê, США). 
Розрізняють: ãерциніт залізний (проміжний член ізоморфної

обмеженої серії між алюмініїстою і залізистою шпінелями); ãер-
циніт маãніїстий (різновид ãерцинітó із значним вмістом маãнію);
ãерциніт хромистий (різновид ãерцинітó з родовища Мадаãасêа-
рó, яêий містить хром); ãерциніт-хроміт (1. Герциніт хромистий;
2.  Різновид ãерцинітó з вмістом хромó ó відношенні Al:Cr = 1:1).
ГЕРЦИНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ (ВАРИСЦІЙСЬКА
СКЛАДЧАСТІСТЬ),  -ої, ості, ж. * р. ãерцинсêая сêладча-
тость (варисцийсêая сêладчатость), а. Hercynian folding,
Variscian folding, н. hercynische Faltung f, variszische Faltung f 
— одна з найінтенсивніших в історії Землі (êінець девонó
— початоê тріасó) деформацій земної êори, що відбóвалася
протяãом пізньоãо палеозою. Під впливом Г.с. óтворилися
сêладчасті ãірсьêі системи — Аппалачі, Анди, Тянь-Шань,
Алтай, Урал та ін., в Уêраїні — Донецьêий êряж. Підво-
дний вóлêанізм епохи, що передóвала ãерцинсьêомó ãоро-
творенню, сóпроводжóвався формóванням родовищ міді,
свинцю, цинêó на Уралі, Алтаї, Півн. Кавêазі. З інтрóзій-
ними процесами пов’язане виниêнення родовищ плати-
ни, титано-маãнетитів, азбестó та ін. В ороãенний період

ãерцинсьêоãо циêлó ґранітоóтворення сприяло формó-
ванню рóд свинцю, цинêó, міді, олова, вольфрамó, золота,
срібла, óранó в Європі, Азії та Австралії. З передовими і
міжãірсьêими проãинами ãерцинід пов’язані велиêі
êам’яновóãільні басейни — Донецьêий, Печорсьêий, Кóз-
нецьêий, Рóрсьêий, Саарсьêо-Лотарінãсьêий, Верхньо-
Cілезьêий, Південно-Уельсьêий, Аппалачсьêий та ін., а
таêож басейни êам’яної та êалійної солей. 
ГЕСИТ,  -ó, ч. * р. ãессит, а. hessite, н. Hessit m  — мінерал,
телóрид срібла. Формóла: 4[Ag2Te]; Ag може заміщóватися
Au з óтворенням петцитó. Домішêи: свинець, залізо.
Містить (%): Ag — 62,86; Te — 37,14. Синãонія моноêлінна.
Масивний, щільний, іноді тонêозернистий. Тв.2-3. Гóс-
тина 8,24-8,45. Блисê металічний. Колір свинцевий до
сіро-сталевоãо. Анізотропний. Злам рівний. Непрозорий.
Зóстрічається в ãідротермальних жилах разом з іншими
телóридами, золотом, ґаленітом і телóром. Рідêісний.
ГЕТЕРОГЕННИЙ,  -оãо. * р. ãетероãенный, а. heteroge-
neous, н. heterogen  — неоднорідний, той, що сêладається з
різних за сêладом частин (протилежне — ãомоãенний); Г —
і  с и с т е м и — фізиêо-хімічні системи, що сêладаються з
двох або êільêох фаз, напр., система: “лід — вода — водяна
пара” — ãетероґенна система з трьох фаз.
ГЕТЕРОЗИТ,  -ó, ч. * р. ãетерозит, а. heterosite,  н. Hetero-
sit m  — фосфат заліза і марãанцю острівної бóдови — (Fe3+,
Mn3+)[PO4]. Сêлад ó %: Fe2O3 — 38,36; Mn2O3 — 12,08; P2O5

— 43,45. Домішêи: H2O, CaO, Li2O, Na2O, MgO, MnO. Син-
ãонія ромбічна. Утворює сóцільні маси і таблитчасті êрис-
тали. Гóстина 3,52. Тв. 5,5-6. Колір чорний. Риса червона.
Блисê напівметалічний. Поширений мінерал зони оêис-
нення пеãматитів, яêі містять фосфати заліза і марãанцю. 
Розрізняють: ãетерозит марãанцевистий (різновид ãетерози-

тó, яêий містить манãан ó співвідношенні Mn:Fe від 1:1 до 2:1);
ãетерозит натріїстий (сóміш алюодитó з пóрпóритом).
ГЕТЕРОЛІТ,  -ó, ч. * р. ãетеролит, а. hetaerolite, н. Heterolit
m  — мінерал, оêсид цинêó і марãанцю êоординаційної бó-
дови; ãр. ãаóсманітó. Формóла: ZnMn2O4. Містить (%):
ZnО — 34,02; Mn2O3 — 65,98. Синãонія тетраãональна. Крис-
тали дипірамідальні. Волоêнистий. Тв. 6-6,5. Гóстина 5,2.
Колір темно-êоричневий до чорноãо, рисêа темно-êорич-
нева. Прозорий ó тонêих óламêах. Зóстрічається в родови-
щах цинêó і марãанцю Стерлінґ-Гілл (шт. Нью-Джерсі,
США). Син. — ãідроãетероліт.
ГЕТЕРОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. ãетерометрия, а. heterometry,
н. Heterometrie f  — розбіжність параметрів ґратêи оêре-
мих діляноê êристала мінералó, зóмовлена різним вмістом
ізоморфних домішоê.
ГЕТЕРОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. ãетероморфизм, а. hetero-
morphism, н. Heteromorphismus m, Heteromorphie f  — ізомо-
рфні співвідношення між мінералами, êоли між ними
зовсім немає подібності стрóêтóр або існóє далеêа хімічна
подібність.
ГЕТЕРОПОЛЯРНИЙ ЗВ’ЯЗОК,  -оãо, -ó, ч. * р. ãетеро-
полярная связь, а. heteropolar linkage, н. heteropolarer Kontakt
m  — хімічний зв’язоê, що сóпроводжóється зміщенням
елеêтронної пари до одноãо із атомів і настóпною взає-
модією óтворених йонів.
ГЕТЕРОСТРУКТУРНИЙ,  -оãо. * р. ãетерострóêтóрный,
а. heterostructural, н. heterostrukturell  — таêий, що відпо-
відає ãетеротипізмó (про мінерал).
ГЕТЕРОТАКСІЯ,  -ії, ж. * р. ãетеротаêсия, а. heterotaxis,
н. Heterotaxie f  — різновид епітаêсичних (див. епітаêсія)
вêлючень, в яêих не спостеріãається стрóêтóрно зóмовле-
них орієнтованих наростань.
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ГЕТЕРОТИПІЗМ,  -ó, ч. * р. ãетеротипизм, а. heterotypism,
н. Heterotypie f  — стрóêтóрні співвідношення мінералів,
êоли між ними немає подібності стрóêтóр або існóє далеêа
хімічна подібність. Напр., топаз — Al2[Fe2SiO4] і став-
роліт — Al4Fe2+[OOHSiO4]2.
ГЕТТАНГСЬКИЙ ЯРУС, ГЕТТАНГ,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р.
ãеттанãсêий ярóс, ãеттанã; а. Hettangian , н. Hettangien n,
Hettangium n  — нижній ярóс нижньоãо відділó юрсьêої сис-
теми. Від назви францóзьêоãо міста Еттанж ó Лотаринãії.
ГЖЕЛЬСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. ãжельсêий ярóс, а.
Gjelian, н. Gjelien n  — верхній ярóс верхньоãо відділó
êам’яновóãільної системи. Від назви р.Гжель ó Підмосêов’ї.
ГИРЛО,  -а, с. * р. óстье; а. mouth; н. Mündung f  — вих-
ідний отвір ó чомó-небóдь. Син. — óстя (рідêо).
ГИРЛО СВЕРДЛОВИНИ,  -а, -…, с. * р. óстье сêважины;
а. wellhead, hole mouth; н. Bohrlochmund m, Bohrlochmündung
f, Bohrlochkopf m  — верхня частина стовбóра свердловини.
Син. — óстя свердловини.
ГИРЛОВИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. óстьевое давление; а.
shut-in wellhead pressure; н. Mündungsdruck m  — тисê рідини
(ãазó) на виході із свердловини, на ãирлі. Див. таêож óстьо-
вий тисê.
ГІАЛІТ,  -ó, ч. * р. ãиалит, а. hyalite, н. Hyalit m  — 1) Мін-
ералоїд êласó силіêатів, прозорий різновид опалó. Зóстр-
ічається ó виãляді êіроê і натічних мас. 2)Те ж саме, що й
аêсиніт. 3) Сêлóвата порода, вóлêанічне сêло.
ГІАЛОФАН,  -ó, ч. * р. ãиалофан, а. hyalophane, н. Hyalo-
phan m  — мінерал, алюмосиліêат êалію та барію êарêасної
бóдови. Формóла: 4[(K,Ba)Al(AlSi)3O8]. Калій і барій мо-
жóть заміщатися натрієм та êальцієм. Синãонія моноêлінна
або триêлінна. Зóстрічається ó виãляді призматичних
êристалів або масивних аґреґатів. Тв. 6-6,5. Гóстина
2,6-2,8. Блисê сêляний. Безбарвний, білий, жовтий або
сірий. Водянопрозорий. Зóстрічається, яê правило, в ро-
довищах марãанцю. Знайдений в р-ні Броêен-Гілл (Авс-
тралія), Слюдянêа (на оз. Байêал, РФ), оз. Нісіêатч та
Сасêачеван (Канада).
ГІАЦИНТ,  -ó, ч. * р. ãиацинт, а. hyacinth, н. Hyacinth m  —
1) Мінерал êласó силіêатів, прозорий ювелірний різновид
цирêонó ãóсто-червоноãо, жовто-êоричневоãо, оранже-
во-червоноãо або êоричнево-червоноãо êольорó. Тв.
6,5-7,5. Гóстина 3,9-4,7. Блисê алмазний. Г. — дороãоці-
нний êамінь IV порядêó. Найбільші родовища в Таїланді,
Кампóчії, В’єтнамі, Саха (РФ), Півд. Африці, на Уралі
(РФ), в Шрі-Ланці, Мадаãасêарі, Бразилії, Австралії. 2)
Застаріла назва самоцвітів. В óêр. наóê. літератóрі Г. впер-
ше описаний ó леêції “Про êамені та ґеми” Ф.Проêопо-
вича (Києво-Моãилянсьêа аêадемія, 1705-1709 рр.).
Розрізняють: ãіацинт-ґранат (різновид ґросóлярó êоричневоãо

êольорó); ãіацинт ґренландсьêий (евдіаліт); ãіацинт іспансьêий
(êварц червоноãо êольорó); ãіацинт êомпостельсьêий (різновид
êварцó з Сантьяãо-де-Компостелла, провінція Ла-Корóнья, Ісп-
анія, забарвлений оêсидами заліза ó червоний êолір); ãіацинт
підробний (застаріла заãальна назва ãесонітó, спесартинó, везóві-
анó, залізистоãо êварцó); ãіацинт східний (торãовельна назва êо-
рóндó червонóвато-жовтоãо êольорó); ãіацинт-топаз (1. Торãо-
вельна назва цирêонó; 2. Те саме, що ãіацинт східний).
ГІГІЄНА ПРАЦІ,  -и, -і, ж. * р. ãиãиена трóда, а. industrial
medicine, occupational hygiene; н. Arbeitshygiene f  — ãалóзь
ãіãієни, що вивчає вплив на орãанізм людини трóдових
процесів і навêолишньоãо виробничоãо середовища.
Розробляє ãіãієнічні нормативи і заходи для забезпечення
нормальних óмов праці та запобіãання професійним хво-
робам. Інститóти ãіãієни праці та професійних захворю-
вань є ó Донецьêó, Києві, Харêові. У Польщі, Німеччині,

Чехії, Уãорщині, Фінляндії, Швеції та ін. êраїнах є êомп-
леêсні НДІ, що працюють над проблемами Г.п. і проф.
патолоãії. 
ГІГРО...,  * р. ãиãро..., а. hygro..., н. Hygro...  — ó сêладних
словах відповідає поняттю "волоãа".
ГІГРОМЕТР,  -а, ч. * р. ãиãрометр; а. hygrometer; н. Hygro-
meter n, Feuchtigkeitsmeter n  — прилад для вимірювання ве-
личин, яêі хараêтеризóють волоãість речовини в ãазопод-
ібномó стані.
ГІГРОСКОПІЧНА  ВОДА,  -ої, -и, ж. — Див. зв’язана вода.
ГІГРОСКОПІЧНИЙ,  -оãо. * р. ãиãросêопичесêий, а. hygro-
scopic, н. hygroskopisch  — той, що вбирає волоãó з повітря
(пари, тóманó). 
ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ,  -ості, ж. * р. ãиãросêопичность, а.
hygroscopicity, н. Hygroskopizität f  — 1) Здатність êристалі-
чних та аморфних тіл леãêо поãлинати волоãó з повітря,
зволожóючись або розтіêаючись при цьомó. 2) Г. вибóхових
речовин — здатність ãідрофільних ВР поãлинати пари води за
рахóноê хімічної чи фізичної адсорбції. 3) Г. ãірсьêих порід
— здатність речовин вбирати волоãó з повітря. Розрізняють
неповнó і маêсимальнó Г. Неповна Г. хараêтеризóється
êільêістю волоãи, яêа поãлинається ã.п. при даній відно-
сній волоãості повітря; маêс. — найбільшою êільêістю во-
лоãи, що поãлинається ã.п. з повітря при повномó йоãо на-
сиченні водяними парами. Сильно ãіãросêопічні торф, бó-
ре вóãілля, êрейда, мерãель, лес, ãлина, êам’яна сіль, êар-
наліт. Слабêа Г. ó сêельних метаморфіч. і маãматич. порід,
щільноãо êам. вóãілля, бітóмінозних пісêовиêів. 
ГІДАТОМЕТАМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. ãидатометамор-
физм, а. hydatometamorphism, н. Hydatometamorphismus m  
— те саме, що ãідатоморфізм.
ГІДАТОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. ãидатоморфизм, а. hydato-
morphism, н. Hydatomorphismus m  — процес метаморфі-
чних змін мінералів, яêий відбóвається за óчастю води.
ГІДАТОМОРФНИЙ,  р. ãидатоморфный, а. hydatomorphiс,
н. hydatomorph  — óтворений за óчастю води в процесі ме-
таморфізмó (про мінерал і мінеральний êомплеêс).
ГІДАТОПІРОГЕННИЙ,  -оãо. * р. ãидатопироãенный, а.
hydatopyrogeniс, н. hydatopyrogen  — óтворений óнаслідоê
маãматичноãо процесó за óчастю води (про мінерал і мін-
еральний êомплеêс).
ГІДАТОПІРОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. ãидатопироморфизм,
а. hydatopyromorphism, н. Hydatopyromorphismus m  — про-
цес зміни мінералів, яêий відбóвається під впливом пере-
ãрітих водних розчинів.
ГІДАТОТЕРМІЧНИЙ,  -оãо. * р. ãидатотермичесêий, а. hy-
datothermal, н. hydatothermisch  — те саме, що ãідатоморфний.
ГІДРАВЛІКА,  -и, ж. * р. ãидравлиêа, а. hydraulics, н. Hy-
draulik f  — наóêа про заêони рівноваãи й рóхó рідини, а та-
êож застосóвання їх для розв’язання праêтичних завдань.
Приêладна або технічна ãідромеханіêа. Під рідиною ó Г. ро-
зóміють êрапельні рідини, що їх вважають нестисливими,
а таêож ãази, яêщо швидêість їхньоãо рóхó значно менша
швидêості звóêó. Г. вивчає рóх рідини, оточеної та спрямо-
ваної твердими стінêами, напр., трóбами (т.зв. внóтрішня
задача).
ГІДРАВЛIКА ПIДЗЕМНА,  -и, -ої, ж. * р. ãидравлиêа под-
земная; а. underground hydraulics, н. unterirdische Hydraulik f,
Geohydrodynamik f  — Див. ãiдроãазодинамiêа пiдземнa.
ГІДРАВЛІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãидрав-
личесêая êлассифиêация, а. hydraulic classification, н.
Hydroklassierung f, Stromklassierung f  — процес розділення
сóміші частиноê ó рідині на оêремі êласи за швидêістю їх
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осідання. Г.ê. може бóти самостійною, допоміжною або
підãотовчою операцією перед відсадêою або флотацією.
Крóпність матеріалó, яêий піддають Г.ê., яê правило, не
перевищóє 3-13 мм. Розділення матеріалó ã. ч. протіêає ó
стиснених óмовах при тóрбóлентномó режимі. 
Принцип процесó ãідравлічної êласифіêації заснований на

зміні траєêторії рóхó зерен матеріалó під впливом ãравітаційних
сил, сил опорó середовища рóхó зерен та інерційних сил. Залежно
від напрямêó цих сил ãідравлічна êласифіêація може здійснюват-
ися в ãоризонтальних, вертиêальних і êриволінійних потоêах. У
резóльтаті Г.ê. одержóють звичайно два продóêти. Продóêт, що
містить тонêі зерна, êрóпність яêих не перевищóє ãраничної, на-
зивається зливом. Крóпний продóêт, розмір зерен яêоãо переви-
щóє розмір ãраничноãо зерна, називається пісêами. Розмір зерна,
по яêомó відбóвається розділення матеріалó по êрóпності, нази-
вається ãраничним. Під ãраничною êрóпністю розóміють
êрóпність частиноê, що виділяються в продóêти ó рівних êільêо-
стях (по 50 %). Г.ê. застосовóється для розділення зерен по ãра-
ничній êрóпності понад 40 мêм, а знешламлювання — по зернó
розміром — 10–70 мêм. 
Яê підãотовчó операцію ãідравлічнó êласифіêацію застосовóють

на ãравітаційних збаãачóвальних фабриêах перед êонцентрацією на
столах, відсаджóвальних машинах, ґвинтових сепараторах та ін.
апаратах. Яê допоміжна операція ãідравлічна êласифіêація засто-
совóється для виділення недостатньо подрібненої частини мате-
ріалó (пісêів). Значно рідше при переробці баãатих рóд (напр., за-
лізних, марãанцевих) ãідравлічна êласифіêація має самостійне
значення. Виділення з цих рóд ãлинистих частиноê дозволяє
одержати товарні продóêти. На збаãачóвальних фабриêах Г.ê. ви-
êористовóють для замиêання циêлó подрібнення, знешламлювання
продóêтів, поділó вихідноãо матеріалó перед збаãаченням, зневод-
нення продóêтів. Див. таêож êласифіêація, ãідравлічні êласи-
фіêатори. В.С.Білецьêий, В.О.Смирнов.
ГІДРАВЛІЧНА КРУПНІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. ãидравличес-
êая êрóпность, а. hydraulic size, fall diameter, fall velocity; н.
hydraulische Grösse f, hydraulische Körnung f  — êінцева
швидêість вільноãо падіння оêремої зернини під дією си-
ли тяжіння в праêтично незбóреномó (споêійномó) сере-
довищі. Розмірність Г.ê. — мм/с, см/с. Г.ê. залежить не
тільêи від реальних розмірів зернини, але і від її ãóстини,
форми, станó поверхні, а таêож від властивостей середо-
вища (яê правило — води), в яêій відбóвається рóх зерна.
Дві зернини, незалежно від їх ãóстини, êрóпності і ін.
властивостей, вважаються зернами однаêової Г.ê., яêщо
за стандартних óмов вони падають ó воді з однаêовими
швидêостями. При ãрóповомó падінні зерен швидêість
оêр. зернини меншає і залежить від величини розпóше-
ності системи (шарó) зерен і їх êрóпності. Г.ê. визначаєть-
ся шляхом проведення фраêційноãо або седиментаційноãо
аналізó матеріалó. Г.ê. виêористовóється яê одне з базис-
них понять ó теоріях і робочих ãіпотезах ãравітаційних
процесів збаãачення ê.ê., зоêрема відсадêи.
ГІДРАВЛІЧНА КРУПНІСТЬ ЧАСТИНОК ҐРУНТУ,  -ої,
-і, -…, ж. * р. ãидравличесêая êрóпность частиц ãрóнта; а.
hydraulic size of soil particles; н. hydraulische Größe f der Bo-
denteilchen n pl  — швидêість рівномірноãо падіння даної
важêої частинêи ґрóнтó в досить велиêомó об’ємі води, що
перебóває в стані споêою. Швидêість залежить від êрóп-
ності, ãеометричної форми і ãóстини речовини частинêи,
а таêож від температóри води. Значина швидêості визна-
чається еêспериментально для різних твердих частиноê.
Для частиноê льодó й бóльбашоê повітря ãідравлічна
êрóпність є від’ємною величиною.
ГІДРАВЛІЧНА МАШИНА,  -ої, -и, ж. * р. ãидравличесêая
машина, а. hydraulic machine, н. hydraulische Maschine f  —
пристрій, яêий перетворює механічнó роботó в енерãію  по-
тоêó рідини, і навпаêи. Г.м., в яêій в резóльтаті обмінó енер-

ãією відбóвається перетворення механічної енерãії рідини в
механічнó роботó (обертання валó, зворотно-постóпальний
рóх поршня тощо), називається тóрбіною або ãідравлічним
двиãóном. Г.м., в яêій відбóвається перетворення механічної
роботи в механічнó енерãію рідини, називається наãнітачем.
До наãнітачів належать насоси та повітродóвні машини. В
залежності від стóпеня стисêó повітродóвні машини розділ-
яють на вентилятори та êомпресори. Вентилятор — повітр-
одóвна машина, призначена для подачі повітря або іншоãо
ãазó під тисêом до 15 êПа. Компресор призначений для
стисêó і подачі повітря або іншоãо ãазó під тисêом не нижче
0,2 МПа. Насос слóãóє для напірноãо переміщення (всмоê-
тóвання, наãнітання) рідини в резóльтаті надання їй енерãії.
Основне призначення наãнітачів — підвищення повноãо
тисêó середовища, яêе переміщóється. Об’ємні наãнітачі
діють за принципом витіснення, êоли тисê середовища,
яêе переміщóється, підвищóється в резóльтаті стисêó. Це
зворотно-постóпальні (діафраãмові, поршневі) і роторні
(аêсіально- та радіально-поршневі, шиберні, зóбчасті,
ґвинтові та ін.) насоси. Динамічні наãнітачі працюють за
принципом силової дії на середовище, яêе переміщається.
До них належать лопатеві (радіальні, відцентрові, осьові)
наãнітачі та наãнітачі тертя (вихрові, дисêові, стрóминні та
ін). Ю.Г.Світлий.
ГІДРАВЛІЧНА ПЕРЕДАЧА,  -ої, -і, ж. * р. ãидравличес-
êая передача, а. hydraulic transmission, н. Hydrotransmission f,
Flüssigkeitsgetriebe n  — сóêóпність ãідравлічних механізмів,
яêа дає можливість передавати енерãію від ведóчої ланêи
до веденої за допомоãою рідини. Сêладається в осн.з ãідра-
влічноãо насоса і ãідравлічноãо двиãóна. За принципом дії
розрізняють Г.п. ãідростатичні, в яêих енерãія передається
за рахóноê статичноãо напорó (насос–ãідродвиãóн–рóхо-
мий механізм), та ãідродинамічні — за рахóноê динамічн-
оãо напорó (ãідромóфти та  ãідротрансформатори). Ос-
новні переваãи ãідропередачі: широêі ãраниці та без-
стóпінчатість зміни передатêовоãо відношення, плавність
та безшóмність роботи, нечóтливість до перевантаження,
дистанційність та простота óправління. Г.п. знаходять ос-
новне застосóвання ó верстатобóдóванні та транспортно-
мó машинобóдóванні. Застосовóються ó автомобілях, теп-
ловозах, літаêах тощо.
ГІДРАВЛІЧНА ПОТУЖНІСТЬ НАСОСА,  -ої, -ості, -…,
ж. * р. ãидравличесêая мощность насоса; а. pump power out-
put; н. hydraulische Förderleistung f, hydraulische Pumpenlei-
stung f  — внóтрішня потóжність насоса, що витрачається
на переміщóвання рідини, за вирахóванням ãідравлічних
витрат. Обчислюється за формóлою:

Pã = q g H = ρ Q g H,
де q — масова витрата рідини; g — присêорення вільноãо
падіння; Н — висота переміщóвання; ρ — ãóстина перем-
іщóваної рідини; Q — об’ємна витрата. 
Яêщо зміна ãóстини помітна, то потрібно брати ãóсти-

нó ρ1 на вході в насос.
ГІДРАВЛІЧНЕ ВИМИВАННЯ ПОРОЖНИН,  -оãо, -…,
с. * р. ãидравличесêое вымывание полостей, а. hydraulic wash
out of cavities, н. hydraulische Auswaschung f der Höhlen f pl —
спосіб попередження раптових виêидів при розêритті ви-
êидонебезпечних вóãільних пластів та проведенні підãото-
вчих виробоê по вóãіллю.
ГІДРАВЛІЧНЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. êріпле-
ння ãідравлічне.  
ГІДРАВЛІЧНЕ РОЗСУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãидравли-
чесêая раздвижêа, а. hydraulic extension, н. hydraulisches
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Verspreizen n  — зміна довжини ãідравлічноãо стояêа êрі-
плень, виêонаноãо ó виãляді телесêопічноãо ãідроциліндрa.
ГІДРАВЛІЧНЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,
-оãо, -…, с. * р. ãидравличесêое разрóшение ãорных пород, а.
hydraulic breaking of rock, н. hydraulische Gesteinszerstörung f 
— рóйнóвання ãірсьêих порід стрóменем води, що витіêає з
насадêи під тисêом. Розрізняють три види рóйнóвання:
розмив (незв’язних або слабêозв’язаних порід), відбива-
ння (при монолітних породах) та різання (монолітних мі-
цних порід). Перші два види Г.р.ã.п. здійснюються ãідр-
омоніторними стрóминами тисêом до 20 МПа, різання —
тонêими стрóминами тисêом 30-50 МПа і більше.
ГІДРАВЛІЧНИЙ,  -оãо. * р. ãидравличесêий, а. hydraulic, н.
hydraulisch  — той, що діє за допомоãою рідини.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ВІДЖИМ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидравличес-
êий отжим, а. hydraulic face slip, н. hydraulisches Abpressen n 
— спосіб попередження раптових виêидів вóãілля та ãазó,
оснований на наãнітанні води під тисêом ó вóãільний пласт
через свердловини, що призводить до розпóшóвання і відж-
имання привибійної частини масивó.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ҐРАДІЄНТ, НАПІРНИЙ ҐРАДІЄНТ,
-оãо, -а, ч. * р. ãидравличесêий ãрадиент, напорный ãради-
ент; а. hydraulic (pressure) gradient; н. hydraulisher Gradient
m  — величина (безрозмірна) втрат напорó на одиниці дов-
жини шляхó рóхó рідини. Хараêтеризóє мірó опорó середо-
вища рóхові води. У динаміці підземних вод ãідравлічний
ґрадієнт (п’єзометричний нахил) пропорційний швид-
êості фільтрації і в залежності від ãеолоãічної бóдови і
сêладó порід змінюється в осн. від сотих до тисячних час-
тоê одиниці.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ДВИГУН,  -оãо, -а, ч. * р. ãидравличес-
êий двиãатель, а. hydraulic motor; н. hydraulischer Motor m 
— двиãóн, що перетворює механічнó енерãію рідини на ме-
ханічнó енерãію веденої ланêи (вала, штоêа та ін.). В лопа-
тевих Г.д. (напр., ãідротóрбінах), виêористовóваних на
ãідроелеêтростанціях, ó ãідравлічних передачах машин то-
що, робочою рідиною є переважно вода. В об’ємних ãідра-
влічних двиãóнах (напр., ãідроциліндрах), застосовóваних ó
ãідроприводі машин, — переважно масло. Син. — ãідравл-
ічний мотор.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ДОМКРАТ,  -оãо, -а, ч. * р. ãидравличес-
êий домêрат; а. hydraulic jack; н. hydraulischer Hebebock m,
Druckwasserhebebock m  — êомплеêт  ловильноãо інстрóме-
нтó, яêий містить ó собі перепóсêний êлапан, ãідравл-
ічний яêір та домêрат, створює велиêе підіймальне зóсил-
ля і призначений для вивільнення прихоплених хвосто-
виêів, паêерів та іншоãо свердловинноãо обладнання без
створення навантаження на ловильнó êолонó або вишêó.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ЕКСКАВАТОР,  -оãо, -а, ч. * р. ãидрав-
личесêий эêсêаватор, а. hydraulic excavator; н. Hydraulikbag-
ger m, Baggermaschine f mit hydraulischem Antrieb m  — само-
хідна виймально-навантажóвальна машина, ó яêій всі ви-
ди робочих орãанів (основне або змінне робоче обладнан-
ня) шарнірно пов’язані з повно- або частêовоповоротною
платформою і переміщаються за допомоãою ãідроци-
ліндрів. У ãірн. пром-сті Г.е. застосовóються на відêритих
розробêах родов. ê.ê. для виймання і вантаження в транс-
порт (автомобільний, залізничний, êонвеєрний) висадже-
ної ãірн. маси. Джерела енерãії ãідропривода — елеêтро-
двиãóни та дизельні óстановêи. Г.е. — прямі і зворотні ло-
пати обладнóють фронтально переêидними êовшами,
прямі лопати — таêож  щелепними. Застосóвання остан-
ніх дозволяє на 10-12% сêоротити час робочоãо циêлó. На

відêритих ãірн. роботах розширюється застосóвання пов-
ноповоротних ãóсеничних Г.е. — прямих лопат із щеле-
пним êовшом. Переваãи Г.е. пряма лопата: здатність ма-
шини розвивати висоêі зóсилля êопання при занóренні
êовша в породó на рівні майданчиêа еêсêаватора, мож-
ливість поворотó êовша при зачерпóванні породи і йоãо
розвантаженні. При цьомó істотно сêорочóється циêл êо-
пання, поліпшóється заповнюваність êовша, забезпе-
чóється селеêтивна виїмêа. Містêість êовша Г.е. в пор-
івнянні з мехлопатами при однаêовій масі машин в 1,8-2
рази більша, витрати елеêтроенерãії нижчі на 20-30%.
Один з найбільш потóжних Г.е — RH-300 фірми
“Orenstein-Koppel"  (ФРН); містêість êовша 22 м3 (30 м3

для вóãілля), маса 475 т, маêс. висота черпання до 12 м, зó-
силля на зóбах êовша до 1800 êН, робочий тисê ó ãідроси-
стемі 30 МПа. Двиãóни — два дизелі з водяним охолод-
женням сóмарною потóжністю 1730 êВт. А.Ю.Дриженêо.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ЗАРЯДНИК СВЕРДЛОВИН,  -оãо, -а,
ч.  — Див. зарядна машина.
ГІДРАВЛІЧНИЙ МЕХАНІЗМ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидравли-
чесêий механизм; а. hydraulic mechanism; н. hydraulischer
Mechanismus m  — механізм, в яêомó перетворення рóхó
відбóвається за допомоãою твердих і рідêих тіл.
ГІДРАВЛІЧНИЙ МОТОР,  -оãо, -а, ч. * р. ãидравличесêий
мотор; а. hydrailic (fluid-power) motor; н. Hydromotor m  —
пристрій, що перетворює ãідравлічнó енерãію в механічнó
енерãію обертання.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ОПІР У ТРУБОПРОВОДІ,  -оãо, -ó,
-…, ч. * р. ãидравличесêое сопротивление в трóбопроводе; а.
hydraulic resistance in a pipeline; н. hydraulischer Widerstand m
in der Rohrleitung f  — опір рóхові рідини (ãідросóміші), що
чиниться трóбопроводом, обóмовлює відповідні втрати на-
порó (hв), визначення яêих є одним з ãоловних питань
бóдь-яêоãо ãідравлічноãо розрахóнêó. Розрізняють Г.о. по
довжині — втрати на тертя (hт), яêі залежать від довжини
та перерізó трóбопроводів, їх шорстêості, в’язêості рідини
та швидêості рóхó, та місцеві опори (hм), де відбóвається
зміна швидêості за напрямêом та величиною:

. За одиницю вимірювання напорó і,
відповідно, втрат напорó (ãідравлічних опорів) ó ãідравліці
прийнято метри водяноãо стовпа (м. вод. ст.). Для êрóãлих
трóб сталоãо перерізó втрати напорó на тертя визначають

за формóлою Дарсі-Вейсбаха  , де l і d —

відповідно довжина та діаметр трóбопроводó; u — середня
швидêість рóхó рідини; λ — êоефіцієнт ãідравлічноãо тер-
тя, яêий залежить від в’язêості, яêа входить до числа Рей-

нольдса та відносної шорстêості стіноê трóби  (∆ —

абсолютна висота шорстêості) тобто .
Вплив обох чинниêів на величинó λ є різним для різних
режимів рóхó. Для трóб неêрóãлоãо перерізó ó формóлах
замість діаметра d застосовóють значення ãідравлічноãо

діаметра , де S і П — площа та периметр перерізó

трóби. Втрати напорó ó місцевих опорах визначають за

формóлою , де швидêість після місцевоãо

опорó; ξ — êоефіцієнт місцевоãо опорó, яêий визначають
за довідêовими даними по резóльтатах еêспериментів. У
праêтиці ãідравлічноãо транспортóвання різних твердих
матеріалів найчастіше застосовóють параметр питомі
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втрати напорó , одиницею вимірювання яêоãо

є м вод. ст./м.
У процесі еêсплóатації трóбопроводів ãідравлічний опір

збільшóється внаслідоê відêладання парафінó (нафтопро-
води), сêóпчення води, êонденсатó або óтворення ãідратів
вóãлеводневих ãазів (ãазопроводи). Для зниження ãідравл-
ічноãо опорó проводять періодичне очищення внóтрішньої
порожнини трóбопроводів спеціальними шêребêами або
роздільниêами. Ю.Г.Світлий, В.С.Бойêо.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕРЕСУВАЧ,  -оãо, -а, ч. * р. ãидравли-
чесêий передвижчиê, а. hydraulic pan mover; н. hydraulischer
Verschieber m,  hydraulischer Ausbaurücker m  — обладнан-
ня,  що призначене для пересóвання вибійних êонвеєрів до
вибою в мірó йоãо посóвання, підтяãóвання óпорних при-
строїв ãідродомêратів, а таêож підйомó ставó êонвеєра з
боêó виробленоãо просторó для оãлядó й ремонтó нижньої
ãілêи тяãовоãо орãанó êонвеєра при вóзьêозахопномó вий-
манні вóãілля.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидравличес-
êий подьем, а. hydraulic hoisting,  hydraulic lift, н. hydraulische
Schachtförderung f  — транспортóвання ãідросóміші ê.ê. на
поверхню з шахти або з дна водоймища; здійснюється за
допомоãою êамерних насосів (вóãлесосів, ґрóнтових насо-
сів), ãідроелеваторів, ерліфтів, êамерних завантажóваль-
них пристроїв та ін. При підземномó ãідровидобóтêó здій-
снюється вертиêальними і похилими напірними трóбо-
проводами (при ерліфтномó — тільêи вертиêальними). На
вóãiльних ãiдрошахтах найбiльше поширення набóває вóã-
лесосний Г.п., технолоãiчна схема яêоãо ó залежностi вiд
ãлибини може бóти одно- та баãатостóпiнчастою, óêом-
плеêтованою одно- та двостóпiнчастими вiдцентровими
вóãлесосами. Вóãiлля з видобóвних дiльниць по жолобах та
трóбах надходить до вóзла подрiбнення, де дробиться до
êрóпності менше 80-100 мм і далі подається в збiрниê-на-
êопичóвач ãiдросóмiшi (зóмпф) звідêи через êамернi заван-
тажóвальнi апарати (живильниêи) — до висоêонапорних
баãатосеêцiйних вiдцентрових насосів. При Г.п. застосо-
вóються ã.ч. двостóпеневі відцентрові вóãлесоси з напором
до 3,1 МПа і витратами до 900-1400 м3/ãод. Порівняльні
техніêо-еêономічні дослідження Центродіпрошахтó по
трьох видах підйомó: вóãлесосномó, за допомоãою бóн-
êер-живильниêів та ерліфтномó для ãлибин 500-1000 м
поêазали, що найбільш еêономічним є ерліфтний підйом
ãірничої маси. Вперше ó світовій праêтиці ерліфтний Г.п.
впроваджено в 1967 р. в Уêраїні на ãідрошахті “Красноар-
мійсьêа” виробничоãо об’єднання “Добропільвóãілля”
(Донбас). Продóêтивність ãідрошахти по ãірничій масі
сêладала понад 3 тис. т на добó. При видобóтêó ê.ê. з дна
водойм Г.п. здійснюється за допомоãою ерліфтів або за-
нóрених ґрóнтових насосів, яêі забезпечóють Г.п. з ãлиб.
30-60 м. Ю.Г.Світлий.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОХИЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидравличесêий
óêлон, а. hydraulic gradient; н. hydraulischer Gradient m,
Druckgefälle n  — відношення витрати напорó ∆Н до дов-
жини шляхó рóхó рідини ∆l: І=∆Н/∆l. Виниêає внаслідоê
ãідравлічноãо опорó течії рідини.
ГІДРАВЛІЧНИЙ РАДІУС,  -оãо, -а, ч. * р. ãидравличесêий
радиóс; а. hydraulic radius; н. hydraulischer Radius m  — óза-
ãальнена ãідравлічна хараêтеристиêа поперечних розмірів
водяноãо потоêó, що враховóє величинó і формó живоãо
перерізó потоêó і дорівнює відношенню площі потоêó до
змоченоãо периметра. Величина Г.р. залежить від форми

êаналó і виêористовóється при розрахóнêó êільцевих по-
тоêів, водовідвідних спорóд тощо.
ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРИВ ПЛАСТА,  -оãо, -ó, ч. * р. ãид-
равличесêий разрыв пласта, а. hydraulic seam fracturing, hy-
draulic fracturing of a formation, hydrafrac, hydraulic  slam  rup-
ture; н. Fraccen n, Hydrofrac n, hydraulisches Aufbrechen n der
Schicht  — формóвання тріщин ó масивах ãазо-, нафто-,
водонасичених та ін. ã.п., а таêож ê.ê. під дією рідини, що
подається в них під тисêом. Здійснюють Г.р.п. для підви-
щення продóêтивності свердловин (збільшення дебітó або
зниження депресії), полеãшення операцій заводнення на-
фт. пластів або заêачóвання пром. стоêів, підземної ãа-
зифіêації, свердловинноãо видобóтêó сірêи, солі, підземн-
оãо вилóãовóвання ê.ê., для деãазації вóãільних пластів та ін.
ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРИВ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ,
-оãо, -ó, -…, ч. * р. ãидравличесêий разрыв óãольных пластов,
а. hydraulic fracturing of coal seams; н. hydraulische
Fracbehandlung f der Kohlenflöze; hydraulisches Aufbrechen n
der Kohleflöze, Hydrofrac n  — збільшення ãазопрониêності
вóãільних пластів шляхом створення тріщин під впливом
наãнітання ó вóãільний масив через свердловини рідини
(води) під висоêим тисêом.
ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРИВ ПЛАСТА СЕЛЕКТИВНИЙ,
-оãо, -ó, -…, ч. * р. ãидравличесêий разрыв пласта селеêтив-
ный; а. selective hydraulic fracturing of a formation; н. selektives
Fraccen n, selektive (hydraulische) Fracbehandlung f  — ãідрав-
лічний розрив пласта, яêий виêонóється для діяння на ло-
êальний інтервал (прошароê, пласт) розрізó еêсплóатаційн-
оãо об’єêта з метою поêращання профілю припливó або
приймальності, створення водонепрониêноãо еêрана тощо.
ГІДРАВЛІЧНИЙ СПОСІБ ВИДОБУВАННЯ КО-
РИСНИХ КОПАЛИН,  -оãо, -ó, -…, ч.  — Див. ãідромеха-
нізація і ãідровидобóвання.
ГІДРАВЛІЧНИЙ СТОЯК,  -оãо, -а, ч.  — Див. стояê
ãідравлічний. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидравли-
чесêий транспорт, а. hydraulic transport,  pipeline transport;
н. Hydrotransport m  — переміщення твердих сипóчих мате-
ріалів потоêом води. Г.т. для промивання золотоносних
пісêів ó долинах pіê Тахо, Дóеро, Міньо і Гóадьяро (Ісп-
анія) відомий з ХІІ — VI ст. до н.е. При безнапірномó ãід-
равлічномó транспортóванні матеріал ó сóміші з водою
(пóльпа) рóхається самопливом по похилих жолобах або
лотêах, при напірномó ãідравлічномó транспортóванні —
по трóбопроводах під тисêом, створюваним насосами. Г.т.
застосовóють ã. ч. при ãідромеханізації земляних і ãірничих
робіт (ãідравлічний транспорт промисловий), а таêож при
передачі матеріалó на далеêі відстані — до тисяч êіл-
ометрів (маãістральний ãідротранспорт). Див. ãідравлічний
транспорт маãістральний, маãістральна ãідротранспортна
система, ãідравлічний транспорт промисловий, промислова
ãідротранспортна система, вóãлепроводи, нафтопровід, на-
фтопровід маãістральний, нафтопродóêтопровід маãіст-
ральний, ãідравлічний транспорт самопливний, ãідравлічний
транспорт напірний. Ю.Г.Світлий.
ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ МАГІСТРАЛЬНИЙ,
-оãо, -ó, -…, ч. * р. ãидравличесêий транспорт маãистраль-
ный, а. long-distance pipeline transport, н. hydraulische Fernför-
derung f  — вид напірноãо ãідравлічноãо транспортó, при-
значений для переміщення різних твердих сипêих мате-
ріалів ó рідêомó несóчомó середовищі по трóбопроводах на
відстані в десятêи і сотні êм від джерел їх отримання до
місць переробêи і споживання. Дозволяє з’єднати велиêі

i λ u2
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пром. об’єêти (напр., “шахта — теплова елеêтростанція”
або “êоêсохім. з-д, рóдниê або збаãач. ф-êа  — металóрãі-
йний з-д”  тощо).
Матеріалами, що транспортóються, можóть бóти вóãі-

лля, рóди, êонцентрати, ãірничохім. сировина, бóд., мате-
ріали і ін.

Яê несóче середовище може виêористовóватися вода (пере-
важно), а таêож нафта і нафтопродóêти, метанол, зріджений
природний та вóãлеêислий ãаз. Пром. застосóвання отримав ó 50-х
рр. ХХ ст. Деяêі перспеêтивні технічні рішення передбачають
поєднання Г.т.м. з іншими технолоãічними процесами (напр., мас-
ляною аґреґацією вóãілля безпосередньо ó вóãлепроводі. Див. маãіс-
тральна ãідротранспортна система (МГТС). Ю.Г.Світлий.
ГIДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ НАПІРНИЙ,  -оãо, -ó,
-…, ч. * р. ãидравличесêий транспорт напорный, а. pressur-
ized hydrotransport, н. hydraulische Triebförderung f, Spültrieb-
förderung f  — перемiщення ãiдросóмiшей по трóбах при

цiлêом заповненомó перерiзi за допомоãою насосiв або пiд
впливом природноãо напорó. Г.т.н. здiйснюється по
ã iдро тр анспор тних  си с т емах . 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ ПРОМИСЛОВИЙ,  -оãо,
-ó, -…, ч. * р. ãидравличесêий транспорт промышленный, а.
commercial hydraulic transport, pipeline transport for industry; н.
Industrie-Hydrotransport m  — технолоãічний процес
переміщення матеріалів потоêом води в межах промисло-
вих підприємств або їх êомплеêсів. У ãірничій промисло-
вості Г.т.п. застосовóється: а) на шахтах — для доставêи
ê.ê. або ãірничої маси від вибою на поверхню; для перем-
іщення ó вироблений простір заêладноãо матеріалó з повер-
хні шахт; б) на відêритих розробêах — для транспортó-
вання породи ó відвал; в) на збаãачóвальних фабриêах — для
внóтрішньофабричноãо транспортó, для транспортóван-
ня шламів та хвостів ó шламовідстійниêи, хвостосховища,
мóлонаêопичóвачі. За принципом дії Г.т.п. розподіляють
на безнапірний, напірний та êомбінований. Безнапірним
Г.т.п. вантаж рóхається самопливом, ó підземних óмовах
— по жолобах та лотêах; на êар’єрах — по траншеях, êана-
вах, трóбах, яêі розташовані з деяêим нахилом (останній
приймають залежно від ãрóдêóватості насипноãо матері-
алó, êонцентрації пóльпи, шорстêості поверхні провідн-
иêа). При напірномó Г.т.п. ãідросóміш переміщóється за
допомоãою природноãо або штóчноãо напорó. В останньо-
мó випадêó пóльпа із спеціальноãо резервóара подається
вóãлесосом, шламовим або ґрóнтовим насосом ó трóбопро-
від. Можливий таêож варіант введення в трóбó сипóчоãо
матеріалó за допомоãою спеціальноãо завантажóвальноãо
пристрою, а чистої води — насосом. При êомбінованомó
Г.т.п. на одній частині траси діє безнапірний, а на іншій
— напірний ãідротранспорт. Переваãи Г.т.п. — простота
проêладання трóбопроводó при сêладних трасах та мож-
ливість розміщення йоãо під землею, малі ãабаритні
розміри трóбопроводó, висоêа продóêтивність, мала трó-
домістêість обслóãовóвання, можливість забезпечення ви-
соêоãо стóпеня автоматизації, орãанічний зв’язоê транс-
портóвання з іншими технолоãічними процесами (ãідров-
идобóтоê, збаãачення, аґломерація тощо). Недоліêи: відно-
сно велиêі витрати води та — при відсóтності природноãо
напорó — висоêа енерãоємність, швидêий знос обладнан-
ня, подрібнення та розмоêання матеріалів ó процесі
транспортóвання, трóднощі еêсплóатації в сóворих зимо-
вих óмовах. Див. таêож промислова ãідротранспортна сис-
тема (ПГТС). В.М.Маценêо.
ГIДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ САМОПЛИВНИЙ (БЕЗ-
НАПОРНИЙ),  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãидравличесêий транс-
порт самотечный (безнапорный), а. gravity flow hydrotrans-
port, н. hydraulische Förderung f auf Gefälle n  — перемi-
щення ãiдросóмiшi по трóбах при наявності вiльної повер-
хнi або в êаналах та жолобах, яêе здiйснюється пiд впли-
вом природноãо напорó. Приêладом Г.т.с. є перемiщення
вóãiлля вiд вибою до аêóмóлюючої ємêості (зóмпфа) систе-
ми ãiдравлiчноãо пiдйомó на ãiдрошахтах. Ю.Г.Світлий.
ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАР,  -оãо, -ó, ч. *р. ãидравличесêий
óдар; а. hydraulic impact, hydraulic shock, water hammer; н.
Druckwelle f, hydraulischer Stoss m, hydraulischer Schlag m  —
явище підвищення або зниження ãідромеханічноãо тисêó
в напірномó трóбопроводі, виêлиêане зміною в часі  і в
бóдь-яêомó перерізі трóбопроводó швидêості рóхó рідини
(напр., шляхом відêривання або заêривання засóвêи). Г.ó.
виãляді хвиль збóрення поширюється вздовж трóбопрово-
дó зі швидêістю звóêó в даномó середовищі. Г.ó. може виз-

Основні поêазниêи деяêих маãістральних ãідротранспортних
трóбопроводів

Місце зна-
ходження

Країна Матеріал, 
що 

транспор-
тóється

Дов-
жина, 

êм

Діа-
метр, 
мм

Продóê
тив-
ність, 
млн
т/ріê 

Блеê-Меса, 
Арізона

США вóãілля 439 457;
366

5,8

Мерлебаê, 
Лоррейн

Франція вóãілля 9 381 1,5 

Самарêо, 
Мінас-Же-

райс

Бразилія залізний 
êонцентрат

403 508/
457

12 

Севідж-
Рівер, о.Тас-

манія

Австралія залізний 
êонцентрат

85 228 2,3

Кóдремóêх Індія залізний 
êонцентрат

48 508/
457

7,5

Пенья-Коло-
радо

Меêсиêа залізний 
êонцентрат

48 203 1,8 

Сьєрра-
Гранде

Арґенти-
на

залізний 
êонцентрат

32 203 2,1 

Лас-Трóчас Меêсиêа залізний 
êонцентрат

27 254 1,5 

Західний 
Іран 

(Іран-Джая)

Індонезія мідний 
êонцентрат

111 102 0,3 

Бóãенвіль Па-
пóа-Нова 
Гвінея

мідний 
êонцентрат

27 152 1 

Ель-Саль-
вадор

Чилі мідний 
êонцентрат

22,4 152 0,3 

Пінто-
Валлі, Аріз-

она 

США мідний 
êонцентрат

17,6 102 0,4

Аêіта Японія хвости мі-
дних рóд

64 200 1

Вален, 
Мінас-
Жерайс

Бразилія фосфати 118 228 2

Кенсóерт Анãлія вапняê 92 254 1,7

Калаверас, 
Каліфорнія

США вапняê 27 178 1,5 

Гладстон, 
Квінсленд

Австралія вапняê 24,2 200 1

Сандерсвілл, 
Джорджія

США êаолін 45 254 0,4



ГІД — ГІД 254

начатися висотою hóд стовпа рідини певної об’ємної ваãи
або величиною тисêó óдарó ∆ рóд.
ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАР У ТРУБОПРОВОДІ,  -оãо, -ó,
-…, ч. * р. ãидравличесêий óдар в трóбопроводе; а. water ham-
mer, hydraulic impact in a pipeline; н. Wasserschlag m in Rohr-
leitung f  — різêа зміна тисêó рідини в трóбопроводі при
раптовій зóпинці насосів, що поширюється ó рідині зі
швидêістю звóêó в напрямі, протилежномó її течії. Зона
зниженоãо тисêó, що виниêає за засóвêою нафтопроводó,
поширюється за течією потоêó. При значномó зниженні
тисêó і розриві сóцільності потоêó за заêритою засóвêою
може виниêнóти зворотний ãідравлічний óдар (виêли-
êається різêим припливом рідини в порожнинó низьêоãо
тисêó). Яêщо Г.ó. являє собою хвилю підвищення тисêó
(миттєве заêривання трóби), то він називається додатнім;
óдар, зóмовлений зниженням тисêó (відêривання затво-
ра), — від’ємним. Яêщо час заêривання затвора Т є мен-
шим від фази óдарó (час проходження óдарною хвилею
подвоєної довжини L трóби) θ = 2L/а, то таêий óдар нази-
вають прямим, а в протилежномó випадêó — непрямим,
де а — швидêість поширення прóжної хвилі в трóбі (для
води за нормальних термобаричних óмов швидêість по-
ширення звóêó vзв=1435 м/с). У заãальномó випадêó рівень
підвищення тисêó при ãідравлічномó óдарі перед заêритою
засóвêою без óрахóвання втрат напорó на ãідравлічний
опір розраховóється за формóлою:

де ∆p — підвищення тисêó при ãідравлічномó óдарі, Н/м2; ρ
— ãóстина рідини, êã/м3; v — швидêість течії рідини до
ãідравлічноãо óдарó, м/с; vзв — швидêість поширення звóêó
в рідині, м/с.
Г.ó. іноді виниêає в маãістральних нафтопроводах або

продóêтопроводах (вóãлепроводах) при раптовій зóпинці
насосів на проміжній насосній станції, а таêож в системах
живлення механізованих êріплень ãірн. виробоê при рапто-
вомó переміщенні велиêих мас ã.п., яêа óтримóвалася êрі-
пленням. Запобіãання від рóйнóвання ãідросистеми Г.ó. за-
безпечóється за рахóноê перепóсêних êлапанів, спецiаль-
них ãасителiв. В.С.Бойêо.
ГІДРАВЛІЧНІ КЛАСИФІ-
КАТОРИ,  -их, -ів, мн. * р.
ãидравличесêие êлас-
сифиêаторы, а. hydraulic classi-
fiers, н. hydraulische Stromklas-
sierer m pl, Nassklassierer m pl 
— êласифіêатор, в яêомó вих-
ідний сипóчий матеріал роз-
поділяється за êрóпністю в
циліндричній, êонічній або
пірамідальній ємêості мето-
дом óстоювання під дією ãрав-
ітаційних або відцентрових
сил. За способом видалення
зернистої частини матеріалó
Г.ê. поділяють на êла-
сифіêатори з механічним роз-
вантаженням (сêребêові, еле-
ваторні, відсаджóвальні центрифóãи) та з розвантаженням
самопливом (êонічні, пірамідальні, ãідроциêлони, дóãові
сита). За принципом дії розрізняють Г.ê., в яêих процес
розділення здійснюють під дією ãравітаційних сил та сил
опорó середовища (êонічні, пірамідальні, сêребêові, еле-
ваторні) та êласифіêатори, в яêих, êрім вêазаних сил,

діють ще й відцентрові сили (ãідроциêлони, центрифóãи,
дóãові сита, êонічні ãрохоти). До Г.ê. належить таêож ба-
ãер-зóмпф. Класифіêація здійснюється ó вертиêальномó
або ãоризонтальномó потоці води. Область застосóвання
ãідроêласифіêаторів: за êрóпністю — 0,074-2 мм; за ãóсти-
ною — 2 500 — 4 200 êã/м3. Конічні Г.ê. застосовóють об-
межено. Найбільше розповсюдження отримали піра-
мідальні Г.ê. сеêційноãо êамерноãо типó (ó вітчизняних
Г.ê. шість êамер), в яêих êласифіêація відбóвається яê в
ãоризонтальних, таê і ó вертиêальних потоêах. Спершó
матеріал розділяється по ãраничномó зернó 0,8 мм, далі —
по зернó 0,2 мм, в останніх êамерах — по зернó 0,071 мм,
злив останньої, шостої êамери має êрóпність 0,071 мм.
Продóêтивність Г.ê. 15-25 т/ãод. Див. таêож êласифіê-
атор. О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
ГІДРАВЛІЧНІ КЛАСИФІКАТОРИ БАГАТОКАМЕРНІ,
-их, -ів, -их, мн. — виêористовóють для підãотовêи подрі-
бнених рóд до збаãачення. Вони призначені для розділення
матеріалів на êільêа êласів за швидêістю їхньоãо осаджен-
ня ó водномó середовищі (напр., перед êонцентрацією на
столах). Г.ê.б. являють собою відêритий жолоб 1, що роз-
ширюється до зливноãо пороãа, по яêомó протіêає ãори-
зонтальний потіê вихідноãо матеріалó.
У дно жолоба

вмонтовані піра-
мідальні êласифіê-
аційні êамери 2,
розміри яêих збіл-
ьшóються в напрям-
êó розвантажóваль-
ноãо êінця êорпóса
êласифіêатора. Чис-
ло êамер залежно від
типорозмірó êласи-
фіêатора 4, 6 або 8. У
нижній частині êож-
ної пірамідальної
êамери (спіãота) розміщені пристрої для êласифіêації
осідаючоãо матеріалó ó висхідних потоêах води, яêа по-
дається знизó: мішалêи 3 для розпóшення осідаючих
пісêів, êамери 4 танãенціальноãо підведення води (вортеê-
си) і êонóси 5 для розвантаження êрóпних фраêцій. Тан-
ãенціальне підведення води знизó забезпечóє стійêість
висхідноãо потоêó і більш рівномірний розподіл верти-
êальних швидêостей стосовно поперечноãо перетинó êа-
мери. Крóпність пісêів, що послідовно розвантажóються з
êамер êласифіêатора, зменшóється в напрямêó потоêó
вихідноãо матеріалó. Швидêість висхідних потоêів води в
êамерах таêож постóпово зменшóється, осêільêи вона по-
винна бóти рівною êінцевій швидêості стисненоãо паді-
ння зерен ãраничної êрóпності. Найдрібніші фраêції ви-
даляються через зливний поріã.
Об’ємна продóêтивність ãідравлічних баãатоêамерних

êласифіêаторів розраховóється за формóлою: Q0 = 3600 L B V,
м3/ãод.,  де  L і B — довжина і ширина ванни êласифіêатора,
м; V — êінцева швидêість осадження ãраничноãо зерна, м/с.
ГІДРАНТ,  -а, ч. * р. ãидрант; а. hydrant; н. Hydrant m  — при-
стрій (êран) на водопровідній мережі для подачі води,
здебільшоãо при ãасінні пожеж, для поливання вóлиць тощо.
ГІДРАРГІЛІТ,  -ó, ч. * р. ãидрарãиллит, а. gibbsite, hydrargil-
lite; н. Hydrargillit m  — мінерал êласó ãідрооêсидів. Сêлад
Al(OH)3. Містить (%): Al2О3 — 65,35; H2О — 34,65. Домі-
шêи: SiO2, Fe2O3, Ga2O3. Синãонія моноêлінна. Тв. 2,5-3,5.

∆p ρ v vзв,⋅ ⋅=

Рис. Гідравлічні êласифіêат-
ори: а — спіральний, б — рей-

êовий.

Рис. Гідравлічний баãатоêамерний êла-
сифіêатор.1 – жолоб; 2 — êласифіê-
аційні êамери; 3 — мішалêи; 4 — вор-
теêси; 5 — розвантажóвальні êонóси.
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Гóстина 2,43. Прозорий. Колір білий. Блисê сêляний. Фор-
ми виділення — щільні землисті аґреґати, сфероїдальні
êонêреції, сталаêтити, натічні форми з ãладêою або тон-
êоволоêнистою бóдовою. Гідрарãілітові боêсити — цінні
алюмінієві рóди. Утворюється переважно при вивітрюванні
алюмосиліêатів, інêоли — ãідротермальним шляхом. Зба-
ãачóється ãравітацією, флотацією і маãн. методами.
Розрізняють: ãідрарãіліт листóватий (застаріла назва діаспорó);

ãідрарãіліт щільний (бірюза).
ГІДРАТ (КРИСТАЛОГІДРАТ),  -ó, ч. (-ó, ч.) * р. ãидрат,
(êристаллоãидрат); а. hydrate (crystalline hydrate), н. Hydrat
m  — речовина, яêа містить зв’язані молеêóли води, що мо-
жóть входити і в її стрóêтóрó. Стійêі Г.виділяються з розчинів
ó формі êристалоãідратів. Кристалоãідрати хараêтерні для
природних ãорючих ãазів. Див. ãідрати природних ãазів. 
ГІДРАТИ ВУГЛЕЦЕВИХ ГАЗІВ,  -ів, ..., мн. * р. ãидраты
óãлеродных ãазов, а. hydrates of carbon gases, н. Hydrate m pl
von Kohlenstoffgasen n pl  — сполóêи вêлючення (êлатрати),
в яêих молеêóли вóãлецевих ãазів заповнюють пóстоти
êристаліч. ґратêи льодó. Зóстрічаються ó виãляді ãа-
зоãідратних поêладів ó баãаторічномерзлих породах. Вини-
êають таêож ó ãазопроводах, óтрóднюючи їх еêсплóатацію.
ГІДРАТИ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ,  -ів, ..., мн. * р. ãидраты
природных ãазов; а. hydrates of natural gases; н. Hydrate m pl
von Erdgasen n pl  — тверді êристалічні сполóêи вóãлеводнів
з водою. Прийняті формóли ãідратів свідчать, що із збільшенням
ãóстини ãазó зростає êільêість зв’язаної води. Відносна ãóстина

ãідратó  ó залежності від відносної ãóстини ãазó  опи-
сóється формóлою:

Умови óтворення (тисê і температóра) ãідратів за відомоãо
сêладó ãазó визначаються êонстантами рівноваãи оêремих êом-
понентів:

де  — мольні частêи êомпонентів, яêі входять ó сóміш ãазів;

 — êонстанти рівноважноãо станó êомпонентів ó точці ãідрат-

оóтворення.
Сірêоводень і двооêис вóãлецю внаслідоê êращої розчинності ó

воді підвищóють температóрó ãідратоóтворення за постійноãо
тисêó. Таêе ж явище спостеріãається в разі зростання ãóстини ãа-
зó. Для визначення температóри ãідратоóтворення сóміші вóãле-
воднів при тисêах від 42 до 70 МПа виêористовóють вираз:

де 2,157 — розмірний êоефіцієнт; С — êонстанта, яêа залежить
від видó ãазó.
Попередження ãідратоóтворення в ãазових потоêах ó свердло-

винах, промислових мережах і óстатêованнях підãотовêи ãазó
пов’язане, виходячи з природи ãідратів, зі зниженням тисêó,
підвищенням температóри чи видаленням волоãи.
Длязабезпечення безãідратноãо транспортóвання ãазó від свер-

дловин до óстатêовання підãотовêи ãазó на ãирлі свердловин можна
здійснювати підіãрівання ãазó чи óведення інãібітора ãідратоóтв-
орення. Під час підіãрівання ãазó в підіãрівачах, яêі встановлю-
ються на ãирлі свердловин, доцільно бóдóвати шлейфи свердловин
від ãирла до óстатêовання підãотовêи ãазó з теплоізоляційним
поêриттям. Це дає змоãó óниêнóти зайвих витрат на підіãрівання
і запобіãти ãідратоóтворення. Створення ваêóóмної теплоізоляції,
яê поêазóє порівняння êоефіцієнтів теплопровідності перлітó,
поліóретанó і ваêóóмó, може призвести праêтично до виêлючен-
ня втрат тепла під час транспортóвання ãазó і рідини:

У разі можливості óтворення ãідратів на ãирлі чи в стовбóрі
свердловин основним способом запобіãання ãідратоóтворення є
подача інãібітора (метанол, водні розчини ãліêолів, хлористоãо
êальцію тощо) в потіê ãазó. Вибір способó óниêнення ãідратоóтв-
орення обґрóнтовóється техніêо-еêономічним розрахóнêом.
Під час розрахóнêó необхідної витрати інãібітора ãідратоóтв-

орення вважають, що основна маса інãібітора ãідратоóтворення
забезпечóє зв’язóвання води, яêа вільно виділяється з ãазовоãо
потоêó (напр., різниця волоãості ãазó в пластових óмовах і на
вході в óстатêовання підãотовêи ãазó). Частина інãібітора ãідрат-
оóтворення втрачається внаслідоê випаровóвання в ãазовий
потіê, а частина — внаслідоê розчинення в ãазовомó êонденсаті,
причомó ці втрати збільшóються внаслідоê зростання вмістó êис-
лих êомпонентів (Н2S і СО2) ó ãазовомó êонденсаті.
Розрахованó таêим чином витратó інãібітора ãідратоóтворення

множать на нормативний êоефіцієнт еêсплóатації, яêий вêлючає
можливі втрати інãібітора від витіêання, розливання та інших
технолоãічних втрат. Таêим чином, витрата інãібітора ãідратоóтв-
орення

де gзв — витрата інãібітора ãідратоóтворення на зв’язóвання води,
яêа вільно виділяється з ãазовоãо потоêó; gв — витрата інãібітора
від йоãо випаровóвання ó ãазовий потіê; gр — витрата інãібітора
на йоãо розчинення в êонденсаті; kе — êоефіцієнт еêсплóатації
(kе= 1,05-1,2).
Витрата інãібітора ãідратоóтворення на зв’язóвання води, яêа

вільно виділяється з ãазó (в êã/1000 м3 ãазó), залежить від воло-
ãості ãазó і êонцентрації інãібітора (реãенерованоãо і відпрацьов-
аноãо):

де w1, w2 — волоãовміст ãазó відповідно до і після введення інãіб-
ітора ãідратоóтворення (напр., волоãовміст ó пластових óмовах і
на вході в óстатêовання підãотовêи ãазó), яêий визначається за
заданих тисêів і температóр, êã/1000 м3 ãазó; с1, с2 — масова êон-
центрація відповідно реãенерованоãо (яêий óводиться) і відпр-
ацьованоãо інãібітора ãідратоóтворення, %.
Концентрація с2 відпрацьованоãо інãібітора ãідратоóтворення

залежить від перепадó ∆Т температóри ãідратоóтворення і фізи-
чних властивостей інãібітора ãідратоóтворення:

де с2 — êонцентрація відпрацьованоãо інãібітора ãідратоóтворе-
ння, %; М — молеêóлярна маса інãібітора; k — êонстанта інãіб-
ітора ãідратоóтворення:

Присóтність мінеральних солей ó воді, яêа надходить з ãазом,
знижóє питомó витратó інãібітора ãідратоóтворення на зв’язóван-
ня рідинної частини води (w1-w2) ó ãазовомó потоці.
Витрата інãібітора ãідратоóтворення, що зв’язана з втратами

від випаровóвання ó потіê ãазó, яêий обробляється, залежить від
летêості інãібітора. Таê, для метанолó ця витрата (в êã/1000 м3)
може бóти знайдена за формóлою:

де с2 — масова êонцентрація відпрацьованоãо метанолó, %; а —
відношення вмістó метанолó в ãазі, що необхідний для насичення
ãазó, до êонцентрації метанолó в рідині, ã/1000 м3 ãазó на êожен
1% метанолó в рідині.
Витрата gр інãібітора ãідратоóтворення, що зв’язана з втратами

йоãо від розчинення в ãазовомó êонденсаті, зростає з підвище-
нням вмістó ãазовоãо êонденсатó в ãазовомó потоці і збільше-

Вид ізоляції Перліт Поліóретан Ваêóóм

Коефіцієнт теплопров-
ідності, êДж/(ãод·м·К)

0,137 0,075 5,6•10-5

ρãідр ρã

ρãідр 0,873+0,063ρã.=

yi Ki⁄( )∑ 1,0 ,=

yi

Ki

T 2,157 C,=
Інãібітор Метанол Етиленãліêоль Діетиленã-

ліêоль

M 32 62 106

k 1295 1220 2430

gі.ã. ke gзв gв gр+ +( ),=

gзв
w1 w2–( )c2

c1 c2–
------------------------------,=

c2
M∆T

M∆T k+
---------------------- 100;⋅=

∆T
kc2

M 100 k–( )
----------------------------,=

gв 0,001c2a,=
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нням êислих êомпонентів (Н2S і CO2), розчинених ó ãазовомó
êонденсаті.
Застосóвання метанолó для боротьби з ãідратоóтворенням об-

межóється йоãо тоêсичними властивостями, а таêож значними
втратами від випаровóвання в ãаз та розчинення в êонденсаті.
Допóсêається виêористання метанолó на родовищах ó холодних
êліматичних óмовах з настóпним йоãо óловлюванням, реãенера-
цією і повторним застосóванням.
Виêористання хлористоãо êальцію в яêості інãібітора ãідратоó-

творення обмежóється необхідністю проведення заходів, що сêе-
ровані на зниження йоãо êорозійної аêтивності (знеêиснення
розчинó хлористоãо êальцію, нейтралізація домішоê тощо).
Застосóвання ãліêолів яê інãібіторів ãідратоóтворення обме-

жóється їх висоêою вартістю. Напр., виêористання 70-80 % ДЕГ
на óстатêованні низьêотемператóрної сепарації обмежóється за
еêономічними мірêóваннями йоãо втратами до 60 ã/1000 м3 об-
роблюваноãо ãазó. В.С.Бойêо.
ГІДРАТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãидратация; а. hydration, hy-
dratatiоn; н. Hydratation f  — приєднання молеêóл води до
речовин, що перебóвають ó розчиненомó або вільномó
стані, з óтворенням ãідратів (êристалічні — êристалоãідр-
ати), де вода зберіãає свою стрóêтóрнó цілість і здатна тер-
мічно або під дією деãідратóючих засобів відщеплюватися
(процес деãідратації). Г. є різновидом сольватації — приє-
днання до речовин бóдь-яêоãо розчинниêа. Розрізняють
Г. елеêтролітів, молеêóл ó розчинах, Г. з óтворенням твер-
дих ãідратів, Г. оêсидів, орãанічних, висоêомолеêóлярних
сполóê та ін. На відмінó від ãідролізó Г. не сóпроводжóєть-
ся óтворенням водневих та ãідроêсильних йонів. Г. елеêт-
ролітів ó розчинах є ãоловною причиною їх дисоціації на
йони — вона зóмовлює стійêість йонів ó розчинах і óтрóд-
нює асоціацію йонів. Г. найбільш виражена в сильних
елеêтролітів. Яêщо процес ãідратації сóпроводжóється
дисоціацією молеêóли води на Н+ і ОН– і їх приєднанням
до êратних зв’язêів (зоêрема ãетерозв’язêів), то це таê зва-
на êовалентна ãідратація, особливо хараêтерна для ãете-
роциêлічних сполóê. В.С.Білецьêий.
ГІДРАТАЦІЯ МІНЕРАЛУ — процес адсорбції води, а та-
êож входження молеêóл води чи йонів Н3О+, ОН- ó êрис-
талічнó ґратêó мінералó.
ГІДРАТНИЙ ШАР,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидратный слой, а. hy-
drate layer, н. Hydratschicht f  — тонêий шар, óтворений
орієнтованими молеêóлами води біля ãраниці розділó фаз
внаслідоê ãідратації мінералó (повітряної бóльбашêи).
Вода в Г.ш. має аномальні властивості: підвищенó
в’язêість, зниженó розчинність, зниженó дифóзію розчи-
нених речовин та ін. Наявність Г.ш. визначає йоãо техно-
лоãічні властивості ó фізиêо-хімічних процесах збаãачення
— флотації, масляній та полімерній аґреãації тощо. 
Присóтність твердої фази обóмовлює підвищення стóпеня

впорядêованості в прилеãлих елементарних водних шарах за ра-
хóноê її орієнтóючоãо впливó. Останнє виêлиêане міжмолеêóля-
рними ван-дер-ваальсовими силами (дисперсійними, орієнтац-
ійними й індóêційними), а таêож Н-зв’язêами. При цьомó поб-
лизó ãідрофобної поверхні молеêóли води орієнтóються пара-
лельно їй, а поблизó ãідрофільної — нормально. Останній варіант
забезпечóє більш щільнó óпаêовêó молеêóл в прилеãлих мономо-
леêóлярних шарах, очевидно, до відстані між молеêóлами води
0,3 нм, менше яêоãо починають переважати сили відштовхóва-
ння елеêтронних хмар сóсідніх молеêóл, що переêриваються.
Істотний вплив на стрóêтóрó води поблизó твердої поверхні здій-
снюють розчинені речовини. Напр., підвищення êонцентрації
елеêтролітó рóйнóє стрóêтóрó води поблизó твердої ãідрофільної
поверхні. Крім тоãо, елеêтроліти формóють подвійний елеêтрич-
ний шар (ПЕШ), яêий баãато в чомó визначає хараêтер і інте-
нсивність міжфазних взаємодій. Для описó аномальних власти-
востей рідини в пристінномó просторі і між обмежóючими по-
верхнями (в порах, êапілярах і т.д.) Б.В.Деряãіним і йоãо шêолою
бóло введено поняття “розêлинюючоãо тисêó". Товщина стрóê-

тóрованих пристінних шарів води може досяãати деêільêох де-
сятêів нм.
Аномальні властивості хараêтерні і для ãраниці розділó “во-

да-ãаз". Молеêóли води тóт орієнтóються атомами оêсиãенó (êис-
ню) ó біê ãазової фази, óтворюючи ПЕШ, яêий цілêом розташо-
вóється в рідині. Присóтність розчинених речовин яê ó виãляді
йонів, таê і  недисоційованих молеêóл приводить до зміни стрóê-
тóри поверхневоãо шарó, поверхневоãо потенціалó і натяãó. 
Літератóра: 1. Эйзенберã Д., Каóцман В. Стрóêтóра и свойства

воды. — Ленинãрад: Гидрометеоиздат. — 1975. — 280 с.  2. Антон-
ченêо В.Я. Физиêа воды. — К.: Наóêова дóмêа. — 1986. — 127 с. 3.
Деряãин Б.В., Овчаренêо Ф.Д., Чóраев Н.В. Вода в дисперсных
системах. — Мосêва: Химия, 1989.

В.С.Білецьêий, Ю.К.Гарêóшин, П.В.Серãєєв.
ГІДРО…,  * р. ãидро…, а. hydro…, н. Hydro…  — префіêс,
яêий вживається в назвах мінералів, щоб підêреслити на-
явність ó їх сêладі води. Напр., ãідроамфібол, ãідробіотит,
ãідробісмóтит, ãідробритоліт, ãідроґаліт, ãідроãалóазит,
ãідроґетит, ãідроґранати, ãідроêсилãердерит, ãідроліт, ãідр-
омаãнезит, ãідропірит, ãідрорóтил, ãідротальêіт, ãідр-
оцинêіт та ін.
ГIДРОАБРАЗИВНИЙ ЗНОС (ГІДРОАБРАЗИВНЕ
ЗНОШУВАННЯ),  -оãо, -ó, ч. (-оãо, -…, с.) * р. ãидроабра-
зивный износ, а. hydroabrasive wear; н. Wasserabrieb m  —
змiна розмiрó, форми, маси або станó поверхнi матерiалó
пiд впливом рóхомої ãiдросóмiшi; спостерiãається в ãiдрав-
лiчних машинах i трóбопроводах (робочих êолесах, êорпó-
сах ґрóнтових насосiв та вóãлесосiв, óщiльнюючих пристро-
ях, арматóрi та iн.). Розрізняють ãідроабразивне зношó-
вання заãальне і місцеве. Iнтенсивнiсть Г.з. залежить вiд
яêостi зношóваноãо матерiалó, розмiрó, форми, твердостi,
ãóстини твердих частиноê ãiдросóмiшi, її êонцентрацiї, êо-
розiйної аêтивностi рiдêоãо середовища, швидêостi пере-
мiщення частиноê вiдносно поверхнi, що зношóється, êó-
та набiãання частиноê на поверхню та iн. Засоби знижен-
ня Г.з. поляãають ó застосóваннi зносостiйêих матерiалiв,
зменшення швидêостi ãiдросóмiшi, виêористання певних
технiчних i êонстрóêтивних рiшень. Ю.Г.Світлий.
ГІДРОАВТОМАТ,  -а, ч. * р. ãидроавтомат; а. hydraulic
automatic machine, н. Hydroautomat m  — автоматично ді-
ючий пристрій, де водяний напір виêористовóється для
стиснення або розрідження повітря, а таêе повітря — для
піднімання води.
ГІДРОАҐРЕҐАТ,  -а, ч. * р. ãидроаãреãат; а. hydraulic unit,
hydroelectric generating set; н. Wasserturbinensatz m, Hydroag-
gregat m  — аґреґат, що сêладається з ãідротóрбіни й
ãідроґенератора.
ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА,  -и, ж. * р. ãидроаэромеханиêа;
а. fluid mechanics; н. Strömungsmechanik f  — розділ механ-
іêи, пов’язаний з вивченням рівноваãи й рóхó рідинних і
ãазоподібних середовищ, а таêож їхньої взаємодії між со-
бою і з твердими тілами.
ГІДРОАКУМУЛЯТОР,  -а, ч. * р. ãидроаêêóмóлятор; а. hy-
draulic accumulator; н. Druckflüssigkeitsspeicher m, Pumpspei-
cher m, Pumpenspeicher m  — ãідропосóдина, призначена
для аêóмóлювання та повернення енерãії робочої рідини,
що перебóває під тисêом. Див. таêож пневмоаêóмóлятор.
ГІДРОАКУМУЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãидроаêêóмóляция; а.
hydroaccumulation, water storage, pumped(water) storage; н.
Druckflüssigkeitsspeicherung f  — наãромадження ãідроенерãії
створенням запасів води ó водосховищах верхньоãо б’єфó.
ГІДРОАПАРАТ (ПНЕВМОАПАРАТ),  -а, ч. (-а, ч.) * р.
ãидроаппарат [пневмоаппарат]; а. hydrojet, jet pump; н. Ven-
til n  — ãідропристрій (пневмопристрій), призначений для
êерóвання потоêом робочоãо середовища. Під êерóванням
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потоêом робочоãо середовища розóміють змінювання чи
підтримóвання заданих значин тисêó чи витрати робочоãо
середовища або змінювання напрямêó, пóсê і зóпинення
потоêó робочоãо середовища. Яê збірна назва ãідроапаратів
(пневмоапаратів) виêористовóється термін "ãідроапаратóра
[пневмоапаратóра]". Син. — пристрій êерóвання.
ГІДРОБОРАЦИТ,  -ó, ч. * р. ãидроборацит, а. hydroborac-
ite, н. Hydroborazit m  — мінерал, водний борат êальцію і
маãнію. Формóла: CaMg[B3O4(OH)3]2·3H2O або CaMgB6O11·
6H2O. Містить (%): CaО — 13,57;  MgО — 9,75; B2O3 —

50,53; H2O — 26,15. Синãонія моноêлінна. Кристали видов-
жені і сплюснóті, пластинчасто-волоêнисті, радіальні або
стовпчасті. Утворює таêож щільні й тонêозернисті аґреґа-
ти. Тв. 2-3. Гóстина 2,2. Безбарвний або білий, рідше ро-
жевий, червоний, сірий. Блисê сêляний. Г. — поширений
мінерал  ãалоãенно- і вóлêаноãенно-осадових ã.п. Важли-
вий мінерал борó. Утворюється яê хімічний озерний осад,
а таêож óнаслідоê метасоматичних процесів. Збаãачóється
флотацією. 
ГІДРОВАШГЕРД,  -а, ч. * р. ãидровашãерд, а. hydrocradle,
gold washer; н. Hydrowaschherd m  — пристрій для моêрої
дезинтеãрації та ãрохочення пісêів розсипних родовищ перед
ãідротранспортóванням на збаãач. ф-êó. Г. — нахилений
êороб, обладнаний решітêами. Живлення ãа Г. подається
стрóменем ãідромонітора. Забезпечóє відмив ãлинистої
êомпоненти та êласифіêацію м-лó (яê правило, по
êл.70-130 мм). Витрати води на 1 м3 пісêó 8-12 м3/ãод. Не-
доліê —  циêлічний хараêтер роботи. О.А.Золотêо.

ГІДРОВЕНТИЛЯТОР,  -а, ч. * р. ãидровентилятор, а. hy-
drofan, н. Hydrolüfter m  — вентилятор з ãідравлічним двиãó-
ном. Застосовóється в ãірн. виробêах ãідрошахт, що мають
трóбопровід для подачі води. Г. вибóхобезпечний. Продóê-
тивність сóчасних Г. 80-220 м3/хв, напір 0,8-1,5 êПа. По-
тóжність ãідродвиãóна 7 êВт,  робочий напір води 2,9
МПа, витрати води 10 м3/ãод. 
ГІДРОВИБУХОВЕ ДРОБЛЕННЯ НЕГАБАРИТУ,  -оãо,
-…, с.  — Див. ãірдопідривне дроблення неãабаритó.
ГІДРОВИДОБУВАННЯ,  -…, с. * р. ãидродобыча, а. hy-
draulic mining, hydraulicking, hydromining; н. Wasserstrahlge-
winnung f, hydraulische Gewinnung f  — дія, добóвання êо-
рисної êопалини за допомоãою стрóменя води з настóпним її
ãідротранспортóванням на поверхню. Див. ãідромеханізація.
ГІДРОВИМИВАННЯ,  -…, с. * р. ãидровымывание, а. hy-
droerosion, н. Auswaschen n, Auswaschung f  — створення по-
рожнин ó масиві стрóменем води, що подається під тис-
êом. Г. застосовóється для запобіãання раптовим виêидам
вóãілля і ãазó при розêритті вóãільних пластів, а таêож про-
веденні підãотовчих і очисних виробоê. Розêриття з Г. здій-
снюється на êрóтих пластах при наявності м’яêих пачоê з
êоеф. міцності вóãілля f<1 і бічних породах сер. стійêості.
Проводиться через свердловини діам. 120-200 мм, число
яêих приймається в залежності від перетинó виробêи; тисê
води біля насадêи 4-7 МПа, витрати не менше 18 м3/ãод. Г.
на пластах з нестійêими боêовими породами і вóãіллям ви-
êонóється із зведенням металевоãо êарêасó по сêлепінню

виробêи, а таêож з тампонóванням порід цем. розчином
для створення штóчноãо сêлепіння. При проведенні пі-
дãот. і очисних виробоê Г. здійснюють ó пачêах порóшеноãо
вóãілля з êоеф. міцності f<0,6. Розміри порожнини зале-
жать від потóжності перем’ятої пачêи, в яêій вона прохо-
диться; звичайно висота порожнини не більше 25 см,
довж. 10-12 м; ширина цілиêів між порожнинами не пере-
вищóє 30 см. За допомоãою Г. таêож добóвають водороз-
чинні ê.ê. (êалійнó і êам’янó солі, сірêó і ін.).
ГIДРОВIДБІЙКА,  -и. ж. * р. ãидроотбойêа, а. hydraulic
breaking, н. Hydroförderung f, hydraulische Kohlegewinnung f 
— рóйнóвання вóãiльноãо масивó стрóменем води, що фор-
мóється ó насадцi ãiдромонiтора (ó вітчизняній праêтиці —
дiаметром 16-32 мм пiд тисêом до 12 МПа). Вóãiлля ó повер-
хневомó шарi масивó рóйнóється через приêладання ãiдро-
динамiчноãо навантаження до площини êонтаêтó стрóменя
з вибоєм. Продóêтивнiсть ãiдромонiтора (маса вóãiлля, що
вiдбивається за одиницю часó) при Г. на очисних роботах
звичайно не менше 20 т/ãод., на пiдãотовчих роботах —
10-12 т/ãод. Питомі витрати води, зãiдно з óмовами ãiдро-
транспортó та ãiдропiдйомó ãiдросóмiшi 5-10  м3/т. Див. та-
êож ãідромеханічне рóйнóвання.
ГІДРОВІДВАЛ,  -ó, ч. * р. ãидроотвал, а. hydraulic-mine
dump, н. Hydrokippe f, Spülkippe f  — відвал розêривних порід
при ãідромеханізації; ãідротехн. спорóда, призначена для
розміщення ґрóнтів і різних матеріалів, що надходять ó
виãляді пóльпи (ãідросóміші). Уêладання породи ó Г. здійсн-
юють намивом (естаêадним або торцевим). Розрізняють:
ярові (ярóãові) і балêові, що створюються шляхом зведен-
ня насипної або намивної ãреблі (дамби), яêа переãороджóє
яр або балêó; рівнинні, розташовані на рівній місцевості
або з невелиêим схилом, річêові, обвалóвання яêих прово-
диться з чотирьох або трьох сторін; êосоãірні; êотлованні і
óлоãовинні, розташовані відповідно ó вироблених просто-
рах êар’єрів і в природних óлоãовинах. За об’ємом Г. поділ-
яють на 4 êатеãорії: І — понад 5 млн м3, II  — 2-5 млн, IІІ —
1-2 млн, IV — до 1 млн м3 на ріê. За висотою розрізняють Г.
низьêі (до 10 м), середні (10-30 м) і висоêі (понад 30 м).
Спорóдження Г. вêлючає створення ãребель, водозабірних і
водозбірних пристроїв, дренажних спорóд. 
ГІДРОГАЗОДИНАМІКА ПІДЗЕМНА,  -и, -ої, ж. * р.
ãидроãазодинамиêа подземная; а. underground hydro-gas dy-
namics; subsurface (underground) hydrogasdynamics; н. Geohy-
drodynamik f, Reservoirmechanik f  — наóêа про рóх рідин,
ãазів та їх сóмішей ó пористих і тріщинóватих середовищах
(ґрóнтах та ãірсьêих породах); розділ ãідродинаміêи. Пред-
мет вивчення Г.п. — рóх природних рідин і ãазів, що знахо-
дяться в пластах, під дією природних сил і техноãенних
фаêторів. Г.п. вивчає: рóх ґрóнтових вод, підземних вод при
розробці родовищ êорисних êопалин; витіснення нафти во-
дою або ãазом, що виділяється з нафти, при розробці на-
фтових родовищ; рóх ãазó в ãазових та вóãільних пластах;
процеси переміщення (міãрації) природних флюїдів, що
ведóть до óтворення родовищ нафти і ãазó, а таêож рóд, яêі
êристалізóються із водних розчинів. Див. ãiдроãазомеханiêа
пiдземна.
ГІДРОГАЗОМЕХАНIКА ПIДЗЕМНА,  -и, -ої, ж. * р.
подземная ãидроãазомеханиêа; а. subsurface (underground)
hydrogas mechanics; н. Geohydromechanik f, Reservoirmechanik
f  — наóêа про рóх рiдин, ãазiв та iх сóмiшей ó пористих i
трiщинóватих ãiрсьêих породах, що óтворюють нафтовi та
ãазовi поêлади. Син. — ãiдроãазодинамiêа пiдземна, ãiдравлi-
êа пiдземна.

Рис. Гідровашãерд:1 —  монітор; 2 — вихідний ма-
теріал; 3 — ãрохот; 4 — борт; 5 — піддон.
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ГІДРОГЕЛЬ,  -ю, ч. * р. ãидроãель; а. hydrogel; н. Hydrogel
n  — ãель, в яêомó дисперсійним середовищем є вода.
ГІДРОГЕНЕЗ,  -ó, ч. * р. ãидроãенез, а. hydrogenesis, н.
Hydrogenese f  — сóêóпність ãеохімічних і мінералоãічних
перетворень, виêлиêаних просочóванням по тріщинах з
поверхні ó земнó êорó води, яêа виносить речовини з одноãо
ãеохімічноãо êомплеêсó в інший, зóмовлюючи óтворення
нових мінералів.
ГІДРОГЕННИЙ,  -оãо. * р. ãидроãенный, а. hydrogenous, н.
hydrogenisch  — те саме, що й інфільтраційний.
ГІДРОГЕОДЕФОРМАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ,  -оãо, -ó, ч. * р.
ãидроãеодеформационный эффеêт, а. hydrogeodeformation ef-
fect, н. hydrogeologischer Deformationseffekt m  — швидêоп-
линні (деêільêа діб, місяці) пóльсаційні зміни, що ãлобаль-
но поширюються в підземній ãідросфері і зóмовлені її здат-
ністю реаґóвати на змінó напрóженоãо станó літосфери.
Сóть Г.е. поляãає в томó, що підземна ãідросфера інтеãрац-
ійно сприймає зміни ендо-, еêзо-, техноãенних та ін. на-
вантажень, що приводить до óтворення в земній êорі безлічі
êоротêоживóчих стрóêтóр деформації (стиснення і розтяã-
нення). Зони розтяãнення ó виãляді ізольованих êоробча-
тих спорóд з’являються і вироджóються за êоротêі відрізêи
часó серед діляноê слабêоãо стиснення, створюючи т. зв.
ãідроãеодеформаційне поле. Площі êоротêоживóчих стрóê-
тóр стиснення і розтяãнення сêладають десятêи і сотні ти-
сяч êм2. Швидêості еволюції оêремих êоротêоживóчих óт-
ворень сêладають 300-400 і більше тис. êм2/добó. Вивчення
Г.е. сприяє пошóêó і розвідці підземних вод, нафти і ãазó,
дозволяє вести цілеспрямовані пошóêи зон, перспеêтив-
них для створення підземних ãазосховищ, оцінювати
стóпінь деформованості ã.п. в межах шахтних полів, про-
ãнозóвати місцеположення епіцентрів і час землетрóсів.
ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА,  -ої, -и, ж. * р. ãидроãео-
лоãичесêая съемêа, а. hydrogeologic surveying, н. hydrogeologi-
sche Aufnahme f  — êомплеêс польових досліджень, що
проводяться для вивчення і êартóвання підземних вод. При
Г.з. визначають: водоносність ãірсьêих порід, їх фільтрац.
властивості, поширення, віê і óмови заляãання водонос-
них êомплеêсів, їх потóжність, óмови живлення і розван-
таження, хім. сêлад, êільêість, óмови виêористання вод, їх
роль в розробці родов. ê.ê.; стан охорони підземних вод від
виснаження і забрóднення. У залежності від детальності
Г.з. поділяється на три êатеãорії: дрібно-  (1:1000000-
1:500000), середньо- (1:200000-1:100000) і велиêомасштаб-
на (1:50000 і більше). 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНА КАРТА (МАПА),  -ої, -и (-и), ж. *
р. ãидроãеолоãичесêая êарта, а. hydrogeologic map, н.
hydrogeologische Karte f  — відображає óмови заляãання,
заêономірності розподілó і формóвання підземних вод, їх
яêісні і êільêісні поêазниêи. Сêладається яê резóльтат
ãідроãеолоãічної зйомêи. Є  дрібномасштабні (менше 1:500
000), середньо- і велиêомасштабні Г.ê. (до (1:200000 і біл-
ьше). Особливий тип сêладають êарти підземноãо стоêó,
ресóрсів, режимó, ãідрохімії підземних вод.
ГІДРОГЕОЛОГІЧНА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, -и, ж. * р.
ãидроãеолоãичесêая сêважина, а. ground-water well,  hydro-
geologic well; н. hydrogeologische Bohrung f  — спеціальна
свердловина, яêа виêористовóється для визначення філ-
ьтрац. властивостей ã.п., спостережень за режимом підзе-
мних вод, проведення ãеофіз. досліджень. Розрізняють до-
вершені Г.с., пройдені через всю товщó водоносноãо плас-
та (приплив води з всієї водної товщі), і недовершені,
вибій яêих не доведений до підошви водоносноãо ãоризон-

тó. Глибина Г.с. êоливається від деê. м до 1000 м і більше.
Після ãідроãеол. досліджень Г.с. ліêвідóють шляхом там-
понóвання або передають ãірничодоб. підприємствам для
продовження ãідрорежимних спостережень ó період еêс-
плóатації родовища.
ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ ОПРОБУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р.
ãидроãеолоãичесêое опробование, а. hydrogeologic sampling, н.
hydrogeologische Prüfung f  — сóêóпність польових і лабора-
торних досліджень водоносних ãоризонтів, зон або водо-
носних êомплеêсів з метою визначення фільтрац. власти-
востей порід (êоеф. фільтрації порід), хім. і ãазовоãо сêла-
дó підземних вод. Дані Г.о. слóжать вихідними розрахóнêо-
вими параметрами при проеêтóванні системи водозахистó
ãірн. виробоê. 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р.
ãидроãеолоãичесêое районирование, а. hydrogeologic zoning, н.
Einteilung f in hydrogeologische Bezirke m pl  — розподіл те-
риторії на р-ни, що розрізняються óмовами формóвання
(живлення, наêопичення, розвантаження), заляãання,
поширення або хараêтером виêористання підземних вод.
Розрізняють заãальне і спеціальне Г.р. Осн. одиниця  з а ã
а л ь н о ã о  Г.р. — артезіансьêий басейн, ãідроãеол. масив і
ін., яêі виділяються на основі єдності заêономірностей
формóвання, розподілó підземних вод, реãіональної спря-
мованості їх стоêó і зв’язêó з ãеол. стрóêтóрами. Системи
артезіансьêих басейнів і ãідроãеол. масивів, пов’язаних
спільністю формóвання і поширення підземних вод, об’єд-
нóються в ãідроãеол. області платформ (напр., Східно-Єв-
ропейсьêа, Західно-Сибірсьêа, Тóрансьêа і ін.) і сêладчас-
тих спорóд (Тімано-Уральсьêа, Тяньшано-Джóнãаро-Па-
мірсьêа і ін.). С п е ц і а л ь н і Г.р. — рóдних районів тощо.
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ БАСЕЙН,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидроãе-
олоãичесêий бассейн, а. hydrogeologic basin, н. hydrogeologi-
sches Bassin (Becken) n  — басейн підземних вод, елемент пі-
дземної ãідросфери, виділений за положенням
ãеол.-стрóêтóрних ãраниць різноãо типó і порядêó, ãідрод-
инамічних ãраниць (вододілів) потоêів підземних вод на
основі єдності їх формóвання і поширення ресóрсів (запа-
сів). Розрізняють артезіансьêі басейни, бас. ґрóнтових, тр-
іщинних вод і бас. підземноãо стоêó. 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ МАСИВ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидроãео-
лоãичесêий массив, а. hydrogeologic massif (block), н.
hydrogeologisches Massiv n  — ãідроãеолоãічна стрóêтóра,
сêладена метаморфічними, маãматичними та осадовими
породами і вміщóє тріщинно-жильні сêóпчення підземних
вод. Підземний стіê Г.м. орієнтований від центрó до пери-
ферії. За ãідравлічним механізмом ці стрóêтóри є провідн-
иêами підземних вод. Живлення відбóвається праêтично
на всій площі. Глибина прониêнення підземних вод, яêа
вимірюється потóжністю товщ інтенсивно тріщинóватих
порід, відносно невелиêа. Винятêом є розривні порóшен-
ня. Внаслідоê сильноãо розчленóвання рельєфó Г.м. ãли-
боêо здреновано. Область розвантаження розташована по
периферії масивó. Висоêий стóпінь дренованості забезпе-
чóє переваãó природних ресóрсів над ãеолоãічними запаса-
ми.  В Уêраїні Г.м. сформóвалися в межах Уêраїнсьêоãо
êристалічноãо щита, Кримó та ін. 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидро-
ãеолоãичесêий проãноз, а. hydrogeologic forecast, н. hydrogeolo-
gische Prognose f  — наóêово обґрóнтований проãноз ãідр-
оãеол. процесів, явищ і їх змін, що відбóваються під впли-
вом природних і штóчних чинниêів. Г.п. вêлючає вста-
новлення заêономірностей формóвання, розміщення, рó-
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хó, наêопичення, розвантаження підземних вод і подальшó
еêстраполяцію встановл. заêономірностей ó просторі і в
часі. Виêонóються довãо- і êоротêостроêові Г.п.
Найбільш поширені методи Г.п. — êартóвання (див. ãео-
лоãічне êартóвання), аналітичних ãідродинамічних розра-
хóнêів, математич. моделювання і елеêтроãідродинамічних
аналоãій. Г.п. дозволяють розробляти наóêово обґрóнто-
вані заходи щодо раціональноãо виêористання ресóрсів
підземних вод, охорони навêолишньоãо середовища при про-
еêтóванні і бóдівництві ãірн. підприємств, еêсплóатації ро-
дов. ê.ê. і т.п.
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ,  -оãо, -ó, ч. (ГІДРОГЕ-
ОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ,  -оãо, -ю, ч.), * р. ãидроãеолоãи-
чесêий разрез (ãидроãеолоãичесêий профиль); а. hydrogeologic
section, н. hydrogeologisches Querprofil n (hudrologisches Quer-
profil n)  — ãрафічне зображення ó вертиêальномó розрізі
ãідроãеол. стрóêтóри водоносних ãоризонтів і водотривêих
пластів з поêазом рівнів і напорів підземних вод, їх хім. і ãа-
зовоãо сêладó, фільтрац. властивостей ã.п., дебітів свердло-
вин. Яê правило, Г.р. поєднóється з ãеолоãічним розрізом і є
сêладовою частиною планó розвитêó ãірн. робіт на обвод-
нених шахтах або êар’єрах. Для Г.р. виêористовóються
дані ãеолоãічноãо опробóвання.
ГІДРОГЕОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. ãидроãеолоãия, а. hydrogeolo-
gy, geohydrology; н. Hydrogeologie f  — ãалóзь ãеолоãії, що
вивчає підземні води, їхнє походження, фізичні власти-
вості, хімічний і ãазовий сêлад, поширення в земній êорі, а
таêож виêористання їх та методи охорони від виснаження
та забрóднення. Основні напрями ãідроãеолоãії: заãальна
ãеолоãія, динаміêа підземних вод, вчення про мінеральні,
промислові і термальні води, реãіональна ãідроãеолоãія, ме-
ліоративна ãідроãеолоãія, ãідроãеолоãія родовищ êорисних êо-
палин. Г. тісно пов’язана з ãідролоãією, ãеохімією, метеоро-
лоãією і ін. наóêами про Землю. При ãідроãеол. дослідже-
ннях застосовóють ãеол., ãеофіз., хім., фіз.-матем. й ін.
методи.  В Уêраїні ãідроãеолоãічні дослідження проводять
в Інститóті ãеолоãії наóê АН Уêраїни, на відповідних êа-
федрах вóзів. В.Г.Сóярêо.
ГІДРОГЕОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВА,  -ії, -ої, ж., НАФТО-
ГАЗОПРОМИСЛОВА ГІДРОГЕОЛОГІЯ, -ої, -ії, ж. * р.
ãидроãеолоãия промысловая, нефтеãазопромысловая ãидроãе-
олоãия; а. oil and gas field hydrogeology; н. Feldhydrogeologie f 
— розділ ãідроãеолоãії, що вêлючає ãідроãеолоãічні спосте-
реження та дослідження підземних вод ó зв’язêó з розвідêою
та розробêою нафтових і ãазових родовищ. Основні задачі
Г.п. при розвідці нафтових та ãазових родовищ: проãнозó-
вання óмов розбóрювання, розêриття та випробовóвання
пластів; визначення положення ãазорідинних êонтаêтів;
визначення запасів водорозчинних ãазів та виявлення
ãідравлічноãо взаємозв’язêó ãоризонтів ó межах родовища.
ГІДРОГЕОМЕХАНІКА,  -и, ж. * р. ãидроãеомеханиêа, а.
hydrogeomechanics, н. Hydrogeomechanik f  — наóê. напрям,
що вивчає основи механіêи водонасичених ã.п. стосовно
до проблем ãідроãеолоãії та інженерної ãеолоãії. Г. основана
на теорії механіêи ґрóнтів і ãеофільтрації. Методичні осно-
ви Г. вêлючають аналіз і вивчення ã.п. разом з óêладеними
в них флюїдами яê єдиної механіч. системи, оцінêó напрó-
жено-деформованоãо станó водонасичених  ã.п., фіз.-мех.
основи їх міцності і деформованості, аналіз ãеофільтрац-
ійних процесів, оцінêó óмов стійêості масивів для проãно-
зó або індиêації в них напрóжень і деформацій. Резóльтати
ãідроãеомех. досліджень виêористовóють для проãнозó
осадових товщ ã.п. при ãлибоêомó водозниженні, оцінêи

ãеофільтрац. і ãеомеханіч. параметрів, вивчення стійêості
боêових порід в підземних виробêах і óêосів в обводнених
масивах на êар’єрах, проãнозó óмов виїмêи ê.ê. під водни-
ми об’єêтами системами з обваленням поêрівлі, а таêож
проãнозó раптових проривів води і пливóнів.
ГІДРОГЕОТЕРМАЛЬНЕ РОДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р.
ãидроãеотермальное месторождение, а. hydrogeothermal de-
posit, н. geologisches Hydrothermalvorkommen n  — просторо-
во обмежена частина водонапірної системи (пластової або
тріщинної) в земній êорі, в межах яêої óêладені еêсплóа-
тац. запаси термальних вод. Розрізняють Г.р. п л а с т о в о
ã о  типó артезіансьêих бас. епіплатформ і міжãірсьêих ар-
тезіансьêих бас., розвитоê яêих почався в мезозої і êайно-
зої, і  т р і щ и н н о — ж и л ь н о ã о  типó в р-ні сóчасноãо і
молодоãо вóлêанізмó і в р-нах сêладчастих областей. Родо-
вища пластовоãо типó (однопластові і баãатопластові)
приóрочені до водоносних êомплеêсів (ãоризонтів), що
заляãають на ãлиб. від 1000-1500 до 3000-5000 м. За хараê-
тером êолеêторів ці родовища в осн. поділяються на плас-
тово-порові і пластово-тріщинні, розміри їх досяãають со-
тень êм2. Родовища тріщинно-жильноãо типó мають ло-
êальний хараêтер (одиниці-десятêи êм2) і пов’язані із зо-
нами молодих, але велиêих теêтоніч. порóшень, що роз-
тинають інтрóзивні, метаморфічні, вóлêаноãенно-осадові
товщі порід (напр., родов. Велиêі ґейзери в США, Пара-
тóнсьêе і Паóжетсьêе родов. на п-ві Камчатêа). Фільтрація
вод відбóвається тóт за тріщинними схемами, осêільêи по-
ристість і прониêність монолітних блоêів порід, яê прави-
ло, малі. Продóêтивна частина родовища звичайно заляãає
на ãлиб. від 500 до 1500 м. За температóрою вод розрізн-
яють родовища низьêопотенційні (від 40 до 100 °С) і висо-
êопотенційні (більше 100 °С, до 300-350  °С). Води Г.р. мо-
жóть бóти прісні, солонóваті, солоні і розсольні. Еêсплóа-
тóють Г.р. свердловинами із застосóванням фонтанноãо,
насосноãо способів, а таêож методó підтримêи пластовоãо
тисêó (ППТ) шляхом повторноãо заêачóвання в пласт
відпрацьованих термальних вод. Найбільш ефеêтивний —
останній метод. При йоãо застосóванні вилóчається тепло,
аêóмóльоване не тільêи підземними водами, але і вмісними
породами, до тоãо ж він еêолоãічно чистий. Коеф. вилó-
чення ресóрсів при ППТ становить 5-12%, при насосномó
способі — 0,01-0,08%, фонтанномó —  0,003-0,016%.
ГІДРОГЕОХІМІЧНИЙ ВУЗОЛ,  -оãо, -а, ч. * р. ãидроãео-
химичесêий óзел, а. hydrogeochemiс node, н. hydrogeochemi-
scher Knoten m (Knotenpunkt m)  — вóзол перетинó ãідроãео-
хімічних зон різних напрямêів. Яê правило, пов’язаний з
вóзлом перетинó розломів. Cтановить найбільший інтерес
при пошóêах ê.ê. 
ГІДРОГЕОХІМІЯ, -ії, ж. — Див. ãеохімія підземних вод. 
ГІДРОГРАФІЧНА МЕРЕЖА,  -ої, -і, ж. * р. ãидроãрафи-
чесêая сеть; а. hydrographic network; drainage net н. Gewäs-
sernetz n, hydrographisches Netz n  — сóêóпність ріê та інших
постійних і тимчасових водотоêів, а таêож озер, водой-
мищ, боліт та інших водойм на певній території. Гóстотó
Г.с. даної річêової системи визначають яê відношення сó-
ми довжин річêових потоêів даної системи в êілометрах
до площі її басейнó, вираженої в êвадратних êілометрах
(êм/êм2). Син. — ãідроãрафічна сітêа.
ГІДРОГРАФІЯ,  -ії, ж. * р. ãидроãрафия; а. hydrography; н.
Hydrographie f  — розділ ãідролоãії, яêий вивчає й описóє
водні об’єêти (річêи, озера тощо), їхнє положення, поход-
ження, розміри, режим, зв’язêи з іншими елементами ãео-
ãрафічноãо середовища.
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ГІДРОГРОХОТ,  -а, ч. * р. ãидроãрохот, а. hydroscreen, н.
Hydrosieb n  — нерóхомий ãрохот з похилою щілястою ро-
бочою поверхнею (решетом), на яêомó під дією стрóменів
води здійснюється переміщення сипêої маси та вилóчен-
ня з неї частиноê дрібніших за ширинó щілини між еле-
ментами решета (êолосниêами). Застосовóється переваж-
но для підãотовчої êласифіêації волоãоãо вóãілля за
розміром 10-15 мм перед збаãаченням.
ГІДРОҐЕНІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãидроãенизация, а. hydroge-
nation, н. Hydrogenisation f, Hydrierung f, Kohlenverflüssigung
f  — приєднання водню до простих та сêладних речовин
при наявності êаталізаторів. Гідроґенізацію застосовó-
ють ó виробництві аміаêó, метиловоãо спиртó, моторноãо
палива тощо. Г. твердоãо палива є óніверсальним мето-
дом отримання з ньоãо синтетич. рідêоãо палива. Для
процесó Г. найбільш придатні тверді ãорючі êорисні êопа-
лини, в яêих відношення С:Н=8-16, вихід летêих речовин
на ãорючó масó не нижче за 35-36%. Г.- важливий резерв
для заміни сирої нафти ãорючими сланцями, бітóмами,
вóãіллям. За проãнозними оцінêами Світової Енерãетич-
ної Ради, ó 2050 р. на частêó зріджóваноãо вóãілля припа-
датиме 50% всьоãо енерãетичноãо вóãілля, що видобóва-
тиметься. Розвитоê досліджень ó ãалóзі Г. розпочинаєть-
ся 1897-1900 рр., êоли францóзьêий вчений П. Сабат’є і
російсьêий хіміê М.Д.Зелінсьêий зі своїми óчнями
розробили основи ãідроãенізац. êаталізó орãаніч. сполóê.
Пром. застосóвання Г. твердоãо палива óперше отримала
в 30-40-х рр. ó Німеччині. Під час Дрóãої світової війни,
(1939 -1945 рр.), в Німеччині працювали 27 заводів по
виробництвó синтетичноãо палива заãальною продóê-
тивністю 5-6 млн т на ріê, що повністю задовольняло
потреби в авіаційномó і на 75% — в рідêомó паливі. Вихід
моторноãо палива досяãав 55%, ãазоподібних вóãлеводнів
— 30%, води — до 10%, непрореаґований залишоê сêла-
дав 5% за масою. Перед Дрóãою світовою війною óста-
новêи по Г. вóãілля і вóãільних смол працювали таêож ó
Велиêобританії, Італії, Кореї. Сьоãодні в США, Вели-
êобританії, ФРН, ПАР, Росії, Японії, Індії, Австралії,
Польщі розробляється ряд процесів по Г. вóãілля.
Найбільш відомі — процеси прямоãо сêраплення вóãілля:
SRC-I, SRC-II (фірми PAMCO i GULF), Donor Solvent
Process (Exxon); двостадійноãо сêраплення — CFS
(CONOCO); H-Coal (фірма HRI), сêраплення із застосó-
ванням хлористоãо цинêó (фірми CONOCO, SHELL),
процес фірми DOW. На основі велиêоãо еêсперимен-
тальноãо матеріалó встановлено, що вóãілля з хорошою
ãідроãенізаційною здатністю містить 65-85% Сdaf, понад
5% Нdaf, має вихід летêих речовин Vdaf понад 30%, зольність
менше 10-12%, поêазниê відбиття вітринітó 0,35-0,95.
В.С.Білецьêий, В.І.Саранчóê.
ГІДРОҐЕТИТ (ГІДРОҐЬОТИТ), -ó, ч. — Див. ґетит (ґьо-
тит). 
ГІДРОҐРАНАТИ,  -ів, мн. * р. ãидроãранаты, а. hydrogar-
nets, н. Hydrogranate m pl  — ãрóпова назва мінералів із
стрóêтóрою ґранатó, в яêій один тетраедр (SiO4) заміщ-
ений чотирма ãрóпами (ОН). Кристали трапецоедричні ó
виãляді ромбічних додеêаедрів і оêтаедрів; часто оброста-
ють êристалами ґранатó. Гóстина 3,121-3,06. Тв. 6. Без-
барвні, світло-жовті. Ізотропні. Зóстрічаються в êонтаêтах
вапняêів з тешенітами, фонолітами разом з водними сил-
іêатами êальцію, цеолітами, êальцитом.
ГІДРОДВИГУН,  -а, ч. * р. ãидродвиãатель; а. hydraulic mo-
tor; н. Hydromotor m  — ãідромашина, призначена для пере-

творення механічної енерãії рідини в механічнó енерãію
твердоãо тіла.
ГІДРОДИНАМІКА,  -и, ж. * р. ãидродинамиêа; а. hydrody-
namics; н. Hydrodynamik f  — розділ ãідромеханіêи про рóх
нестисливих рідин під дією зовнішніх сил і механічнó
взаємодію між рідиною й тілами при їх відносномó рóсі.
Основи ãідродинаміêи заêлали в середині XVIII ст. Л.Ей-
лер і Д.Бернóллі. При вивченні певної задачі ãідродина-
міêи виêористовóють основні заêони й методи механіêи і,
враховóючи заãальні властивості рідин, дістають роз-
в’язêи, що дають змоãó визначити швидêість, тисê або до-
тичні напрóãи зсóвó в бóдь-яêій точці просторó, заповне-
ноãо рідиною. Це дає змоãó обчислити, зоêрема, зóсилля,
що виниêають при взаємодії між рідиною й твердим тілом.
Еêспериментальна Г. базóється на теорії подібності і
розмірностей. Заêони Г. виêористовóють при проеêтó-
ванні сóден, літаêів, тóрбін, трóбопроводів, ãідротехнічних
спорóд, при дослідженні морсьêих течій, фільтрації підзе-
мних вод і нафти в родовищах.
ГІДРОДИНАМІКА ПІДЗЕМНА,  -и, -ої, ж. * р. ãидроди-
намиêа подземная; а. subsurface (underground) hydro-
dynamics; н. Untertagehydrodynamik f  — Див. ãідро-
ãазомеханіêа підземна.
ГІДРОДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ПЛАСТІВ,  -ої, -ії,
-…, ж. * р. ãидродинамичесêое взаимодействие пластов, а.
hydrodynamic intercommunion of seams; hydrodynamic recip-
rocal influence of beds (strata, formations, seams; н. hydrodyna-
mische Wechselwirkung f zwischen den Erdölschichten f pl  —
перерозподіл тисêó в з’єднаних (за лініями теêтонічних
порóшень, бóровими свердловинами, зонами злиття та ін.)
нафтоãазоводоносних пластах. Інтенсивність Г.в.п. зале-
жить від протяжності, товщини, êолеêторних властивос-
тей пластів та ін. Г.в.п. може впливати на режим нафт.
(ãазових) родовищ. Запас пластової енерãії продóêтивноãо
пласта при наявності ãідродинаміч. взаємодії з ін. пласта-
ми підвищóється. 
ГІДРОДИНАМІЧНА МУФТА, ГІДРОМУФТА (ГДМ),
-ої, -и, ж. * р. ãидродинамичесêая мóфта; а. fluid coupling,
hydrodynamic(al) clutch; н. Strömungskupplung f  — ãідрод-
инамічна передача, яêа передає потóжність, не змінюючи
моментó. Син. — ãідромóфта, тóрбомóфта.
ГІДРОДИНАМІЧНА ПЕРЕДАЧА (ГДП),  -ої, -і, ж. * р.
ãидродинамичесêая передача; а. hydrodynamic(al) transmis-
sion; н. Strömungsgetriebe n  — ãідравлічна передача, яêа
сêладається з лопатевих êоліс із заãальною робочою по-
рожниною, в яêій êрóтильний момент передається за ра-
хóноê зміни моментó êільêості рóхó робочої рідини. Син.:
тóрбопередача.
ГІДРОДИНАМІЧНА ПОДІБНІСТЬ ПОТОКІВ,  -ої, -ості,
-…, ж. * р. ãидродинамичесêое подобие потоêов; а. hydrody-
namic similarity of flows; н. hydrodynamische Ähnlichkeit f der
Ströme m pl  — подібність потоêів ãеометрична й êінемати-
чна, яêі задовольняють таêі óмови: а) в їх подібних точêах
приêладено однойменні сили; б) веêторні поля сил, що
діють на рідинó, для заданих потоêів є ãеометрично под-
ібними і однаêово орієнтовними відносно меж потоêів.
ГІДРОДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ ДЕТОНАЦІЇ,  -ої, -ії, -…,
ж. * р. ãидродинамичесêая теория детонации; а. hydrody-
namic detonation theory; н. hydrodynamische Detonationstheorie
f  — теорія, яêа розãлядає швидêість розповсюдження де-
тонації яê швидêість проходження по зарядó óдарної хвилі
стиснення, енерãія яêої достатня для збóдження вибóхово-
ãо перетворення настóпних шарів ВР. 
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ГІДРОДИНАМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТІВ І
СВЕРДЛОВИН,  -оãо, -…, с. * р. ãидродинамичесêие иссле-
дования пластов и сêважин; а. hydrodynamic exploration of
wells and seams, н. hydrodynamische Untersuchungen f pl von
Flözen n pl und Bohrlöchern n pl  — êомплеêс методів визна-
чення фільтраційних хараêтеристиê пластів-êолеêторів і
параметрів, що хараêтеризóють продóêтивність видобóв-
них і наãнітальних свердловин. В основі ãідродинамічноãо
дослідження — еêспериментальне вивчення взаємо-
зв’язêó між дебітами (приймальністю) свердловин і тисêом
ó різних точêах пластів при óсталеномó (стаціонарномó) і
неóсталеномó (нестаціонарномó) режимах фільтрації.
ГІДРОДИНАМІЧНЕ ПОЛЕ ПОТОКУ (ГIДРОДИНА-
МIЧНА СІТКА),  -оãо, -я, -…, с. * р. ãидродинамичесêое по-
ле потоêа; а. hydrodynamic flow field; н. hydrodynamisches
Stromfeld n (hydrodynamisches Netz n)  — сóêóпнiсть лiнiй
течiй та iзобар.
ГІДРОДИНАМІЧНИЙ,  -оãо. * р. ãидродинамичесêий, а.
hydrodynamic, н. hydrodynamisch  — пов’язаний з ãідродина-
міêою; Г. о п і р — опір рідини рóхові в ній тіла або опір
стіноê трóб чи êаналів рóхові  рідини; Г. т и с ê — тисê рó-
хомої рідини. У ãірсьêих породах Г. т и с ê — тисê, яêий зді-
йснює фільтрóвальна вода під впливом напорó на сêелет
ãірсьêої породи в напрямêó своãо рóхó.
ГІДРОДИНАМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ПОКЛАДІВ,  -оãо, -ó,
-…, ч. * р. ãидродинамичесêая связь залежей, а. hydrodynamic
association of deposits, н. hydrodynamischer Zusammenhang m
zwischen den Lagerstätten f pl  — зв’язоê між поêладами, що
проявляється в зміні пластовоãо тисêó одноãо поêладó під
впливом розробêи іншоãо поêладó; здійснюється по водо-
прониêних породах-êолеêторах, до яêих належать поêла-
ди. Приводить до рядó неãативних явищ: нахилів êонтаê-
тó, зміщення поêладó в раніше водоноснó зонó пласта, пе-
ретіêанню нафти і ãазó по пластó з пастêи в пастêó, втра-
ти частини запасів. Про наявність Г.з.п. можна сóдити за
непрямими ознаêами: аналоãією з сóсідніми поêладами,
що тривалий час розробляються, відсóтністю мінеральних
новоóтворень і оêисненою висоêов’язêою нафтою на
êонтаêті поêладó з водою, хараêтерó розподілó нафтоãазо-
носності по розрізó відêладів. Для достовірноãо визначен-
ня Г.з.п. необхідне проведення спеціальних ãідродинам-
ічних досліджень пластів і свердловин.
ГІДРОДОМКРАТ,  -а, ч. * р. ãидродомêрат, а. hydraulic
jack, н. hydraulischer Hebebock m  — 1) Гідравлічний механізм
для піднімання важêих предметів. 2) Устатêóвання, призна-
чене для пересóвання і підйомó ãірничих машин та іншоãо
обладнання за допомоãою силовоãо ãідравлічноãо циліндра.
ГІДРОДРОСЕЛЬ (ПНЕВМОДРОСЕЛЬ),  -я, ч. * р. ãид-
родроссель (пневмодроссель), а. restrictor valve, throttle valve;
н. hydraulisches (pneumatisches) Drosselventil n  — ãідроап-
арат (пневмоапарат) êерóвання витратою, призначений
для створення опорó потоêові робочоãо середовища.
ГІДРОЕКСТРУЗІЯ,  -ії, ж. * р. ãидроэêстрóзия, а. hydrau-
lic extrusion, hydrostatic extrusion; н. hydraulische Extrusion f 
— обробêа (продавлювання êрізь формóючі пристрої) ма-
теріалів тисêом, створюваним за допомоãою спеціальних
êомпресорів рідиною. Див. естрóзія.
ГІДРОЕЛЕВАТОР,  -а, ч. * р. ãидроэлеватор, а. hydraulic
elevator, jet pump; н. Hydroelevator m, Wasserstrahlpumpe f  —
насос стрóминноãо типó для підйомó і переміщення рідин
та ãідросóмішей; застосовóється для ãідротранспортóвання,
підводноãо всмоêтóвання ґрóнтó тощо, а таêож для підв-
ищення ãеодезич. висоти всмоêтóвання землесосноãо сна-

ряда з трюмним ґрóнтовим насосом. При роботi Г.
стрóмінь води, що витіêає пiд велиêим тисêом з насадêи,
створює ó êамерi насоса розрiдження, що й забезпечóє 
пiдсмоêтóвання ãiдросóмiшi через
всмоêтóвальний патрóбоê. Кiне-
тична енерãiя стрóменя води пере-
дається ãiдросóмiшi i ó дифóзорi пе-
реходить ó потенцiйнó енерãiю пото-
êó. Осн. переваãи Г.: простота êонс-
трóêції і відсóтність рóхомих час-
тин; незалежність роботи від підс-
осó повітря. Осн. недоліêи Г.:
відносно малий напір, низьêий
ККД.
ГІДРОЗАБИВКА ШПУРІВ,  -и,
-ів, ж. * р. ãидрозабойêа шпóров, а.
hydraulic tamping of blastholes, hydrau-
lic tamping of shotholes (boreholes); н.
Wasserbesatz m der Bohrlöcher n pl  —
спосіб боротьби з пилом при вибóхо-
вих роботах, що поляãає в заміні
ãлиняноãо óщільнення зарядó ВР в шпóрі водою (зде-
більшоãо в поліетиленових ампóлах), що при вибóхó роз-
порошóється і змочóє пил та дóже подрібненó ãірсьêó поро-
дó в зоні бризантної дії ВР. Г.ш. призначена для боротьби
з займанням пилó та ãазó при вибóховомó способі відбійêи
ã.п.
ГIДРОЗАКЛАДКА (ГІДРОЗАКЛАДАННЯ),  -и, ж. (-…,
с.) * р. ãидрозаêладêа, а. hydraulic filling (анãл.); hydraulic
stowing (амер.), н. Spülversatz m, Fließversatz m  — сóêóп-
нiсть процесiв по заповненню виробленоãо просторó
вóãiльних шахт через виêористання потоêó води для
транспортóвання i заêладання заêладальноãо матерiалó. Г.
вêлючає технолоãiчні операції та процеси пiдãотовêи ви-
робленоãо просторó, наêопичення заêладальноãо матерiа-
лó, приãотóвання ãiдросóмiшi, ãiдротранспортó заêладаль-
ноãо матерiалó та заповнення ним виробленоãо просторó,
óправлiння спрацьованою водою (вловлювання води, що
дренóється з масивó, вiдвiд її по трóбопроводó до водозбiр-
ниêiв, прояснення ó пiдземних óмовах та переêачóвання на
поверхню для повторноãо виêористання ó технолоãiчномó
циêлi). Гiдротранспорт заêладальноãо матерiалó до вироб-
леноãо просторó здiйснюється через системó спадних та ãо-
ризонтальних трóбопроводiв за рахóноê напорó, що вини-
êає внаслiдоê рiзницi ãеодезичних вiдмiтоê початêовоãо
та êiнцевоãо пóнêтiв транспортóвання. Перед заповнен-
ням виробленоãо просторó заêладальним матерiалом здiй-
снюється йоãо оãородження спецiальними обшивêами,
спорóдження фiльтрóючих перемичоê та дренóючих при-
строїв. Заповнення виробленоãо просторó здiйснюється
безпосередньо з торця заêладальноãо трóбопроводó або за
допомоãою розподiльчоãо трóбопроводó. В Уêраїні в
60-70-х роêах ХХ ст. наêопичено досвід виêористання Г.
на ãідрошахтах Центральноãо Донбасó (Горлівêа, Єнаêі-
єве). Ю.Г.Світлий.
ГІДРОЗАМОК,  -а, ч. * р. ãидрозамоê, а. hydroclamp, pilot
controlled check valve; н. Hydraulikschloss  — êерований зво-
ротний êлапан; застосовóється в системах ãідропривода ãі-
рничих машин і механізованих êріплень для запирання рід-
ини в робочій порожнині силових ãідроциліндрів.
ГІДРОЗАТВОР,  -а, ч. * р. ãидрозатвор, а. hydraulic shutter,
back pressure valve, waterlock, water seal; н. Hydraulikventil n,
hydraulischer Abschluss m  — 1) Пристрій для ãерметизації

Рис. Схема ãідроеле-
ватора: 1 — наãні-
тальний трóбопро-
від; 2 — сопло (на-
садêа); 3 — всмоêтó-
вальний патрóбоê; 4 
— êамера змішóва-
ння; 5 — дифóзор.
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ãирла свердловин. 2) Пристрій для виведення фільтратó з
ваêóóмної системи ваêóóм-фільтрів ó виãляді вертиêаль-
ної трóби висотою не менше 10330 мм, нижній êінець яêої
занóрений ó збірниê фільтратó для óрівноваження ат-
мосферноãо тисêó.
ГІДРОЗАХИСТ (ЕЛЕКТРОДВИГУНА [ЗАНУРЕНО-
ГО]),  -ó, ч. * р. ãидрозащита (элеêтродвиãателя [поãрóж-
ноãо]); а. waterproofing (of a submersible motor); н. Wasser-
schutz m (des eingetauchten Elektromotors m)  — пристрій
елеêтровідцентровонасосноãо óстатêóвання, яêий захи-
щає заãлибний елеêтродвиãóн від прониêнення в йоãо по-
рожнинó пластової рідини і містить в собі протеêтор та
êомпенсатор.
ГІДРОЗМІШУВАЧ,  -а, ч. * р. ãидросмеситель, а. hydro-
mixer, н. Hydromischer m  — апарат для приãотóвання бóро-
вих розчинів. Поширення отримали ãідромоніторні та ãідр-
оежеêторні змішóвачі. Продóêтивність Г. до 60 м3/ãод. 
ГІДРОЗНЕПИЛЮВАННЯ,  -…, с. * р. ãидрообeспылива-
ние, а. wet dedusting, dust control, dust removal; н.
Nasstaubbekämpfung f, Wasserentstaubung f  — боротьба з
пилом, основана на застосóванні води. Забезпечóється
зволоженням масивó і вловлюванням пилó. Попереднє
зволоження поляãає в наãнітанні води в масив до йоãо
рóйнóвання (найбільш поширене при розробці вóãіл-
ьних родовищ). Здійснюється через свердловини, пробó-
рені по пластó паралельно або перпендиêóлярно пло-
щині очисноãо вибою, в підãотовчих вибоях, яê правило,
в площині вибою. Розрізняють низьêонапірне (від во-
допровідної маãістралі) і висоêонапірне (від насосó)
зволоження. Ефеêтивність зволоження при рóйнóванні
пластів становить 60-80%. Для підвищення ефеêтив-
ності застосовóють водні розчини ПАР, елеêтролітів і
ін. Попереднє зволоження дає еêономіч. ефеêт за рахó-
ноê ослаблення масивó вóãілля (на 20-40%), зниження
ãазовмістó вибоїв (на 10-20%) і зниження схильності
вóãілля до самозаймання (особливо при наãнітанні анти-
піроãенів). Зрошóвання здійснюється дисперãованою
водою з допомоãою спец. пристроїв. За технол. ознаêа-
ми розрізняють: звичайне зрошóвання (механіч. розпи-
лення рідини під тисêом 1,2-2 МПа); висоêонапірне
зрошóвання (під тисêом 8-12 МПа), пневмоãідрозрош-
óвання (розпилення рідини за допомоãою стисненоãо
повітря під тисêом 0,3-0,5 МПа); зрошóвання водо-
повітряними (механіч. розпилення води під тисêом
2-2,5 МПа) і пневмоãідравлічними (розпилення води
стисненим повітрям під тисêом 0,2-0,4 МПа) ежеêто-
рами і тóманоóтворювачами. Ефеêтивність зрошóвання
— до 90-99%. 
ГІДРОЗОЛЬ,  -ю, ч. * р. ãидрозоль; а. hydrosol; н. Hydrosol
n  — золь, в яêомó дисперсною фазою є вода.
ГІДРОІЗОГІПСИ,  -ів, мн. * р. ãидроизоãипсы, а. water table
contour, hydroisohypses; н. Hydroisohypsen f pl, Hydrohöhenlini-
en f pl  — 1) Лінії, що з’єднóють на êарті (плані) точêи з од-
наêовими абсцисами або відносними відмітêами висот по-
верхні безнапірних підземних вод. 2) Горизонталі (ізоãіпси)
вільної (депресійної) поверхні фільтраційноãо потоêó.
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãидроизоляция; а. water
proofing, wet seal; н. Wasserabdichtung f, Hydroisolation f  — 1)
Захист бóдівельних êонстрóêцій і спорóд від прониêання
води, а матеріалів для спорóд — від шêідливоãо впливó
хімічно аãресивних вод, рідин, стічних вод тощо. 2) Гідроі-
золяційні матеріали, тобто водонепрониêні матеріали, яêі
застосовóються для ãідроізоляції.

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД,  -ії, -…, ж. *
р. ãидроизоляция подземных соорóжений, а. water proofing of
underground structures, н. Wasserabdichtung f der Untertageein-
richtungen f pl, Hydroisolation f der Untertageanlagen f pl  —
захист ãірничих підземних виробоê від прониêнення вод
(ґрóнтових,  поверхневих,  технічних), а таêож від їх рóй-
нівноãо впливó на матеріал êріплення. Досяãається засто-
сóванням матеріалів êріплень з підвищеною водонепрониê-
ністю і за допомоãою водонепрониêних поêриттів. Зоêре-
ма застосовóють торêретóвання, металеві, êлеєві, обмазó-
вальні та ін. поêриття. 
ГІДРОІЗОП’ЄЗИ,  -з, мн. * р. ãидроизопьезы; а. hydroisopi-
estic lines; н. Hydroisopiezen f pl  — лінії на êарті або плані,
що з’єднóють точêи однаêових напорів напірних вод над
óмовною нóльовою поверхнею. Син. — п’єзоізоãіпси.
ГІДРОІЗОТЕРМИ,  -м, мн. * р. ãидроизотермы, а. hy-
droisotherms, н. Hydroisothermen f pl  — лінії однаêових т-р
підземних вод ó водоносномó ãоризонті або êомплеêсі, на
розрізах, êартах і т.п. 
ГІДРОІМПУЛЬСАТОР,  -а, ч. * р. ãидроимпóльсатор, а.
hydraulic impulse generator, н. Hydroimpulsgenerator m  —
пристрій для одержання імпóльсних стрóменів рідини при
перетворенні стаціонарноãо потоêó рідини в пóльсаці-
йний з періодичним підвищенням тисêó.
ГІДРОКІНЕТИКА,  -и, ж. * р. ãидроêинетиêа; а. kinetics of
liquids; н. Hydrokinetik f  — розділ ãідродинаміêи, що вивчає
рóх рідини з óрахóванням сил, яêі діють на рідинó.
ГІДРОКЛАПАН,  -а, ч. * р. ãидроêлапан; а. hydraulic valve;
н. Hydroventil n  — реãóлювальний ãідроапарат, в яêомó
розміри робочоãо прохідноãо перерізó змінюються від дії
потоêó робочоãо середовища, що проходить через ãідроап-
арат. 
ГІДРОКЛАПАН (ПНЕВМОКЛАПАН) ЗАПОБІЖНИЙ,
-а (-а), -оãо, ч. * р. ãидроêлапан предохранительный (пнев-
моêлапан предохранительный); а. safety hydraulic (pneumat-
ic) valve; н. hydraulisches (pneumatisches) Sicherheitsventil n 
— напірний ãідроêлапан (пневмоêлапан), призначений для
óбезпечення ãідропривода (пневмопривода) від надмірноãо
тисêó відносно встановленоãо.
ГІДРОКЛАПАН (ПНЕВМОКЛАПАН) ЗВОРОТНИЙ,  -а
(-а), -оãо, ч. * р. ãидроêлапан обратный  (пневмоêлапан об-
ратный); а. check hydraulic valve, non-return pneumatic valve;
н. hydraulisches (pneumatisches) Rückschlagventil n, hydrauli-
sche (pneumatische) Rückschlagklappe f  — спрямівний  ãідро-
апарат  (пневмоапарат), призначений для перепóсêання
робочоãо середовища тільêи в одномó напрямêó та запи-
рання ó зворотномó напрямêó. 
ГІДРОКЛАПАН (ПНЕВМОКЛАПАН) РЕДУКЦІЙНИЙ
-а (-а), -оãо, ч.  — Див. редóêтор.
ГІДРОКЛАПАН ТИСКУ,  -а, -…, ч. * р. ãидроêлапан давле-
ния; а. hydraulic pressure valve; н. hydraulisches Druckventil n 
— реãóлювальний ãідроапарат, призначений для êерóван-
ня тисêом робочоãо середовища.
ГІДРОКОМБІНЕЗОН,  -а, ч. * р. ãидроêомбинезон; а. hy-
draulic overalls; н. Taucheranzug m  — êостюм, яêий захищає
водолаза від переохолодження і травм.
ГІДРОКОМПРЕСОР,  -а, ч. * р. ãидроêомпрессор, а. hy-
draulic compressor, н. hydraulischer Kompressor m, Hydrokomp-
ressor m, Hydroumformer m  — ãідравлічний êомпресор,
яêий стисêóє ãази (пар) за допомоãою рідини. 
ГІДРОКС,  -ó, ч. * р. ãидроêс, а. Hydrox coal blasting, н. Hy-
droxverfahren n  — спосіб безполóм’яноãо висаджóвання, ос-
нований на миттєвій хімічній реаêції сóміші персóльфатó 
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амонію і нітратó ãóанідинó з виділе-
нням тепла та óтворенням водяної
пари ó сóміші з вóãлеêислим ãазом і
азотом. Див. таêож безполóм’яне ви-
саджóвання.
ГІДРОКСИ…,  * р. ãидроêси…, а. hy-
droxy…, н. Hydroxy… — префіêс, яêий
вживається в назвах мінералів, щоб пі-
дêреслити наявність ó їх сêладі ãрóпи
ãідроêсилó. Напр., ãідроêсилапатит,
ãідроêсибраóніт, ãідроêсиãалоãеніди,
ãідроêсиãалоїди, ãідроêсидсодаліт,
ãідроêсиêерамоґаліт, ãідроêсиланіт,
ãідроêсилфлоãопіт та ін.
ГІДРОКСИГАЛОГЕНІДИ,  -ів, мн. *
р. ãидроêсиãалоãениды, а. hydroxy-
alides, н. Hydroxyhalogenide n pl  — ãа-
лоãеніди, яêі містять ãідроêсильнó
ãрóпó (напр., прозопіт —
СаAl2(F,OH)2; êемпіт — Mn2Cl(OH)2).
ГІДРОКСИГАЛОЇДИ,  -ів, мн. * р.
ãидроêсиãалоиды, а. hydroxyhaloides, н.
Hydroxyhaloide n pl  — ãалоїди, до
сêладó яêих входить йон ãідроêсилó.
ГІДРОКСИДИ ПРИРОДНІ,  -ів, -них, мн. * р. ãидроêсиды
природные, а. natural hydroxides, н. natürliche Hydroxide n pl 
— мінерали, до сêладó яêих входить ãідроêсил. Вêлючають
бл. 70 мінеральних видів. Найбільш поширені Г.п. заліза
(напр., ґетит, ãідроґетит, лепідоêроêіт і ін.), алюмінію (ãі-
бсит, беміт, діаспори) і манãанó (манãаніт, псиломелан,
ін.). Синãонії Г.п. — ромбічна, моноêлінна, триêлінна, рі-
дше — триãональна та тетраãональна. Більшість Г.п. óтво-
рюють листóваті, пластинчаті, таблитчасті, лóсêаті, рідше
ãолчаті, волоêнисті, стовпчасті, щільні приховано-êрис-
талічні (майже до аморфних), êоломорфні і натічні аґреґа-
ти, а таêож порошêóваті і землисті маси, нальоти, вицв-
іти, псевдоморфози різних мінералів. Тв. і ãóстина зни-
жені в порівнянні з безводними оêсидами. Г.п. — ãол. чин.
ãіперãенні мінерали. Частіше за все вони óтворюються при
хім. вивітрюванні ã.п. в зонах оêиснення рóдних родов.,
при процесах осадонаêопичення; поширені в ґрóнтах.
Г.п. сêладають рóди осн. пром. типів родов. алюмінію (боê-
сити), манãанó (осадові манãанітові рóди), частêово заліза
(бóрі залізняêи), входять до сêладó ãлибоêоводних зал-
ізо-марãанцевих êонêрецій.
ГІДРОКСИЛ,  -ó, ч. * р. ãидроêсил, а. hydroxyl, н. Hydroxyl
n  — одновалентна (див. валентність) ãрóпа OH, входить
до сêладó баãатьох хімічних сполóê, напр., води, лóãів,
спиртів. Інша назва — ã і д р о ê с и л ь н а  ã р ó п а.
ГІДРОКСИЛАПАТИТ,  -ó, ч. * р. ãидроêсилапатит, а.
hydroxylapatite, н. Hydroxylapatit m  — різновид апатитó, в
яêомó серед додатêових аніонів переважає ãідроêсил —
Са5[OH(PO4)3]. Сêлад ó %: СаО — 44,14; Р2О5 — 40,26; Н2О
— 2,87. Домішêи: SrO, Na2O, FeO, MnO. Синãонія ãеêсаãо-
нальна. Гóстина 3,07. Тв. 5. Колір білий, восêово-жовтий,
зелений. Зóстрічається в тальêо-хлоритових сланцях, але
родовищ не óтворює.
Розрізняють: ãідроêсилапатит êарбонатистий (апатит вóãле-

цевий); ãідроêсилапатит марãанцевистий (різновид ãідроêсилап-
атитó, в яêомó двовалентний манãан заміщóє êальцій; Mn:Ca =
1:7,7); ãідроêсилапатит свинцевий (ãідроêсил-піроморфіт);
ãідроêсилапатит флóористий (флóорапатит ãідроêсилистий);
ãідроêсилапатит хлористий (різновид ãідроêсилапатитó, в яêомó
частина ãідроêсилó заміщена хлором).

ГІДРОКСИЛГЕРДЕРИТ,  -ó, ч. * р. ãидроêсилãердерит, а.
hydroxylherderite, н. Hydroxylherderit m  — мінерал,
ãідроêсилфосфат êальцію та берилію, ряд ãердеритó. Фор-
мóла: 4[CaBe(PO4)(OH)]. Грóпа OH заміщається на F. При
F>ОН — ãердерит. Синãонія моноêлінна. Коротêопризма-
тичні êристали, а таêож ãроноподібні аґреґати. Тв. 5,5.
Гóстина 2,95-3,01. Колір жовтóватий до білоãо з зеленóва-
тим відливом. Мінерал пізніх стадій пеãматитоóтворення. 
ГІДРОЛАКОЛІТИ,  -ів, мн. * р. ãидролаêêолиты, а. hydro-
laccolithes, pіngo; н. Hydrolakkolithe m pl  — маси ґрóнтовоãо
льодó, за формою схожі з лаêолітами, що óтворюються в
зоні баãаторічної мерзлоти. Висота Г. 1-70 м, діаметр
3-200 м. Виниêають ó місцях розвантаження напірних пі-
дземних вод і в обрамленні полію (води на льодó), а таêож
при промерзанні систем ненасêрізних проталин під тер-
моêарстовими озерами.
ГІДРОЛІЗ,  -ó, ч. * р. ãидролиз, а. hydrolysis, н. Hydrolyse f 
— реаêція обмінноãо розêладó між речовиною й водою,
один із видів сольволізó. При Г. солей óтворюються êисло-
ти та лóãи. Орãанічні сполóêи ãідролізóються в присóт-
ності ê-т. (êислотний Г.) або лóãів (лóжний Г.). Г. підд-
аються частіше за все зв’язêи вóãлецю з ãалоãенами. 
ГІДРОЛІЗ ТОРФУ,  -ó, -…, ч. * р. ãидролиз торфа, а. peat
hydrolysis, н. Torfhydrolyse f  — переробêа торфó на основі
взаємодії йоãо орãаніч. êомпонентів з водою; проводиться
при підвищеній т-рі в присóтності êислотних êаталіз-
аторів. При Г.т. відбóвається послідовна дестрóêція маê-
ромолеêóл полісахаридів торфó аж до моносахарів. Про-
дóêти Г.т. — ãазопарова, рідêа (ãідролізат) і тверда фази.
Розрізняють слабêо- і сильноêислотний Г.т. При  с л а б ê
о ê и с л о т н о м ó   Г.т. реаêція проводиться при t 150-170
°С в безперервно діючих реаêторах. Вихід редóêóючих ре-
човин досяãає 32% від маси абс. сóхоãо торфó; неãідролі-
зований залишоê сêладає бл. 50%.  Температóра  с и л ь н о
ê и с л о т н о ã о  Г.т. — 130-140 °С, в розчин переводиться
до 94% редóêóючих речовин вихідноãо торфó. Продóêти
ãідролізó застосовóються ó виробництві êормових дріж-
джів, восêó, добрив та інших речовин.
ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидролоãичес-
êий режим; а. hydrological regime; н. hydrologische Arbeitswei-
se f  — заêономірні зміни ãідролоãічних елементів водноãо
об’єêта в часі, що зóмовлені фізиêо-ãеоãрафічними і в
першó черãó êліматичними óмовами басейнó. Г.р. вêлю-
чає баãаторічні, сезонні та добові êоливання: рівня води
(режим рівня); витрат води (режим стоêó); льодових явищ
(льодовий режим); температóри води (термічний режим);
êільêості і сêладó переносноãо потоêом твердоãо матері-
алó (режим наносів); сêладó та êонцентрації розчинених
хімічних речовин (ãідрохімічний режим); змін рóсла ріêи
(режим рóсловоãо процесó). У залежності від видó водноãо
об’єêта розрізняють режим річоê, озер, водосховищ, ãідр-
оãеолоãічний режим, режим боліт. Елементами Г.р. нази-
вають ті явища і процеси, яêі хараêтеризóють Г.р. водноãо
об’єêта (напр., êоливання рівня, витрат, температóри во-
ди тощо). Природний Г.р. часто істотно змінюється під
впливом ãосподарсьêої діяльності людини. В залежності
від наявності або відсóтності ãідротехнічних спорóд розрі-
зняють Г.р. реãóльований та природний або побóтовий.
ГІДРОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. ãидролоãия, а. hydrology, н. Hydro-
logie f  — наóêа, що вивчає ãідросферó, її властивості, яви-
ща і процеси, яêі в ній відбóваються. Розрізняють оêеано-
лоãію та ãідролоãію сóходолó (ãідролоãію річоê — потамоло-
ãію, озерознавство, болотознавство, ãляціолоãію, ãідроãеол-

Рис. Схема патрона 
ãідроêс: 1 — елеêт-
ротермічний еле-

мент; 2 — ініціююча 
речовина зарядó; 3 — 
заряд; 4 — паперова 

ãільза.
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оãію). Основними завданнями ãідролоãії є дослідження
êрóãообіãó води на Землі, ãідролоãічноãо режимó оêремих
водних об’єêтів, вплив на êрóãообіã ãосподарсьêої діял-
ьності людини, розробêа наóêових основ охорони та раці-
ональноãо виêористання водних ресóрсів. В Уêраїні досл-
ідження з ãідролоãії проводять Уêраїнсьêий наóêово-досл-
ідний інститóт ãідрометеоролоãії і êонтролю природноãо
середовища, відповідні êафедри вóзів. 
ГІДРОЛОГІЯ СУШІ (ГІДРОЛОГІЯ ПОВЕРХНЕВИХ
ВОД СУШІ),  -ії, -…, ж. (-ії, -…, ж.) * р. ãидролоãия сóши
(ãидролоãия поверхностных вод сóши); а. land hydrology (land
surface water hydrology); н. Hydrologie f des Festlandes n (Hy-
drologie f des Oberflächenwassers n des Festlandes n)  — наóêа
про природні води на поверхні сóші (ріêи, озера, болота,
ґрóнтові води, водоймища, êанали). Належать, з одноãо
боêó, до ãеоãрафічних наóê, а з іншоãо — до ãеофізичних.
Яê ãеоãрафічна наóêа Г.с. вивчає оêремі водні об’єêти,
льодовиêи, сніãовий поêрив, яê ãеофізична — фізичні про-
цеси, що протіêають ó водних об’єêтах: теплові (випаро-
вóвання, êонденсація, сніãотанення, льодоóтворення то-
що), ãідродинамічні (вітрові течії, хвилювання, рóслові
потоêи тощо), ерозійні (розмивання, перенесення та
відêладання наносів, рóслові деформації тощо). Найваж-
ливішим об’єêтом вивчення Г.с. є ріêи. При цьомó основ-
на óваãа звертається на процеси живлення та водо-
носність ріê. Поряд із замêнóтим процесом водооборотó
Г.с. вивчає таêі процеси, яê стіêання наносів, яêі є час-
тинêами ґрóнтів, порід та орãанічних речовин, стіêання
хімічних речовин (розчинені ó воді і завислі хімічні речо-
вини), розмивання та намивання рóсла річоê тощо. Розділ
Г.с., що вивчає озера, виділився в оêремó наóêó — лімнол-
оãію (озерознавство). В.С.Бойêо.
ГІДРОЛОКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãидролоêация; а. sonar; н. Hy-
droortung f, Unterwasser[schall]ortung f  — визначення з до-
помоãою звóêових хвиль місцезнаходження ó воді рóхо-
мих і нерóхомих об’єêтів.
ГІДРОМАГНЕЗИТ,  -ó, ч. * р. ãидромаãнезит, а. hydromag-
nesite, н. Hydromagnesit m, Hydromagnesitspat m  — 1) Мін-
ерал, водний ãідроêсилêарбонат маãнію острівної бóдови.
Формóла: Mg5(CO3)4(OH)2⋅4H2O. Містить (%): MgО —
44,14; CO2 — 36,14; H2О — 19,72. Домішêи: Са. Синãонія мо-
ноêлінна. Дрібні пористі êристали або êрейдоподібні
êірêи. Тв. 3,5. Гóстина 2,1-2,3. Блисê сêляний, ó аґреґатів
— землистий. Колір білий. Прозорий. Утворюється при
вивітрюванні óльтраосновних маãнезіальних вивержених
порід. Зóстрічається в низьêотемператóрних прожилêах та
êірêах в серпентинітах та інших маãнезіальних породах в
асоціації з ін. êарбонатними матеріалами. Рідêісний. 2)
Сóміш маãнезитó з êальцитом.
ГІДРОМАГНІОЛІТ,  -ó, ч. * р. ãидромаãниолит, а. hydro-
magniolite, н. Hydromagniolit m  — заãальна назва водних
силіêатів маãнію.
ГІДРОМАШИНА,  -и, ж. * р. ãидромашина; а. hydraulic
machine; н. Hydromaschine f  — енерãетична машина, при-
значена для перетворення механічної енерãії твердоãо
тіла в механічнó енерãію рідини (або навпаêи).
ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ,  -ії, ж. * р. ãидрометаллóрãия, а.
hydrometallurgy, н. Hydrometallurgie f  — видобóвання ме-
талів з рóд, êонцентратів і відходів виробництва за допо-
моãою водних розчинів певних речовин (хімічних ре-
аґентів). Застосовóється при отриманні óранó, алюмінію,
золота, цинêó та ін. Найдавнішим відомим способом Г. є
вилóчення міді з рóд Ріо-Тінто (Іспанія) ó ХVІ ст. Пізніше

бóли розроблені і впроваджені ãідрометалóрãійні способи
вилóчення платини (1827), ніêелю (1875), алюмінію з боê-
ситів (1892), золота (1889), цинêó (1914) і т.д. Сьоãодні бл.
20% світовоãо виробництва Сu, 50-70% Zn і Ni, 100%
оêcидів Аl і U, металiч. Cd, Co та ін. цілêом базóється на Г.
Основна операція Г. — вилóãовóвання. О.А.Золотêо,
В.С.Білецьêий.
ГІДРОМЕТАМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. ãидрометаморфизм, а.
hydrometamorphism, н. Hydrometamorphose f  — процес пере-
творення мінералів, яêий відбóвається при низьêих темпе-
ратóрах та тисêó з óчастю води.
ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ,
-ії, ж. * р. ãидромехани-
зация, а. hydromechaniza-
tion, hydraulic mining; н.
Hydromechanisierung f  —
єдиний технолоãiчний
êомплеêс процесiв та
технiчних заходiв,
пов’язаних iз  рóйнóван-
ням ґрóнтiв та ãiрсьêих
порiд, транспортóван-
ням їх, óêладанням в
масив або переробêою
ãiдравлiчним способом з
виêористанням енерãiї
води. Г. — спосіб механ-
ізації ãірничих і земля-
них робіт. Методами
ãiдромеханiзацiї розроб-
ляють незв`язнi та зв’яз-
нi ґрóнти (пiсоê, ãлина),
торф, êрейдó, сiль,
êам’яне вóãiлля, а таêож
вiдходи рiзних вироб-
ництв. 
Найбiльше поширен-

ня Г. набóває ó ãiдротех-
нiчномó бóдiвництвi i
ãiрничiй справi, яê ó на-
земних óмовах (розмив
ґрóнтiв, намив ãребель,
дамб, обвалóвань, риття
êаналiв, êотлованiв,
очистêа водоймищ i
т.i.), таê і пiд землею
(ãiдровiдбійêа  та  ãiдро-
заêладêа, ãідротран-
спорт та  ãiдропiдйом).
Основною схемою тех-
нолоãiї є êомбiнацiя
“ãiдромонiтор-земле-
сос”. Здебільшоãо ос-
новною ознаêою Г. є
наявнiсть ãiдравлiчноãо
транспортó. На відêр-
итих ãірничих роботах
виêористання енерãії
води для бóд. і ãірн. робіт
бóло відоме бл. 2 тис. роêів томó, зоêрема на розробцi зо-
лотоносних та оловоносних розсипiв. Новий етап ó роз-
витêó відêритих ãідравліч. розробоê започатêовано із за-
стосóвання ãідроелеваторів (1886). У 1904-1913 рр. ãідра-

Рис. Технолоãічні схеми ãідромеха-
нізації розробêи розсипних родовищ: 
а — ãідромоніторно-бóльдозер-
но-землесосна; б — ãідромоніт-
орно-еêсêаваторно-землесосна; в 
— бóльдозерно-еêсêаваторно-зем-
лесосно-ãідромоніторна; ã — бóль-
дозерно-еêсêаваторно-землесосна з 
пóльпоóтворювачем; д — еêсêава-
торно-ãідромоніторно-землесосна; 
е — еêсêаваторно-бóльдозер-
но-землесосна; ж — землесо-

сно-ãідромоніторна.
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вліч. розробêи óспішно велися на сибірсьêих êопальнях. У
1915 р. на шахті “Софія” в Маêіївці (Донбас, Уêраїна)
проведені перші досліди з підземноãо ãідравліч. виймання
вóãілля. Першим бóдiвництвом в Уêраїнi, на яêомó бóло
застосовано ãiдравлiчний спосiб проведення робiт, бóв
Днiпробóд (1929-1931 рр.), на яêомó цим способом бóло
виêонано бл. 7% робiт. У дрóãiй половинi ХХ сторiччя пiд
час спорóдження ãiдроелеêтростанцiй Днiпровсьêоãо êас-
êадó на частêó ãiдромеханiзацiї вже припадало 60-70% вiд
заãальноãо обсяãó робiт. З 1938 р. Г. застосована в Кóз-
нецьêомó вóãільномó бас. (Росія), а з 1939 р. — в До-
нецьêомó (Уêраїна). В 1938 р. Г. бóла застосована таêож
для підземноãо видобóтêó марãанцевих рóд на шахтах
трестó “Ніêополь-Марãанець” (Уêраїна). При розробці
рóдних родов. найбільш поêазове застосóвання Г. на роз-
êривних роботах КМА. В êінці 60-х рр. ХХ ст. почалося
аêтивне освоєння процесів Г. при підводномó видобóтêó
ê.ê. на êонтинентальномó шельфі. Найбільші перспеêтиви
тóт має застосóвання ерліфтів. Останнiм часом Г. широêо
застосовóють таêож для очищення iриãацiйних êаналiв,
видобóтêó добрив, напр., сапропелю iз дна штóчних та
природних водоймищ, в теплоенерãетиці (ãiдрошлаêо-
видалення), в мостобóдiвництвi (виймання ґрóнтiв з êе-
сонiв та êотлованiв) та ін. Ю.Г.Світлий.
ГIДРОМЕХАНIЗАЦIЯ ПIДЗЕМНА,  -ії, -ої, ж. * р. ãидро-
механизация подземная, а. underground hydraulic mining; н.
unterirdisches Wasserspritzverfahren n, Hydromechanisierung f,
Hydroabbauverfahren n  — технолоãiчний процес пiдземно-
ãо видобóтêó êорисних êопалин з виêористанням енерãiї
води для êомплеêсноãо або частêовоãо виêонання основ-
них операцiй цьоãо процесó — виймання з масивó, транс-
портóвання по виробêах та видавання на поверхню. Ме-
тою застосóвання Г.п. є висоêоефеêтивний видобóтоê на
засадах малооперацiйностi, надiйностi, iнтенсифiêацiї,
автоматизацiї та полiпшення безпеêи працi. Першi вип-
робóвання по пiдземномó ãiдравлiчномó видобóтêó вóãiлля
бóло проведено ó 1915 роцi на шахтi “Софiя” ó Маêіївцi
(Донбас), а ó 1938 роцi — для пiдземноãо видобóтêó мар-
ãанцевих рóд на шахтах трестó “Нiêополь-Марãанець”. У
дрóãiй половинi ХХ сторiччя Г.п. набóває певноãо розвит-
êó ó вóãiльнiй промисловостi Уêраїни i Росiї. На Донбасi бó-
ло спорóджено êiльêа  ã i д р о ê о м п л е ê с i в  (ã i д р о д i
л ь н и ц ь), ãiдрорóдниêи "Яновсьêий" та "Пiонер", ãiдро-
шахти “Червоноармiйсьêi” № 1 i 2. Розробêó наóêових ос-
нов Г.п. видобóтêó вóãiлля в Уêраїнi бóло зосереджено
спочатêó в Донецьêомó наóêово-дослiдномó вóãiльномó
iнститóтi (ДонВУГІ), а надалi в спецiалiзованомó iнститóтi
пiдземноãо ãiдравлiчноãо видобóтêó вóãiлля (УêрНДI-
Гiдровóãiлля, м.Лóãансьê). Велиêий внесоê ó розвитоê на-
óêи та  запровадження ó вóãiльнó промисловiсть Уêраїни
технолоãiї Г.п. зробили наóêовцi Донецьêоãо державноãо
технiчноãо óнiверситетó на чолi з В.Г.Гейєром, В.I.Грó-
бою та ін. Див. таêож ãідрошахта. Ю.Г.Світлий.
ГІДРОМЕХАНІКА,  -и, ж. * р. ãидромеханиêа, а. hydrome-
chanics, mechanics of liquids; н. Hydromechanik f  — 1) Розділ
механіêи, в яêомó вивчається рóх і рівноваãа праêтично
нестисливих рідин та взаємодія їх з твердими тілами.
Сêладається з ãідродинаміêи та ãідростатиêи. Під тер-
міном Г. іноді розóміють ãідроаеромеханіêó в ціломó. 2) В
механіці водонасичених ãірсьêих порід — наóêовий на-
прям, що вивчає основи механіêи водонасичених ãірсьêих
порід стосовно проблем ãідроãеолоãії та інженерної ãеолоãії.
Базóється на теорії механіêи ґрóнтів та ãеофільтрації.

ГІДРОМЕХАНІЧНЕ БУРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãидроме-
ханичесêое бóрение, а. hydromechanical drilling, н.
hydromechanisches Bohren n,  Wasserschlagbohren n  — спосіб
обертовоãо бóріння свердловин, при яêомó ã.п. рóйнóються
під впливом стаціонарних висоêонапірних стрóменів про-
мивальної рідини (води або бóровоãо розчинó) і механіч. по-
родо-рóйнóючих елементів. Перші еêсперименти з цієї
технолоãії проведені вітчизняним вченим А.П.Островсь-
êим (1938). Тисê рідини, необхідний для Г.б. пóхêих слаб-
êозцементованих ã.п., — 20-50 МПа, м’яêих і сер. —
70-100 МПа, міцних — 150 МПа. Раціональні оêрóжні
швидêості переміщення насадоê 10-40 см/с, осьові наван-
таження на породорóйнóючий інстрóмент 1-2 êН на 1 см
діаметра інстрóмента. При Г.б. (тисê до 100 140 МПа) до-
сяãнóте перевищення в 2-4 рази швидêості роторноãо
бóріння в аналоãічних ãеол. óмовах.
ГІДРОМЕХАНІЧНЕ РУЙНУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãид-
ромеханичесêое разрóшение, а. hydromechanical breaking, hy-
dromechanical destruction; н. hydromechanische Zerstörung f 
— спосіб рóйнóвання вóãільноãо або породноãо масивó,
при яêомó відбóвається спільний вплив на ньоãо тонêих
стрóменів води висоêоãо тисêó і механіч. інстрóмента
(різець, сêолювач, шарошêа). При цьомó стрóменями води
формóються врóбові щілини, а механіч. інстрóментом
проводиться сêолювання ослаблених міжщілинних
блоêів. Принцип Г.р. поêладено в основó створення очис-
них і прохідницьêих ãірн. êомбайнів, яêі дозволяють збіл-
ьшити продóêтивність праці на 20-30%, знизити запи-
леність повітря в привибійномó просторі. Див. ãідровід-
бійêа.
ГІДРОМЕХАНІЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ,
(ГІДРОПРИВОДА, ПНЕВМОПРИВОДА, ГІДРОПРИ-
СТРОЮ, ПНЕВМОПРИСТРОЮ); ГІДРОМЕХАН-
ІЧНИЙ ККД,  -оãо, -а, -…, ч. * р. ãидромеханичесêий êоэф-
фициент полезноãо действия (ãидропривода, пневмопривода,
ãидроóстройства, пневмоóстройства); ãидромеханичесêий
КПД; а. hydromechanical efficiency; н. hydromechanischer Wir-
kungsgrad m (des hydraulischen, pneumatischen Antriebs m, der
hydraulischen, pneumatischen Einrichtung f)  — êоефіцієнт êо-
рисної дії, яêий враховóє втрати на тертя та в місцевих
опорах ãідропривода (пневмопривода, ãідропристрою,
пневмопристрою).
ГІДРОМОНІТОР,  -а, ч. * р. ãидромонитор, а. hydromo-
nitor, hydrojet; н. Wasserstrahlapparat m; Wasserwerfer m, Spül-
strahlrohr n  — апарат для створення й спрямóвання êом-
паêтноãо i потóжноãо стрóменя води; виêористовóються
при ãідровідбійці і розмиві ã.п. Гідромонітори широêо виêо-
ристовóються для розробêи розсипів, родов. вóãілля, піщ-
ано-ґравійних бóд. матеріалів, на ãідророзêривних роботах,
при свердловинномó ãідровидобóтêó тощо. Вперше застосо-
ваний при видобóтêó золота на Уралі 1830 роêó. Г. поділ-
яють: за призначенням — для відêритих і підземних ãірн.
робіт, свердловинноãо ãідровидобóтêó і ін.; за величиною
тисêó напірної води — низьêоãо (до 1 МПа), середньоãо
(1-5 МПа), висоêоãо (5-35 МПа) тисêó; за величиною ді-
аметра стрóменеформóючої насадêи — 50-175 мм (для
відêритих робіт), 5-16 мм і 16-32 мм (для підземних); за
витратами води — 250-3500 м3/ãод. (для відêритих робіт),
100-400 м3/ãод. (для підземних); за режимом течії стрóме-
ня — стаціонарні і пóльсóючі; за типом óправління — рóч-
ноãо, дистанційноãо напівавтоматичноãо, проãрамноãо і
êомбінованоãо; за способом пересóвання — переносні,
споряджені лебідêами, траêторами, ãідропересóвними óс-
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тановêами, самохідні. У заãальномó виãляді êонстрóêція
Г. сêладається з патрóбêа, шарнірів, стовбóра і насадêи.
Вода за допомоãою насосів по трóбопроводó подається в
патрóбоê, далі через шарніри і стовбóр надходить ó насад-
êó. Найбільше поширення отримали насадêи êонічні, êо-
ноїдальні, êонóсно-циліндричні і êоноїдально-цилін-
дричні. Шарнір дозволяє, переміщóючи стовбóр, змінюв-
ати напрям польотó стрóменя. Стовбóр Г. може бóти êо-
нóсним, циліндричним і êонóсно-циліндричним. Г., до
яêоãо подається вода з тисêом до 6 МПа, виêористовóють
для пiдземноãо ãiдравлiчноãо вiдбивання та змивó пе-
рем’ятоãо, вивiтреноãо та розпóшеноãо вибóхом вóãiлля
або iнших ê.ê. та ã.п.; з бiльш висоêим тисêом — для вiд-
бивання непорóшеної частини масивó рiзної мiцностi. Ви-
соêопродóêтивні пiдземнi Г. призначенi, ãоловним чи-
ном, для виймання вóãiлля в очисних виробêах, а Г. з пiдви-
щóвачем тисêó — для проведення пiдãотовчих виробоê.
Розмив породи на вiдêритих роботах здiйснюється за до-
помоãою Г. з тисêом стрóменя води 1-2 МПа та витратами
4000 м3. Продóêтивність Г. на відêритих ãірн. роботах по
ãірн. масі досяãає 500-600 м3/ãод., при підземномó ãідров-
идобóтêó вóãілля — 60-70 т/ãод.,  при свердловинномó
ãідровидобóтêó 40-45 т/ãод. Ю.Г.Світлий.
ГІДРОМОНІТОРНО-ЗЕМЛЕСОСНА УСТАНОВКА,
-…-ої, -и, ж. * р. ãидромониторно-землесосная óстановêа,
а. hydromonitor and dredge pump installation, н. Hydromonitor
m und Saugbaggeranlage f  — êомплеêс обладнання для
розробêи вибою стрóменем води і ãідротранспортóвання
ãідросóміші, що óтворюється. Сêладається з ãідромоніторів
і землесосної óстановêи. Обладнання Г.-з.ó., яê правило,
несамохідне. Виêористовóється при веденні ãідроро-
зêривних і добóвних робіт. Г.-з.ó. óперше застосована в
1928 р. при видобóтêó озоêеритó на п-ові Челеêен ó Каспі-
йсьêомó м. У незатоплених вибоях на êар’єрах звичайно
виêористовóють Г.-з.ó. з роздільним розміщенням ãідр-
омонітора і землесосної станції. У цьомó випадêó ãідромо-
нітор розташовóють ó вибої і переміщóють в мірó посóван-
ня вибою; за допомоãою траêторів пересóвають землесо-
снó станцію (êроê пересóвання 100-120 м). Найбільш
ефеêтивною є робота ãрóпових Г.-з.ó., продóêтивність
яêих досяãає 1600 тис. м3, êоеф. виêористання робочоãо
часó — 0,92. У затоплених  вибоях  застосовóються плавóчі
Г.-з.ó. Ю.Г.Світлий.
ГІДРОМОТОР (ПНЕВМОМОТОР),  -а, ч. * р. ãидромо-
тор (пневмомотор); а. hydraulic motor (pneumatic motor); н.
Hydromotor m (Druckluftmotor m)  — об’ємний ãідродвиãóн
(пневмодвиãóн) з необмеженим обертальним рóхом вих-
ідної ланêи.
ГІДРОМУСКОВІТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãидромóсêовити-
зация, а. hydromuscovitization н. Hydromuskovitisation f, Hy-
dromuskovitisierung f  — процес перетворення мóсêовітó в
ãідромóсêовіт під впливом êислих розчинів, що сóпровод-
жóється частêовим виносом êатіонів, ó першó черãó êа-
лію, яêий при цьомó заміщóється оêсонієм.
ГІДРОМУФТА,  -и, ж. * р. ãидромóфта, а. oil clutch, hy-
draulic clutch, fluid coupling; н. hydraulische Muffe f, Flüssig-
keitkupplung f, Strömungskupplung f  — ãідравлічний ме-
ханізм, що передає обертовий рóх. Застосовóють ó трансм-
ісіях автомашин, ó тепловозах тощо. В ãірничій промисло-
вості Г. поширені в приводах підземних êонвеєрів. Г. —
надійний захист від перевантаження, полеãшóють пóсê
двиãóна, зãладжóють êрóтильні êоливання, поштовхи та
вібрації, яêі виниêають між двиãóном та машиною. При

баãатодвиãóновомó приводі Г. забезпечóють рівномірний
розподіл навантаження між оêремими двиãóнами. Г.
сêладаються з насосноãо та тóрбінноãо лопатевих êоліс, з
яêих перше заêріплене на ведóчомó, а дрóãе — на ведено-
мó валах. При обертанні насосноãо êолеса рідина óтворює
вихрове ãідравлічне êільце (тор), яêе й передає по-
тóжність від ведóчоãо вала до веденоãо. Ковзання в Г.
сêладає 3-5%. У підземних êонвеєрах виêористовóють таê
звані запобіжні Г., хараêтерною êонстрóêтивною особ-
ливістю яêих є додатêова êамера з боêó насосноãо êолеса.
В.В.Ададóров.
ГІДРОНАВТ,  -а, ч. * р. ãидронавт; а. hydronaut; н. Hydro-
naut m  — спеціально підãотовлена людина, яêа може дов-
ãий час перебóвати в підводній спорóді (апараті), не вихо-
дячи на поверхню води чи землі.
ГІДРОНАСОС,  -а, ч. * р. ãидронасос; а. hydraulic pump; н.
Wasserpumpe f  — ãідромашина, призначена для створення
напрямленоãо потоêó рідини. 
ГІДРООКСИДИ,  -ів, мн. * р. ãидрооêислы, а. hydrous ox-
ides, hydroxides; н. Hydroxide n pl  — êлас мінералів, яêі яв-
ляють собою сполóêи металів з ãідроêсильною ãрóпою
(ОН)-, що повністю або частêово заміщóє йони êисню в оê-
сидах. Бóдова шарóвата з ãеêсаãональною або близьêою до
неї найщільнішою óпаêовêою йонів  (ОН)-.
ГІДРОПАКЕРНИЙ ЛІФТ,  -оãо, -а, ч. * р. ãидропаêерный
лифт; а. hydraulic packer lift; н. Hydropackerlift m  — ãазор-
ідинний піднімач типó плóнжерноãо ліфта, відмінною
особливістю яêоãо є те, що виêид свердловини переêри-
тий, плóнжер розміщається з велиêим зазором ó трóбах, а
при необхідності плóнжер може бóти замінений поршнем
(без êлапана).
ГІДРОПАТРОН,  -а, ч. * р. ãидропатрон, а. hydraulic chuck,
н. Hydropatrone f  — допоміжний інстрóмент для захоплен-
ня та óтримання штанãи і êоронêи при збиранні та розби-
ранні бóровоãо снаряда.
ГІДРОПЕРЕДАЧА (ОБ’ЄМНА),  -і (-ої), ж. * р. ãидропе-
редача (объемная); а. hydraulic transmission, н. Strö-
mungsgetriebe n, hydraulisches Getriebe n  — частина насос-
ноãо ãідропривода, призначена для передавання рóхó від
приводноãо двиãóна до ланоê машини.
ГІДРОПЕРЕСУВАЧ,  -а, ч. * р. ãидропередвижчиê, а.
hydrotraveller, н. hydraulische Rückvorrichtung f  — пристрій
для пересóвання сêребêових êонвеєрів до вибою, підтяã-
óвання до êонвеєра засобів êріплення. Г. поділяються на
переносні та ãрóпові. Переносні Г. являють собою ãідродо-
мêрат з встановленим на ньомó невелиêим резервóаром
для масла і насосом. Грóпові Г. —  система ãідродомêратів,
що встановлюються вздовж êонвеєра і пов’язані масло-
проводами з насосною станцією, яêа знаходиться на штре-
êó; сêладаються з ãідродомêратів двох типів: ãоризонталь-
ноãо — для пересóвання êонвеєра і вертиêальноãо — для
підйомó завальної сторони êонвеєра з метою розштибовêи
ниж. ãілêи êонвеєра і більш щільноãо притисêання вістря
вантажноãо лемеша êонвеєра до підошви пласта. У лавах з
механізов. êріпленням роль Г. виêонóють домêрати пере-
сóвання сеêцій êріплення.
ГІДРОПИЛОВИБУХОЗАХИСТ,  -ó, ч. * р. ãидропыле-
взрывозащита, а. hydrodust explosive protection, water-, dust-,
explosion-proofing; н. Wassersperre f, Wasser-Staub-Explosions-
schutzeinrichtung f  — попередження та лоêалізація вибóхів
вóãільноãо пилó, що ґрóнтóється на застосóванні води. У
приствольних (пристовбóрних) дворах, êамерах, ходêах та
ін. виробêах з інтенсивністю пиловідêладення менше 1 ã/м3
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на добó Г. забезпечóється побілêою поверхні виробоê вап-
няно-цементним розчином не рідше 1 разó на півроêó. Від-
êатні і вентиляц. виробêи з інтенсивністю пиловід-
êладення 1-50 ã/м3 на добó обмиваються водою або розчи-
ном ПАР (типó ДБ). На ділянêах вентиляційних штреêів,
що примиêають до лав довж. до 200 м з інтенсивністю  пи-
ловідêладення більше за 50 ã/м3 на добó, застосовóються
тóманоóтворюючі завіси. В цих же виробêах при інтенси-
вності пиловідêладення 50-400 ã/м3 на добó застосовóєть-
ся водний розчин хлористоãо êальцію (20-25%) і ДБ (1-2%).
Для запобіãання вибóхів вóãільноãо пилó і метанó, а таêож
зниження запиленості повітря при вибóхових роботах за-
стосовóються водорозпилювальні завіси, а таêож форсóн-
êові водяні завіси тривалої дії. В лавах застосовóються спе-
ціальні зрошóвачі, робота яêих óзãоджена з роботою очис-
ноãо обладнання (напр., система КРОС). 
ГІДРОПІДЙОМ ГІДРОСУМІШІ,  -ó, -…, ч. * р. ãидро-
подъем ãидросмеси, а. hydrohoisting of slurry, н. hydraulische
Schachtförderung f der Hydromasse f (Trübe f)  — підйом на
поверхню ãідросóміші по вертиêальномó пóльповодó ó
стволі шахти. Здійснюється за допомоãою вóãлесоса, пом-
пи із завантажóвальним апаратом або ерліфта.
ГІДРОПІДРИВНЕ (ГІДРОВИСАДЖУВАЛЬНЕ, ГІДРО-
ВИСАДНЕ) ДРОБЛЕННЯ НЕГАБАРИТУ,  -оãо, -…, с. *
р. ãидроподрывное дробление неãабарита, а. hydroblast crush-
ing of the oversize, н. hydraulische Explosionszerkleinerung f der
Übergrössen f pl  — варіант шпóровоãо методó дроблення
неãабаритó1, що відрізняється висаджóванням зменшено-
ãо зарядó ВР ó шпóрі, заповненомó водою. Застосовóють
таêож заряди іãданітó низьêої енерãії (98% АС — 2% ДТ).
Неãабаритний шматоê рóйнóється на деêільêа частин без
їх розлітання.
ГІДРОПІСКОСТРУМИННА ПЕРФОРАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. *
р. ãидропесêострóйная перфорация; а. hydraulic sandblast
perforation, н. Wassersandstrahlperforierung f der Bohrlöcher n
pl  — створення êаналів ó еêсплóа-
таційній êолоні, цементномó êамені і
масиві ãірсьêих порід абразивною пóль-
пою, яêó подають ó свердловинó під тис-
êом. Створюється ãідроãазодинам-
ічний зв’язоê свердловини із продóêтив-
ним пластом, підвищóється продóê-
тивність (приймальність) свердловин
завдяêи наявності êаналів ó привибійній
зоні, а таêож ініціюються тріщини при
ãідравлічномó розриві пласта.
ГІДРОПОРШНЕВА НАСОСНА УС-
ТАНОВКА,  -ої, -ої, -и, ж. * р. ãидро-
поршневая насосная óстановêа, а. hy-
draulic piston pump plant, н. hydraulische
Kolbenpumpanlage f  — êомплеêс облад-
нання для підйомó рідини зі свердловин
за рахóноê зворотно-постóпальноãо рó-
хó поршня свердловинноãо (ãлибинно-
ãо) насоса, що приводиться в рóх ãли-
бинним поршневим ãідродвиãóном з
золотниêовим перемиêачем. Передача енерãії до двиãóна
здійснюється потоêом робочої рідини, що наãнітається з
поверхні насосно-êомпресорними трóбами (НКТ). За
способом óстановêи ãлибинноãо аґреґатó Г.н.ó. поділ-
яються на вільні (аґреґат спóсêається в свердловинó і вий-
мається на поверхню потоêом робочої рідини) і трóбні (ці
операції проводяться НКТ). Продóêтивність насосів дося-

ãає 800-1200 м3/доб., маêсимальний напір — 4500 м, êоеф.
êорисної дії 0,4-0,6. Г.н.ó. ефеêтивні в похилонаправле-
них, ãлибоêих свердловинах, поширених на мор. промислах
і в óмовах Заполяр’я. 
ГІДРОПРИВОД,  -а, ч. * р. ãидропривод, а. hydraulic power
drive, н. hydraulischer Antrieb m, Hydraulikanlage f  — сóêóп-
ність пристроїв, до яêої входять ãідропередача, система
óправління і допоміжне обладнання для приведення в рóх
машин і механізмів з допомоãою рідини, що надходить під
тисêом. Джерело енерãії Г. — теплові, елеêтричні, пнев-
матичні двиãóни. Робоча рідина — масла, емóльсії та ін.
Гідропередачі бóвають об’ємними (ãідростатичними), ãідр-
одинамічними і змішаними. Г. застосовóється в нафт. об-
ладнанні (ãідропоршневі ãлибинні насосні óстановêи,
ãідроêачалêи, бóрові óстановêи та ін.), на транспорті, до-
рожньобóдівельних, êар’єрних та ін. машинах.
ГІДРОПРОВІДНІСТЬ ПЛАСТА,  -ості, -…, ж. * р. ãидро-
проводность пласта; а. water conductivity of a seam, н.
Wasserdurchlässigkeit f des Flözes n  — здатність пласта-êо-
леêтора пропóсêати êрізь себе рідинó, яêа насичóє йоãо
пори (здатність пласта-êолеêтора пропóсêати ãаз нази-
вається провідністю). Г.п. хараêтеризóється êоефіцієнтом
ãідропрониêності, яêий розраховóється за формóлою:

де ε — êоефіцієнт ãідропровідності пласта; k — êоефіцієнт
прониêності ãірсьêих порід; h — товщина пласта; µ — ди-
намічний êоефіцієнт в’язêості рідини, яêа насичóє пори
пласта. Змінюється від десятêів до десятêів тисяч м5/(Н⋅с).
ГІДРОПРОСЛУХОВУВАННЯ (ПЛАСТА), -…, с. * р. ãид-
ропрослóшивание (пласта); а. hydraulic dynamic exploration of
a stratum, н. Schichtabhörmethode f, Interferenzmessung f  —
метод ãідродинамічноãо дослідження свердловин за неóс-
талених режимів фільтрації з метою визначення пара-
метрів і бóдови пласта за резóльтатами вимірювання зміни
тисêó в часі ó свердловинах.
ГІДРОРОЗКРИВНІ РОБОТИ,  -их, -іт, мн. * р. ãидровс-
êрышные работы, а. hydraulic opening, hydraulic stripping; н.
hydraulische Abraumbeseitigung f, hydraulische Aufschlussa-
braum m  — розêривні роботи, що виêонóються способом
ãідромеханізації.
ГІДРОРОЗЧЛЕНУВАННЯ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ,  -…,
с. * р. ãидрорасчленение óãольных пластов, а. hydraulic dissec-
tion of seams, н. Hydrospaltung f  — спосіб попередньої деãа-
зації шахтних полів, що поляãає в наãнітанні в пласт рід-
ини через свердловини, пробóрені з поверхні.
ГІДРОСВІТИЛЬНИК, ГІДРОЛІХТАР,  -а, ч. * р. ãидро-
светильниê, а. hydraulic luminaire, н. Hydroleuchte f  — елеê-
тричний освітлювальний малоãабаритний прилад з ãідрав-
лічним двиãóном, ґенератором і джерелом світла, змонто-
ваним в єдиномó êорпóсі. Застосовóється ó ãідрошахтах,
де є тóрбопровід для подачі води. Робочий тисê води 2,9
МПа; напрóãа 12 В, потóжність 60 Вт.
ГІДРОСЕПАРАТОР  -а, ч.  — Див. сепаратор ãідравл-
ічний. 
ГІДРОСЛЮДИ,  -д, мн. * р. ãидрослюды, а. hydromicas, н.
Hydroglimmer m pl  — ãрóпа  мінералів  êласó силіêатів, за
стрóêтóрою і сêладом схожих до слюд; ãiдратизований
алюмосилiêат шарóватої бóдови. Відмінність від слюд по-
ляãає в дефіциті лóãів і більш висоêомó вмісті води, яê мо-
леêóлярної, таê і в формі оêсонієвоãо êатіона Н3О+. Пере-
важнi розмiри частиноê близьêо 1 мêм. За стóпенем зв’яз-
êó з водою та своїми властивостями займає промiжне

Рис. Схема ãідро-
пісêострóминної 
перфорації.
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місце мiж êаолiнiтом та монтморилонiтом. Виділяють: ді-
оêтаедричні Г. — ãідромóсêовіт і ãідропараãоніт; триоêта-
едричні Г. — ãідробіотит, ãідрофлоãопіт, ãлаóêоніт, верми-
êóліт. Тв. 2,5-3,0. Втрата мол. води відбóвається при
20-350°С. У порівнянні зі слюдою ãідроêсильна вода Г. ви-
даляється при більш низьêих т-рах (500-600°С). Г. поши-
рені в ґрóнтах, êорах вивітрювання, в осадових породах,
низьêотемпер. ãідротермальних óтвореннях. Утворюється
в êорi вивiтрювання та на останнiй стадiї ãiдротермальноãо
процесó. Виêористовóються в êераміч. і ливарномó ви-
робництві для очищення і пом’яêшення води. 
ГІДРОСТАТ,  -а, ч. * р. ãидростат; а. hydrostat; н. Hydrostat
m  — апарат, яêий спóсêають на тросі з сóдна-бази для пі-
дводних досліджень і робіт на відмінó від батисêафа, що
переміщóється самостійно.
ГІДРОСТАТИКА,  -и, ж. * р. ãидростатиêа; а. hydrostat-
ics; н. Hydrostatik f  — розділ ãідромеханіêи, що вивчає заêо-
ни рівноваãи тіл, занóрених ó рідини.
ГІДРОСТАТИЧНИЙ НАПІР,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидростати-
чесêий напор; а. hydrostatic pressure; н. Wasserdruckhöhe f  —
óзаãальнена хараêтеристиêа потенціальної енерãії рідини,
що відображає енерãію ãідростатичноãо тисêó і енерãію
положення її рівня.  При повільномó рóсі, хараêтерномó
для підземних вод, Г.н. є основним поêазниêом підземноãо
потоêó і визначається за формóлою:

Н = Р/ρ·g +Z = hл + Z,
де Н — величина Г.н. в одиницях висоти стовпа рідини; Z
— ордината точêи, в яêій визначається Г.н.; Р — ãідрост-
атичний тисê ó цій же точці; hл — п ‘єзометрична висота; ρ
— ãóстина води; g — присêорення сили тяжіння.
У ãідроãеолоãії напір хараêтеризóється положенням

рівня, óсталеноãо в спостережóваній свердловині (що про-
ведена в заданó точêó пласта), відносно довільно вибра-
ної ãоризонтальної площини. При розробці родовищ, бóді-
вництві шахт в області розвитêó надмірноãо Г.н. передба-
чаються заходи для запобіãання раптовим проривам вод і
пливóнів, затопленю шахт шляхом зниження Г.н. до без-
печної величини, яêа визначається розрахóнêом.
ГІДРОСТАТИЧНИЙ РІВЕНЬ,  -оãо, -я, ч. * р. ãидроста-
тичесêий óровень, а. hydrostatic level, н. hydrostatischer Spie-
gel m  — рівень, на яêомó встановлюється підземна вода в
ãірничих виробêах. Визначається в метрах від рівня моря,
земної поверхні, підошви або поêрівлі водоносноãо ãори-
зонтó.
ГІДРОСТАТИЧНИЙ РІВНЕМІР,  -оãо, -а, ч. * р. ãидро-
статичесêий óровнемер; а. hydrostatic level indicator, н. hy-
drostatischer Pegelmesser m  — рівнемір, яêим вимірюється
ãідростатичний тисê рідини, залежний від висоти її рівня. 
ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. ãидростати-
чесêое давление, а. hydrostatic pressure, н. Wasserdruckhöhe f,
Wasserdruck m  — 1) Тисê рідини в бóдь-яêій точці об’ємó
цієї рідини. Тисê ó рідині, що перебóває ó стані споêою,
створений сóмою тисêó ãазó на її вільній поверхні і зóмов-
леноãо силою тяжіння тисêó стовпа рідини, розташованоãо
над точêою вимірювання. Г.т. залежить від ãлибини занó-
рення. Вимірюється в одиницях  висоти стовпа рідини або
в одиницях тисêó. 2) В ãідроãеолоãії поняття Г.т. траêтóєть-
ся ширше, яê тисê рідини (рóхомої або нерóхомої) ó певній
точці водоносної системи. Тобто Г.т. — заãальна величина
трьох ãоловних напрóжень ó бóдь-яêій точці ãірсьêоãо ма-
сивó, що перебóває ó стані споêою. Висоêий Г.т. сприяє
обваленню порід поêрівлі та підйомó підошви виробêи, де
спостеріãаються раптові прориви вод і пливóнів.

ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК УМОВНИЙ,  -оãо, -ó, -оãо, ч.
* р. ãидростатичесêое давление óсловное; а. conventional hy-
drostatic pressure; н. konventioneller hydrostatischer Druck m 
— тисê, яêий створюється стовпом прісної води (ãóстина
1000 êã/м3) висотою від ãирла свердловини до розãлядóва-
ноãо пласта. Значинó цьоãо тисêó виêористовóють зви-
чайно для виявлення відповідності або невідповідності
пластовоãо тисêó ãідростатичномó.
ГІДРОСУМІШ,  -і, ж. * р. ãидросмесь, а. slurry, н. Trübe f 
— механiчна сóміш води з частинêами твердоãо матеріалó,
напр., ã.п. або ê.ê.; при моêромó збаãаченні ê.ê. Г. наз.
пóльпою. Г. хараêтеризóється êонцентрацією твердої фази і
ãóстиною. Г. розрізняють в залежності від розмірó твердих
частиноê d: êолоїдні d<1 мêм (нетипові для ãірн. вироб-
ництва); стрóêтóрні — d =1-50 мêм; тонêодисперсні d =
50-150 мêм; ãрóбодисперсні — d від 100-150 мêм до 1,5-2
мм; неоднорідні ãрóбодисперсні d>1,5-2мм (іноді до 75
мм і вище); полідисперсні — з частинêами широêоãо ді-
апазонó êрóпності. В.С.Білецьêим (Донецьê) запропоно-
вана інша êласифіêація для вóãільних Г.: óльтратонêі —
d<50-70 мêм (зона переãинó êривої “зовнішня питома по-
верхня — діаметр зерен”), тонêі — d=70-150 мêм, дрібн-
одисперсні 1000>d>150 мêм і ãрóбодисперсні d>1 мм, а
таêож полідисперсні. Переваãи цієї êласифіêації —
прив’язêа до технолоãічних процесів збаãачення вóãілля.
Ультратонêе вóãілля ефеêтивно збаãачóється селеêтивною
аґломерацією, флоêóляцією; тонêі та дрібнодисперсні êла-
си — флотацією; ãрóбодисперсні та полідисперсні — ãрав-
ітаційними методами. Див. ãóстина ãідросóміші,
ãідропідйом ãідросóміші.
ГІДРОСФЕРА,  -и, ж. * р. ãидросфера, а. hydrosphere, н.
Hydrosphäre f  — водна оболонêа Землі — оêеани, моря,
водні об’єêти сóходолó, сніãовий поêрив та льодовиêи.
ГІДРОТАЛЬКІТ,  -ó, ч. * р. ãидротальêит, а. hydrotalcite,
н. Hydrotalkit m  — мінерал, водний ãідроêсилêарбонат маã-
нію та алюмінію. Формóла: Mg6Al2(OH)16CO3⋅4H2O. Синãонія
триãональна. Форми виділення: пластинêи з базальною
спайністю. Тв. 2. Гóстина 2,05. Білий з êоричнюватим ві-
дливом. Рисêа біла. Жирний на дотиê. Блисê від перламóт-
ровоãо до восêовоãо. Продóêт зміни шпінелей. Тісно асо-
ціює з манасеїтом ó серпентинітах. Знайдений ó р-ні Сна-
рóм і Нордмарê (Норвеãія), ó шт. Нью-Йорê (США).
ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ МЕТАМОРФІЗМ,  -оãо, -ó, ч. * р.
ãидротермальный метаморфизм, а. hydrothermal metamor-
phism, н. hydrothermale Metamorphose f  — процес мінерало-
ãічних та хімічних змін ã.п. під дією термальних водних
розчинів (ãідротерм). 
ГІДРОТЕРМАЛЬНІ РОДОВИЩА,  -их, -щ, мн. * р. ãид-
ротермальные месторождения, а. hydrothermal deposits, н.
hydrothermale Lagerstätten f pl  — поêлади ê.ê., що óтворю-
ються з осадів ãарячих водних (ãідротермальних) розчинів,
яêі цирêóлюють ó надрах Землі. Джерелами ãідротер-
мальних розчинів можóть бóти: маãматична вода, що вид-
іляється в надрах Землі з маãматич. розплавів ó процесі їх
застиãання і формóвання вивержених порід; метаморфічна
вода, що вивільняється в ãлибоêих зонах земної êори з во-
домістêих мінералів при їх переêристалізації; зв’язана (по-
хована) вода в порах мор. осадових порід, яêа починає рó-
хатися внаслідоê зміщень в земній êорі або під впливом
внóтрішньоземноãо тепла; метеорна вода, яêа прониêає
по водопрониêних пластах ó ãлибини Землі. Утворення
Г.р. охоплює велиêий проміжоê часó (від сотень тисяч до
десятêів мільйонів роêів), яêий розпадається на посл-
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ідовні етапи і стадії. Г.р. формóвалися в широêомó інте-
рвалі ãлибин — від поверхні Землі до ãлиб. понад 10 êм;
оптимальні óмови для їх óтворення визначаються ãлиби-
ною від деê. сотень м до 5 êм. Початêова т-ра цьоãо про-
цесó 700-600°С, яêа, постóпово знижóючись, досяãала
50-25°С. Найбільш поширені форми ãідротермальних тіл
— жили, штоêверêи, пласти і поêлади з неправильними
êонтóрами. Вони досяãають довжини деê. êм, при ширині
від деê. см до десятêів м. За сêладом цінних мінералів вид-
іляють: сóльфідні, що формóють родов. рóд міді, цинêó,
свинцю, молібденó, бісмóтó, ніêелю, êобальтó та ін.; оêисні
— типові для родов. рóд заліза, вольфрамó, танталó, ні-
обію, олова, óранó; êарбонатні — властиві деяêим родов.
рóд заліза і марãанцю; самородні — для золота і срібла;
силіêатні, яêі óтворюють родов. неметаліч. ê.ê. (азбест,
слюди) і деяêих родов. рóд рідêісних металів (берилій, літій,
торій, рідêісноземельні елементи). За ãлибиною і т-рою óт-
ворення Г.р. поділяють на ãіпотермальні, мезотермальні і
епітермальні. Зãідно з ін. êласифіêацією виділяють Г.р.
плóтоноãенні, вóлêаноãенні і маãматоãенні. В.С.Бойêо,
В.Г.Сóярêо.
ГІДРОТЕРМИ,  -м, мн. * р. ãидротермы; а. thermal springs;
н. Hydrothermen f pl  — ãарячі водні розчини в надрах Землі,
що óтворюються в процесі застиãання маãми, видалення
води з мінералів під час переêристалізації їх тощо.
ГІДРОТЕХНІКА,  -и, ж. * р. ãидротехниêа, а. hydraulic en-
gineering, н. Hydrotechik f, Wasserbaukunst f  — ãалóзь наóêи і
техніêи, пов’язана з вивченням і виêористанням водних
ресóрсів, боротьбою проти рóйнівної дії води за допомо-
ãою ãідротехнічних спорóд, спеціальноãо óстатêóвання і
пристроїв. Яê наóêа базóється на ãідролоãії, ãідроãеолоãії,
ãідравліці, ãідромеханіці, механіці ґрóнтів, бóд. механіці,
інж. ãеолоãії тощо. 
ГІДРОТОРФ,  -ó, ч. * р. ãидроторф, а. hydropeat, н. Hydro-
torf m  — спосіб розробêи торфовоãо поêладó з застосóван-
ням  ãідромеханізації і продóêція, яêó отримóють цим спо-
собом. Вперше застосований в Росії в 1920-ті рр. Спосо-
бом Г. бóло видобóто бл. 187 млн т повітряно-сóхоãо тор-
фó. Гідравлічний спосіб в 1950-1960 рр. замінений поверх-
нево-пошаровим способом видобóтêó торфó.
ГІДРОТРАНСПОРТ,  -ó, ч.  — Див. ãідравлічний транс-
порт.
ГIДРОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС),  -ої, -и, ж. * р.
ãидротранспортная система, а. hydraulic pipiline system,
hydrotransport system; н. Hydrotransportsystem n  — сóêóп-
нiсть спорóд, транспортних засобiв, трóбопроводiв, запiр-
ної, реãóлюючої та запобiжної арматóри, допомiжноãо об-
ладнання та систем автоматизованоãо óправлiння, що
здiйснює перемiщення твердих сипêих матерiалiв ó виã-
лядi ãiдросóмiшей. У залежностi вiд призначення, продóê-
тивностi та технолоãiчних особливостей розрiзняють  ма-
ãiстральнi та промисловi (технолоãiчнi) ГТС. Див. таêож
ãідравлічний транспорт, маãістральна ãідротранспортна
система (МГТС), промислова ãідротранспортна система
(ПГТС). Ю.Г.Світлий.
ГІДРОТРАНСФОРМАТОР,  -а, ч. * р. ãидротрансформа-
тор; а. hydrotransformer, torque converter; н. Hydrotransfor-
mator m  — механізм (лопатевий насос, напрямний апарат
і ãідротóрбіна), що з допомоãою рідини (води, мастила) пе-
редає або перетворює обертальний рóх.
ГІДРОУДАРНЕ БУРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãидроóдарное
бóрение, а. hydropercussion drilling, н. Wasserschlagbohren n 
— спосіб проходження ãлибоêих свердловин, при яêомó

рóйнóвання породи ó вибої здійснюється із застосóванням
ãідравлічних машин óдарної дії (ãідроóдарниêів). Широêе
виêористання одержав з 1970-х рр. для бóріння ãеол.-роз-
відóвальних свердловин ãлиб. 200-1200 м. Для Г.б. застосо-
вóють êоронêи діаметром 59-93 мм. Розрізняють Г.б. обер-
тально-óдарне з алмазними і твердосплавними êоронêа-
ми і ãідроóдарно-ежеêторне.
ГІДРОУДАРНИК,  -а, ч. * р. ãидроóдарниê, а. hydraulic
hammer drill, н. Wasserschlagbohrer m  — ãідравлічна вибі-
йна бóрова машина, яêа приводиться в дію енерãією пото-
êó промивальної рідини, що наãнітається з поверхні насо-
сом по êолоні бóрильних трóб; виêористовóється для бóрі-
ння в породах сер. і висоêої міцності. Г. належить до ма-
шин прямої дії з êлапанною системою розподілó рідини.
Енерãія одиничноãо óдарó 8-70 Дж, частота 1100-3600 хв-1,
перепад тисêó 0,5-3,0 МПа. 
ГІДРОУСТАТКУВАННЯ,  -…, с. * р. ãидрооборóдование, а.
hydraulic equipment, н. hydraulische Einrichtung f, hydraulische
Ausstattung f  — насосна станція, ãідроêомóніêації, апа-
ратóра êерóвання та êонтролю, призначені для подавання
до машин та механізмів робочої рідини.
ГІДРОФІЗИКА,  -и, ж. * р. ãидрофизиêа, а. hydrophysics,
н. Hydrophysik f  — розділ ãеофізиêи, що вивчає фізиêо-ме-
ханічні та інші властивості води і фізичні процеси, яêі
відбóваються ó ãідросфері. Г.  поділяють на фізиêó моря і
фізиêó вод сóходолó.
ГІДРОФІЛЬНІСТЬ,  -ості, ж. * р. ãидрофильность, а. hy-
drophilicity, wetting ability, water receptivity; н. Hydrophilie f
 — здатність деяêих ре-
човин змочóватися во-
дою. Г. — оêремий ви-
падоê ліофільності
(ліофільність ó відн-
ошенні до води). Це
сильно виражена взає-
модія між молеêóлами
води та речовини, яêа
переважає міжмолеê-
óлярнó взаємодію між
молеêóлами одноãо ви-
дó, тобто це здатність
деяêих речовин змо-
чóватися водою. Г. ре-
човин можна підсилити доданням ó сóспензію або ãідр-
осóміш спеціальних речовин-змочóвачів.
ГІДРОФОБНІСТЬ,  -ості, ж. * р. ãидрофобность, а. hydro-
phoby, water-repellency; н. Hydrophobie f  — властивість де-
яêих речовин не змочóватися водою. Г. — оêремий випадоê
ліофобності. Г. розãлядають яê  малий стóпінь ãідро-
фільності, осêільêи абсолютно ãідрофобних речовин не
існóє. Г. розãлядають яê малий стóпінь ãідрофільності.
Природна Г. матеріалó може бóти підсилена або придóше-
на доданням спеціальних речовин-ãідрофобізаторів, аê-
тиваторів, депресорів, змочóвачів.
ГІДРОХІМІЧНИЙ,  -оãо. * р. ãидрохимичесêий, а. hydro-
chemical, н. hydrochemisch  — інфільтраційний.
ГІДРОХІМІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р. ãид-
рохимичесêая зональность; а. chemical hydrologic zonation
(zoning); н. hydrochemische Zonalität f  — заêономірні зміни
хімічноãо сêладó поверхневих та підземних вод, що прохо-
дять по оêремих ãеоãрафічних (природних) зонах Землі яê
наслідоê заãальної ãеоãрафічної зональності. Розрізняють
широтнó, висотнó та вертиêальнó ãідрохімічнó зональ-

Рис. Гідрофільна (а) і ãідрофобна (б) 
поверхня ó трифазній системі «вода 

— тверде тіло — повітря»: 1 — вода; 
2 — тверде тіло; 3 — повітря; α — 

êрайовий êóт змочóвання.



ГІД — ГІД 270

ність. Ш и р о т н а  Г.з. проявляється в заêономірномó
збільшенні з півночі на південь мінералізації, êонцентрації
êомпонентів хімічноãо сêладó та їх співвідношення в річê-
ових та ґрóнтових водах, річноãо стіêання хімічних речо-
вин, внóтрішньорічноãо та баãаторічних êоливань êонцен-
трацій, балансó хімічних речовин і стіêання їх з óрахóван-
ням змін ãідролоãічноãо режимó річêових та ґрóнтових
вод. В и с о т н а  Г.з. виражається ã.ч. ó зміні мінералізації
та êонцентрації êомпонентів хімічноãо сêладó води та їх
баãаторічних êоливань по висотних зонах ãірсьêих облас-
тей. В е р т и ê а л ь н а  Г.з. поляãає в заêономірній зміні в
мірó заãлиблення в надра Землі більш виражених зон пі-
дземних вод, яêі розрізняються за мінералізацією та хім-
ічним сêладом, а часто і за ãідродинамічним режимом. Да-
ний тип зональності хараêтерний для артезіансьêих ба-
сейнів. У них спостеріãається збільшення мінералізації з
наближенням до êристалічноãо фóндаментó. Звичайно
розрізняють три ãідрохімічні зони: верхню — прісних вод
з мінералізацією менше 1 ‰; середню — солонóватих вод з
мінералізацією від 1 до 10‰; нижню — солоних вод і роз-
солів з мінералізацією більше 10‰. В.С.Бойêо.
ГІДРОХІМІЧНІ ПОШУКИ (ГІДРОГЕОХІМІЧНІ ПОШУ-
КИ),  -их, -ів, мн. * р. ãидрохимичесêие поисêи, а. hydro-
geochemical prospecting, н. hydrochemische (hydrogeochemi-
sche) Nachforschungen f pl  — пошóêи, основані на вивченні
заêономірностей розподілó хім. елементів ó природних во-
дах з метою виявлення родов. ê.ê. Г.п. базóються на влас-
тивості води розчиняти ê.ê., що є в мінералах. Для аналізó
води виêористовóються методи: спеêтральний, радіоаêт-
иваційний, атомно-абсорбційний та ін., що забезпечóють
висоêó точність (до 10-7мã/л).
ГІДРОХІМІЯ,  -ії, ж. * р. ãидрохимия; а. chemical hydrology;
н. Hydrochemie f  — розділ ãеохімії, що вивчає хімічний
сêлад природних поверхневих вод (оêеанів, морів, річоê,
озер тощо) і йоãо зміни ó часі та просторі ó причинномó
взаємозв’язêó з хімічними, фізичними та біолоãічними
процесами ó навêолишньомó середовищі і, насамперед, ó
ноосфері. Г. орãанічно поєднóється з ãідролоãією, ãідроãеол-
оãією, ãідроãеохімією, ãеоãрафією, хімією, фізиêою та ін. на-
óêами. 
ГІДРОХЛОРИТИ,  -ів, мн. * р. ãидрохлориты, а. hydrochlo-
rites, н. Hydrochlorite n pl  — баãаті на водó хлорити ãідроте-
рмальноãо і метаморфічноãо походження.
ГІДРОЦЕРУСИТ,  -ó, ч. * р. ãидроцерóссит, а. hydrocerus-
site, н. Hydrocerussit m  — основний êарбонат свинцю —
Pb3[OHCO3]2. Сêлад ó %: PbO — 86,33; CO2 — 11,35; Н2О —
2,32. Синãонія ãеêсаãональна. Утворює тонêі лóсочêи, а та-
êож товстотаблитчасті або ãостропірамідальні аґреґати.
Гóстина 6,80. Тв. 3,5. Безбарвний до білоãо. Блисê алмаз-
ний, перламóтровий полисê. Напівпрозорий до прозороãо.
Крихêий. Продóêт вивітрювання свинцевих рóд. Зóстр-
ічається ó родов. Лонãбан (Швеція), Лавріóмі (Греція),
Шотландії, ó рóдниêó Рідер (Алтай).
ГІДРОЦИКЛОН,  -а, ч. * р. ãидроциêлон, а. hydrocyclon, hy-
draulic cyclone, н. Hydrozyklon m, Wasserzyklon m  — 1) Апа-
рат для розділення сóспензій, емóльсій, аерозолей ó полі
відцентрових сил. 2) Циліндроêонічний апарат для розд-
ілення ó відцентровомó полі швидêостей ó водномó сере-
довищі зерен мінералів, що відрізняються масою, ãóсти-
ною, êрóпністю. За призначенням розрізняють Г.: ê л а с и
ф і ê а ц і й н і — для розділення мінеральних зерен за їх
êрóпністю, напр., на тонêозернистий та ãрóбозернистий
шлам; з ã ó щ ó в а л ь н і — для одержання осадó з підвищ-

еною êонцентрацією твердих частиноê і зливó;  з б а ã а ч ó
в а л ь н і  — для розділення мінеральної маси на продóêти
за ãóстиною. Гідроциêлон застосовóють ó вóãільній, ãірн-
ичій та інших ãалóзях промисловості. Вперше Г. виêорис-
тані в 1939 р. на вóãлезбаãач. ф-ці в Нідерландах, в Уêраїні
— на поч. 50-х рр. В залежності від тисêó на вході розрізн-
яють напірні Г., надлишêовий тисê — понад 100 êПа,
низьêонапірні — менше 100 êПа і ваêóóмні (сифонні) —
тисê на вході менший від атмосферноãо. В останніх по-
чатêове присêорення пóльпи на вході до апарата дося-
ãається за рахóноê розрідження, що створюється сифоном
для примóсовоãо вивантаження зливноãо продóêтó. Вони
встановлюються на всмоêтóвальній лiнiї насоса i поперед-
жóють потрапляння твердих абразивних частиноê до йоãо
робочих орãанiв. Г. сêладається з êоротêої циліндричної
(верхньої) частини з патрóбêом для танãенціальноãо вве-
дення пóльпи (по дотичній до поверхні циліндра) і êоні-
чної (нижньої) частини з отвором біля вершини êонóса
для розвантаження пісêів (ãрóбозернистої, зãóщеної або
важêої фраêції пóльпи). Кóт êонóсності для êласифіêації і
зãóщення 10-20°, прояснення — 10-20°, збаãачення ó важêих
сóспензіях — 30-45°, збаãачення ó воді — 90-120°. Верхня
частина циліндра заêривається êришêою, в центрі яêої
встановлено зливний патрóбоê, що слóãóє для розванта-
ження тонêозернистої, розрідженої пóльпи. Див. таêож
важêосередовищний ãідроциêлон.

 О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
ГІДРОЦИЛІНДР (ПНЕВМОЦИЛІНДР),  -а, ч. * р. ãидро-
цилиндр (пневмоцилиндр); а. hydraulic cylinder; н. hydrauli-
scher (pneumatischer) Zylinder m  — об’ємний ãідродвиãóн
(пневмодвиãóн) зі зворотно-постóпальним рóхом вихідної
ланêи.
ГІДРОЦИНКІТ,  -ó, ч. * р. ãидроцинêит, а. hydrozincite, н.
Hydrozinkit m  — мінерал, ãідроêсилêарбонат цинêó. Формó-
ла: 2[Zn5(CO3)2 (OH)6]. Містить (%): ZnО — 74,12; CO2 —
16,03; Н2О — 9,85. Синãонія моноêлінна. Спайність досêо-
нала. Гóстина 4. Тв. 2-2,5. Зóстрічається ó виãляді дрібних
êристалів та щільних зернистих й пористих до сóцільних
масивних аґреґатів тьмяноãо êольорó або êристалічних
êіроê. Колір білий до сіроãо, таêож жовтóватий. Риса тьмя-
на до блисêóчої. Дóже êрихêий. Блисê землистий до мато-
воãо. У êристалі перламóтровий полисê. Блаêитне свіче-
ння в óльтрафіолетовомó світлі. Заêипає ó HCl. Асоціює зі
сфалеритом, аóрихальцитом, ãеміморфітом та смітсо-
нітом. Зóстрічається в зоні оêиснення рóдних родовищ яê
продóêт перетворення сфалеритó. Вторинний мінерал ó
зоні вивітрювання цинêових родовищ. Найвідоміші знах-
ідêи: в р-ні Сантадер (Іспанія), в пров. Карінтія (Австрія),
в Гóдспрінãс і Соêорро (шт. Нью-Меêсіêо, США). 
ГІДРОШАХТА,  -и, ж. * р. ãидрошахта, а. hydromine,  hy-
draulic mine; н. Hydrogrube f, Hydroschacht m  — підприєм-
ство ãірничої промисловості, де вóãілля або інші êорисні êо-
палини добóвають підземним способом із застосóванням
засобів ãідромеханізації. Осн. ланêи Г.: підземні ãірн. ви-
робêи та êомплеêс ãідровидобóтêó; поверхнева збаãачó-
вальна фабриêа, êомплеêс прояснення води системи за-
мêненоãо водопостачання. Яê правило, джерело води —
шахтний водовiдлив; ó перiод пóсêó Г. вiн забезпечóє наêо-
пичення ó вiдстiйниêах та резервóарах необхiдної êiльêостi
води, а в процесi еêсплóатацiї — êомпенсóє її втрати. 
У Г. застосовóється висоêонапірне (до 16 МПа, опера-

ція відбійêи), низьêонапірне (для ãiдротранспортó ãiрни-
чої маси та пилоподавлення) і змішане водопостачання.
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Розрізнюють дві технол. схеми водопостачання Г.: цент-
рально-замêненó і двоциêлічнó замêненó. Цент-
рально-замêнена схема передбачає централізоване поста-
чання, яê правило, висоêонапірною водою всіх шахтних
водоспоживачів. При потребі в низьêонапірній воді висо-
êонапірна вода подається в спец. понижóвальні редóêто-
ри. При двоциêлічній замêненій схемі з поверхні подаєть-
ся тільêи висоêонапірна вода, низьêонапірна виділяється
в êамері ãідропідйомó шляхом зãóщення ãідросóміші, що
надходить із вибоїв Г. і в спец. резервóарах-відстійниêах.

Заãальна технол. схема роботи Г. вêлючає: подачó тех-
нол. води в очисні і підãот. вибої до ãідромоніторів з допо-
моãою висоêонапірних насосів, встановлених на поверхні;
видачó ãідросóміші самопливом із вибоїв жолобами в зóмпф
вóãлесосної êамери, а звідти — пóльпопроводом на ãравіт-
аційне збаãачення і зневоднення. Очисна виїмêа вóãілля в Г.
ведеться ãідромоніторами, механоãіравліч. êомбайнами в
êоротêих лавах без êріплення очисноãо просторó і довãих
лавах — механізов. êомплеêсами з ãідротранспортом вóãі-
лля по лаві. Підãотовчі ãірн. виробêи проходять по вóãіллю,
змішаним вибоєм з присічêою бічних порід або по породі.
Виділяють 3 осн. ãрóпи технолоãічних схем проведення
виробоê: 1) із застосóванням ãідравліч. відбійêи; 2) бóропі-
дривних робіт і настóпноãо ãідрозмивó ãірн. маси; 3) меха-
ноãідравлічні і ãідромеханічні способи.
Перша в світі дослідно-пром. Г. побóдована ó 1939 р. в

Уêраїні, на Донбасі (трест "Орджонiêiдзевóãiлля"). В 90-х
рр. ХХ ст. в Уêраїні діяли 5 Г. За êордоном в êінці XX ст.
Г. діяли в Канаді (“Балмер"), ФРН (“Ганза"), Новій Зе-
ландії (“Стронãмен"), Китаї (“Лінцятóо"), Японії (“Сóна-
ãава"), Росії (“Інсьêа”, “Ювілейна” на Кóзбасі та ін.). Се-
редня продóêтивнiсть працi на робiтниêа по видобóтêó на
Г. Донбасó — 60,2 т/мiсяць. Див. таêож ãідромеханізація
підземна. Ю.Г.Світлий.
ГІДРУВАННЯ,  -…, с. * р. ãидрование, а. hydrogenation,
hydrogenization, н. Hydrierung f  — 1) Те саме, що й ãідроґе-
нізація. 2) Приєднання водню, напр., по ненасичених
зв’язêах. Гідроãенізація — поєднання реаêцій термічної де-
стрóêції та Г.
ГІЄРАТИТ,  -ó, ч. * р. ãиератит, а. hieratite, н. Hieratit m 
— силіêофлóорид êалію острівної бóдови — К2[SiF6].
Сêлад ó %: K — 35,5; Si — 12,74; F — 51,76. Синãонія êóбі-
чна. Кристали êóбооêтаедричні й оêтаедричні, таêож ста-
лаêтити. Гóбчастий до щільноãо. Спайність досêонала.

Гóстина 2,66. Тв. 2,5. Безбарвний до білоãо. Прозорий.
Блисê сêляний. Ізотропний. Зóстрічається ó фóмарольних
відêладах о-ва Вóлêано (Ліпарсьêі о-ви) разом з сасоліном,
мірабілітом, ґлаóберитом, реальãаром і різними ãалóнами, а
таêож на Вóзóвії (Італія) з авоãадритом.
ГІЄРОГЛІФИ,  -ів, мн. * р. ãиероãлифы, а. hieroglyphs, н.
Hieroglyphen f  pl  — хараêтерні різноманітні за формою і
походженням відбитêи нерівностей на дні водойм на по-
верхні циêлітів фліша. 
ГІЗИНҐЕРИТ,  -ó, ч. * р. ãизинãерит, а. hisingerite, н. Hisin-
gerit m  — аморфний залізистий аналоã алофанó змінноãо
сêладó — mFe2O3⋅nSiO2p Н2О. Сêлад ó %: Fe2O3 — 45,8; FeО
— 20,6; SiO2 — 17,1; Н2О — 5,1. Домішêи: MgO. Синãонія
імовірно моноêлінна. Гóстина 2,5-3. Тв. 3. Колір жов-
то-бóрий, темно-бóрий до чорноãо. Блисê жирний або
восêовий. Злом раêовистий. Знаходиться в зоні оêиснення
деяêих залізорóдних родовищ.
ГІЛЕБРАНДИТ,  -ó, ч. * р. ãиллебрандит, а. hillebrandite, н.
Hillebrandit m  — водний силіêат êальцію ланцюжêової бó-
дови з ãрóпи амфіболоїдів. Формóла: 1. За Є.Лазаренêом:
Ca12[(OH)14Si6O17]; 2. За К.Фреєм: Ca2SiO3(ОН)2. Сêлад ó
%: CaO — 57,76; SiO2 — 32,59; Н2О — 9,36. Домішêи: MgO,
Fe2O3+FeO, Al2O3, TiO, Na2O, K2O. Синãонія моноêлінна.
Волоêнисті та променисті аґреґати. Гóстина 2,69. Тв. 5,5.
Білий або зеленóватий. Зóстрічається в êонтаêтних зонах
вапняêів з діоритом.
ГІМАЛАЇ  — найвища ãірсьêа система земної êóлі. Знахо-
диться в Азії, між Тібетсьêим наãір’ям на півночі та
Індо-Ганãсьêою рівниною на півдні. Утворює різêо вира-
жений êліматичний і природний рóбіж між ãірсьêими
пóстелями Центральної Азії і тропічними ландшафтами

Південної Азії. Г. розташовані на території Індії, Непалó,
Китаю, Паêистанó, Бóтанó. Довжина понад 2400 êм, ши-
рина до 350 êм. Середня висота ãребенів близьêо 6000 м,
маêсимальна — 8848 м — ã. Джомолóнãма (Еверест). Оди-
надцять вершин Г. підіймаються вище 8000 м. Г. сформó-
валися за часи альпійсьêоãо ороãенезó. Південні передãір’я
сêладені переважно пісêовиêами і êонґломератами, êорінні
схили і осьова зона — ґнейсами, êристалічними сланцями,
ґранітами, філітами та іншими êристалічними та метамор-
фічними породами. Г. підносяться над Індо-Ганãсьêою рі-

Рис. Принципова схема ãідрошахти: 1 — ãідромонітор; 2 — висо-
êонапірний водовід; 3 — жолоб; 4 — дробарêа; 5 — зóмпф; 6 — 
вóãлесоси; 7 — пóльпопровід; 8 — знезводнювальний êомплеêс; 9 
— резервóар проясненої води; 10 — висоêонапірний насос; 11 — 

збаãачóвальна фабриêа.

Гімалаї (на фото район Еверестó).
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вниною трьома ярóсами — ãори Сіваліê (Передãімалаї),
Малі Г. (хребти Пір-Панджал, Дхаоладхар та ін.) і Велиêі
Г., яêі відділені від двох попередніх стрóêтóр ланцюãом
повздовжніх западин. Велиêі Г. поділяють на Ассамсьêі,
Непальсьêі, Кóмаонсьêі та Пенджабсьêі Г. Для Велиêих Г.
хараêтерні ãребені альпійсьêоãо типó, значні висотні êонт-
расти, потóжне заледеніння, (площа льодовиêів понад 33
тис. êм2). Північні, більш êоротêі схили, яêі приляãають до
порівняно вищоãо Тібетсьêоãо наãір’я, мають меншó
відноснó висотó, ніж південні. Вони обмежені долинами
річоê Цанãпо (Брахмапóтра), Індó. У Г. берóть початоê ос-
новні річêи Азії — Інд, Ганã, Брахмапóтра. Південні схили
Г. знаходяться під сильним впливом літньоãо мóсонó, ха-
раêтерними є сильні опади, добре розвинена висотна по-
ясність фаóни. На північних схилах вплив мóсонó слаб-
шає, домінóють ãірсьêі степи, напівпóстелі. Вище 5000 м —
ландшафти ãляціально-нівальноãо поясó. 
ГІНДУКУШ  — ãірсьêа система в Азії (Афãаністан і Па-
êистан). Довжина близьêо 800 êм, ширина до 350 êм.
Найбільша висота 7690 м (ã. Тірічмір). Г. простяãається з
південноãо заходó на північний схід, óтворюючи вододіл
між басейнами річоê Амóдар’я, Інд та Гільменд. Гори
сформóвалися в процесі альпійсьêої сêладчастості, óêла-
дені древніми метаморфічними породами (сланці, ґраніти,
вапняêи та ін.), а таêож осадовими товщами мезоêайно-
зою. Площа льодовиêів бл. 6200 êм2.  Основні хребти —
Баба, Паãман. Західне продовження Г. — ãори Паропаміз.
Клімат êонтинентальний, сóхий. 
ГІПАБІСАЛЬНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн. *  р.
ãипабиссальные ãорные породы, а. hypabyssal rocks, н. hypa-
bissalische Gesteine n pl  — заãальна назва маãматич. ã.п.,
що óтворилися на невелиêих ãлибинах в товщі земної êо-
ри. За óмовами заляãання, сêладом і стрóêтóрами Г.ã.п.
займають проміжне положення між ãлибинними (абісал-
ьними) і ефóзивними ã.п. Сêладають порівняно невелиêі
(не більше сотень êм2) інтрóзивні тіла (дайêи, сілли, што-
êи, лаêоліти, êорені вóлêанів). Найбільш поширені серед-
ньо- і дрібнозернисті порфіровидні Г.ã.п. Вони широêо
розвинóті в периферійних зонах сêладчастих ãеосинêл-
інальних поясів, на платформах і в оêеаніч. стрóêтóрах.
ГІПЕР...,  * р. ãипер..., а. hyper..., н. Hyper...  — префіêс, що
означає підвищення, надмірність. Протилежне — ãіпо...
ГІПЕРБАЗИТИ,  -ів, мн. * р. ãипербазиты, а. ultrabasic
rock, н. Ultrabasite m pl  — те ж саме, що й óльтраосновні
ãірсьêі породи.
ГІПЕРГЕНЕЗ,  -ó, ч. * р. ãиперãенез, а. hypergenesis, н.
Hypergenese f  — процеси хім. і фіз. перетворення мін-
ералів  ó верх. частинах земної êори і на її поверхні під впли-
вом атмосфери, ãідросфери і біосфери. Поділяють Г. на 2
етапи і відповідно виділяють 2 зони Г.: êриптоãіперãенез,
що протіêає в анаеробномó середовищі, і власне Г.,
пов’язаний з аеробними óмовами. За іншою êонцепцією
запропоновано розрізнювати 3 зони Г.: поверхневó зонó
сóпраãіперãенезó, зони мезоãіперãенезó і протоãіперãенезó.
Головнó роль в Г. відіãрають хім. розêлад, розчинення,
ãідроліз, ãідратація, оêиснення і êарбонатизація. Широêо
розвинені êолоїдно-хім. процеси, зоêрема сорбція, роз-
êристалізація ãелів, переосадження і явища йонноãо обм-
інó, біо-ãеохім. процеси. В резóльтаті Г. формóються ро-
дов.: залишêові (рóди ніêелю, заліза, марãанцю, маãнезитó,
боêситів, êаолінітó); інфільтраційні (рóди óранó, міді, са-
мородної сірêи); розсипні (золото, платина, мінерали тита-
нó, вольфрамó, олова); осадові (вóãілля, ãорючі сланці, солі,

фосфорити, рóди заліза, марãанцю, алюмінію, óранó, міді, ва-
надію, ãравій, пісêи, ãлини, вапняêи, ґіпс, яшма, трепел).
ГІПЕРГЕННИЙ,  -оãо. * р. ãиперãенный, а. hypergeniс, н. hy-
pergen(etisch)  — óтворений óнаслідоê ãіперãенезисó (про
мінерал і мінеральний êомплеêс). 
ГІПЕРГЕННІ ПРОЦЕСИ  — те ж саме, що й еêзоãенні про-
цеси. 
ГІПЕРГЕННІ РОДОВИЩА  — те ж саме, що й еêзоãенні
родовища.
ГІПОГЕННІ ПРОЦЕСИ  — те ж саме, що й ендоãенні
процеси.
ГІПОГЕННІ РОДОВИЩА  — те ж саме, що й ендоãенні ро-
довища.
ГІПЕРСТЕН,  -ó, ч. * р. ãиперстен, а. hypersthene, н. Hy-
persthen m  — породоóтворювальний мінерал êласó сил-
іêатів, ãрóпи піроêсенів. Проміжний член мінеральноãо
видó енстатит-феросиліт, яêий містить від 30 до 50% фе-
росилітовоãо (Fe[SіO3]) êомпонента. Синãонія ромбічна.
Гóстина 3,3-3,5. Тв. 5-6. Колір темно-зелений до бóрóва-
то-чорноãо. Блисê перламóтровий. Зóстрічається в збаãа-
чених залізом  основних вивержених породах, ó êристалі-
чних сланцях, а таêож ó метеоритах.
Розрізняють: ãіперстен-авãіт (мінерал проміжноãо сêладó між

ãіперстеном і авãітом); ãіперстен-бронзит (мінерал, проміжний за
сêладом між ãіперстеном і бронзитом); ãіперстен-ãеденберґіт
(мінерал, проміжний за сêладом між ãіперстеном і ãеденберґітом);
ãіперстен залізистий (різновид ãіперстенó, яêий містить 50-70 %
Fe[SiO3]); α−ãіперстен (ãіперстен); β−ãіперстен (ãіперстен з дещо
нетиповими оптичними властивостями; рідêісний). 
Відповідно до реêомендації ММА ãіперстен — застаріла назва,

натомість реêомендóється виêористовóвати назви енстатит або
феросиліт.
ГІПІДІОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. ãипидиоморфизм, а. hypidi-
omorphism, н. Hypidiomorphismus m  — здатність мінералів ó
мінеральних êомплеêсах бóти ідіоморфними щодо одних і
êсеноморфними щодо інших. Це визначається послідовн-
істю êристалізації.
ГІПОТЕЗА,  -и, ж. * р. ãипотеза, а. hypothesis, н. Hypothese
f  — наóêове припóщення, яêе висóвається для пояснення
певних явищ дійсності. Особливістю Г. яê форми наóêо-
воãо знання є те, що вона завжди має певний стóпінь імо-
вірності. В ãірничій наóці Г. застосовóється досить часто.
Напр., до сьоãодні відсóтня теорія одноãо з найдавніших
методів ґравітаційноãо збаãачення êорисних êопалин —
відсадêи, але одночасно існóє п’ять ãіпотез відсадêи (де-
терміністсьêа, масово-статистична, сóспензійна, енерãе-
тична та імовірнісна) і т.д.
ГІПСО...,  * р. ãипсо..., а. hypso..., н. Hypso...   — сêладова
частина сêладноãо слова, яêа означає висотó.
ГІПСОГРАФІЧНА КРИВА,  -ої, -ої, ж. * р. ãипсоãрафи-
чесêая êривая, а. hypsometric graph, н. hypsographische Kurve
f  — ãрафіê співвідношення площ земної поверхні, зайня-
тих різними абсолютними висотами та ãлибинами. При
побóдові Г.ê. по осі ординат відêладають висоти і ãлиби-
ни, по осі абсцис — площі, яêі вони займають.
ГІПСОМЕТРИЧНИЙ ПЛАН ПОКЛАДУ,  -оãо, -ó, -…, ч. *
р. ãипсометричесêий план залежи, а. hypsometric plan of a de-
posit, н. hypsometrischer Lagerstättenplan m  — план повер-
хні êонтаêтó поêладó з вмісними породами в ізолініях (ізоã-
іпсах), побóдованими за резóльтатами детальної розвідêи.
Є важливим доêóментом при планóванні розвитêó ãірн-
ичих робіт на настóпний період. Г.п.п. дає повне óявлення
про розміри, формó та положення поêладó в надрах, є ос-
новним елементом ãрафічної моделі поêладó яêó сêлада-
ють  при ãеометризації родовища êорисної êопалини.
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ГІПСОМЕТРИЧНІ КАРТИ,  -их, -рт, мн.  — Див. êарти
ãіпсометричні.
ГІПСОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. ãипсометрия, а. hypsometry, н.
Hypsometrie f  — метод відображення на ãеоãрафічних êар-
тах рельєфó земної поверхні та заляãання поверхні êонтаê-
тó поêладó з вмісними породами за допомоãою ãоризонталей
або ізоãіпс. 
ГІРКЕ ОЗЕРО,  -оãо, -а, с. * р. ãорьêое озеро, а. bitter lake,
н. Bittersee m  — озеро, яêе відрізняється від солоноãо озера
висоêим вмістом розчинених ó воді сóльфатів та êарбонатів. 
ГІРНИЧА ВИРОБКА,  -их, -оê, мн.  — Див. виробêа ãірн-
ича.
ГІРНИЧА ГЕОЛОГІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãорная ãеолоãия, а.
rock geology, н. Gebirgsgeologie f  — наóêа, що займається
дослідженням заêономірностей розвитêó ãеол. чинниêів і
ãірн.-ãеол. явищ при розробці родовищ ê.ê. Знаходиться
на стиêó ãеолоãії і ãірн. справи. Працює на базі методич. ос-
нов інж. ãеолоãії і ãеомеханіêи; вêлючає ãірничó ãідроãеол-
оãію, ãірничó ãеоêріолоãію, ãірничó ãеофізиêó, нафтоãазо-
промисловó ãеолоãію і ін. Осн. мета Г.ã. — ãеол. забезпе-
чення ãірн. виробництва при проеêтóванні, бóдівництві,
еêсплóатації і ліêвідації підприємств ãірничодобóвної
пром-сті. Г.ã. ãотóє ãеол. інформацію для оцінêи міри
впливó ãеол. і ãірн.-ãеол. чинниêів на техніêó і технолоãію
ãірн. робіт, проãнозó ãірн.-ãеол. óмов освоєння родовищ
ê.ê., а таêож розробляє реêомендації з охорони надр і ãеол.
середовища.
ГІРНИЧА ГЕОМЕХАНІКА (МЕХАНІКА ГІРСЬКИХ
ПОРІД),  -ої, -и, ж. * (-и, -…, ж.) * р. ãорная ãеомеханиêа
(механиêа ãорных пород), а. rock geomechanics, н. Gebirgsme-
chanik f  — сóêóпність знань про механічні властивості ма-
сивів ãірсьêих порід і механічні процеси, що відбóваються в
них під час ãірничих робіт (проведення й еêсплóатації ãірн-
ичих виробоê, видобóвання êорисних êопалин). Г.ã. сформó-
валася в наóê. дисциплінó ó ХІХ ст. Предмет Г.ã. — ме-
ханіч. процеси, що відбóваються в масиві ã.п. і пов’язані з
проведенням в ньомó ãірн. виробоê (формóвання напрóже-
ноãо станó масивів ãірсьêих порід і йоãо зміни ó зв’язêó з
проведенням виробоê, зсóвання ã.п., взаємодія порід з êрі-
пленням ãірн. виробоê і ін.). Основна мета ãірничої ãеоме-
ханіêи — вивчення ãірничоãо тисêó і раціональних спо-
собів êерóвання ним, забезпечення стійêості підземних і
відêритих ãірн. виробоê, боротьба з динаміч. виявами ãірн-
ичоãо тисêó — ãірсьêими óдарами, раптовими виêидами.
Для вирішення завдань Г.ã. виêористовóються натóрні
спостереження та інстрóментальні вимірювання напрó-
жень, деформацій, зсóвів ã.п., моделювання, аналітич. мето-
ди. Перспеêтивні напрямêи розвитêó Г.ã. пов’язані з вив-
ченням механіч. поведінêи ã.п. на велиêих ãлибинах,
створенням безшахтних та безлюдних процесів видобóтêó
ê.ê., впливів на масиви ãірсьêих порід динамічних наванта-
жень (вибóхів, землетрóсів тощо), проãнозóвання освоєн-
ня надр Місяця, астероїдів, планет Сонячної системи. Г.ã.
пов’язана з механіêою середовища, що формóється, інж-
енерною ãеолоãією, ãеофізиêою, бóдівельною механіêою,
ãірничою наóêою тощо. В Уêраїні основні дослідження з
Г.ã. проводяться в Інститóті ãеотехнічної механіêи НАН.
ГІРНИЧА ГІДРОГЕОЛОГІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãорная ãидро-
ãеолоãия, а. mine hydrogeology, н. Gebirgshydrogeologie f  —
наóê. дисципліна, що займається вивченням і проãнозом
ãідроãеол. óмов при освоєнні родов. твердих ê.ê., оцінêою
впливó води на техніêó і технолоãію ãірн. робіт, яêість ê.ê.,
розробêою заходів по водозахистó ãірничих виробоê. Є

сêладовою частиною ãірничої ãеолоãії. Розвивається на
стиêó ãідроãеолоãії і ãірн. справи і вêлючає шахтнó, êар’єрнó
і свердловиннó ãідроãеолоãію. Осн. мета Г.ã. — забезпечен-
ня ефеêтивних, еêономічних і безпечних óмов ведення
ãірн. робіт на обводнених родовищах (див. обводненість
родовища), а таêож охорона водних ресóрсів. Гідроãеол.
дослідження на шахтах і êар’єрах та розробêа заходів що-
до захистó їх від води виêонóються із залóченням досяã-
нень сóміжних наóê: ãеолоãії вóãільних, рóдних і нерóдних
родов., ãеотеêтоніêи, ãідроãеохімії, ãідролоãії, ãеофізиêи,
ãірн. ãеомеханіêи, технолоãії відêритої, підземної і сверд-
ловинної розробêи родовищ ê.ê. (Див. свердловинна ãірнича
технолоãія).
ГІРНИЧА ГРАФІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ,  -ої, -ої, -ії, ж.
* р. ãорная ãрафичесêая доêóментация, а. mine graphic docu-
mentation, н. graphische Bergbaudokumentation f  — êреслен-
ня ãірничоãо підприємства, сêладені за резóльтатами на-
тóрних вимірювань, їх математичної обробêи і побóдовані
способом ãеометричних проеêцій. На êресленні наносять
в бóдь-яêій êомбінації ситóацію та рельєф земної повер-
хні, ãірничі виробêи та ãеолоãічнó ситóацію. Розрізнюють
початêові êреслення (сêладені за резóльтатами безпосе-
редніх вимірів і зйомоê) і похідні (отримані шляхом репро-
дóêції з початêових, в т.ч. зі зміною масштабó та змістó).
На ãірничомó підприємстві Г.ã.д. розділяють на п’ять êомп-
леêтів відповідно до їх призначення: êреслення земної
поверхні, ãірничих виробоê, ãірничо-ãеолоãічні, ãірн-
ичо-ãеометричні і виробничо-технічні для планóвання і
оперативноãо êерівництва ãірничими роботами. Сêладан-
ня êреслень Г.ã.д. здійснюється відповідно до єдиних
óмовних позначоê (êонтóрних, масштабних, немасштаб-
них, êомбінованих, пояснювальних тощо) і державних
стандартів. В.В.Мирний.
ГІРНИЧА ЕКОЛОГІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãорная эêолоãия, а.
mining ecology, н. Bergbauökologie f  — розділ ãірничої наóêи,
що вивчає заêономірності впливó діяльності людини на
навêолишнє середовище в сфері ãірн. виробництва. Гол.
мета Г.е. — розробêа наóê. основ процесів видобóтêó і пе-
реробêи ê.ê., яêі забезпечóють оптимальний вплив ãірн.
виробництва на довêілля. Осн. завдання: створення наóê.
основ ãірничоãо моніторинãó і моніторинãó довêілля,
розробêа принципів еêономіч. оцінêи змін біосфери під
впливом ãірн. виробництва і ефеêтивності заходів охорони
довêілля, розробêа принципів і шляхів оптимізації впливó
ãірн. виробництва на навêолишнє середовище.
ГІРНИЧА МАСА,  -ої, -и, ж. * р. ãорная масса, а. rock mass,
muck, н. Haufwerk n  — необроблена маса видобóтої êо-
рисної êопалини з домішêою порожньої породи (пóстої поро-
ди). До Г.м. належить і порода, що надходить з êапітальних
і підãотовчих виробоê.  Виділяють таêож рóднó масó —
сóміш рóди і породи, яêа óтворюється при розробці рóдних
родовищ. Г.м. називають таêож вóãілля, видобóте з присі-
чêою бічних порід, без êориãóвання йоãо маси та зольності
до óмовних (приведених) параметрів.
ГІРНИЧА ОСВІТА  -ої, -и, ж. * р. ãорное образование, а.
mining education, н. Bergbaubildung f  — процес і резóльтат
засвоєння систематизованих знань, óмінь, навичоê ó ãа-
лóзі ãірничої справи. Вища ãірнича освіта в Уêраїні ведеться
за денною, заочною та вечірньою формами. Випóсêниêи
отримóють êваліфіêацію спеціаліста (раніше — інженера),
баêалавра або маãістра. Спеціалісти та маãістри можóть
навчатися в аспірантóрі, êандидати наóê — ó  доêторан-
тóрі. Середню спеціальнó освітó здобóвають ó ãірничих
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техніêóмах. Підãотовêа робітниêів здійснюється ó про-
фесійно-технічних óчилищах. Вищó ãірничó освітó можна
отримати ó Національномó ãірничомó óніверситеті Уêраїни
(Дніпропетровсьê), Донецьêомó національномó технічномó
óніверситеті, Київсьêомó політехнічномó та Донбасьêомó
ãірничо-металóрãійномó інститóтах, Криворізьêомó
технічномó óніверситеті, Національномó óніверситеті
“Львівсьêа політехніêа”.  У êраїнах Заходó та в Уêраїні
існóє тенденція до підвищення значення еêолоãічних та
êомп’ютерних знань ó êомплеêсі ãірничої освіти.
ГІРНИЧА (ГІРНИЧОДОБУВНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ,
-ої (-ої), -ості, ж. * р. ãорная (ãорнодобывающая) промыш-
ленность, а. mining industry, н. Bergbau m, Bergbauindustrie f,
Montanindustrie f  — êомплеêс ãалóзей важêої промисло-
вості з розвідóвання родовищ êорисних êопалин, видобó-
вання їх з надр Землі та збаãачення. Всі ãалóзі ãірничої про-
мисловості поділяються на таêі основні ãрóпи: паливодо-
бóвнó (вóãільна, нафтова, сланцева, торфова, видобóван-
ня природноãо ãазó), рóдодобóвнó (залізорóдна, марãанце-
ворóдна, видобóвання êольорових рóд, блаãородних і рідê-
існих металів та ін.), ãірничохімічнó (видобóвання êалі-
йних солей, êам’яної солі, апатитів, нефелінів, боêситів, сі-
рêи, фосфоритів тощо), по видобóванню мінеральної сиро-
вини для бóдівельної індóстрії, воãнетривêої та êерамічної
промисловості, ãідромеліоративнó. 
ГІРНИЧА СПРАВА,  -ої, -и, ж. * р. ãорное дело, а. mining,
н. Bergbau m  — ãалóзь наóêи і техніêи, що охоплює сó-
êóпність процесів видобóвання êорисних êопалин з надр
або на поверхні Землі, а таêож їх попередньої обробêи з
метою виêористання в ãосподарстві. При видобóванні
твердих êорисних êопалин вдаються до відêритої розробêи
родовищ, підземної розробêи родовищ, підводної розробêи ро-
довищ, до засобів ãеотехнолоãії; рідêі й ãазоподібні êопа-
лини видобóвають майже виêлючно з бóрових свердловин.
Значна óваãа приділяється технолоãії свердловинноãо ви-
добóтêó твердих ê.ê (розчинення підземне, вилóãовóвання).
Значна óваãа приділяється попередньомó розвідóванню
родовищ êорисних êопалин, збаãаченню êорисних êопалин,
механізації ãірничих робіт, ãірничомó наãлядó, ãірничорят-
óвальній справі тощо.
Початоê видобóвання êорисних êопалин поринає в сивó

давнинó. Ще первісна людина для виãотовлення êам’яних
знарядь праці вимóшена бóла шóêати і виêористовóвати
êамінь, яêий добре піддавався обробці. Зоêрема в Уêраїні
на Донбасі виявлені древні шахти êам’яної доби для ви-
добóтêó êременю.
Однаê по-справжньомó ãірнича справа почала розвива-

тися в період рабовласницьêоãо ладó. В цей час ó сферó
видобóвання залóчаються родовища мідних та олов’яних
рóд, свинцю, золота, срібла, стибію, а таêож асфальт та
бóдівельні матеріали. Для розробêи рóд виêористовóва-
лись бронзові знаряддя праці. 
Величним пам’ятниêом ãірничій справі та бóдівництвó

старовини є Велиêі єãипетсьêі піраміди, під яêими розó-
міють піраміди фараонів Хеопса, Хефрена та Міêерина,
яêі правили Єãиптом майже 3 тис. роêів до нашої ери. Во-
ни стоять поряд на  оêолиці м. Каїра з боêó Лівійсьêої пóс-
телі. Піраміди сêладені з блоêів вапняêó масою від 2,5 до
70 т. Добóвання вапняних блоêів велося в êар’єрах на
східномó березі Нілó. Відоêремлення блоêів від масивó,
імовірно, здійснювалося за допомоãою таê званоãо "êли-
новоãо способó". Він зводиться до пробóрювання отворів
по êонтóрó блоêó, після чоãо в отвори забивали спеціальні

дерев’яні êлини і поливали їх водою. Набóхаючи, де-
рев’яні êлини відривали блоêи від масивó. 
До меãаліти-

чних пам’ятниêів
ãірничій справі на-
лежать таêож
êам’яні блоêи, яêі
видобóвали для
ãіãантсьêих фіãóр
на острові Пасха,
знаменита “Бааль-
беêсьêа тераса” в
лівансьêій долині
Беêаа (тóт ó êаме-
ноломні знаходи-
ться найбільший з
відомих обробле-
ний людиною
êамінь — йоãо ваãа
понад 1000 т), веле-
тенсьêі блоêи в
Саêсайóамані (ін-
êсьêа êладêа). 
В Америці в пе-

ріод між ІІ тися-
чоліттям до н.е. і І
ст. н.е. (таê званий
формативний або
протоêласичний
період) з’являють-
ся ориãінальні
стóпінчасті піра-
міди з храмом або
вівтарем на верхнь-
омó майданчиêó
(“êóльтóра піра-
мід”, Теотіóаêан).
Численні палацові
бóдівлі, інженерні
та оборонні спорó-
ди індіанців Аме-
риêи потребóвали
видобóтêó êаменю
та ãлини. Для об-
робêи êаменю за-
стосовóвали
êам’яні та бронзові
знаряддя, транспортóвали їх без допомоãи êоліс. Широêо
виêористовóвалася сирцева цеãла.
В Уêраїні відомі велетенсьêі рóêотворні êóрãани — таê

звані “піраміди степів”, датовані ІV-ІІ тис. до н.е., довжи-
на яêих сяãає 200 м, сóчасна висота — 10 м.
У І тис. до н.е. аêтивно розвивається Г.с. в т.зв. Старо-

мó Світі. Напр., ó Китаї ведеться розробêа тисяч родовищ
рóд заліза, міді, олова. Тóт вперше починають видобóтоê
соляних розчинів за допомоãою свердловин, яêі бóрять на
ãлибинó до 900 м.
В античномó світі (стародавні Греція та Рим) ãоловним-

фаêтором розвитêó виробничих сил бóло широêе застосó-
вання новоãо металó — заліза. Масштаби ãірничих робіт до-
сяãли велиêих розмірів і охоплювали, êрім родов. заліза,
родов. рóд міді (Кіпр), золота (о-ви Сіфнос і Тасос, Фра-
êія), срібла (Лавріонсьêі рóдні, Сіфнос, Маêедонія, Лідія 

Рис. З історії ãірництва: 1 — видобóтоê 
êремнію ó вертиêальних виробêах. 

Реêонстрóêція; 2 — бóріння свердловин ó 
Китаї І ст. до н.е.; 3 — êам’яні знаряддя 

давніх ãірниêів.
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та ін.). З розвитêом фе-
одальних відносин
відбóвалися значні зрó-
шення в розвитêó ãірн-
ичої справи Європи, За-
êавêаззя, Середньої
Азії. Висоêоãо  рівня ãі-
рнича справа досяãла в
середні віêи в Цент-
ральній Європі (Чехія,
Саêсонія, Франція).
Тóт формóються ãі-
рничі райони, міста рó-
доêопів (Фрайберã,
Гарц, Мансфельд, Ти-
роль, Боãемія, Шварц-
вальд та ін.).
Одним із пам’ят-

ниêів світової історії
середніх віêів є твір
Георãія Аґріêоли (1494
-1555, справжнє ім’я —
Георã Баóер) "Про ãірн-
ичó справó і металóр-
ãію” в дванадцяти êни-
ãах. Це — перша енциê-
лопедія ãірничої справи і
металóрãії, яêа підвела
підсóмоê всьомó досв-
ідó людства по видобó-
ванню рóди та плавці
металів аж до ХVІ ст.
Роêи життя та діял-
ьності Аґріêоли нале-
жать до епохи Відро-
дження, êоли в ряді
êраїн Європи почали
сêладатися êапітал-
істичні відносини.
Праця Аґріêоли протя-
ãом двох віêів бóла ос-
новним посібниêом
для всіх рóдоêопів. 
Ретроспеêтивний

аналіз Г.с. дозволяє
відзначити таêі ос-
новні віхи її розвитêó: 

7 тис. р. до н.е. і ран-
іше — добóвання не-
рóдної сировини, 

7-5 тис. до н.е. — по-
чатоê видобóтêó êольо-
рових металів — міді,
золота, олова, стибію, 
ІХ-ХVІІІ ст. до н.е.

— початоê видобóтêó
рóд заліза, 
антична доба і сер. віêи — початоê розробêи поêладів

вóãілля та нафти, 
в ХХ ст. — радіоаêтивних мінералів. Яêщо брати техно-

лоãії видобóтêó, то найдавніші — відêритим та шахтним
способом, з І тис. до н.е. з’являється свердловинна ãірнича
технолоãія, а з 50-х рр. ХХ ст. — розробêа родовищ на 

морсьêомó і оêеанічн-
омó дні. Що стосóється
механізації ãірничих
робіт, то перші машини
та механізми з’являють-
ся тільêи в античний
час, ó ХVІ-ХVІІ ст. во-
ни сóттєво вдосêона-
люються, а в ХVІІІ-ХІХ
ст. обладнóються авто-
номним приводом. З
дрóãої половини ХХ ст.
починається період
êомплеêсної механіз-
ації, а в останні деся-
тиліття — автоматиза-
ції ãірничих робіт. У
êінці ХХ ст. щорічно з
надр Землі видобóвало-
ся бл. 120 млрд т. ãірн-
ичої маси і бл. 25 млрд т
êорисних êопалин.
Доêладних даних

про перші êроêи люди-
ни ó виêористанні вóãі-
лля нема. Однаê люди
стародавніх часів, безó-
мовно, зóстрічались з
ним, про що свідчать
історичні доêóменти.
Староãрецьêі філос-
офи Аристотель та Те-
офраст ó своїх працях,
яêі бóли написані за чо-
тири століття до нашої
ери, зãадóють про ãо-
рюче êаміння, яêе "са-
моопорожнюється" при
ãорінні. Є деяêі свідче-
ння, одержані на основі
археолоãічних по-
шóêів, про знайомство
з виêопним вóãіллям
племен, що мешêали на
території півдня Уêраї-
ни в Х-ХІ століттях.
Жителі прибережних
районів Британсьêих
островів протяãом баãа-
тьох віêів збирали таê
зване "морсьêе вóãі-
лля", виêинóте хвилями
моря на береã. Шматêи
"морсьêоãо вóãілля" ри-
балêи виêористовóва-
ли для опалювання
своїх жител. Але то бó-
ли поодиноêі приêлади, яêі не дають можливості ãовори-
ти про велиêий інтерес людини до вóãілля.
У зв’язêó з поширенням потреб на залізо óже в серед-

ньовіччі виниêли трóднощі з добóванням ó необхідних об-
сяãах деревноãо вóãілля, яêе виêористовóвалося для
виплавêи металів. По мірі знищення лісів виêопне вóãілля

Рис. З історії ãірництва: 1 — повітр-
онапрямні щити; 2 — êрильчатêи; 3 
— барабанний вентилятор; 4 — вен-
тиляційний міх (за Г.Аґріêолою).

Рис. З історії ãірництва: 1, 2 — меха-
нізми шахтноãо підйомó; 1 — з рóчним 
приводом; 2 — з êінною тяãою; 3 — 
водовідливна норія (за Г.Аґріêолою).
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починає відіãравати все більше значення в промисловості. 
Особливо сприятливі
óмови для вóãлевидобóт-
êó створилися в Анãлії.
Саме тóт наприêінці
ХVІІ ст. почали бóдóвати
вóãільні шахти (êо-
пальні). З цьоãо часó вóãі-
лля починають аêтивно
видобóвати і застосовó-
вати для потреб про-
мисловості, а зãодом —
транспортó.
В Уêраїні про êам’яне

вóãілля на Донецьêомó
êряжі знали давно. В
Х-ХІ ст. тóт, імовірно,
видобóвали вóãілля й
виплавляли метал. За де-
яêими даними, частинó
êозацьêої зброї робили з
місцевої сировини. Але
аж до êінця ХVІІІ ст. ви-
добóтоê вóãілля бóв дрі-
бним промислом для
своїх потреб. Лише з
1800-х роêів вóãілля тóт
почали видобóвати на
продаж. 
Відêриття вóãіл-

ьних родовищ на Дон-
басі тривалий час датó-
валося історичною на-
óêою 1722 роêом, а
честь першовідêрив-
ача приписóвалася
Гриãорію Капóстінó,
яêий виявив пласти
вóãілля над річêою
Кóндрючою та в óро-
чищі Оленячі ãори на
оêолиці сóчасноãо м.
Лисичансьêа. За нови-
ми даними (В.І.Подов,
м. Лóãансьê, 1991),
розвідêа êам’яноãо
вóãілля на Донбасі ве-
лася в êінці дрóãоãо де-
сятиліття XVIII cт. під
êерівництвом ландра-
та (радниêа Київсьêої
ãóбернії з виêористан-
ня природних ресóрсів)
Миêити Вепрейсьêоãо
та êерóючоãо Бахмóт-
сьêими соляними про-
мислами і êоменданта
Бахмóтсьêої фортеці
Семена Чирêова за до-
помоãою місцевих êо-
заêів, яêі, виêористовóючи вóãілля в побóті, і вêазали на місце
виходó вóãільних пластів на поверхню в районі р. Біленьêої (при-
тоêи р.Лóãані). В êінці 1721 р. ними бóли зібрані зразêи êам’яно-
ãо вóãілля і рóди і направлені до êамерêолеãії ó С.-Петербóрзі з
метою йоãо випробóвання і відповідних аналізів. Для óточнення
відомостей щодо віднайденоãо вóãілля з С.-Петербóрãа ó 1722 р.
бóв відряджений Гриãорій Капóстін. Таêим чином, перші від-
омості про знахідêи êам’яноãо вóãілля і рóди ó Донецьêомó êраї
бóли зроблені місцевими êозаêами та адміністрацією êраю до еê-
спедиції Г.Капóстіна.
Вісімнадцяте століття бóло знаменним для розвитêó ãі-

рничої справи. В Києво-Моãилянсьêій аêадемії вже в
1705-1709 рр. вивчалися основи наóê про êорисні êопали-
ни. У êнизі реêтора Аêадемії Феофана Проêоповича
(1681-1736) “Про досêоналі змішані неживі тіла — мета-
ли, êамені та інші” розãлядалися три проблеми щодо êо-
рисних êопалин: “матерія і форма, діюча причина і місце їх
виниêнення”. Стверджóвалося, що “...земля найêраще
може бóти поділена на три провінції або області: перша з
них, найближча нам, є матір’ю і ãодóвальницею рослин;
дрóãа, дещо ãлибша, в ній народжóються êопалини, але
найбільше метали; третя, ще ãлибша, там сховище воãню і
води”. Давалися доêладні óявлення про смолó і сірêó, на-
фтó, бóрштин, ãлини (ãончарнó, мерãелі, білó ãлинó), солі
(виêопнó, морсьêó, джерельнó, аміачнó, вірменсьêó й êó-
порос). Чи не вперше бóло сêазано про причини професі-
йних захворювань ãірниêів: “Більшість хвороб, з яêими
стиêаються шахтарі й металóрãи, походять від сірêи й
ртóті”. Дóже доêладно бóли розãлянóті êорисні êопалини в
êаменях і ґемах (дороãоцінних êаменях). Причомó опра-
цьована їх êласифіêація. Виділялися êамені пористі і
ãóсті, прозорі й темні, ґеми і перли. Описано десятêи найв-
ідоміших мінералів, бóдівельних, дороãоцінних та напівд-
ороãоцінних, специфічних: пемза, мармóр, маãніт, сапфір,
ãіацинт, сардій, ґранат, смараãд, адамант, êарбóнêóл,
рóбін, аметист, опал, топаз, берил, êришталь, яшма та ін.
Сóттєвий внесоê

ó наóêове óзаãаль-
нення способів
розробêи êорисних
êопалин вніс російс-
ьêий вчений
М.В.Ломоносов,
яêий ще юнаêом в
1734 р. вчився в
Києво-Моãилянсь-
êій аêадемії. Голо-
вною працею
В.М.Ломоносова в
ãалóзі ãірничої справи є êниãа "Первые основания метал-
лóрãии или рóдных тел", видана в 1763 р. Зоêрема в додат-
êó "О слоях земных" висóвається теза про рослинне по-
ходження вóãілля виêопноãо. 
На êінець ХVІІІ ст. бóло наêопичено достатній вітчи-

зняний досвід розвідêи і розробêи вóãілля виêопноãо. Од-
наê розміри йоãо видобóвання ó ХVІІІ ст. бóли ще не-
значні, і лише під êінець століття в зв’язêó з бóдівництвом
Лóãансьêоãо чавóноливарноãо заводó видобóтоê вóãілля
зріс. На початêó ХІХ ст. при цьомó заводі відêривається
перша в Уêраїні Гірничо-заводсьêа шêола. У 1827 р. ви-
пóсêниê Гірничоãо êадетсьêоãо êорпóсó ó С.-Петербóрзі
ãірничий інженер з Харêова Євãраф Ковалевсьêий (1790
чи 1792, Харêів — 1867, С.-Петербóрã) виêонав перше на-
óêове стратиãрафічне і ãеолоãічне дослідження Донбасó.
Йомó ж належить назва “Донецьêий басейн”, від чоãо
зãодом бóло óтворено сêорочення “Донбас”. Процес ста-
новлення вóãільної промисловості в Уêраїні радиêально аê-
тивізóвався після сêасóвання êріпацтва і на початêó роз-
витêó êапіталізмó під êінець XIX століття. В цей час таêож
почав аêтивно розвиватися Криворізьêий рóдний басейн, де
бóдóвалися рóдні êар’єри та шахти.
До Дрóãої світової війни на вóãільних шахтах Уêраїни перева-

жала рóчна праця. Комплеêсна механізація праці в очисних вибоях
почала бóрхливо розвиватися з 1948 роêó, êоли óêраїнсьêими та
російсьêими êонстрóêторами бóло створено êомбайн "Донбас".

Рис. Вóãільні промисли в 
Нью-Кастлі (Newcastle) — XVII cт.

Рис. Шахта на острові Кóлрос 
(Culross), XV-XVII сторіччя.

Донбас. Ново-Смолянинівсьêа шахта. 
1912-1913 рр.

Вибій шахти № 8 "Ветêа" Новоросійсь-
êоãо товариства. Праця ó вибої врóчнó.

Рис. Розробêа залізних рóд відêритим 
способом ó Кривомó Розі (1890 р.).
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Настóпним етапом механізації в êінці 50-х роêів бóло створення
êомплеêсів на основі ãідрофіêованоãо êріплення. Це дозволило
звести до мінімóмó важêі і небезпечні роботи по êріпленню і обва-
ленню поêрівлі ó êомплеêсно-механізованих лавах. Впровадження
êомплеêсної механізації обóмовлює необхідність вирішення про-
блеми дистанційноãо та автоматичноãо óправління процесами в
очисних вибоях без постійноãо перебóвання в них робітниêів.
Сьоãодні для значноãо підвищення продóêтивності та поêра-

щення óмов праці шахтарів необхідні пошóêи нових напрямêів.
Розв’язанням цієї проблеми є розробêа способів таê званої без-
людної технолоãії. Вибої-автомати — це очисні виробêи, де нема
робітниêів, а всі процеси автоматично виêонóються машинами.
Управління цими машинами здійснюється з ближніх штреêів.
У світовій праêтиці ãірництва êінця XX — початêó XXI

ст. спостеріãається аêтивний розвитоê принципово нових
способів видобóтêó. Ясêравий приêлад — êомплеêсна
технолоãія видобóвання і збаãачення міді “рідинна еêс-
траêція — елеêтроліз” (процес SX-EW), основа яêої —
свердловинне розêриття родовища, обробêа ê.ê. реаґента-
ми безпосередньо в пласті, елеêтроліз розчинó на повер-
хні з метою отримання цільовоãо продóêтó. 

К.Ф.Сапіцьêий, В.С.Білецьêий.
ГІРНИЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО,  -оãо, -а, с. * р. ãорное за-
êонодательство, а. mining legislation, н. Berggesetzgebung f 
— сóêóпність правових  норм,  яêі реãóлюють ãірничі відн-
осини  та  встановлюють  правила  ведення ãірничих робіт.
Див. ãірниче право, заêонодавство ó ãірництві.
ГІРНИЧЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. êріплення ãі-
рниче.
ГІРНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО,  -оãо, -а, с. * р. ãорное пред-
приятие, а. mine,  mining company, н. Bergwerk n, Bergbauun-
ternehmen n, Bergbaubetrieb m  — промислове підприєм-
ство, призначене для розвідóвання або розробêи родовищ
êорисних êопалин. Г.п. вêлючає цілісний технічно й орãан-
ізаційно відоêремлений майновий êомплеêс засобів і ре-
сóрсів для видобóтêó ê.ê., бóдівництва та еêсплóатації
об’єêтів із застосóванням ãірничих технолоãій. До Г.п. на-
лежать шахти, рóдниêи, êопальні, êар’єри, розрізи, нафтові
і ãазові промисли, збаãачóвальні фабриêи та ін. 
ГІРНИЧЕ ПРАВО,  -оãо, -а, с. * р. ãорное право, а. mining
law, н. Bergrecht n  — сóêóпність правових норм, яêі ре-
ãóлюють сóспільні відносини, пов’язані з виêористанням
надр Землі для видобóвання êорисних êопалин та для інших
цілей, а таêож з охороною надр, що становлять державнó
власність. Див. ãірниче заêонодавство. 
ГІРНИЧИЙ,  -оãо. * р. ãорный, а. mining, н. Berg-, Bergbau- 
— пов’язаний з розробêою надр Землі.
ГІРНИЧИЙ ВІДВІД,  -оãо, -ó, ч. * р. ãорный отвод, а. claim
mine concession, permit to exploit mineral resources in certain ar-
ea; н. Bergbauschutzgebiet n  — частина надр, яêа віддана ор-
ãанізації або підприємствó для промислової розробêи вм-
іщених ó ній êорисних êопалин, а таêож для бóдівництва й
еêсплóатації підземних спорóд, не пов’язаних з видобóван-
ням ê.ê., ó т.ч. на êонтинентальномó шельфі та ó вêлюченій
(морсьêій) еêономічній зоні.
ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãорный
заêон Уêраины, а. mining law of Ukraine, н. Berggesetz n der
Ukraine f  — заêон, що визначає правові та орãанізаційні
засади проведення ãірничих робіт, забезпечення протиа-
варійноãо захистó ãірничих підприємств, óстанов та орãан-
ізацій. Прийнятий 6 жовтня 1999 р. Містить таêі розділи:
І. Заãальні положення (терміни). ІІ. Державна політиêа в
сфері реãóлювання ãірничих відносин. ІІІ. Підãотовêа до
проведення ãірничих робіт і видобóтêó êорисних êопалин.
ІV. Еêсплóатація ãірничих підприємств. V. Протиаварійний
захист і безпеêа проведення ãірничих робіт. VІ. Особли-

вості еêолоãічної безпеêи ãірничих робіт. VІІ. Особливості
óмов праці в ãірничодобóвній промисловості. VІІІ. Припи-
нення діяльності ãірничих підприємств. ІХ. Відповіда-
льність за порóшення ãірничоãо заêонодавства. Х. Міжн-
ародні відносини. ХІ. Приêінцеві положення. 
ГІРНИЧИЙ КОМБАЙН,  -оãо, -ó, ч.  — Див. êомбайн ãірн-
ичий.
ГІРНИЧИЙ КОМПАС,  -оãо, -а, ч. * р. ãорный êомпас, а.
miner’s (surveyor’s) compass, н. Bergkompaß m, Geologenkom-
paß m  — прилад, яêим визначають напрям (азимóти) про-
стяãання і падіння, а таêож êóти падіння пласта або тріщ-
ини ãірсьêих порід. Маãнітна стрілêа ãірничоãо êомпаса
поєднóє êомпас (вêазóє напрям) і висоê (вêазóє êóти). Г.ê.
застосовóють під час ãеолоãорозвідóвальних і ãірничих
робіт.
ГІРНИЧИЙ НАГЛЯД,  -оãо, -ó, ч. * р. ãорный надзор; а.
mine inspection, mine supervision; н. Bergbehörde f  — 1) Тех-
нічна слóжба на ãірничих підприємствах і в ãеолоãорозвід-
óвальних партіях, що забезпечóє державний êонтроль за
правильною орãанізацією робіт та еêсплóатацією родовищ
êорисних êопалин, безпеêою ведення ãірничих робіт та за-
ходами охорони надр. 2) Система заходів, сêерована на до-
тримання всіма міністерствами, êомітетами, підприєм-
ствами, óстановами і ãромадянами встановленоãо поряд-
êó êористóвання надрами. Охоплює виêонання вимоã з
охорони надр, з безпечноãо ведення робіт, пов’язаних з ви-
êористанням надр, з попередження і óсóнення їх шêідлив-
оãо впливó на населення, навêолишнє природне середо-
вище, бóдови і спорóди, з дотримання підприємствами по
видобóванню êорисних êопалин óстановленоãо порядêó,
обліêó запасів êорисних êопалин, а таêож інших правил і
норм заêонодавства про надра. Гірничий наãляд здійснює-
ться Держохоронпраці.
ГІРНИЧИЙ ОБ’ЄКТ,  -оãо, -а, ч. * р. ãорный объеêт, а.
mining object, н. Bergbauobjekt n  — oêрема  ãірнича виробêа
(система ãірничих виробоê) або виробêа,  що входить до
сêладó  ãірничоãо  чи  іншоãо підприємства та виêористо-
вóється для видобóтêó êорисних êопалин та інших цілей, а
таêож бóдівлі (спорóди), технолоãічно пов’язані з ними. 
ГІРНИЧИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. ãорное давление, р. rock
pressure, overburden pressure; н. Gebirgsdruck m, Überlage-
rungsdruck m  — тисê ãірсьêих порід на ãірничі виробêи або
підземні êонстрóêції, зóмовлений масою з порiд, яêі заля-
ãають вище, а таêож теêтонiчними силами i зóсиллями,
що виниêають внаслiдоê дiї теплоти земних надр. Інаêше
— напрóãа, що виниêає ó масиві ãірсьêих порід, поблизó
стіноê виробоê, свердловин, ó цілиêах, на поверхнях êон-
таêтó порода-êріплення в резóльтаті дії ã.ч. ãравітаційних
сил, а таêож теêтонічних сил і зміни температóри верхніх
шарів земної êори. Найбільш заãальною формою виявó Г.т.
є деформóвання ã.п., яêе приводить до втрати ними сті-
йêості, формóвання навантаження на êріплення, динаміч.
явищ — ãірничих óдарів, раптових виêидів. Неãативномó
проявó ãірничоãо тисêó запобіãають переважно правиль-
ним розміщенням, проведенням і підтриманням ãірничих
виробоê.
ГІРНИЧИЙ УДАР,  -оãо, -ó, ч. * р. ãорный óдар, а. rock
bump,  rock burst; н. Gebirgsschlag m  — швидêе рóйнóвання
êритично напрóженої частини масивó вóãілля (порід), що
приляãає до ãірничої виробêи; виниêає внаслідоê миттєво-
ãо перетворення в êінетичнó енерãію наêопиченої в масиві
потенційної енерãії прóжноãо стиснення масивó поблизó
Г.ó. та прóжних деформацій вмісних порід. Сóпровод-
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жóється виêидом вóãілля (порід) в ãірничó виробêó, її рóйнó-
ванням, сильним звóêовим ефеêтом та виниêненням по-
тóжної повітряної хвилі. Г.ó. звичайно відбóваються при
ãлибинах розробêи понад 200 м. За силою виявó виділ-
яють стріляння, поштовхи, міêроóдари і власне Г.ó. Бо-
ротьба з Г.ó. ведеться: шляхом зниження ãірн. тисêó на
пласт, рóдне тіло за допомоãою спец. поділó родов. на
шахтні поля і порядêó їх відробêи, яêі виêлючають óтво-
рення діляноê з велиêою êонцентрацією напрóжень; ви-
переджóючою відробêою безпечних, захисних, сóсідніх
пластів, шарів, поêладів; бесцілиêовою технолоãією відро-
бêи, сêороченням êільê. ãірн. виробоê попередó фронтó
очисних робіт; зменшенням здатності пласта ê.ê. (породи)
до наêопичення прóжної енерãії (êамóфлетними вибóха-
ми, наãнітанням води в пласт, розвантажóвальними сверд-
ловинами і щілинами) та ін. Обмеження сили виявó Г.ó. до-
сяãається застосóванням саморозпірних прохідницьêих
êомбайнів, щитів, податливоãо êріплення, оптимізацією
параметрів бóропідривних робіт, переходом на проведення
ãірничих виробоê êомбайнами, ãідравлічним способом, виб-
óховим способом ó режимі стрóсноãо висадження.
ГІРНИЧИЙ УДАР З РУЙНУВАННЯМ ПОРІД (ВУГІ-
ЛЛЯ) ПІДОШВИ (ПОКРІВЛІ) ВИРОБКИ — миттєве
êрихêе рóйнóвання порід підãотовчої виробêи, що сóпро-
воджóється частêовим або повним заповненням виробêи
зрóйнованою породою, стрóсом масивó, різêим звóêом і
пилоóтворенням. Можливе раптове виділення ãазó або(і)
раптовий виêид вóãілля та ãазó. Розвитêó явища сприяє
напрóжений стан масивó ãірсьêих порід, висоêі  міцнісні і
прóжні властивості порід підошви (поêрівлі) виробêи, роз-
ташóвання за цими породами більш слабêої породи (вóãі-
лля), первинні посадêи основної поêрівлі в очисних вибоях,
яêа сêладена міцними породами. За спостереженнями
описаний Г.ó. має місце, êоли ширина виробêи знаходить-
ся в межах (1,5-4)m, де m — потóжність шарó породи під-
ошви (поêрівлі), схильноãо до рóйнóвання ó формі Г.ó. По-
переджóвальні ознаêи явища відсóтні.
ГІРНИЧО-ТЕКТОНІЧНИЙ УДАР — миттєве  êрихêе
рóйнóвання породи (вóãілля) в ãлибині масивó з виниêнен-
ням сейсмічної хвилі енерãією  103 — 1010 Дж і  більше,  що
спричиняє êрихêе рóйнóвання êрайової частини масивó
(цілиêа) вóãілля ó формі ãірничоãо óдарó. Г.-т.ó. відрізняє-
ться підвищеною інтенсивністю, виявом одночасно в ряді
ãірничих виробоê шахти або навіть сóсідніх  шахт. Хараêтер
рóйнóвання виробоê (цілиêів) таêі ж, яê і при звичайних ãі-
рничих óдарах, але можóть виявлятися  більш  інтенсивно.
Умови виниêнення Г.-т.ó. теж таêі ж, яê і при звичайних
ãірничих óдарах, але з обов’язêовим деформóванням
ãірсьêоãо масивó і появою сейсмічної хвилі. Розвитêó Г.-т.ó.
сприяє напрóжений стан масивó ãірсьêих порід, висоêі міц-
нісні та прóжні властивості вóãілля і бічних порід, наявність
стрóсів масивó, яêі виêлиêані êрихêим рóйнóванням ã.п.
Попереджóвальні ознаêи відсóтні.
ГІРНИЧИХ МАШИН ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ,  -…, -их,
-ів, мн. * р. ãорных машин исполнительные орãаны, а. actua-
tors of mining machines, н. Gewinnungsorgane n pl der Bergbau-
maschinen f pl  — пристрої, призначені для рóйнóвання
пласта êорисної êопалини, рóйнóвання та навантаження
або тільêи для навантаження транспортабельної ãірничої
маси. Поділяються на барові, дисêові, барабанні, шне-
êові, êорончаті, бóрові, стрóãові та óдарні. 
ГІРНИЧІ ВІДНОСИНИ,  -их, -н, мн. * р. ãорные отноше-
ния, а. mining relations, н. Rechtverhältnisse n pl im Bergbau m 

— правовідносини, пов’язані з виêористанням та охороною
надр і  вреãóльовані  заêонами Уêраїни та іншими норма-
тивно-правовими аêтами. Реãóлювання ãірничих відносин
(Р.ã.в.) здійснюють владні орãани різних рівнів, зоêрема:
Верховна Рада та Кабінет Міністрів Уêраїни, Міністерство
еêолоãії та природних ресóрсів Уêраїни, Державний êом-
ітет Уêраїни по ãеолоãії і виêористанню надр, Державний
êомітет Уêраїни по наãлядó за охороною праці, Рада Мін-
істрів Респóбліêи Крим, інші державні орãани, місцеві ради
і орãани виêонавчої влади на місцях відповідно до заêоно-
давства Уêраїни. До відання Верховної Ради Уêраїни ó
сфері Р.ã.в. належить: 1) заêонодавче Р.ã.в.; 2) визначення
основних напрямів державної політиêи ó ãалóзі ãеолоãічн-
оãо вивчення, виêористання і охорони надр; 3) визначення
повноважень орãанів державної виêонавчої влади, місц-
евих рад щодо виêористання та охорони надр; 4) вирішення
інших питань ó сфері Р.ã.в. До відання Кабінетó Міністрів
Уêраїни ó ãалóзі ãеолоãічноãо вивчення, виêористання і
охорони надр належить: 1) реалізація державної політиêи ó
сфері Р.ã.в.; 2) здійснення державноãо êонтролю за ãеолоãі-
чним вивченням, виêористанням та охороною надр, а та-
êож за óтворенням та виêористанням техноãенних родовищ
і переробêою мінеральної сировини; 3) визначення порядêó
діяльності орãанів державної виêонавчої влади в ãалóзі ви-
êористання і охорони надр, êоординація їх діяльності; 4)
забезпечення розробêи заãальнодержавних та реãіональних
проãрам ó ãалóзі ãеолоãічноãо вивчення, виêористання і
охорони надр; 5) визначення темпів виêористання, подаль-
шоãо розширення та яêісноãо поліпшення мінерально-си-
ровинної бази; 6) визначення порядêó виêористання надр
та їх охорони, розробêи і затвердження відповідних стан-
дартів, норм і правил; 7) визначення нормативів плати за
êористóвання надрами та порядêó її справляння; 8) ство-
рення єдиної системи Державноãо інформаційноãо ãеолоã-
ічноãо фондó та визначення порядêó розпорядження ãео-
лоãічною інформацією; 9) орãанізація державної еêсперти-
зи та оцінêи запасів ê.ê.; 10) вирішення питань виêо-
ристання надр для сêладóвання і поховання відходів вироб-
ництва та інших шêідливих речовин; 11) вирішення інших
питань ó ãалóзі óправління і êонтролю за виêористанням та
охороною надр. До відання Верховної Ради Респóбліêи
Крим, обласних, Київсьêої та Севастопольсьêої місьêих
рад на їх території ó порядêó, встановленомó Кодеêсом Уê-
раїни про надра та іншими заêонодавчими аêтами, нале-
жить: 1) надання надр ó êористóвання для розробêи родовищ
ê.ê. місцевоãо значення; 2) поãодження êлопотань про на-
дання надр ó êористóвання з метою ãеолоãічноãо вивчення,
розробêи родовищ ê.ê. заãальнодержавноãо значення, а та-
êож для цілей, не пов’язаних з видобóванням êорисних êо-
палин; 3) розподіл між відповідними місцевими бюджетами
платежів за êористóвання надрами, визначених Кодеêсом
Уêраїни про надра; 4) розробêа, затвердження та реалізація
місцевих проãрам розвитêó мінерально-сировинної бази,
раціональноãо виêористання і охорони надр; 5) оãолошен-
ня ãеолоãічних об’єêтів, що становлять наóêовó або êóль-
тóрнó цінність, об’єêтами природно-заповідноãо фондó
місцевоãо значення; 6) припинення права êористóвання
ділянêою надр; 7) здійснення êонтролю за виêористанням
та охороною надр; 8) вирішення інших питань ó сфері Р.ã.в.
ó межах своєї êомпетенції. До відання сільсьêих, селищ-
них, місьêих та районних рад на їх території ó порядêó,
встановленомó Кодеêсом Уêраїни про надра та іншими заêо-
нодавчими аêтами, належить: 1) поãодження êлопотань
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про надання надр ó êористóвання з метою ãеолоãічноãо
вивчення, розробêи родовищ êорисних êопалин місцевоãо
значення; 2) реалізація місцевих проãрам розвитêó мін-
ерально-сировинної бази, раціональноãо виêористання та
охорони надр; 3) обмеження діяльності підприємств, óста-
нов, орãанізацій і ãромадян ó випадêах і в порядêó, перед-
бачених Кодеêсом Уêраїни про надра; 4) здійснення êонтро-
лю за виêористанням та охороною надр. В.С.Білецьêий.
ГІРНИЧІ МАШИНИ,  -их, -н, мн. * р. ãорные машины, а.
mining machines, н. Bergbaumaschinen f pl, Berggeräte n pl  —
машини, призначені для виêонання операцій по відбива-
нню, навантаженню, доставці, транспортóванню ãірничої
маси, для проведення ãірничих виробоê, зведення та демон-
тажó êріплення,  заêладання виробленоãо просторó тощо.

ГІРНИЧІ НАУКИ,  -их, -ê, мн. * р. ãорные наóêи, а. mining
science, н. Bergwissenschaften f pl, Bergwerkswissenschaften f
pl  — система наóêових знань про óмови заляãання родо-
вищ êорисних êопалин і фізичні явища, що відбóваються в
товщі ãірсьêих порід при створенні ãірничих виробоê; про
способи і засоби розвідêи, видобóвання і збаãачóвання êо-
рисних êопалин; про орãанізацію виробництва, яêа забез-
печóє безпечнó й еêономічнó розробêó родовищ. Г.н. — це
êомплеêс наóê про освоєння ресóрсів надр і первиннó пе-
реробêó êорисних êопалин. Вêлючає дослідження в ãалóзі
розêривання і систем розробêи родовищ, ãірничої ãеомехан-
іêи, марêшейдерії, боротьби з рóдниêовим ãазом і пилом, ãі-
рничої еêономоãрафії тощо. Г.н. вивчають: процеси
розробêи родовищ; фіз. явища і процеси, що відбóваються в
земній товщі ó зв’язêó з проведенням ó ній ãірничих виро-
боê; технолоãії збаãачення і первинної переробêи; питання
бóдівництва ãірничих підприємств; еêономіêó ãірничоãо
виробництва і êомплеêсноãо освоєння ресóрсів надр. Ме-
та Г.н. — розêриття заêономірностей і причинно-наслідê-
ових зв’язêів технолоãій і довêілля, а таêож створення ос-
нов для êорінноãо вдосêоналення техніêи, технолоãії, ор-
ãанізації і еêономіêи  ãірн. виробництва на базі фóндамен-
тальних наóê. Об’єêти вивчення Г.н: родов. твердих, рі-
дêих і ãазоподібних ê.ê., ãірсьêі породи, що вміщають ці
родовища; методи і техніêа їх розвідêи; технолоãія і техн-
іêа видобóтêó, збаãачення і первинної переробêи ê.ê.; бóд-
івництво спец. підземних і наземних спорóд. Г.н. тісно
взаємодіють з фізиêою, хімією, біолоãією, еêолоãією, мате-
матиêою, еêономіêою. В Г.н. виділяють таêі велиêі напря-
ми: ãірничо-ãеолоãічний (ãірнича ãеолоãія, марêшейдерія,

нафтова ãеолоãія і т.д.), ãірничотехнолоãічний (свердло-
винна, шахтна, êар’єрна ãірнича технолоãія, фізиêо-біол-
оãічна ãірнича технолоãія тощо), ãірничотехнічний (ãі-
рничі машини), ãірничофізичний (ãірнича ãеомеханіêа, фіз-
иêа ãірсьêих порід, підземна ãідроãазодинаміêа і т.д.), зба-
ãачення і первинна переробêа ãірничої сировини та ãірн-
ичо-еêономічний напрямоê Г.н. В.С.Білецьêий.
ГІРНИЧІ РОБОТИ,  -их, -іт, мн. * р. ãорные работы, а.
mining, н. Bergarbeiten f pl, bergmännische Arbeiten f pl, Berg-
bauarbeiten f pl  — êомплеêс робіт (процесів) з проведен-
ня, êріплення і підтримання ãірничих виробоê та виймання
êорисної êопалини в óмовах порóшення природної рівнов-
аãи, можливості проявó небезпечних шêідливих виробни-
чих фаêторів. Вêлючають роботи від розêриття та підãото-
вêи шахтноãо (рóдниêовоãо, êар’єрноãо) поля до очисноãо
виймання. Розрізняють Г.р. підземні і відêриті.
ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ,  -…-их, -іт, мн. * р.
ãорно-êапитальные работы, а. capital mining operations; н.
Ausrichtung f, Ausrichtungsarbeiten f pl  — êомплеêс ãірн-
ичо-бóд. робіт, що забезпечóють розêриття і підãотовêó до
розробêи родов. ê.ê. або йоãо частини. При   в і д ê р и т і й
р о з р о б ц і  Г.-ê.р. вêлючають: проведення розêривних
(êапітальних) і розрізних (траншеї, êотловани) виробоê;
видалення розêривних ã.п. ó відвальні насипи на момент
здачі êар’єрó в еêсплóатацію; роботи по бóрінню і облад-
нанню водознижóючих свердловин, бóдівництвó підземних
дренажних виробоê і ін.  При п і д з е м н і й   р о з р о б ц і
Г.-ê.р. вêлючають: бóдівництво стовбóрів і êамер, яêі до
них примиêають; поãлиблення стовбóрів; бóдівництво êа-
мер і виробоê пристовбóрноãо дворó; проведення осн. êап-
італьних виробоê (êвершлаґів, відêатних та вентиляц.
штреêів, похилів, бремсберґів, рóдоспóсêів і ін.).  
ГІРНИЧО-ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ,  -…-их, -іт, мн. * р.
ãорно-подãотовительные работы, а. development operations;
н. Vorrichtung f, Vorrichtungsarbeiten f pl  — êомплеêс ãірн-
ичо-бóд. робіт, метою яêих є своєчасне відтворення
фронтó очисної виїмêи (розробêи) ê.ê. на шахтах і
êар’єрах, захист від ãірничодинамічних проявів (виêидів
вóãілля, породи і ãазó, ãірн. óдарів і т.д.) і дорозвідêа запасів
ê.ê., яêі ãотóються до розробêи. При  в і д ê р и т і й   р о з р
о б ц і  Г.-п.р. вêлючають проведення еêсплóатаційних
траншей. При п і д з е м н і й   р о з р о б ц і  ê.ê. для вóãіл-
ьних пластів бóдь-яêої потóжності з êóтами падіння до 10о

передбачено поãоризонтний спосіб підãотовêи. На плас-
тах з êóтами падіння 11-18°, а таêож ãоризонтальних зі
сêладною êонфіãóрацією шахтноãо поля — панельний
спосіб. Для похилих тонêих, сер. потóжності і потóжних
пластів з êóтами падіння 18-35° передбачено пóверховий
спосіб підãотовêи, без розділення або з розділенням по-
верхó на підповерхи. При розробці потóжних пластів па-
нельні, ãоловні і пóверхові виробêи проводяться по вмісних
породах. Рóдні тіла, що заляãають під êóтом 15-20°, ãотó-
ють звичайно панельним способом, а під êóтом більше
15-20° — пóверховим.
ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКІ РОБОТИ,  -…-их, -іт, мн. * р.
ãорнопроходчесêие работы, а. mine footage, mine penetration,
road-heading operations; н. bergmännische Vortriebsarbeiten f
pl  — êомплеêс робіт по проведенню підземних ãірничих
виробоê для ãеол. розвідêи, видобóтêó ê.ê., бóдівництва пі-
дземних спорóд. Г.р. поділяються на основні і допоміжні.
Основні — рóйнóвання ã.п., навантаження породи в
трансп. засоби, зведення постійноãо êріплення. Допоміжні
— монтаж прохідн. обладнання, а таêож шахтної вентиля-

Рис. Класифіêація ãірничих машин.
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ції, водовідливó, транспортó, зведення тимчасовоãо êріпле-
ння, транспортóвання  породи, доставêа обладнання і ма-
теріалів. Г.р. належать до робіт підвищ. небезпеêи і здій-
снення їх реãламентóється відомчими “Правилами безпе-
êи". У заãальномó обсязі робіт по бóдівництвó ãірничодоб.
підприємств Г.р. сêладають 30-50%. На діючих підприєм-
ствах цей поêазниê дорівнює 10-30%.
ГІРНИЧОРУДНА ПІДГАЛУЗЬ УКРАЇНИ,  -ої, -зі, -…,
ж. *  р. ãорнорóдная подотрасль Уêраины, а. mining subindus-
try of Ukraine, н. Erzbergbau-Unterindustriezweig m der Ukrai-
ne f  — забезпечóє чорнó металóрãію вихідною сировиною
і насамперед залізною рóдою. Чорна металóрãія є базовою
ãалóззю ãосподарства Уêраїни: на підприємствах, на яêих
виêористовóються чорні метали, óтворюється до 50 % на-
ціональноãо доходó. 
Балансові запаси залізних рóд Уêраїни оцінюються в

32,9 млрд т, ó т.ч. розвіданих за êатеãоріями А+В+С1 — в
28,3 млрд т (86,0%) і заздалеãідь оцінених (êатеãорії С2) —
в 4,6 млрд т (14,0%). Основні ресóрси їх зосереджені в
Криворізьêомó (67,2%) і Кременчóцьêомó (14,6%) басей-
нах. На частêó Білозірсьêоãо, Приазовсьêоãо і Керченсь-
êоãо залізорóдних районів припадає 18,2%. Балансові за-
паси родовищ природно баãатих залізних рóд Уêраїни сêла-
дають 1937,0 млн т, ó т.ч. розвіданих за êатеãоріями
А+В+С1) — 1464,0 млн т (75,6%). Підãотовлені для про-
мисловоãо освоєння запаси цих рóд забезпечóють роботó
шахт від 23 до 83 роêів, ó т.ч. до запроеêтованих ãлибин
розробêи — від 6 до 46 роêів. Розвідані і підãотовлені для
промисловоãо видобóтêó підземним способом ó полях ді-
ючих шахт Кривбасó запаси маãнетитових êварцитів —
2603,6 млн т, ó т.ч. за êатеãоріями А+В+С1) — 2060,2 млн т
(73,5%). Забезпеченість шахт цією сировиною êоливаєть-
ся від 71 до 251 роêів, ó т.ч. в першочерãових еêсплóатаці-
йних поверхах — від 10 до 65 роêів.  Балансові запаси зал-
ізистих êварцитів відêритоãо способó розробêи сêладають
14890,5 млн т, ó т.ч. êатеãорій А+В+С1) — 13817,6 млн т
(92,8%), з них неоêиснених êварцитів 12196,793 млн т,
оêиснених — 1620,774 млн т. Гірничо-збаãачóвальні  êом-
бінати  забезпечені залізорóдною сировиною від 59 роêів
(ІнГЗК) до 117 роêів (ЦГЗК), ó т.ч. в проеêтних êонтóрах
êар’єрів — від З0 до 50 роêів. Масова частêа заліза в êон-
центраті ГЗК Уêраїни в 1990-1999 рр. бóла в межах
63,0-66,0 %, за êордоном в цей же період — 66-68%.
У зв’язêó з êризовими явищами в еêономіці Уêраїни в

останнє десятиліття ХХ ст. різêо поãіршився стан справ на
залізорóдних підприємствах, що спричинило сêорочення
обсяãів виробництва. За період 1990-1997 рр. виробничі по-
тóжності знизились на 40-50 %, а на ПівнГЗК — на 70 %.
Однією із основних причин сêорочення виробництва на
ГЗКах є êатастрофічно наростаюча заборãованість  по  роз-
êривних  роботах  ó êар’єрах. Річний обсяã виймання порід
розêриття за період, що розãлядається, знизився в 6-8
разів. За станом на 01.01.98, заãальна заборãованість по
вийманню розêривних порід на êар’єрах Кривбасó сêлала
близьêо 328,4 млн м3. Для ліêвідації цієї заборãованості
потрібно 8-12 роêів і близьêо 120-130 млн дол. США. Дов-
жина рóдних фронтів на êар’єрах зменшилась ó 15-27 разів.
Інститóт“Кривбаспроеêт” на основі аналізó роботи ãі-

рничорóдної підãалóзі в 1997 р. виêонав проãноз перспеê-
тив розвитêó основних підприємств Кривбасó на період
1998-2010 рр.(див. табл.). 
За джерелами: Г.Ф.Дробін, Б.І.Римарчóê, А.В.Андрющенêо, М.В.

Корчаãін  // Відомості Аêадемії ãірничих наóê, № 2’98, Вісниê Кри-
ворізьêоãо технічноãо óніверситетó, 2000-2004 рр.

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА (ФОРМУВАННЯ),
-ої, -и (…, с.) ж. * р. ãорноспасательная слóжба (формиро-
вание), а. mine rescue service, н. Grubenrettungsdienst m (Auf-
stellen n)  — професійна воєнізована слóжба, діяльність
яêої спрямована на орãанізацію та здійснення заходів що-
до запобіãання аваріям на ãірничих підприємствах та їх ліê-
відації, рятóвання людей.
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СПРАВА,  -ої, -и, ж. * р. ãорно-
спасательное дело, а. mine rescue work; н. Grubenrettungswe-
sen n  — ãалóзь ãірничої справи, що розробляє наóê. основи,
техніêó і здійснює êомплеêс орãанізаційних заходів по
боротьбі з аваріями на шахтах і рóдниêах. Найбільш не-
безпечні аварії — вибóхи метанó, вóãільноãо і êолчедано-
воãо пилó, підземні пожежі, раптові виêиди ãазó, вóãілля і
породи, ãірничі óдари, раптові прориви в ãірн. виробêи пли-
вóнів, підземних і поверхневих вод. Перші ãірничорят-
óвальні дрóжини з добровольців-ãірниêів бóли створені в
1-й пол. ХІХ ст. на вóãільних шахтах Кардіффа і Півд.
Уельсó (Велиêобританія) і на шахтах Саарсьêоãо бас.
(Німеччина). Перша спеціаліз. ãірничорят. станція в Уê-
раїні бóла створена ó 1907 р. в Маêіївці (Донбас) І.І.Федо-
ровичем. Стараннями ентóзіастів Г.с. на чолі з Д.Г.Леви-
цьêим і М.М.Черніциним бóло заêладено основи вітчизн-
яної ãірничорятóвальної наóêи. В 1911 р. під êерівни-
цтвом Д.Г.Левицьêоãо бóло створено перший вітчизн-
яний респіратор “Маêіївêа”, яêий працював на зріджен-
омó повітрі. У 1925 р. на Донбасі створений перший ві-
тчизн. дихальний апарат для нештатних ситóацій ó шах-
тах. Дрóãий етап розвитêó вітчизняної ãірничорятóвал-
ьної наóêи відзначився створенням серії респіраторів
(СС-1, РКР-1, РКР-2, КІП-1, КІП-3). Настóпним етапом
розвитêó ãірничорятóвальної справи слід вважати ãорлівс-
ьêо-маêіївсьêий період (1934-1955 рр.), êоли бóло орãан-
ізовано Центральнó наóêово-досліднó лабораторію (ЦН-
ДЛ), на базі яêої в 1968 р. створено Всесоюзний наóêо-
во-дослідний інститóт ãірничорятóвальної справи (ВН-
ДІГС). Останнім розроблена і впроваджена ó виробниц-
тво низêа апаратів, приладів і óстановоê, яêі з óспіхом ви-
êористовóються в праêтиці профілаêтиêи аварій на шах-
тах. Сьоãодні  в Уêраїні боротьбó з аваріями на ãірничих
підприємствах ведóть воєнізовані ãірничорятóвальні час-
тини — підрозділи Державної воєнізованої ãірничорят-
óвальної слóжби (ДВГРС) і шахтні ãірничорятóвальні
станції (ШГС). На шахтах є таêож добровільні допоміжні
ãірничорятóвальні êоманди. Б.І.Кошовсьêий.
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. ãорно-
спасательная станция, а. mine rescue station;  н. Grubenret-
tungsstelle f  — êомплеêс слóжбових і житлових приміщень
для розташóвання ãірничорятóвальної частини. У сêладі Г.с.
передбачається óчбово-тренóвальна шахта (димний штреê),
де проводиться тренóвання в óмовах, близьêих до аварі-
йних. Тóт же зводяться бóдівлі житловоãо фондó для персо-
налó станції (розташовóються не далі 200 м від техн. бóд-
івель і ãаражів оперативних автомобілів). На Донбасі (м.
Донецьê) при штабі ВГРЧ Донбасó знаходиться óчбо-
во-оперативний ãірничорят. заãін (шêола êомандноãо сêла-
дó ВГРЧ). Див. таêож шахтні ãірничорятóвальні станції.
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА ТЕХНІКА,  -ої, -и, ж. * р. ãорно-
спасательная техниêа, а. mine rescue facilities, equipment; н.
Grubenrettungstechnik f  — прилади, пристрої, óстановêи то-
що, яêі виêористовóють при ãірничорятóвальних роботах.
Більшість аварій на вóãільних шахтах сóпроводжóються
óтворенням шêідливих і отрóйних речовин, яêі роблять
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ЗВЕДЕНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ на період 1998-2010 рр. по ãірничо-збаãачóвальних
êомбінатах Кривбасó (до статті ГІРНИЧОРУДНА ПІДГАЛУЗЬ УКРАЇНИ)

Найменóвання поêазниêів ПівнГЗК ЦГЗК ПівдГЗК ІнГЗК Разом
1 . Обсяã зовнішніх інвестицій — óсьоãо, млн
дол. США. 310,0 176,6 568,0 266,1 1320,7
ó томó числі в:

- ãірничі роботи 113,8 108,2 113,0 70,0 405,0
- дробильно-збаãачóвальний êомплеêс 60,7 6,4 81,9 11,1 160,1
- ãрóдêóвальний êомплеêс 8,2 25,2 29,3 - 62,7
- хвостове ãосподарство та оборотне
водопостачання 82,6 4,8 256,4 169,6 513,4

- заãальноêомбінатсьêі об’єêти 44,7 32,0 87,4 15,4 179,5
2. Сóмарні обсяãи виробництва:

- розêриття, млн м3 420,0 211,4 86,5 140,0 857,9
- видобóтêó, млн т 425,6 177,2 329,1 350,0 1281,9
- êонцентратó, млн т 162,5 61,9 147,5 143,6 515,5
- êотóнів, млн т 149,8 50,8 - - 200,6
- аãломератó, млн т - - 69,4 - 69,4

3. Середньорічні обсяãи виробництва:
- розêриття, млн м3 30,0 15,3 6,2 10,0 61,5
- видобóтêó сирої рóди, млн т 30,4 12,7 23,5 25,0 91,6
- êонцентратó, млн т 11,6 4,4 10,5 10,3 36,8
- êотóнів, млн т 10,7 3,6 14,3
- аãломератó, млн т - - 5,0 - 5,0

4. Середній вміст Fe ó товарній продóêції, %:
- ó êонцентраті 65,31 67,89 65,49 64,47 64,98
- в аãломераті (êотóнів) 61,90 62,81 54,07 - 62,13/54

5. Основність аãломератó (êотóнів), модóль 0,64 0,80 1,29 - 0,68/1,29
6. Середньорічна виробнича собівартість 1 т
сирої рóди. ãрн 3,74 3,93 1,75 2,76

7. Середньорічна повна собівартість 1 т
- товарноãо êонцентратó, ãрн 17,34 2,07 18,81 17,88 18,38
- êотóнів (аãломератó), ãрн 28,25 32,47 27,27 - 29,31/27,27

8. Середньорічна відпóсêна ціна 1 т, ãрн
- товарноãо êонцентратó 20,34 23,89 26,54 19,46 22,33
- êотóнів (аãломератó) 33,17 38,31 38,56 - 34,46/38,56

9. Сóмарна собівартіть товарної продóêції,
млн ãрн, 4247,7 1835,6 3682,2 2567,3 12332,8
ó томó числі сердньорічна, млн ãрн 303,4 131,1 263,0 183,4 880,9

Сóмарний випóсê товарної продóêції, млн ãрн 4986,9 2147,9 5200,4 2793,8 15129,0
ó томó числі: середньорічний, млн ãрн 356,2 153,4 371,4 199,6 1080,6
10. Сóмарний прибóтоê від випóсêó товарної 

продóêції, млн ãрн, 739,2 312,3 1518,2 226,5 2796,2
ó томó числі середньорічний, млн ãрн 52,8 22,3 108,4 16,2 199,7
11. Із сóмарноãо прибóтêó — чистий прибóтоê,

млн ãрн, 455,4 194,0 1027,8 155,0 1832,2
ó томó числі середньорічний, млн ãрн 32,5 13,8 73,4 11,1 130,9
12. Середньорічний рівень рентабельності до

собівартості, % 17,4 17,0 41,2 8,8 22,7
13. Середньорічні затрати на 1 ãрн товарної

продóêції, êоп 0,85 0,85 0,71 0,92 0,82
14. Джерела êапвêладень на êінець періодó, що

розãлядається, 1988-2010 рр., млн дол. США
14.1. Власні êошти, млн дол. США, 274,9 116,2 418,1 242,4 1051,6

ó томó числі:
- прибóтоê 105,7 5,0 210,5 57,0 378,2
- амортизаційні відрахóвання 169,2 111,2 207,6 185,4 673,4

14.2. Кредит, млн дол. США 35,1 60,4 149,9 23,7 269,1
15. Поворотні сóми за поãашения êредитів, млн

дол. США 50,6 120,7 327,3 46,2 544,8
16. Термін поãашення êредитó, роêи 4,0 9,0 3,5 9,5 8,1
17. Івестиції на 1 т товарної продóêції, дол. США, 0,855 0,082 0,109 0,95 0,087

ó томó числі за рахóноê êредитó 0,007 0,028 0,029 0,008 0,018
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шахтне повітря непридатним для дихання. У зв’язêó з цим
для захистó орãанів дихання випóсêається ціла низêа шах-
тних саморятівниêів, а саме: ШСС-1, ШС-7м, ШСМ-30,
ШСС-1Н, ШСС-1У. На оснащенні ãірничорятóвал-
ьниêів знаходяться ізолюючі дихальні апарати з замêнó-
тим циêлом дихання, яêі отримали назвó респіраторів.
Найбільше розповсюдження отримали таêі респіратори:
робочі (чотириãодинні) РКК-1, Р-12 і Р-30, допоміжні
(двоãодинні) РКК-1, РВЛ-1 і Р-34. Основним робочим
респіратором на сьоãодні є Р-30. При порóшенні фóнêції
дихання потерпілих яê ó придатній, таê і в непридатній
для дихання атмосфері застосовóються апарати штóчної
вентиляції леãень: ГС-10, ГС-11С, ГС-11Р. Для проведен-
ня робіт ó зоні з підвищеною температóрою виêористовó-
ються теплозахисні êóртêи (ТАК-50) і êостюми (ТК-60М,
ПТК-8, ПТК-100). Для відпочинêó ãірничорятóвальниêів
без респіраторів ó ãірн. виробці з непридатною для дихання
атмосферою виêористовóється êомплеêт КГБ.
В залежності від тоãо, яêі речовини виêористовóються

для ãасіння пожеж, можна виділити таêі способи пожежо-
ãасіння: водяний, порошêовий, пінний і êомбінований.
До особливої ãрóпи належать óстановêи для проведення
інертизації середовища. Засобами водяноãо пожежоãас-
іння є автоматичні óстановêи УВПК, УВПК-0,1, УВ-
КП-0,2, УВЗ-2, водорозбризêóвачі ВВР-1. З порошêових
засобів пожежоãасіння найбільш широêе застосóвання в
Уêраїні отримали воãнеãасниêи: рóчні ОПШ-10, ОП-10Ф,
ОПШ-101 і пересóвні — ОПШ-100, УПШ-250, УПШ-500,
УПШ-100 та óстановêи: “Вихор”, “Вихор-1” та ППУ.
При пінномó способі ãасіння для отримання піни виêо-
ристовóються таêі піноґенератори: ГПС, УИП, УПГВ.
При êомбінованомó способі пожежоãасіння виêористо-
вóється порошêо-пінна óстановêа ППУ. Для проведення
інертизації велиêих об’ємів виêористовóються ґенератори
інертноãо ãазó: ҐІГ-1500, ҐІГ-4, ГТ-250, МВТ-1. Механіз-
ація трóдомістêих ãірничорятóвальних робіт підрозділів
ДВГРС забезпечóється домêратом ãідравлічним дистанці-
йним ДГД, трóбопроêладачем ТГ, ãідроêлином ГД, при-
строєм для різання ãóмовотросових стрічоê УРД, êомп-
леêсом для спорóдження безврóбових перемичоê
“Темп-500”. Із засобів зв’язêó, яêі найчастіше виêористо-
вóються при ліêвідації аварій, необхідно відмітити апарат
“Уãольоê”, “Уãольоê-Т” і “Кварц”. Для êонтролю за
сêладом повітря найширше застосóвання отримали шах-
тні інтерферометри (ШИ-10, ШИ-11, ШИ-12), ãазовиз-
начниêи ГХ-14, хроматоãрафи сімейства “Поисê”, еêс-
плозиметр ЕГ-1, ãазоаналізатор “Ендотестер”, апаратóра
êонтролю оêсидó вóãлецю ó ãірничих виробêах “Сиãма СО”,
лабораторний варіант “Сиãма СО-602”. Для безêонтаêт-
ноãо вимірювання температóри з метою пошóêó джерела
наãрівó виêористовóється пірометр “Квант РТ”. Див. та-
êож ãазорятóвальне обладнання. Б.І.Кошовсьêий.
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА,  -ої, -и, ж. * р. ãор-
носпасательная часть, а. mine rescue unit, н. Grubenrettungs-
einheit f, Grubenwehr f  — спеціальний оперативний підро-
зділ, що навчений прийомам ведення рятóвальних робіт ó
шахтах та ліêвідації підземних аварій. Первинною опера-
тивною одиницею Г.ч. є ãірничорятóвальний взвод, яêий
орãанізóється для обслóãовóвання однієї або деêільêох
шахт. По можливості він розташовóється в центрі райо-
нó, яêий підляãає обслóãовóванню. Гірничорятóвальний
взвод має таêó чисельність персоналó і оснащення, при
яêих він здатний виêонóвати самостійно роботó по ліêві-

дації аварій. В залежності від числа шахт, що належить
обслóãовóвати, взвод може сêладатися з трьох, шести або
дев’яти відділень. До сêладó останньоãо входять 7  чоловіê
(5 респіраторниêів, водій автомашини і êомандир відділ-
ення). У відповідності з табелем, мінімальне спорядження
сêладається з êисневих респіраторів, êільêість яêих дор-
івнює êільêості осіб, яêі в них працюють, і одноãо запас-
ноãо, протипожежних засобів, засобів зв’язêó та ін. Кож-
не відділення має оперативнó автомашинó, на яêó наван-
тажена вся апаратóра і óстатêóвання, яêе необхідне для
рятóвання людей і ліêвідації аварій, протипожежні засо-
би, засоби зв’язêó та ін. До сêладó êожноãо ãірничорят-
óвальноãо взводó або ãрóпи взводів входить ãазоаналіти-
чна лабораторія, яêа веде êонтроль шахтноãо повітря. Гі-
рничорятóвальний взвод розміщóється ó спеціальномó
êомплеêсі технічних і житлових бóдівель. В бóдинêó опе-
ративноãо взводó розміщóється: ãараж оперативних авто-
машин, база ãірничорятóвальноãо (резервноãо) óстатêó-
вання, ãазоаналітична і пилова лабораторії, êімната чер-
ãовоãо по взводó, навчальний зал, зал для перевірêи апа-
ратóри, êімната êисневих êомпресорів, приміщення для
спорядження реґенеративних патронів до респіраторів,
майстерня, спортивний зал, êімната відпочинêó, êабінети
êомандира та йоãо помічниêа, приймальна та ін. підсобні
приміщення. На території взводó повинна бóти óчбова
шахта для тренóвання ó респіраторах і вивчення на праê-
тиці способів проведення ãірничорятóвальних робіт. Гірн-
ичорятóвальні взводи, яêі розміщені ó деêільêох про-
мислових районах, об’єднóються ó воєнізовані ãірничор-
ятóвальні заãони, до сêладó яêих входять 4-8 взводів. При
штабі заãонó розміщóється найбільший взвод, яêий нази-
вається оперативним, інші взводи мають назвó номерних.
Керóє всіма напрямêами ãірничорятóвальної слóжби Цен-
тральний штаб (ЦШ) ДВГРС, яêий знаходиться ó До-
нецьêó і підпорядêовóється начальниêові ДВГРС, яêий
призначається Кабінетом Міністрів Уêраїни. Керівни-
цтво оперативно-профілаêтичною роботою підрозділів
ДВГРС східних районів Уêраїни здійснює Штаб ДВГРС
Лóãансьêої обл. Б.І.Кошовсьêий.
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ,  -оãо, -…, с. *
р. ãорноспасательное оборóдование, а. mine rescue equipment;
н. Grubenrettungsausrüstungen f pl  — оснащення ãірничорят-
óвальних частин, призначене для рятóвання людей і ліêві-
дації підземних аварій. Сюди входять: рóдниêові респірат-
ори, засоби особистоãо термальноãо захистó, технічні засо-
би ãасіння рóдниêових пожеж, наземний і підземний транс-
порт, а таêож пристрої для підняття людей, засоби зв’язêó
та óправління в підземних виробêах. Індивідóальне осна-
щення бійця ВГРЧ в осн. сêладається з êисневих ізолю-
ючих дихальних апаратів, ãазотеплозахисних апаратів і
теплозахисних êостюмів. Для надання першої мед. допо-
моãи при аваріях застосовóються апарати штóчноãо дихан-
ня типó “Горноспасатель" (ГС-5, ГС-8, ГС-10), інãалятори,
іммобілізóючі носилêи, êомпресійні шини та ін. мед. ін-
стрóменти і апарати. Див. ãірничорятóвальна техніêа.
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК, ,  -оãо, -ó, ч. * р.
ãорноспасательная связь, а. mine rescue communication; н.
Grubenrettungsfunk m  — вид зв’язêó в ãірничій промисло-
вості, що забезпечóє передачó інформації при ãірничорят-
óвальних роботах, а таêож прямий зв’язоê ãірничорятóвал-
ьних підрозділів з ãірничими підприємствами та диспет-
черсьêий зв’язоê всередині цих підрозділів. У період ліê-
відації аварії під землею застосовóється апаратóра безêон-
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таêтноãо висоêочастотноãо зв’язêó, що забезпечóє висоêó
мобільність відділень ВГРЧ в сêладних аварійних ситóа-
ціях, і низьêочастотноãо дротяноãо зв’язêó по тимчасових
лініях, а таêож радіо- і сейсміч. зв’язêи для пошóêó людей
в завалах і задимленій атмосфері. Висоêочастотна апара-
тóра (“Донецьê-1 М", “Кварц") дозволяє підтримóвати
зв’язоê на відстані до 10 êм яê в телефонномó, таê і теле-
ãрафномó режимі, в óмовах висоêої воãêості і при т-рах
від  10 до 50 °С. Дротяна апаратóра (“Шахтофон-1", “Вóã-
линêа") підтримóє надійний зв’язоê на відстані до 5 êм. 
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ,  -их, -іт, мн. * р. ãор-
носпасательные работы, а. mine rescue operations, н. Gruben-
rettungsarbeiten f pl  — роботи по рятóванню людей і ліêві-
дації аварій (пожеж, вибóхів метаноповітряних сóмішей та
вóãільноãо пилó, раптових виêидів вóãілля, породи та ãазó,
заãазóвання ãірничих виробоê, затоплення виробоê водою,
обвалення ãірсьêих порід, прониêнення ó виробêи шêідл-
ивих та отрóйних речовин) на ãірничих підприємствах —
шахтах і рóдниêах. Виêонóються воєнізованими ãірничор-
ятóвальними частинами і персоналом шахт при виниê-
ненні аварій. При цьомó професіональними ãірничорят-
óвальними підрозділами ДВГРС виêонóються тільêи ті
роботи, яêі вимаãають захистó орãанів дихання та спеціал-
ьноãо оснащення, всі інші роботи виêонóються працівн-
иêами шахти. Осн. завдання Г.р. — порятóноê людей,
ліêвідація аварій і їх наслідêів. Для êерівництва Г.р. на
шахті створюється êомандний пóнêт, на яêомó працюють
ãол. інженер шахти або особа, що йоãо заміняє, êомандир
ВГРЧ, працівниêи шахти і êомандири підрозділів ВГРЧ.
Для матеріально-техн. забезпечення Г.р. створюються пі-
дземна і наземна бази. На підземній базі розташовóється
пóнêт першої допомоãи, аварійна ãазоаналітична лабора-
торія, резервний підрозділ ВГРЧ, додатêова ãірничорят.
апаратóра, обладнання і матеріали. При значн. обсяãах
Г.р. орãанізóються центр. і районні підземні бази. Назем-
на база створюється при довãотривалих Г.р. Тóт оãляда-
ють і ремонтóють ãірничорят. техніêó, створюють запаси
матеріалів і обладнання, необхідні для ведення Г.р. Всі
роботи виêонóють зãідно з ãенеральним планом ліêвідації
аварії. Б.І.Кошовсьêий.
ГІРНИЧОТЕХНІЧНА РЕКУЛЬТИВАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р.
ãорнотехничесêая реêóльтивация, а. mine engineering reculti-
vation; н. bergtechnische Rekultivierung f(Wiederurbarmachung
f, Wiederurbarmachen n)  — êомплеêс ãірничотехн. робіт по
відновленню природноãо ландшафтó, зміненоãо внасл-
ідоê відêритої розробêи родов. ê.ê. Завдання Г. р. — підã-
отовêа порóшених земель до передачі їх ó виêористання
сільсьêомó або лісномó ãосподарствам. Осн. об’єêти Г.р.:
відвали роêривних порід і вироблені простори êар’єрів,
мóлонаêопичóвачі та шламовідстійниêи. 
ГІРНИЧОТЕХНІЧНІ ФАКТОРИ,  -их, -ів, мн. * р. ãорно-
техничесêие фаêторы, а. mine engineering factors, н. bergtech-
nische Faktoren m pl  — (при пожежах рóдниêових) фаêто-
ри, що зóмовлюють самозаймання вóãілля при веденні ãі-
рничих робіт. До них належать: система розробêи, схема та
режим провітрювання, спосіб óправління поêрівлею, спо-
соби ізоляції, швидêість відробêи дільниці, порядоê
відробêи виїмêових полів.
ГІРНИЧОТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ
ПОРІД,  -ин, -стей, -…, мн. * р. ãорнотехнолоãичесêие
свойства ãорных пород, а. mining and technological properties
of rock, н. bergbautechnologische Gesteinseigenschaften f pl  —
властивості, що хараêтеризóють ãірсьêі породи яê об’єêти

розробêи при застосóванні процесів ãірничої технолоãії.
Розрізняють ãірничотехнолоãічні хараêтеристиêи порід ó
масиві та порід, що відоêремлені від масивó. Перші вêлю-
чають: 
• хараêтеристиêи опірності рóйнóванню: а) механічномó;
б) вибóховомó; в) ãідравлічномó; ã) термічномó і т.д. 

• інші ãірничотехнолоãічні хараêтеристиêи: абра-
зивність ó моноліті; êоефіцієнти тертя пари “моно-
літ-інстрóмент”; динамічна êонтаêтна пластичність;
опірність приповерхневомó зсóвó пластичних порід;
êоефіцієнт êрихêості та ін.
Г.в. порід, що відоêремлені від масивó: — ãрóдêóватість;

-абразивність; êоефіцієнти зовнішньоãо тертя; êóти при-
родноãо óêосó та êоефіцієнти сипóчості; êоефіцієнт розпó-
шення; хараêтеристиêи злежóваності.
ГІРНИЧОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -ості, ж. *
р. ãорнохимичесêая промышленность, а. mining and chemical
industry; н. bergbauchemische Industrie f  — ãалóзь промисло-
вості, що вêлючає видобóвання, збаãачóвання та первиннó
переробêó апатитової і фосфоритної рóд, природних êалі-
йних солей та рóд, яêі містять сірêó, бор, арсен тощо. Основ-
на продóêція: êалійні добрива, природний сóльфат натрію,
фосфатна сировина, боратова рóда, природна сірêа, сірч-
аний êолчедан. Серед промислово розвинених êраїн і
êраїн, що розвиваються, найбільші запаси фосфатної си-
ровини зосереджені в США, êраїнах Півн. Африêи (Ма-
роêêо,Тóніс, Алжир) і Бл. Сходó. Осн. добóвні êраїни —
США і Мароêêо, яêі таêож є найбільшими еêспортерами
фосфатної сировини. Найбільші імпортери фосфоритів —
держави Зах. Європи, Японія і Канада. Світові продóценти
êалійних солей — Канада (провідний еêспортер цієї сиро-
вини), США, ФРН і Франція. Осн. êраїни по видобóтêó
природної сірêи — США, Меêсиêа, Іраê, де її отримóють
шляхом підземної виплавêи (метод Фраша). Найбільші
родов. піритів зосереджені в Саóдівсьêій Аравії та Іспанії.
Осн. продóценти хім. сортів флюоритó — Меêсиêа, Ісп-
анія, Італія, Франція, ПАР, Велиêобританія, ФРН. На ви-
добóтêó боратів спеціалізóється США і Тóреччина.
Найбільший виробниê бромó серед промислово розвине-
них êраїн — США. Провідні еêспортери — США і Ізраїль.
Японія, Чилі, США і Індонезія спеціалізóються на видо-
бóтêó йодó: в Японії та Індонезії  — з попóтних вод нафт.
родов.; в Чилі — з селітряних розчинів; в США  — з підзе-
мних розсолів і солоних озер. Найбільші продóценти і еêс-
портери йодó — Японія, Чилі. Основна маса запасів і видо-
бóтêó природноãо сóльфатó натрію припадає на США і
Канадó. За масштабами запасів і видобóтêó титанової си-
ровини виділяються Австралія, Канада, Норвеãія і США.
Найбільші продóценти хромових рóд — ПАР, Тóреччина,
Філіппіни, Фінляндія. Надра в Уêраїні баãаті на різні види
ãірничо-хімічної сировини: êалійні солі, êам’янó сіль, êарбо-
натнó та фосфатнó сировинó, барит, борні рóди, йод і бром,
сірêó самороднó, сірчаний êолчедан, ропні води, мінеральні
фарби. Вони в осн. зосереджені на Донбасі, в Дніпровс-
ьêо-Донецьêій западині, Передêарпатті, в Кримó та на За-
êарпатті. Найбільші підприємства Г.п. Уêраїни розміщені
ã.ч. на Донбасі — Сіверодонецьêий, Слов’янсьêий, Дні-
продзержинсьêий, Горлівсьêий, Костянтинівсьêий та До-
нецьêий хім. êомбінати, Слов’янсьêий та Лисичансьêий
содові заводи. На Передêарпатті до Г.ê. належать Роздоль-
сьêе ВО “Сірêа”, Калóсьêе ВО “Хлорвініл” та Стебниêівс-
ьêий êалійний з-д. Діють таêож Рівненсьêий, Сóмсьêий та
Вінницьêий хім. êомбінати, яêі виробляють мін. добрива. 
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ГІРНИЦТВО,  -а, с. *  — те ж саме, що й ãірнича справа.
ГІРО...,  * р. ãиро..., а. gyro..., н. Gyro…  — ó сêладних сло-
вах відповідає поняттю "обертовий рóх".
ГІРОБУСОЛЬ МАРКШЕЙДЕРСЬКА,  -і, -ої, ж. * р. ãи-
робóссоль марêшейдерсêая, а. miner’s gyrocompass, н. mark-
scheiderische Gyrobussole f  — вибóхо-
безпечний ãіросêопічний приêлад для
визначення диреêційних êóтів сторін
підземної марêшейдерсьêої зйомêи
при повсяêденних марêшейдерсьêих
роботах.
ГІРОВОЗ,  -а, ч. * р. ãировоз, а. iner-
tia-type locomotive, н. Kreisellokomotive
f, Gyrolokomotive f  — лоêомотив з ме-
ханічним аêóмóлятором енерãії (ма-
ховиêом). Застосовóється для транс-
портóвання ваãонетоê ó шахтах, не-
безпечних за вибóхом пилó і ãазó. Г. за-
стосовóють ó Зах. Європі з 40-х рр.
ХХ ст. Випóсêають Г. для êолії 550, 575, 600 і 900 мм. Маса
вітчизняноãо Г. — 5800 êã, пробіã 1000 м, час зарядêи ма-
ховиêа 16 хв. Маêс. сила тяãи Г. -1,1·104 Н. Сер. швидêість
рóхó 1,9 м/с.
ГІРОКОМПАС,  -а, ч. * р. ãироêомпас, а. gyrocompass, н.
Kreiselkompassgerät n, Kreiselkompass m  — прилад для виз-
начення диреêційних êóтів при ãірничих роботах в шахтах
та на поверхні. Дія ãіроêомпаса базóється на властивостях
ãіросêопа і добовомó обертанні Землі.
ГІРОКОМПАС МАРКШЕЙДЕР-
СЬКИЙ — вибóхобезпечний ãіро-
сêопічний прилад, призначений для
визначення диреêційних êóтів сторін
при орієнтóванні підземної марêшей-
дерсьêої зйомêи, розвитêó, попов-
ненні та реêонстрóêції підземних
марêшейдерсêих опорних мереж, а та-
êож при марêшейдерсьêо-ãеодезич-
них роботах на поверхні. Сêладаєть-
ся з ãіроблоêа, вимірювальноãо блоêа
та блоêа живлення. Період êоливан-
ня Г.м. — проміжоê часó, за яêий вісь
ãіроêомпаса виêонóє одне повне êо-
ливання від однієї êрайньої точêи (точêи реверсії) до дрó-
ãої êрайньої точêи і повертається в початêове положення.
ГІРОКОМПАС МАЯТНИКОВИЙ — ãіросêопічний при-
стрій для визначення напрямêó ãеоãрафічноãо меридіана.
В основі принципó дії Г.м. лежать êóтова швидêість обер-
тання Землі і властивості ãіросêопа. Центр ваãи вільноãо
ãіросêопа зміщено відносно точêи підвісó. Головна вісь
Г.м. робить ãармонійні êоливання, положення рівноваãи
яêих збіãається з напрямêом ãеоãрафічноãо меридіана
точêи óстановêи приладó.
ГІРОКОМПАС НАЗЕМНИЙ — ãіросêопічний прилад,
що сêладається з ãіроблоêа (ãіроêомпаса маятниêовоãо),
теодоліта з автоêолімаційною трóбою, жорстêо зв’яза-
ною з алідадою, перетворювача й аêóмóляторної батареї.
Г.н. призначається для орієнтóвання ó всіх випадêах, êоли
положення приладó весь період орієнтóвання на даній
точці залишається незмінним. До наземних ãіроêомпасів
належать власне ãіроêомпаси і ãіротеодоліти. В.В.Мирний.
ГІРОМОТОР (ГІРОДВИГУН),  -а, ч. * р. ãиромотор (ãи-
родвиãатель), а. gyromotor, н. Gyromotor m  — елеêтродви-
ãóн, ó яêоãо статор знаходиться всередині ротора. Таêе

розташóвання ротора і підвищена частота живильноãо
стрóмó (200-500 Гц) дозволяють одержати досить велиêий
êінетичний момент при малих ãабаритах. Виêористо-
вóється ó ãіроêомпасах та ãіротеодолітах.
ГІРОСКОП ВІЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãиросêоп свобод-
ный, а. free (master) gyro, н. kräftefreier Kreisel m  — ãіро-
сêопічний пристрій, що вêлючає в себе ãіромотор і має три
стóпені свободи обертання навêоло трьох взаємно перпен-
диêóлярних осей. Центр ваãи Г.в. збіãається з точêою пе-
ретинó трьох осей. Головна вісь має дві хараêтерні власти-
вості: властивість стійêості (праãнення зберіãати початêо-
вий заданий їй напрямоê ó просторі) і властивість прецесії
(під дією сили, приêладеної в одній площині, напр., ó вер-
тиêальній, прецесóє — повільно рóхається в площині, пер-
пендиêóлярній напрямêó рóшійної сили, — тобто ó ãори-
зонтальній площині). Прилади, що виêористовóють влас-
тивості Г.в., застосовóються в ряді ãалóзей наóêи і техніêи.
ГІРОСКОПІЧНИЙ АЗИМУТ,  -оãо, -а, ч.  — Див. азимóт
ãіросêопічний.
ГІРОСТОРОНА,  -и, ж. * р. ãиросторона, а. gyroside, н. Gy-
roseite f  — сторона підземної марêшейдерсьêої мережі або
мережі на поверхні, диреêційний êóт яêої визначено спо-
собом ãіросêопічноãо орієнтóвання.
ГІРОТЕОДОЛІТ,  -ó, ч. * р. ãиротеодолит, а. gyrotheodolite,
н. Kreiseltheodolit m  — прилад для визначення диреêційних
êóтів і астроном. азимóтів при проведенні ãеодез. і марê-
шейдерсьêих робіт. Констрóêтивно поєднóє в собі
ãіроблоê і оптичний теодоліт. Принцип дії Г. аналоãі-
чний ãіроêомпасó марêшейдерсьêомó, але, на відмінó від
ньоãо, Г. не є вибóхобезпечним і не може застосовóватися
в шахтах, небезпечних за ãазом і пилом. Г. забезпечóють
висоêó точність визначення диреêційних êóтів з невели-
êим періодом прецесійних êоливань від 7 до 15 хв. Г. пра-
цездатний ó широêомó діапазоні т-р (±40°С).
ГІРСЬКЕ БОРОШНО,  -оãо, -а, с. * р. ãорная мóêа, а. rock
flour, н. Bergmehl n, Kieselgur m  — тонêі óламêові зерна
ãлинистої та алевритової фраêцій êрóпності. Утворюються
при льодовиêовій ерозії. Переносяться та відêладаються
льодовиêовими водами.
ГІРСЬКИЙ,  -оãо. * р. ãорный, а. rock, mountain, н. Ge-
birgs…  — 1) Приêметниê до слова “ãора”. Вêритий ãора-
ми, паãорбами; ãористий. Яêий знаходиться в ãорах. 2)
Яêий входить до сêладó земної êори, добóвається з надр
землі. Напр. ãірсьêі породи. 
ГІРСЬКИЙ ВІСК,  -оãо, -ó, ч. * р. ãорный восê, а. mineral
wax, ozocerite; н. Bergwachs n, Erdwachs n, Montanwachs n,
Ozokerit m  — мінерал, основó яêоãо сêладають орãанічні
сполóêи, одна із сêладових частин торфяних та бóровóãіл-
ьних бітóмів, яêа залишається після розчинення бітóмних
смол в ацетоні. Кільêість восêó ó бітóмах верхових торфів
16,6-55,7%,  низинних — 42,4-80,9%. Одержóють Г.в. хім-
ічною переробêою торфó та бóроãо вóãілля, шляхом еêс-
траêції бітóмів орãанічними розчинниêами і настóпноãо
очищення від смол. Широêе застосóвання Г.в. обóмовлене
óніêальністю йоãо фізиêо-хімічних властивостей: висо-
êою волоãостійêістю, хімічною стійêістю до êислот та рі-
зних оêисниêів, механічною міцністю і здатністю створю-
вати тверді блисêóчі поêриття, відносно висоêою темпе-
ратóрою плавлення (до 90°С), висоêою розчинністю в ор-
ãанічних розчинниêах, малою елеêтропровідністю, здат-
ністю давати стійêі êомпозиції з парафіном, стеарином,
що підвищóє температóрó плавлення сóміші. Г.в. застосо-
вóють більш ніж ó 20 ãалóзях промисловості, він входить

Рис. Гіробóсоль 
марêшейдерсьêа.

Рис. Гіроêомпас 
марêшейдерсьêий.
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до сêладó баãатьох продóêтів побóтової хімії (паст, êремів,
фарб, лаêів тощо). Гірсьêим восêом називають таêож озо-
êерит. В Уêраїні ó 1959 р. бóло введено в еêсплóатацію Се-
менівсьêий з-д Г.в. в м. Олеêсандрії (Кіровоãрадщина).
Яê сировина для виробництва Г.в. тóт виêористовóється
бóре вóãілля Дніпровсьêоãо бóровóãільноãо басейнó, яêе має
до 25 % смоли в продóêтах еêстраêції.  Див. таêож бітóми.
В.І.Саранчóê.
ГІРСЬКИЙ КРИШТАЛЬ,  -оãо, -ю, ч. * р. ãорный хрóс-
таль, а. rock crystal, н. Bergkristall m  — мінерал êласó сил-
іêатів, прозорий безбарвний різновид êварцó. Зóстрічаєт-
ься в пóстотах, ó ãідротермальних та альпійсьêоãо типó
жилах ó виãляді поодиноêих êристалів, іноді дрóз. Відомі
êристали масою понад 1 т. Застосовóється яê ювелірна і
п’єзооптична сировина. В óêр. наóê. літератóрі під назвою
“êришталь” вперше описаний в леêції “Про êамені та ãе-
ми” Ф.Проêоповича (Києво-Моãилянсьêа аêадемія,
1705-1709 рр.).
ГІРCЬКИЙ МАСИВ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãорный массив, а.
massif, block, mountain mass, rock mass, solid mass, solid strata;
н. Gesteinskörper m, Gebirgsstock m  — ділянêа земної êори,
яêа хараêтеризóється єдиними  óмовами óтворення та
подібними властивостями êомпонентів, що її сêладають.
Див. масив ãірсьêих порід.
ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -ід, мн. * р. ãорные породы, а.
rocks, н. Gesteine n pl  — природні аґреґати однорідних або
різних мінералів, що óтворилися за певних ãеолоãічних
óмов ó земній êорі чи на земній поверхні. Яê правило, Г.п.
вважаються тільêи тверді тіла, хоча в широêомó розóмінні
до Г.п. входять таêож рідêі речовини (вода, нафта тощо) та
природні ãази. За походженням розрізняють маãматичні,
метаморфічні та осадові ãірсьêі породи. Маãматичні Г.п. за
вмістом êремнеземó (SiO2) óмовно ділять на êислі (понад
65%), середні (65-52%), основні (52-40%) та óльтраос-
новні (менше 40%). Маãматичні й метаморфічні ãірсьêі по-
роди становлять близьêо 90% обсяãó земної êори; осадові —
75% площі земної поверхні. О с а д о в і  Г.п. виниêли
внаслідоê відêладення (механічноãо, хімічноãо, орãанічн-
оãо) з води та повітря продóêтів рóйнóвання маãматичних
і метаморфізованих порід, рештоê живих орãанізмів тощо.
М е т а м о р ф і ч н і Г.п. виниêли внаслідоê перетворення
маãматичних або осадових порід під дією висоêоãо тисêó,
температóри та ãарячих ãазо-водних розчинів. Яê фіз. тіла
Г.п. хараêтеризóються щільнісними, прóжними, міцніс-
ними, тепловими, елеêтричними, маãнітними, радіацій-
ними і ін. властивостями, яêі в першó черãó залежать від їх
мінеральноãо сêладó і маêробóдови (стрóêтóрно-теêстóр-
них ознаê). Гóстина Г.п. 1000 (тóфи) — 4700 êã/м3; модóль
поздовжньої прóжності 5х109 -1,5х1011 Па; êоеф. Пóассона
0,15-0,38; межа міцності при стисненні до 5х108 Па; межа
міцності при розтяãó до 2,0х107 Па; êоеф. теплопров-
ідності 0,2 -10 Вт/(м·К); питома теплоємність 0,5-1,5
êДж/êã·К; êоеф. лінійноãо тепловоãо розширення 2х10-6-
4х10-4К-1; питомий елеêтрич. опір 10-2-1012 Ом·м; відносн.
діелеêтрич. прониêність 2-30; маãнітна сприйнятливість
10-7-3,0. В залежності від хараêтерó зв’язêів оêремих зерен
розрізняють таêі типи Г.п.: п ó х ê і (роздільно-зернисті) —
механічні сóміші різних мінералів або зерен одноãо мінер-
алó, не пов’язаних між собою, напр., пісоê, ãравій, ãальêа;
з в ’ я з н і (ãлинисті) — Г.п. з водно-êолоїдними зв’язêами
частиноê між собою, напр., ãлини, сóãлинêи, боêсити; їх
особливість — висоêа пластичність при насиченні водою;
т в е р д і (сêельні та напівсêельні) — з жорстêими та

прóжними зв’язêами, що мають фізиêо-хімічнó природó,
напр., пісêовиêи, ґраніти, діабази, ґнейси. Яê об’єêт ãірн.
розробоê Г.п. поділяють на сêельні, напівсêельні, щільні,
м’яêі, сипóчі, зрóйновані. За стрóêтóрою Г.п. поділяють
на êристалічні, приховано-êристалічні, сêлóваті, порф-
ірові, óламêові. За теêстóрою — масивні, пористі, шарó-
ваті. Хараêтеристиêи та ãірн.-технолоã. властивості Г.п. —
міцність, абразивність, твердість, бóримість, висаджó-
ваність, збаãачóваність. Відмінною особливістю Г.п. є їх
баãатоаґреґатність, обóмовлена тим, що пори та тріщини
Г.п. в природних óмовах заповнені ãазами, рідинами або
сторонніми породами. Особливó ãрóпó сêладають орãано-
ãенні Г.п. — вóãілля. Виêопне вóãілля — це тверді êаóсто-
біоліти, яêі є продóêтами метаморфізмó залишêів рослин.
За походженням та сêладом рослинних залишêів розрізн-
яють ãóмóсове, сапропелітове та ліптобіолітове вóãілля.
Вóãілля являє собою аморфнó масó, що є механічною сóмі-
шшю або твердим розчином різних орãанічних êомпо-
нентів з вêлюченнями неорãанічних домішоê. Вивчає
ãірсьêі породи петроãрафія. Гірсьêими породами сêладені
верх. оболонêи планет земної ãрóпи (Мерêóрій, Венера,
Марс), а таêож Місяць, астероїди, сóпóтниêи пла-
нет-ãіãантів. Див. таêож маãматичні ã.п., осадові ã.п., ме-
таморфічні ã.п., вóãілля. В.І.Саранчóê.
ГІРСЬКІ СПОРУДИ,  -их, -д, мн.  — Див. ãори.
ГІРСЬКІ ТРУБОПРОВОДИ,  -их, -ів, мн. * р. ãорные трó-
бопроводы; а. mountain pipelines; н. Bergrohrleitungen f pl  —
трóбопроводи, яêі спорóджóються на дóже пересіченій
місцевості, яêа хараêтеризóється черãóванням êрóтих пі-
днять і спóсêів, наявністю діляноê з повздовжніми і попе-
речними нахилами рельєфó (êосоãорів). У залежності від
êрóтості нахилів і їх розташóвання проêладають підземні і
наземні Г.т., а в особливо сêладних випадêах їх спорóджó-
ють ó тóнелях.
ГІССАРО-АЛАЙ  — ãірсьêа система ó Середній Азії, між
Паміром і Ферãансьêою êотловиною ó Кирãизії, Таджи-
êистані та Узбеêистані. З півдня обмежóється Каршинсь-
êим степом, Таджицьêою депресією і Алайсьêою доли-
ною.  Довжина з заходó на схід близьêо 900 êм, ширина до
150 êм. Переважають висоти близьêо 5000 м, ó р-ні ãірсьê-
оãо вóзла Матча — 5621 м. Г.-А. — сêладчасте óтворення
ãерцинсьêоãо віêó, óêладене осадовими та метаморфічн-
ими породами з вêлюченням ґранітів, діоритів. З інтрóз-
іями пов’язані родовища вольфрамó, молібденó, арсенó, зо-
лота, ртóті (Хайдарêан, Чаóвай, Кадамджай), стибію
(Шінã-Маãіан, Джіжіêрóт), вóãілля (Сóлюêта, Шóраб, Ки-
зил-Кія). Найвищі ãірсьêі ланцюãи і хребти знаходяться ó
західній і середній частинах Г.-А. (Тóрêестансьêий, Зе-
равшансьêий, Гіссарсьêий та Алайсьêий) і мають висо-
êоãірний рельєф. Поширений êарст — ã.ч. печери та про-
валля (Кан-і-Гóт, Київсьêа та ін.). У західній частині пе-
реважають середньовисотні хребти (Мальãóзар, Нóратаó
та ін.), масиви низьêих ãір. Розвинóті лесові передãір’я
(адири). Клімат обóмовлений висотною поясністю. Річêи
належать ã.ч. до басейнó  Зеравшана та Амóдар’ї. Озера:
Марãóзор, Ісêандерêóль та ін. Найбільший льодовиê —
Зеравшансьêий (довж. бл. 25 êм). 
ГІСТЕРЕЗИС,  ó, ч. * р. ãистерезис; а. hysteresis; н. Hystere-
sis f  — явище або властивість, що хараêтеризóються неод-
нозначною залежністю змін фізичної величини, яêа означає
стан тіла, від фізичної величини, яêа визначає зовнішні óмо-
ви, дію зовнішніх сил на тіло. Г. означає ненаêладання пе-
ребіãó змін ó протилежних напрямêах (незбіжність êривих, 
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що описóють таêі зміни).
Спостеріãається ó випадêах,
êоли стан системи залежить
від її минóлоãо (історії). Розр-
ізняють Г. маãнітний, діелеê-
тричний, прóжний, маãнітос-
триêційний, термомаãнітний
та інші.
ГІСТЕРОКРИСТАЛІЗ-
АЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãисте-
роêристаллизация, а. hystero-
crystallization, н. Hysterokri-
stallisation f  — процес переêристалізації аморфних або
щільних мінералів ãідрохімічним шляхом.
ГІСТЕРОМАГМАТИЧНИЙ,  -оãо. * р. ãистеромаãмати-
чесêий, а. hysteromagmatic, н. hysteromagmatisch  — óтворе-
ний з маãми на пізній стадії її затвердіння з залишêових
розплавів (про мінерал і мінеральний êомплеêс).
ГЛЕТ,  -ó, ч. * р. ãлёт,  а. litharge, н. Glätte f  — мінерал,
низьêотемператóрна модифіêація оêсидó свинцю шарóва-
тої бóдови, диморфний з масиêотом. Формóла: PbO.
Містить (%): Pb — 92,83; O — 7,17. Синãонія тетраãональ-
на. Базальні пластинêи. Тв. 2. Гóстина 9,13. Колір жовтó-
вато-червоний. Прозорий. Блисê жирний до матовоãо.
Знайдений ó Форт-Тейон (шт. Каліфорнія, США). Рідê-
існий.
ГЛИБИНА ЗБАГАЧЕННЯ,  -и, -…, с. * р. ãлóбина обоãа-
щения, а. separation degree; н. Aufbereitungstiefe f  — нижня
ãраниця êрóпності матеріалó, яêий підляãає збаãаченню.
При збаãаченні вóãілля застосовóються технолоãічні схеми
з Г.з. 13; 6; 1; 0,5 та 0 мм. Відповідно виділяється незбаãа-
чений відсів êрóпністю 0-13 чи 0-6 мм, або шлам êрóпні-
стю 0-1 чи 0-0,5 мм. Г.з. 0 мм означає, що всі êласи êрóп-
ності підляãають збаãаченню.
ГЛИБИНА КАР’ЄРУ,  -и, -…, ж. * р. ãлóбина êарьера, а.
ultimate depth, depth of an opencast; н. Tagebauteufe f, Tagebau-
tiefe f, Grubeteufe f  — відстань по вертиêалі між рівнем
земної поверхні і дном êар’єрó або відстань від верхньоãо
êонтóра êар’єрó до нижньоãо. Розрізняють проеêтнó, êі-
нцевó та ãраничнó Г.ê. Див. ãлибоêий êар’єр.
ГЛИБИНА РОЗРОБКИ РОДОВИЩА,  -и, -…, ж. * р.
ãлóбина разработêи месторождения, а. mining depth of a de-
posit, н. Abbautiefe f einer Lagerstätte f  — відстань по верти-
êалі між рівнем земної поверхні та робочим ãоризонтом
шахти або êар’єрó. Маêсимальна Г.р.р. в êінці ХХ ст. для
шахт сêладає 3600-3800 м, а для êар’єрів — 600-750 м.
Див. таêож безпечна ãлибина розробêи.
ГЛИБИНА РОЗВИТКУ ДЕФОРМАЦІЙ (У КАР’ЄРІ),
-и, -…, ж. * р. ãлóбина развития деформаций (в êарьере), а.
deformation depth (in an opencast colliery), н. Tiefe f der Ent-
wicklung f von Verformungen f pl (im Tagebau m)  — ãоризон-
тальна відстань від початêовоãо положення верхньої брі-
вêи óêосó (верхньої брівêи êонтóрó êар’єрó) до останньої
тріщини, що візóально прослідêовóється в напрямêó, про-
тилежномó напрямó рóхó зміщених мас óêосó.
ГЛИБИННА СКЛАДКА,  -ої, -и, ж. * р. ãлóбинная сêлад-
êа, а. deep fold, basement fold; н. Grundfalte f, Blockfalte f  —
спільний виãин шарів осадовоãо поêривó і поверхні фóнда-
ментó. Виниêає внаслідоê повторних виãинів фóндаментó
та (або) розділення йоãо розривами на блоêи, яêі рóхаються
оêремо. 
ГЛИБИННЕ СЕЙСМІЧНЕ ЗОНДУВАННЯ,  -оãо, -оãо,
-…, с. * р. ãлóбинное сейсмичесêое зондирование, а. DSS, deep

seismic sounding, н. seismische Tiefensondierung f  — метод ре-
ãіональноãо вивчення бóдови земної êори і верх. мантії, ос-
нований на реєстрації на поверхні Землі штóчно виêлиêа-
них сейсмічних хвиль. Застосовóється для теêтоніч. райо-
нóвання êонтинентів і дна оêеанів. Спостереження прово-
дять вздовж оêр. профілів або по площі при відстані від
вибóхó 300-400 êм при вивченні земної êори і до 1000-2000
êм — при вивченні мантії. 
ГЛИБИННИЙ РОЗЛОМ  -оãо, -ó, ч. * р. ãлóбинный раз-
лом, а. deep-seated fault,  deep fault,  abyssal fracture; н. Tiefen-
bruch m  — лінійно витяãнóта зона порóшення сóцільності
ã.п. в земній êорі. Г.р. прониêають ó верхню мантію і поділ-
яють земнó êорó на велиêі блоêи. Хараêтеризóється вели-
êими розмірами (сотні êм), маãматизмом, сейсмічністю. 
ГЛИБИННІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ,  -их, -их, -ів,
мн. * р. ãлóбинные измерительные óстройства; а. devices for
measuring at a depth, н. Tiefaufnahmevorrichtungen f pl, Tiefen-
meßgeräte n pl  — засоби вимірювання ó вибої і вздовж
стовбóра свердловини параметрів, за величинами яêих виз-
начають технолоãічні режими роботи свердловин, а таêож
хараêтеристиêи нафтових і ãазових пластів. З допомоãою
ãлибинноãо вимірювальноãо обладнання визначають
тисê, температóрó, витратó, волоãовміст потоêó рідини,
йоãо ãóстинó та ін. Див. манометр ãлибинний.
ГЛИБИННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТІВ І СВЕРДЛО-
ВИН,  -их, -жень, -…, мн. * р. ãлóбинные исследования плас-
тов и сêважин; а. deep testing of wells, deep exploration of wells;
н. Tiefuntersuchungen f pl von Flözen n pl und Bohrlöchern n pl
— êомплеêс методів для визначення основних параметрів
нафтоãазоводоносних пластів і свердловин за допомоãою
ãлибинних приладів; передача інформації здійснюється по
ãлибинномó êаналó зв’язêó. Мета ãлибинних досліджень
— отримання даних для сêладання проеêтів, êонтролю за
розробêою родовищ. Розрізняють ãеофізичні, ãідрод-
инамічні, ãазоãідродинамічні методи, дебітометрію, шó-
мометрію та інші. 
ГЛИБИННІ СТРУКТУРИ,  -их, -óр, мн. * р. ãлóбинные
стрóêтóры, а. deep-seated structures, н. Tiefenstrukturen f  —
стрóêтóрні теêтонічні форми, яêі мають велиêó ãлибинó
заляãання (десятêи та сотні êм) і досяãають мантії. Про-
стяãаються на сотні і тисячі êм. Хараêтеризóються три-
валістю та баãатофазністю розвитêó протяãом деêільêох
ãеолоãічних періодів. До Г.с. належать ãлибинні розломи, ãео-
антиêліналі (острівні дóãи), ãеосинêліналі. 
ГЛИБИННОНАСОСНИЙ ВИДОБУТОК (ГЛИБИННО-
НАСОСНЕ ВИДОБУВАННЯ),  -оãо, -ó, ч. (-оãо, -…, с.) *
р. ãлóбиннонасосная добыча, а. well pump production, н. Tief
(pumpen) gewinnung f  — механізований підйом рідини (яê
правило, нафти з попóтною пластовою водою) з ãлибоêих
свердловин при еêсплóатації родовищ. Для Г.в. широêо за-
стосовóється штанãове, елеêтровідцентрове і ãідропоршн-
еве насосне óстатêóвання. Привод ãлибиннонасосноãо об-
ладнання механічний, елеêтричний, ãідравлічний. До 90%
всьоãо фондó вітчизняних свердловин обладнані насосними
óстановêами. Елеêтровідцентрові óстановêи забезпечó-
ють видобóтоê рідини в діапазоні 25-900 м3 на добó при на-
порі 550-1850 м. Штанãові  насосні óстановêи мають про-
дóêтивність до 20-500 м3 на добó. Гідропоршневі насосні
óстановêи забезпечóють підйом рідини об’ємом 100-1200
м3 на добó з ãлиб. 1500-4500 м. Крім тоãо, для еêсплóатації
свердловин при наявності óсêладнюючих чинниêів, засто-
совóють ґвинтові, діафраãмові, вібраційні, стрóменеві і
тóрбонасосні óстановêи.

Рис. Петля маãнітноãо 
ãістерезисó для феромаãні-

тноãо мінералó.
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ГЛИБИННОНАСОСНІ АРТЕЗІАНСЬКІ УСТАНОВКИ,
-их, -сьêих, -оê, мн. * р. ãлóбиннонасосные артезиансêие óс-
тановêи, а. artesian well pump plants, н. artesische Tiefpumpen-
anlagen f pl  — слóãóють для добóвання підземних вод із
свердловин. Застосовóються при т-рі води до 35 °С, мінера-
лізації до 2000 мã/л, вмісті домішоê 1-5 ã/л. Г.ó.а. сêлада-
ються з насоса, водопідіймальноãо  трóбопровода з
трансмісією, опорноãо êоліна і привода. Для підйомó води
з ãлибоêих свердловин виêористовóють занóрені відцен-
трові елеêтронасоси.
ГЛИБИНОМІР МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ,  -а, -оãо, ч. * р.
ãлóбиномер марêшейдерсêий, а. surveyor`s depth gage, н. mark-
scheiderischer Tiefenmesser m  —
дротяний далеêомір, пристосо-
ваний або спеціально сêонс-
трóйований для вимірювання
ãлибини шахтних стволів.
ГЛИБОКА ШАХТА,  -ої, -и, ж.
* р. ãлóбоêая шахта, а. deep mine,
deep colliery; н. tiefe Grube f  —
êатеãорія шахт, яêі ведóть ви-
добóтоê ê.ê. на ãлибинах, де
óмови розробêи за впливом ря-
дó основних природних і ãірн-
ичотехн. чинниêів значно відр-
ізняються від óмов ó шахтах помірних ãлибин. У Г.ш. в
осн. добóвають вóãілля, рóди золота, алмази, поліметалічні
рóди. Осн. особливості ãірн.-ãеол. та ãірн.- техн. óмов —
зростання впливó ãірничоãо тисêó, інтенсивний вияв плас-
тич. властивостей ã.п., збільшення т-ри (на ãлиб. 1000 м —
до 36-40 °С), зростання числа та інтенсивності ãірн. óдарів,
раптових виêидів вóãілля, порід і ãазó та ін. Умовно прийня-
то для Донецьêоãо бас. вважати ãлибоêими вóãільні шах-
ти з початêовою ãлибиною вентиляц. ãоризонтó більше
600 м при розробці полоãих та похилих пластів і 700 м —
êрóтих. У Донецьêомó бас. до Г.ш. віднесені шахта ім.
В.М. Бажанова, ім. О.О.Сêочинсьêоãо, “Проãрес", ім.
О.Г.Стаханова та ін. За êордоном на шахтах Німеччини,
Бельãії, Чехії, Велиêої Британії, Нідерландів і Франції
ãлибина розробêи перевищóє (перевищóвала) 1000 м. В
Японії вóãільні родов. розробляються Г.ш., яêі працюють
під дном Тихоãо оê. нижче за рівень береãової лінії більш
ніж на 600 м. Видобóтоê вóãілля під мор. дном ведеться та-
êож в США і Велиêій Британії. Шахти, яêі розробляють
рóдні родов., óмовно вважають Г.ш. при ãлибині розробêи
понад 600 м  (до 1000-1200 м),  далі  їх  відносять  до êате-
ãорії надãлибоêих (більше 2500 м). Усêладнення óмов
розробêи, хараêтерні для рóдних Г.ш., спостеріãається на
різн. ãлибинах. На одних Г.ш. т-ра ã.п. істотно підвищóєт-
ься на ãлиб. 700-1000 м (ш. “Моррó-Велью" в Бразилії), на
інших — з ãлиб. 2000-2200 м (êанад. шахти з видобóтêó зо-
лота). Найбільші Г.ш. з видобóтêó золота — “Вітв-
атерсранд" в ПАР (ãлиб. розробêи 3600-3800 м), “Чем-
піон-Ріф" в Індії (3400 м), “Рандфонтейн пстейтс" в ПАР
(3250 м), “Моррó-Велью" (2457 м). В.С.Білецьêий.
ГЛИБОКЕ БУРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãлóбоêое бóрение, а.
deep drilling, н. Tiefbohren n  — спорóдження свердловин ó
земній êорі в інтервалі ãлиб. 4500-6000 м (понад 6000 м —
надãлибоêе бóріння), що відображає досяãнóтий рівень
техніêи і технолоãії ХХ ст. Г.б. хараêтеризóється більш ви-
соêими т-рами (іноді понад 200 °С) і тисêом (ãірничим,
пластовим і поровим), наявністю зон аномальноãо тисêó,
ãідророзривом порід, нафтоãазоводопроявами. B цих óмо-

вах можóть виниêати різні óсêладнення: поãлинання бóро-
воãо розчинó, прихвати бóрильних трóб, аномально висоêі
ãідравлічні опори в затрóбномó просторі, осипи, êаверно- і
жолобоóтворення тощо. Г.б. здійснюється бóровими óста-
новêами вантажопідйомністю 200-250 т, яêі вêлючають 2-3
насоси з тисêом наãнітання 25-32 МПа і ãідравліч. по-
тóжністю 500-900 êВт. При Г.б. застосовóють обертальний
(в осн. роторний) спосіб бóріння, рідше — вибійні двиãóни. 
ГЛИБОКИЙ КАР’ЄР,  -оãо, -ó, ч. *  р. ãлóбоêий êарьер, а.
deep open pit, н.  Tieftagebau m  — êар’єр ãлибиною понад
100 м. Розроблює нахилені та êрóтоспадні родовища. Під
час еêсплóатації хараêтеризóється темпом поãлиблення,
що залежить від видó внóтрішньоêар’єрноãо транспортó і
êоливається ó межах від 3,5-7 м/р при залізничномó, до
10-45 м/р — при автомобільномó. Глибина таêих êар’єрів
досяãає 300-1000 м. Збільшення ãлибини відêритої
розробêи сóпроводжóється зменшенням параметрів робо-
чої зони êар’єрó і довжини фронтó робіт, збільшенням від-
стані транспортóвання ãірн.  маси на поверхню, êільêості
робочих ãоризонтів і трансп. майданчиêів, óсêладненням
розêриття ãлибоêих ãоризонтів та ін. З ãлибиною підв-
ищóється міцність та водорясність ã.п., поãіршóються óмо-
ви природноãо провітрювання робочої зони. У зв’язêó з
цим óсêладнюється вибóхова відбійêа ã.п., підвищóються
витрати на транспортóвання ãірн. маси з робочих ãори-
зонтів на поверхню. При ãлиб. êар’єрó 200-250 м на частêó
транспортóвання припадає бл. 40-45% заãальної вартості
ê.ê., при ãлиб. 300-400 м — 60-70%. На Г.ê. застосовóють
залізничний, автомобільний, êонвеєрний і êомбінований
види транспортó. Розêриття Г.ê. до ãлиб. 180-250 м здій-
снюють внóтр. похилими траншеями, призначеними для
роботи êолісноãо транспортó. Більш ãлибоêі ãоризонти
розêривають êрóтими траншеями для êонвеєрних та сêіп-
ових підйомниêів, êонвеєрних поїздів. Застосовóють таêож
підземні способи розêриття похилими або вертиêальними
стовбóрами, êомбінацією рóдоспóсêів і тóнелів. Системи
розробêи, що виêористовóються на Г.ê.: транспортні з
êомбінованим автомоб.-êонвеєрним і залізнично-êон-
веєрним транспортом; транспортні з повною êонвеєриза-
цією трансп. операцій. Найбільш перспеêтивна циêлі-
чно-потоêова та потоêова технолоãії. Провітрювання Г.ê.,
яê правило, природне. Штóчна вентиляція Г.ê. при необ-
хідності здійснюється вентиляторними óстановêами, в ос-
нові êонстрóêцій — вентилятори шахтноãо типó, авіац.
ґвинти з елеêтроприводом або двиãóни внóтр. зãоряння,
тóрбоґвинтові і тóрбореаêтивні двиãóни. Одна з проблем
Г.ê. — запобіãання порóшенню стійêості бортів êар’єрів,
яêі приводять до óтворення і розвитêó обвалень, просадоê,
зсóвів і т. ін. Для зміцнення ослаблених діляноê бортів Г.ê.
застосовóють палі, штанãи, підпорні стінêи; зміцнюють
породи цементним та ін. зв’язóючими розчинами, ізол-
юють поêриттями з набризê-бетонó по металіч. сітці, за
допомоãою бітóмізації та ін. Приêлади Г.ê.: залізорóдні —
“Лебединсьêий” (ãлиб.  400  м),  “Сарбайсьêий” (630 м),
“Качарсьêий” (720 м); міднорóдні — “Коóнрадсьêий”,
“Сібайсьêий", “Гайсьêий” (200 м), “Гаспе” — Канада
(ãлиб. 546 м), “Гранісл” (326 м), США — “Бінãем-Кань-
йон” (740 м). А.Ю.Дриженêо, В.С.Білецьêий.
ГЛИБОКОВОДНЕ  БУРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãлóбоêо-
водное бóрение, а. deep-sea drilling, deep-water drilling; н.  Tief-
seebohren n  — спорóдження свердловини на дні моря з виêо-
ристанням надводних техн. засобів при ãлибинах води по-
над 600 м. Проводиться з метою інж.-ãеол. дослідження

Рис. Глибиномір марê-
шейдерсьêий.
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мор. ґрóнтів і вивчення бóдови дна оêеанó, а таêож для ви-
добóтêó з мор. надр рідêих або ãазоподібних ê.ê. Для Г.б.
виêористовóються бóрові сóдна, оснащені системою ди-
наміч. позиціонóвання, що допóсêає ãраничне відхилення
бóрильної êолони від свердловини на 3% від ãлибини моря
при бічномó вітрі до 45 вóзлів. Для бóріння застосовóються
спец. êонстрóêції бóрильних трóб і їх з’єднань, виãотовлені
зі спеціальних сталей, розрахованих на стисêаючі, розтя-
ãóючі і зãинаючі зóсилля; аêóстичні системи виявлення пі-
дводноãо ãирла свердловини і мóльтиплеêсні системи êонт-
ролю противиêидних превенторів. Техніêа і технолоãія êі-
нця ХХ ст. дозволяє вести Г.б. на ãлибинах понад 4000 м.
ГЛИБОКОВОДНИЙ ВИДОБУТОК,  -оãо, -ó, ч. * р. ãлó-
боêоводная добыча, а. deep-water mining, extraction; н.  Tief-
seegewinnung f  — видобóтоê êонêрецій, рóд, металоносних

мóлів і розсолів з мор. дна при ãлиб. понад 2000 м. Для Г.в.
застосовóють добóвні óстановêи і плавзасоби водотон-
нажністю десятêи тис. т, на яêих розміщені ванта-
жопідйомні засоби, енерãоджерела, сêлади ê.ê. Г.в. здій-
снюється аґреґатом зборó, черпаêами, драãою-волоêóшею
або ерліфтом. Аґреґат зборó вêлючає: збираючий механізм
(ãідравлічний, шнеêовий, роторний, вібраційний, зãріба-
ючий, черпаêовий, êомбінований). Підйом пóльпи здій-
снюється ãідравлічними або механічними óстановêами.
Найбільш перспеêтивні ерліфтні óстановêи. Приêлади
Г.в.: 1. Ерліфтна óстановêа êомпанії “Діпсі Венчас” —
сóдно водотоннажністю 7500 т, дов. 106 м., ширина 15,2 м.
Здійснює видобóтоê залізомарãанцевих êонêрецій на ãлиб.
до 900м. Продóêтивність 60 т/ãод. 2. Ерліфтний земснаряд
êомпанії “Марін Даймонд Корп.” Сóдно — переобладна-
ний танêер, на яêомó встановлені три ерліфти. Продóê-
тивність до 300 т/ãод. по ãравію. В Уêраїні розроблена ерл-
іфтна óстановêа для видобóтêó ê.ê. з ãлибин до 6000 м.
Див. морсьêа ãірнича технолоãія.
ГЛИНА ПІДСТЕЛЕННЯ,  -и, -…, ж. * р. ãлина подстила-
ющая, а. underclay, н.  Liegendton m  — пласт ãлини, яêий за-
ляãає під пластом вóãілля. Являє собою ґрóнт, на яêомó
êолись росли рослини, що стали матеріалом для óтворен-
ня вóãілля.

ГЛИНИ,  -н, мн. * р. ãлины, а. clays, н.  Tone m pl  — тонêо-
óламêові осадовi ãiрсьêi породи, здатнi óтворювати з водою
пластичне тiсто, що пiсля висихання зберiãає наданó йомó
формó, а пiсля випалó набирає твердості êаменю. Містить
понад 50% часточоê розмірó менше 0,01 мм. ( ó т.ч. 25% —
менше 0,001 мм). Комплеêс ãлинистих мiнералiв: êаолiнiт,
монтморилонiт та ãiдрослюда. При збільшенні êільêості
ãрóбоóламêовоãо матеріалó Г. переходять в алеврити та
пісêи. Гол. хім. êомпоненти Г.: SiO2 (30-70%), Аl2О3

(10-40%), Н2O (5-10%), êрім тоãо присóтні Fe2O3 (FeO),
TiO2, CaO, MgO, К2O, Na2O, CO2 та ін. За хараêтером тех-
нол. вимоã пром-сті серед Г. виділяють чотири найбільш
важливі ãрóпи: леãêоплавêі, воãнетривêі та тóãоплавêі; êа-
оліни; адсорбційні (висоêодисперсні монтморілонітові).
Г. становлять бл. 50% всіх осадових ã.п. земної êори. В Уê-
раїні найбільш цінні в ãосподарсьêомó відношенні Г. є в
межах Уêраїнсьêоãо щита (Вінницьêа, Дніпропетровсьêа,
Запорізьêа, Черêасьêа, Кіровоãрадсьêа та Хмельницьêа
обл.) та на Півн.-Зах. Донбасі. Родовища бентонітових Г.
еêсплóатóють ó Черêасьêій та Заêарпатсьêій областях.
Полімінеральні ãлинисті породи поширені ó осадових
відêладах всієї Уêраїни — їх виêористовóють численні це-
ãельні та цементні заводи. В.С.Білецьêий.
ГЛИНИСТИЙ МЕРГЕЛЬ,  -оãо, -ю, ч. * р. ãлинистый мер-
ãель, а. clay marl; н.  Mergelton m  — мерãель, яêий містить
10-70% ãлинистих та 90-30% êарбонатних частиноê.
ГЛИНИСТИЙ РОЗЧИН,  -оãо, -ó, ч. * р. ãлинистый рас-
твор, а. clay mud, clay drilling mud; н.  Tonmörtel m, Tontrübe
f, Tonspülung f  — осн. різновид бóровоãо розчинó, яêий за-
стосовóється при бóрінні свердловин для очищення вибою
від породи, винесення її на поверхню, ãлинизації стіноê
свердловин та ін. Г.р. в óмовах цирêóляції — неньютонівс-
ьêа   рідина, в споêої óтворює драãлистó масó (ãель), здат-
нó втримóвати в зависломó стані вибóренó породó. Еêсплó-
атац. властивості Г.р. реãóлюються вмістом ãлини (5-16%),
введенням різних хім. реаґентів, солей, обважнювачів,
пластифіêаторів тощо. 
ГЛИНИСТИЙ СЛАНЕЦЬ,  -оãо, -ю, ч. * р. ãлинистый сла-
нец, а. clay shale, clay slate; н.  Tonschiefer m, Schieferton m  —
метаморфiчна щiльна сланцювата порода, ãлинистi мiне-
рали яêої перейшли ó слюди, хлорити; яê домiшêи присóтнi
êварц, вóãлиста речовина, залiзорóднi мiнерали. По-
ристість 1-3%. Не розмоêає ó воді. Утворюється внасл-
ідоê óщільнення (діаãенезó) ãлин та їх частêової переêрис-
талізації при занóренні на ãлибинó. Хараêтерний для ãео-
синêлінальних формацій. Г.с. виêористовóються в бóд.,
елеêтротехнічній пром-сті.
ГЛИНИСТІ МІНЕРАЛИ,  -их, -ів, мн. * р. ãлинистые ми-
нералы, а. clay minerals,  argillaceous minerals, н.  Tonminerale
n pl  — ãрóпа мінералів, ã.ч. шарóватих силіêатів, що вхо-
дять до сêладó ãлин яê осн. їх сêладова. Головні Г.м.: êаол-
ініт, монтморилоніт, ãалóазит, серпентин, ãідрослюди,
хлорити, палиãорсьêіт. 
ГЛИНИСТI ПОРОДИ,  -их, -ід, мн. * р. ãлинистые породы,
а. clay rock, н.  Tongesteine n pl  — тонêоóламêовi осадовi
ãiрсьêi породи рiзноãо хiмiêо-мiнералоãiчноãо сêладó, що
зóстрiчаються ó  природi ó пóхêомó, пастоподiбномó та
óщiльненомó станi.
ГЛИНИСТI ФРАКЦIЇ,  -их, -ій, мн. * р. ãлинистые фраê-
ции, а. clay fractions, н.  Tonfraktionen f pl  — частинêи, роз-
мiр яêих ó дiаметрi за різними êласифіêаціями не переви-
щóє 10, 5, 2 чи 1 мêм.

Рис. Видобóвний êомплеêс: 1 — сóдно; 2 — вишêа; 3, 4 — 
рóшії (двиãóни) і підрóлюючі пристрої; 5 — êолона трóб; 6 
— змішóвачі; 7 — бóферна платформа; 8 — телеêерований 
підводний апарат; 9 — êабель-трос; 10 — плавóчий блоê; 
11 — ãнóчêий шланã; 12 — аґреãат зборó; 13 — ходова час-

тина; Dсб, DБА — відхилення бóферної платформи.
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ГЛИНОВІДДІЛЬНИК,  -а, ч. * р. ãлиноотделитель; а. clay
separator; н.  Tonabscheider m  — обладнання для видалення
надлишêó ãлини, реãóлювання співвідношення ãлини і об-
важнювача в бóрових розчинах. Принцип дії ãлиновідділь-
ниêа оснований на êласифіêації за масою сóспензованих
частиноê ãлини і обважнювача за рахóноê сил інерції.
ГЛИНОЗЕМ,  -ó, ч. * р. ãлинозем, а. alumina, н.  Tonerde f 
— Al2O3. Див. алюмінію оêсид. 
ГЛИНОМІШАЛКА,  -и, ж. * р. ãлиномешалêа, а. clay mix-
er, pug mill, н.  Tonmischer m, Tonkneter m  — апарат для
приãотóвання, обробêи хім. реаґентами і обважнювачами
бóрових розчинів. Застосовóються механічні і ãідравлічні Г.
Крім тоãо, в Уêраїні запропоновані маãнітоелеêтричні Г.
без обертальних елементів. Продóêтивність Г. від 4-6 до
90 м3/ãод.
ГЛІКОЛІ, (ДІОЛИ),  -ей, мн. * р. ãлиêоли, (диолы); а. gly-
cols, (diols); н.  Glykole n pl  — двоатомні спирти, яêі
містять дві ãідроêсильні ãрóпи із заãальною формóлою
СnH2n(OH)2; розрізняються за розміщенням ãідроêсил-
ьних ãрóп ó ланцюãó. Нижчі ãліêолі — етиленãліêоль (ЕГ),
діетиленãліêоль (ДЕГ), триетиленãліêоль (ТЕГ) і пропіле-
нãліêоль (ПГ) — прозорі, безêолірні, в’язêі рідини, роз-
чинні ó воді. В нафтовій і ãазовій промисловості широêо
застосовóються яê антиãідратний інãібітор і адсорбент для
осóшóвання ãазó.
ГЛІПТИКА,  -и, ж. * р. ãлиптиêа, а. glyptic, engraving; н.
Glyptik f  — мистецтво різьблення на êоштовномó і напі-
вêоштовномó êамінні.
ГЛОБІГЕРИНОВИЙ МУЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãлобиãерино-
вый ил, а. Globigerina ooze, н.  Globigerinenschlamm m  —
оêеанічний або морсьêий біоãенний вапняêовий осад, що
сêладається перев. з раêовин планêтонних форамініфер та
їх óламêів. Містить 30-99% CaCO3, розмір зерен — від
пісêів до тонêих мóлів. Колір світлий, часто білий. Г.м.
поêриває понад 1/3 площі Світовоãо оêеанó. Особливо по-
ширений ó тропіч. і сóбтропіч. широтах, ó відêритих час-
тинах оêеанів і велиêих морів (Середземноãо, Тасмансь-
êоãо та ін.). 
ГЛУШІННЯ  СВЕРДЛОВИН,  -…, с. * р. ãлóшение сêва-
жин, а. shutoff of wells, killing of wells;  н.  Bohrlochabsperrung
f  — припинення фонтанóвання пластовоãо флюїдó із сверд-
ловини шляхом заêачóвання в неї спец. рідини. Здійснюєт-
ься шляхом штóчноãо підвищення вибійноãо тисêó до ве-
личин, що перевищóють пластовий тисê. Необхідне для
поточноãо і êапітальноãо ремонтів свердловин, припинен-
ня аварійних виêидів пластовоãо флюїдó. Осн. питання,
що вирішóються  при Г.с.: вибір робочої рідини і режимó її
заêачóвання ó свердловинó. Вимоãи до робочої рідини: за-
безпечення мінім. прониêнення фільтратó і твердих час-
тиноê з робочої рідини в привибійнó зонó пласта-êолеêтора,
стабільність рідини при êонтаêтóванні з пластовою водою;
недопóщення взаємодії фільтратó з ãлинистим матері-
алом ó пласті-êолеêторі; запобіãання óтворенню не-
розчинних осадів ó поровомó просторі пласта. Яê рідинó
виêористовóють нафтó, водó, бóрові розчини на водній і
вóãлеводневій основах (останні найбільш ефеêтивні). 
ГЛЯЦІОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. ãляциолоãия, а. glaciology, н.
Glaziologie f  — в широêомó значенні — наóêа про всі фор-
ми льодó на земній поверхні (льодовиêи, сніãове поêрива-
ло, êрижане поêривало водоймищ і ріê тощо), а таêож в
атмосфері, ãідросфері і літосфері. Синонім заãальноãо льо-
дознавства. У вóзьêомó значенні — наóêа про льодовиêи,
що вивчає óмови і особливості їх походження, існóвання і

розвитоê, а таêож сêлад, бóдовó, фіз. властивості і взаємо-
дію з ãеоãр. середовищем. Г. тісно пов’язана з фізиêою,
широêо êористóється методами êліматолоãії, ãеолоãії і фіз.
ãеоãрафії. В льодовиêах Землі óêладено 27-29 млн êм3 води.
Вивчення льодовиêів дозволяє більш раціонально виêо-
ристовóвати водні ресóрси ріê льодовиêовоãо живлення,
допомаãає запобіãати êатастрофам, що пов’язані з динам-
іêою льодовиêів (селі, повені), враховóвати їх при проеêтó-
ванні ãірн.  підприємств. Перші дослідження з Г. проведені
в Альпах ó ХVІІІ ст. Сьоãодні ãляціолоãіч. дослідження
проводять спец. óстанови в ряді êраїн світó — Швейцарії,
США, Канаді, Італії, Франції, Велиêобританії, Японії,
Арґентині, Росії і т.д. Міжнар. наóê. зв’язêи та êоордина-
цію здійснює Міжнар. êомісія сніãó і льодó ãеодезич. і
ãеофізич. союзó. 
ГНІЗДО,  -а, с. * р. ãнездо, а. nest, pocket, н.  Nest n  — мін-
еральне тіло невелиêих розмірів, звичайно неправильної
форми. Відносно невелиêе (до 1 м) лоêальне сêóпчення
êорисної êопалини. 
ГНУЧКЕ ПЕРЕ-
КРИТТЯ,  -оãо, -…, с.
* р. ãибêое переêры-
тие, а. flexible floor; н.
biegsame Überdeckung
f  — запобіжний на-
стил (з металевої
сітêи, дощоê чи
інших матеріалів) для
запобіãання проси-
панню породи чи за-
êладноãо матеріалó в
лавó. Переміщóється в процесі очисноãо виймання. В за-
лежності від механіч. хараêтеристиê розрізняють Г.п.: на-
півãнóчêі (ãнóчêі в одномó напрямêó) і ãнóчêі (в бóдь-яêо-
мó напрямêó). Застосовóється при розробці потóжних вóã-
ільних пластів, зоêрема на Кóзбасі, в Північно-Чесьêомó
та Нижньо-Сілезьêомó вóãільних басейнах.
ГНУЧКІСТЬ МІНЕРАЛІВ,  -ості, -ів, ж. * р. ãибêость ми-
нералов, а. flexibility of minerals, н. Flexibilität f von Mineralen
n pl  — властивість деяêих мінералів ãнóтися при механічн-
омó впливі, не змінюючи своєї стрóêтóри. Найбільш ти-
пова ця властивість для мінералів пластинчастої або во-
лоêнистої бóдови: слюд, хлоритів, тальêó, азбестó та ін.
ГОВЛІТ,  -ó, ч. * р. ãовлит, а. howlite, н.  Howlith m  — мін-
ерал, те ж саме, що і ãаóліт.
ГОГМАНІТ,  -ó, ч. * р. ãоãманнит, а. hohmannite, н. Hoh-
mannit m  — водний основний сóльфат тривалентноãо зал-
іза — Fe2[(OH)2(SO4)2]⋅8H2O. Сêлад ó %: Fe2O3 — 34,42; SO3

— 34,52; Н2О — 31,06. Синãонія триêлінна. Пінаêоїдал-
ьний вид. Тонêоволоêнисті êірочêи та маси, таêож ãроно-
подібні, радіальноволоêнисті аґреґати. Волоêна видов-
жені. Спайність досêонала. Гóстина 2,2. Тв. 3. Колір êаш-
таново-êоричневий до оранжевоãо, червонóвато-фіолет-
овоãо. Порошоê оранжево-жовтий. Блисê сêляний,
ясêравий. Прозорий до напівпрозороãо. Вторинний мін-
ерал рóдних родовищ Чилі.
ГОЛАНДИТ,  -ó, ч. * р. ãолландит, а. hollandite, н.  Hollan-
dit m  — мінерал, оêсид марãанцю і барію ланцюжêової бó-
дови. Формóла: MnBaMn6O14. Утворює ізоморфний ряд з
êриптомеланом MnК2Mn6O14. Містить (%): BaО — 20,56;
MnО — 9,51; MnО2 — 69,93. Синãонія моноêлінна, псевдо-
тетраãональна. Гóстина 4,95. Тв. 6. Призматичні êриста-
ли, сóцільні маси. Колір сріблясто-сірий. Блисê металі-

Рис. Гнізда рóди в мінералізованій по-
роді (розріз).
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чний, ясêравий. Рисêа чорна. Крихêий. Зóстрічається в
êварцових жилах ó Центр.  Індії. 
ГОЛИЦИНА ШАР,  -…, -ó, ч. * р. ãолицина слой, а.
Golitsyn’s layer, н.  Golizyn-Schicht f  — нижня частина верх-
ньої мантії Землі, що хараêтеризóється найвищими ó ман-
тії значеннями ґрадієнта швидêості поширення сейсмі-
чних хвиль. Вêазаний ефеêт обóмовлений різêим збіл-
ьшенням ó цій зоні ãóстини і стрóêтóрою речовини. Г.ш.
розташований на ãлиб. 400-900 êм. Іноді йоãо відносять
до середньої мантії. 
ГОЛОБЛАСТИ, -ів, мн. *  р. ãолобласты, а. holoblastes, н.
Holoblaste m pl  — індивіди мінералів, яêі наново óтвори-
лись ó мінеральних êомплеêсах при бластезі. 
ГОЛОВА,  -и, ж. * р. ãолова, а. head, н. Kopf m  — хараê-
терний елемент назв рядó мінералів. Розрізняють: ãолова
маврсьêа (êристали поліхромноãо тóрмалінó з темною верхівêою,
знайдені на Ельбі); ãолова сêляна (оêрóãлі натічні аґреґати де-
яêих мінералів з блисêóчою зовнішньою поверхнею та шарóватою
бóдовою); ãолова сêляна бóра (натічні аґреґати лімонітó і ґети-
тó); ãолова сêляна зелена (натічні нирêоподібні аґреґати малах-
ітó); ãолова сêляна цирêонова (різновид цирêон-фавасó ó формі
сêляної ãолови); ãолова сêляна червона (натічні аґреґати ãема-
титó); ãолова сêляна чорна (натічні аґреґати псиломеланó).
ГОЛОВА ПЛАСТА,  -и, -…, ж. * р. ãолова пласта, а. out-
crop, head of a bed, upper edge, basset; н.  Schichtkopf m  —
верхня частина похилоãо або вертиêальноãо пласта. 
ГОЛОВКА БАЛАНСИРА,  -и, -…, ж. * р. ãоловêа баланси-
ра; а. balance beam head; н.  Pferdekopf m, Balancierkopf m  —
переднє заêінчення балансира ó виãляді ãоловêи, яêе слó-
жить для êріплення êанатної підвісêи.
ГОЛОВНА АНТИКЛІНАЛЬ ДОНБАСУ,  -ї, -і, -…, ж. * 
— антиêлінальна стрóêтóра, що ділить Донецьêó сêладчас-
тó спорóдó на дві частини. Протяжність Г.а.Д. — 270 êм,
ширина 8-12 êм. Сêладається з порід êам’яновóãільної сис-
теми. В її осьовій частині є родовища ртóті, на êрилах —
поêлади вóãілля. 
ГОЛОВНА КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ,  -ї, -ї, -ї, ж. * р.
ãлaвная êомпрессорная станция; а. main (base) compressor
station; н.  zentrale Kompressorstation f  — êомплеêс óстатêó-
вання для підвищення тисêó природноãо ãазó, що надхо-
дить з родовища в ãазопровід маãістральний. Головна êомп-
ресорна станція вводиться в еêсплóатацію, êоли через
зниження пластовоãо тисêó при заданомó відборі ãазó не
забезпечóється підтримання розрахованоãо тисêó в ãазоп-
роводі.
ГОЛОВНА НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНА СТАНЦІЯ,  -ї,
-ї, -ї, ж. * р. ãоловная нефтепереêачивающая станция; а.
main oil transfer (pumping) station; н. zentrale Erdölumpumpen-
station f  — êомплеêс óстатêóвання, розташований на по-
чатêó маãістральноãо нафтопроводó чи йоãо оêремої еêс-
плóатаційної ділянêи і призначений для наêопичення і
переêачóвання по трóбопроводó нафти і нафтопродóêтів.
ГОЛОВНЕ ПАСМО КРИМСЬКИХ ГІР,  -оãо, -а, -…, с. * 
— південна, найвища частина Кримсьêих ãір. Довжина 180
êм, шир. 15-30 êм, висота до 1545 (ã. Роман-Кош). Сêла-
дається ã.ч. з ãлинистих сланців, пісêовиêів верхньотріасов-
оãо-ранньоюрсьêоãо віêó, êонґломератів та вапняêів
юрсьêоãо та êрейдовоãо віêó. Корисні êопалини представ-
лені флюсовими та мармóровими вапняêами. 
ГОЛОВНІ ПЕРЕРІЗИ МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ ЗЕМНОЇ
ПОВЕРХНІ,  -их, -ів, -…, мн. * р. ãлавные сечения мóльды
сдвижения земной поверхности, а. main sections of the earth
surface displacement trough (basin)  — вертиêальні перерізи
мóльди за простяãанням і навхрест простяãання відробл-

юваноãо вóãільноãо пласта (рóдноãо тіла), яêі проходять
через точêó з найбільшим осіданням земної поверхні. В
цих перерізах зрóшення і деформації земної поверхні дося-
ãають маêсимальної для даної мóльди величини.
ГОЛОГРАМА,  -и, ж. * р. ãолоãрамма, а. hologram, н.  Holo-
gramm n  — зареєстрована ó ãолоãрафії на фотопластинці
інтерференційна êартина, яêа óтворена двома êоãерент-
ними пóчêами світла: один іде від джерела (опорний пó-
чоê) і віддзерêалюється від об’єêта, освітленоãо тим же
джерелом (предметний пóчоê). Джерелом êоãерентноãо
світла є лазер. Для відновлення зображення предмета за
допомоãою ãолоãрами її висвітлюють тим же опорним
пóчêом, що бóв виêористаний для одержання ãолоãрами.
ГОЛОЕДРИЧНИЙ,  -оãо. * р. ãолоэдричесêий, а. holohe-
dral, н. holoedral  — побóдований за типом найвищої си-
метрії (про мінерал).
ГОЛОЦЕН,  -ó, ч. * р. ãолоцен, а. Holocene, Postglacial Ep-
och; н.  Holozän n, Postglazialzeit f  — сóчасна (пізня) епоха
антропоãеновоãо періодó, яêа охоплює післяльодовиêовий
час. Почався бл. 12 тис. р. томó. Протяãом Г. сóша і моря
набóли сóчасних êонтóрів, сêлалися ãеоãр. зони, сформó-
валися заплавні тераси ріê і торфовища. 
ГОЛОЦЕНОВІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р. ãолоценовые
отложения, а. Holocene beds, н.  Holozänablagerungen f pl  —
ãеолоãічні відêлади, що óтворилися протяãом ãолоценó. В
Уêраїні представлені переважно річêовими (алювіальн-
ими), озерно-болотними, лиманно-морсьêими ãенетич-
ними типами і ґрóнтами. У долинах ріê Дніпра, Зах. Бóãó
та Молочної вони представлені пісêами рóслової фації та
піщано-ãлинистими породами заплавної та старичної фа-
ції заãальною потóжністю до 3-5 м. У ãірсьêих та передãі-
рних р-нах — несортованим ґравійно-ãалечниêовим ма-
теріалом. Озерно-болотні Г.в. поширені на Поліссі і пред-
ставлені сóãлинêами та ãлинами з прошарêами торфó й мó-
лó, їх середня потóжність 15 м. Лиманно-морсьêі Г.в. — на
шельфі і в лиманах Чорноãо та Азовсьêоãо морів; вони
сêладаються з мóлів, ãлин та пісêів потóжністю 15-30 м.  До
Г.в. належать і техноãенні óтворення відвалів, териêонів та
хвостосховищ. Озерно-болотні Г.в. на Черніãівщині,
Рівненщині, Житомирщині містять родовища торфó й
сапропелевих мóлів. Еолові пісêи виêористовóють ó бóд.
ãалóзі. Гравійно-ãальêові породи — êолеêтори ґрóнтових
вод. 
ГОЛУБИЙ (БЛАКИТНИЙ) МУЛ,  -оãо (-оãо), -ó, ч.  —
Див. мóл ãолóбий.
ГОЛУБІ (БЛАКИТНІ) СЛАНЦІ,  -их, -их, -ів, мн.  — Див.
сланці ãолóбі.
ГОЛЬМІЙ,  -ю, ч. * р. ãольмий, а. holmium, н.  Holmium n 
— хімічний елемент. Символ Ho, ат. н. 67, ат. м. 164,93,
рідêісноземельний метал, належить до лантоноїдів.  Гóс-
тина 8780 êã/м3. Т-ра плавлення 1460 оС. Леãêо піддається
механіч. обробці. Хімічно аêтивний; при висоêих т-рах
взаємодіє з êиснем, ãалоãенами. На повітрі оêиснюється.
Вміст Г. в земній êорі 1,3х10-7% по масі. Рóдні мінерали: мо-
нацит, êсенотим, евêсеніт. Виêористовóється в люміноф-
орах. Сплави Г. із залізом, êобальтом і ніêелем перспеê-
тивні яê маãнітні матеріали. Від латинізованої назви
Стоêãольма — Гольмія.
ГОМОГЕНІЗАТОР,  -а, ч. * р. ãомоãенизатор, а. homoge-
nizer, н.  Homogenisator m  — апарат для одержання однор-
ідних, дрібнодисперсних сóмішей, а таêож емóльсій висо-
êої дисперсності. Принцип дiї Г. поляãає в аêтивномó  пе-
ремiшóваннi сóспензii за допомоãою аêтиваторiв рiзних
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типiв (імпелерних, байпасних тощо). Застосовóється, на-
пр., при приãотóванні сóспендованоãо палива на основі
вóãілля, ãідротранспортóванні сипóчих êорисних êопалин і
т.і. Див. переміщóвач.
ГОМОГЕНІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãомоãенизация, а. homogeni-
zation, н.  Homogenisierung f  — надання однорідної стрóê-
тóри або однорідних властивостей мінеральній масі, сóм-
ішам, сполóêам, розчинам або емóльсіям шляхом механічн-
оãо перемішóвання, óсереднення, хімічноãо чи температóр-
ноãо впливó на них. Для одержання ãомоãенних сóмішей
виêористовóються спеціальні апарати — ãомоãенізатори.
ГОМОГЕНІЗАЦІЯ ВКЛЮЧЕНЬ У МІНЕРАЛАХ,  -ії, -…,
ж. * р. ãомоãенизация вêлючений в минералах, а. homogenisa-
tion of inclusions in minerals, н. Homogenisierung f der Ein-
schlüsse m pl in den Mineralen n pl  — перетворення ãетеро-
ãенних систем (вêлючень) ó мінералах при наãріванні в ãо-
моãеннó системó. Температóра ãомоãенізації відповiдає
тeмператóрі, за яêої вêлючення потрапило до мінералó. Го-
моãенізація може відбóватися в рідêій фазі (перший тип
ãомоãенізації) і в ãазовій (дрóãий тип ãомоãенізації). Пер-
ший тип хараêтерний для мінералів ãідротермальноãо по-
ходження, дрóãий — для пневматолітових мінералів.
ГОМОГЕННИЙ,  -оãо. * р. ãомоãенный, а. homogeneous,
uniform; н.  homogen  — той, що виявляє однаêові власти-
вості на всьомó протязі йоãо поширення. Напр., ãомоãен-
на речовина, ãомоãенна пóльпа тощо.
ГОМОКЛІНАЛЬ,  -і, ж. * р. ãомоêлиналь, а. homocline, н.
Homokline f  — моноêліналь з рівномірним нахилом шарів. 
ГОМОЛОГИ,  -ів, мн. * р. ãомолоãи; а. homologues; н.  Ho-
mologe n pl  — сполóêи, що належать до даноãо ãомолоãічн-
оãо рядó, тобто відрізняються в таêомó ряді на певнó
стрóêтóрнó одиницю, напр., СН2: СН4, СН3СН3,
СН3СН2СН3, СН3СН2СН2СН3 і т.д.
ГОМОЛОГІЧНІ РЯДИ,  -их, -ів, мн. * р. ãомолоãичесêие
ряды, а. homological series, н.  homologe Reihen f pl  — ãрóпи
орãанічних сполóê з однаêовими хімічними властивостя-
ми й схожою бóдовою, що різняться однією або êільêома
ãрóпами =СН2 ó сêладі вóãлеводневоãо радиêала молеêóли.
ГОМОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. ãомоморфизм, а. homomor-
phism, н. Homomorphose f  — ізоморфні співвідношення
між мінералами, при яêих спостеріãається частêова под-
ібність їх стрóêтóр.
ГОМОТИПІЗМ,  -ó, ч. * р. ãомотипизм, а. homotypism, н.
Homotypismus m  — стрóêтóрні співвідношення мінералів,
при яêих між останніми існóє частêова подібність стрóê-
тóр.
ГОМОХРОННIСТЬ,  -і, ж. * р. ãомохронность; а. homo-
chronity, н. Homochronizität f  — часова подібність ó проце-
сах, однорідність за часом, êоли відношення між подібн-
ими інтервалами часó перебіãó процесó, що має місце ó
двох системах, постійне. Див. подiбнiсть часова.
ГОН  —  Див. ґрад.
ГОНДВАНА,  -и, ж.  — ãіãантсьêий ãіпотетичний êонти-
нент, що існóвав ó Півд. півêóлі протяãом палеозою і част-
êово в мезозої. До сêладó Г., яêа являла собою доêембрійс-
ьêó платформó, входили значні частини сóчасних мате-
риêів — Півд. Америêи, Африêи і Азії (Аравія, Індостан),
Австралії і, можливо, частина Антарêтиди. Протяãом ме-
зозою стався розпад Г. на оêремі брили; в êрейдовомó пе-
ріоді вона перестала існóвати яê єдине ціле.
ГОНІОМЕТР,  -а, ч. * р. ãониометр, а. goniometer, н.  Honio-
meter n  — прилад для вимірювання êóтів між плосêими ãра-
нями твердих тіл, напр., êристалів. Сêладається з двох

насаджених на заãальнó вертиêальнó вісь заêритих мета-
левих циліндрів різноãо діаметра з êонічним переходом
між ними. Виêористовóють ó êристалоãрафії, ãеодезії то-
що. Призначений для реêоãносціювальних, розбивних і
знімальних робіт при топоãрафічних зйомêах, що не ви-
маãають висоêої точності.
ГОНІОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. ãониометрия, а. goniomety, н.
Honiometrie f  — розділ триãонометрії, де вивчаються спо-
соби вимірювання êóтів, властивості триãонометричних
фóнêцій та співвідношення між ними. 
ГОНОРИС КАУЗА  (від лат. honoris causa)  — вислів, яêий
додається до назви вченоãо стóпеня або звання, яêщо він
присвоєний без захистó. Те ж саме, що і “почесний”. На-
пр., професор Г.ê., доêт. наóê Г.ê. тощо.
ГОРБИКИ РОСТУ,  -оê, -…, мн. * р. бóãорêи роста, а.
nodes of growth, н. Wachstumshügel m pl  — невелиêі, êриста-
лоãрафічно оформлені ãорбочêи на поверхні êристалів,
немовби антиподи фіãóр травлення (роз’їдання), яêі óтво-
рюються внаслідоê періодичної зміни процесів ростó й
роз’їдання.
ГОРИ (ГІРСЬКІ СПОРУДИ),  -ãір, мн. * р. ãоры, а. moun-
tains, н.  Gebirge n  — ділянêи земної поверхні, підняті ви-
ще 600 м над рівнем моря. Хараêтеризóються різними êо-
ливаннями відносних висот і êонтрастними формами
рельєфó. Г. поділяють на висоêі (понад 2000 над р.м.), се-
редньовисоêі (1000-2000 м), низьêі (600-1000 м). За по-
ходженням розрізняють Г. теêтонічні, вóлêанічні й денó-
даційні. Для Г. хараêтерна вертиêальна поясність ланд-
шафтів. На тер. Уêраїни підносяться Кримсьêі ãори і Уê-
раїнсьêі Карпати. Див. таêож Алтай, Альпи, Анди, Аппа-
лачі, Ардени, Атлас, Гімаãаї, Гіссаро-Алай, Гіндóêóш, Бесêи-
ди, Велиêий водороздільний хребет, Велиêий Хінãан, Велиêий
Устóп, Ждярсьêі ãори, Кавêаз, Караêорóм, Капсьêі ãори,
Кордильєри, Кóньлóнь, Памір, Паміро-Алай, Сêелясті ãори,
Саяни, Тібет, Тібетсьêе наãір’я, Тянь-Шань, Урал, Японсьêі
Альпи. В.С.Білецьêий.
ГОРИЗОНТ А,  -ó, ч. * р. ãоризонт А, а. А horizon, н.  A-Ho-
rizont m  — ó ãеолоãії — верхній шар ґрóнтó, в яêомó аêó-
мóлюється орãанічний матеріал і з яêоãо вилóãовóються
розчинні солі та êолоїди; верхній орний шар ґрóнтó.
ГОРИЗОНТ БЕЗПЕЧНОЇ ГЛИБИНИ,  -ó, -…, ч. * р. ãори-
зонт безопасной ãлóбины, а. horizon of a safe depth, н. Horizont
m ungefährlicher Tiefe f  — ãоризонтальна площина (лінія
на розрізі), побóдована на безпечній ãлибині розробêи.
ГОРИЗОНТ В,  -ó, ч. * р. ãоризонт В, а. В horizon, н.  B-Ho-
rizont m  — ó ãеолоãії — шар ґрóнтó під ãоризонтом А, в яêо-
мó аêóмóлюються êолоїди, розчинні солі та тонêі мін-
еральні частинêи.
ГОРИЗОНТ ГІРНИЧИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãоризонт ãорный,
а. mining level, horizon, level, floor, н.  Sohle f, Horizont m  —
сóêóпність ãірн.  виробоê, розташованих на одномó рівні.
Частина шахтноãо поля, однією з меж яêоãо за спадом є
ãоловний транспортний штреê, а дрóãою — верхня або
нижня межа шахтноãо поля. Боêові межі ãоризонтó — межі
шахтноãо поля за протяжністю. Яêщо шахтне поле ділит-
ься на три і більше ãоризонтів, то їхніми межами за спадом
є ãоловні штреêи транспортноãо та вентиляційноãо ãори-
зонтів. Розмір ãоризонтó за спадом 1000-1200 м. За при-
значенням розрізняють таêі Г.ã.: основний, êонцентраці-
йний, проміжний, бóровий, повторноãо дроблення, ãрохо-
чення, сêреперóвання, підсічêи. Основний Г.ã. — (відêа-
тний) призначений для транспортóвання ê.ê. до шахтноãо
стовбóра. Основний Г.ã., на яêий перепóсêають ê.ê. з деê.
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поверхів, наз. êонцентраційним. Проміжний Г.ã. слóжить
для підãотовêи виїмêових дільниць (блоêів і т.п.), вентиля-
ції, водовідливó, доставêи ê.ê. і обладнання, а таêож пере-
пóсêó ê.ê. на осн. ãоризонт вертиêальними або похилими
виробêами. З виробоê на бóровомó Г.ã. проводиться бóрі-
ння шпóрів або свердловин. Г.ã. сêреперóвання призначений
для сêреперної доставêи відбитої ê.ê. до місця її перепóс-
êó на основний Г.ã. або навантаження ó відêатні ємêості.  
ГОРИЗОНТ НІВЕЛІРА,  -ó, -…, ч. * р. ãоризонт нивелира,
а. height of the level, н. Nivellierhorizont m  — висотна відм-
ітêа ãоризонтальної площини, ó яêій розташована візирна
лінія нівеліра, встановленоãо в робоче положення. Чи-
сельне значення Г. н. отримóють яê резóльтат додавання
висотної відмітêи задньої сполóчної точêи з відліêом по
рейці, встановленій на цій точці.
ГОРИЗОНТ  ПРИЛАДУ,  -ó, -…, ч. * р. ãоризонт прибора,
а. height of the instrument, н. Gerätshorizont m  — див. ãори-
зонт нівеліра.
ГОРИЗОНТ С,  -ó, ч. * р. ãоризонт С, а. С horizon, н.  Ñ-Ho-
rizont m  — ó ãеолоãії — зона вивітрювання порід, що ле-
жить нижче ãоризонтó В. Вниз переходить ó невивітр-
ювані êорінні породи. 
ГОРИЗОНТ ШАХТНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  — Див. ãоризонт ãі-
рничий.
ГОРИЗОНТАЛЬ,  -і, ж. * р. ãоризонталь, а. contour (line),
horizontal, н.  Höhenkurve f, Horizontale f, Waagerechte f  —
лінія на плані (êарті), яêа з’єднóє точêи земної поверхні з
однаêовою абсолютною висотою. Г. слóжать основним
способом зображення рельєфó земної поверхні на планах
та êартах. Г., що відстоять одна від одної на прийнятó для
даної êарти висотó перетинó рельєфó, називають основ-
ними. Для зображення деталей рельєфó, що не виража-
ються основними Г., застосовóються додатêові Г., прове-
дені через половинó основноãо перетинó. Виêористання
Г. дозволяє визначати абсолютні і відносні висоти точоê,
бóдóвати профіль місцевості й ін. Широêо виêористовó-
ються при вирішенні баãатьох інженерних завдань (пла-
нóвання доріã, обчислення обсяãів земляних робіт тощо).
ГОРИЗОНТАЛЬНА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, -и, ж. — Див.
свердловина ãоризонтальна.
ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ЗАКЛАДАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãо-
ризонтальное заложение, а. horizontal equivalent; н.  Horizon-
talabstand m  — проеêція виміряної похилої довжини лінії
на ãоризонтальнó площинó. Див. заêладання.
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КУТ,  -оãо, -а, ч.  — Див. êóт ãори-
зонтальний.
ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ ШАРАМИ ВИЙМАННЯ
(ВИЇМКА)  — Див. виїмêа ãоризонтальними шарами.
ГОРИЗОНТАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ,  -их, -ій, мн. * р. ãо-
ризонтальные деформации, а. horizontal deformations, н.  Ho-
rizontaldeformationen f pl  — відношення різниці інтервалó ó
ãоризонтальній площині мóльди зрóшення до йоãо почат-
êової довжини.
ГОРИЗОНТУВАННЯ ПРИЛАДУ,  -…, с. * р. ãоризонти-
рование прибора, а. levelling of an instrument, н. Horizontieren
n des Gerätes n  — óстановêа вертиêальної осі марêшей-
дерсьêоãо чи ãеодезичноãо приладó в прямовисне поло-
ження.
ГОРІЛІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -ід, мн. * р. ãорелые ãор-
ные породы (ãорельниêи, ãлиежи, обожженные ãорные поро-
ды, порцелланит), а. burnt rock, porcellanites, н.  Porzellanite
m pl  — осадові ãірсьêі породи, обпалені внаслідоê природ-
ноãо виãорання вóãільних пластів або ãоріння породних

відвалів (териêонів). Сêлад і властивості Г.п. дóже мінливі і
залежать від сêладó первинних порід та стóпеня їх випа-
лення. Хараêтерні мінеральні новоóтворення: мóліт, êор-
дієрит, воластоніт. Оêсиди заліза відновлюються до маãн-
ітноãо залізняêó, а іноді до природноãо чавóнó. Глибина
зон виãорання не перевищóє звичайно 50 м, маêсимальна
— 200 м. Площі розвитêó зон Г.п. іноді досяãають десятêів
êм2. Напр., об’єм Г.п. на Абансьêомó родов. Кансь-
êо-Ачинсьêоãо бас. бл. 1,6 млрд м3, а площі оêр. діляноê
виãоряння 20 êм2. Найбільшó пром. цінність мають серед-
ньообпалені ãлинисті породи (ãлієжі), що мають висоêó
аêтивність. Вони виêористовóються в цементній пром-сті
яê наповнювачі для асфальтобетонó. Пісêові Г.п. застосо-
вóються в дорожньомó бóд. яê основа шляхових поêрит-
тів. 
ГОРІННЯ,  -…, с. * р. ãорение, а. burning, combustion, н.
Brennen n  — сêладний фіз.-хім. процес на основі еêзотер-
мічних реаêцій оêиснення-відновлення, яêий хараêтери-
зóється значною швидêістю перебіãó, виділенням велиêої
êільêості тепла і світла, масообміном з навêолишнім сере-
довищем. При Г., яê правило, óтворюється полóм’я. Г. мо-
же початися спонтанно внаслідоê самозаймання або бóти
ініційованим запалюванням. Стосовно до ВР розрізняють
стаціонарне або нормальне Г. (постійна швидêість роз-
повсюдження від частоê см/с до сотень см/с) та нестаці-
онарне або вибóхове (нестабільна швидêість до сотень м/
с). 
ГОРІХ,  -а, ч. * р. орех, а. nut, н.  Nuß f, Nußkohle f  — сорт
вóãілля êрóпністю 25-50 мм; êрóпний ãоріх — 25-100 мм. В
різних êраїнах є свої шêали êрóпності цих сортів вóãілля.
Напр., в ФРН “ãоріх І” — 50-80 мм, “ãоріх ІІ” — 30-50 мм,
“ãоріх ІІІ” — 18-30 мм, “ãоріх ІV” — 10-18 мм, “ãоріх V” —
6-10 мм.
ГОРЛОВИНА КАМЕРИ (ШИЙКА),  -и, -… (-и), ж. * р.
ãорловина êамеры (шейêа), а. chamber mouth (neck), н. Hals
m  — вóзьêа ãірнича виробêа, яêа з’єднóє при полоãомó
падінні поêладó êамерó з відêатною виробêою. 
ГОРНБЛЕНДИТ,  -ó, ч. * р. ãорнблендит, а. hornblendite, н.
Hornblendit m  — êрóпнозерниста êристалічна маãматич-
на порода основноãо сêладó, сêладена роãовою обманêою.
Відрізняється від амфіболітó стрóêтóрою.
ГОРСТ,  -ó, ч. * р. ãорст, а. horst,
elevated block,  uplifted fault-block;
н.  Horst m  — теêтонічна форма
порóшення заляãання ãірсьêих
порід. Являє собою переважно
видовженó, відносно піднятó
ділянêó земної êори, обмежованó
опóщеними по лініях сêидів. Г.
досяãає в поперечниêó десятêів êм. Амплітóда переміще-
ння може сêласти деê. тис. м. Г. звичайно óтворюється
внаслідоê аêтивноãо підняття.
ГОРТОНОЛІТ,  -ó, ч. * р. ãортонолит, а. hortonolite, н.
Hortonolith m  — залізисто-маãніїстий різновид олівінó —
(Fe, Mn)2[SiO4]. За К.Фреєм — маãнезіальний фаяліт.
Домішêи: NiO, ТіО2. Синãонія ромбічна. Ромбодипіраміда-
льний вид. Кристали рідêісні, подібні до êристалів олівінó.
Звичайно зóстрічається в сóцільних масах. Спайність не-
досêонала. Гóстина 3,91-4,0. Тв. 6,5. Сóцільні маси жовтó-
вато-сіроãо, темно-бóроãо і чорноãо êольорó. Блисê сêля-
ний. Оптичні êонстанти мають проміжне значення між
форстеритом та фаялітом. Породоóтворювальний мін-
ерал ãортоноліт-дóнітів.

Рис. Горст.
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ГОРЮЧА ЗЕМЛЯ,  -ої, -і, ж.  — давня назва торфó. Зóс-
трічається в “Натóральній історії” Плінія Старшоãо (46 н.е.).
ГОРЮЧИЙ ГАЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãорючий ãаз, а. combustible
gas; н.  Brenngas n, Heizgas n  — природні та штóчні сóміші
водню, оêсидó вóãлецю, сірêоводню, ãазоподібних вóãлевод-
нів (метанó, етанó, пропанó, етиленó та інших), яêі здатні
ãоріти.
ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ,  -их, -их, -н, мн. * р.
ãорючие полезные исêопаемые, а. combustible minerals,  н.
Brennbodenschätze m pl  — природні орãанічні сполóêи, що
мають здатність ãоріти. Виêористовóються яê джерело
теплової енерãії. Поширені в природі ó твердомó (êам’яне
та бóре вóãілля, торф, ãорючі сланці, сапропеліти), рідêомó
(нафта, нафтоподібні речовини — рідинні та затверділі —
природні асфальти, озоêерит, êір тощо) й ãазоподібномó
(ãази природні ãорючі) стані. Г.ê.ê. сêладаються з ãорючої
маси (вóãлець, водень, êисень, сірêа) і баластó (золи). З óсіх
твердих Г.ê.ê. найважливішим є вóãілля. Велиêі про-
мислово-енерãетичні центри створені, яê правило, в
районах, баãатих на вóãілля (Донбас, Рóр, Кóзбас та ін.).
При êоêсóванні вóãілля одержóють до 1000 різних речовин,
яêі виêористовóються ó металóрãії, хімічній промисло-
вості, сільсьêомó ãосподарстві, на залізничномó та авто-
транспорті. В порівнянні з іншими найбільш поширеним
Г.ê.ê. в земній êорі є êероãен ãорючих сланців (бл. 650 трлн
т). Геолоãічні запаси нафти сêладають оціночно бл. 2 тр-
лн т. Нафта та ãаз природний є основою сóчасної енерãе-
тиêи і промисловості орãанічноãо синтезó. З нафти ви-
робляють паливо для двиãóнів внóтрішньоãо зãоряння
(бензин, ãас, дизельне паливо), паливо для ТЕС (мазóти),
êотельних óстановоê, велиêий асортимент мастил, бітóми
для шляховоãо поêриття, сажі для ãóмової та елеêтро-
технічної промисловості, êоêс для елеêтродів і баãато ін.
продóêтів. З нафти та нафтопродóêтів синтезовано понад
20000 орãанічних сполóê. За підрахóнêами Світовоãо
енерãетичноãо союзó, світові запаси вóãілля бóдóть вичер-
пані за 250 роêів, ãазó — за 60 роêів, нафти (без нафтонос-
них пісêів) — за 40 роêів. Проãноз вичерпання ресóрсів
Г.ê.ê. “Римсьêоãо êлóбó” менш оптимістичний: запаси
вóãілля вичерпаються за 150 роêів, нафта — за 50 роêів, ãаз
— за 49 роêів.  Очіêóється, що світове споживання енерãії
протяãом 1990-2010 рр. зросте на 42% — щорічно на 1,8%
(в 1970-1990 рр. світовий попит на всі види енерãії щорі-
чно зростав на 2,5%). При цьомó світове споживання вóãі-
лля протяãом 1990-2010 рр. збільшóватиметься найповіль-
нішими серед інших Г.ê.ê. темпами — на 1,1% щорічно.
Темпи приростó споживання нафти бóдóть більшими —
бл.2,1% щорічно. У êраїнах Східної Європи і постра-
дянсьêоãо просторó, вêлючаючи Уêраїнó, щорічний при-
ріст споживання нафти очіêóється на рівні 1,6%, ãазó —
1%, вóãілля — 0,4%. В 2000-2003 рр. внóтрішні потреби Уê-
раїни в продóêтах нафтопереробêи збільшилися в 1,5 рази
в резóльтаті розширення автомобільноãо парêó, стабілі-
зації роботи промислових підприємств та аãропромисло-
воãо êомплеêсó. У 2020 р. ó виробництві елеêтроенерãії на
вóãілля припадатиме 34,5%, ãаз — 25%, відновлювальні
джерела — 22%, ядерне паливо — 9,5%, нафтó — 9%.
В.І.Саранчóê.
ГОРЮЧІ СЛАНЦІ,  -их, -ів, мн. * р. ãорючие сланцы а.
petroliferous shale; oil (bituminous) shale; н.  Brennschiefer m pl,
Ölschiefer m pl  — тверда ãорюча êорисна êопалина, осадова
(ãлиниста, вапняêова та піщаниста) ãірсьêа порода êарбо-

натно-ãлинистоãо (мерãелистоãо), ãлинистоãо або êреме-
нистоãо сêладó, що містить 10-50%, рідше до 60% орãаніч.
речовини (êероãенó), синãенетичної осадонаêопиченню.
Яê правило, це рештêи найпростіших водоростей. Мін-
еральні речовини — êальцит, доломіт, ãідрослюди, êварц
тощо. Забарвлення Г.с. êоричневе, êоричнювато-жовте,
сіре, оливêово-сіре. Теêстóра листóвата або масивна. За
співвідношенням сапропелевих і ãóмóсових êомпонентів
Г.с. поділяються на сапропеліти і сапроãóміти. Орãанічна
речовина Г.с. хараêтеризóється висоêим вмістом водню
(7-10%), велиêим виходом летêих речовин при терміч. пе-
реробці (до 90%), висоêою пит. теплотою зãоряння  —
29-37 МДж/êã. Мінімальна теплота зãоряння — 5 МДж/
êã. Заãальні потенційні ресóрси Г.с. в світі оцінені в 650
трлн т (26 трлн т сланцевої смоли). Осн. ресóрси — бл.
430-450 трлн т (24-25 трлн т сланцевої смоли) зосереджені
в США (шт. Колорадо, Юта, Вайомінã) і пов’язані з фор-
мацією Грін-Рівер. Велиêі поêлади Г.с. є в Бразилії, КНР,
менші — в Болãарії, Велиêобританії, Росії, ФРН, Франції,
Іспанії, Австрії, Канаді, Австралії, Італії, Швеції. На тери-
торії Уêраїни Г.с. є на правобережжі Дніпра, в межах Дні-
провсьêо-Донецьêої западини, в Карпатах і Кримсьêих ãо-
рах. Геолоãічні запаси мінелітових Г.с. в Уêраїні до ãлиби-
ни 200 м сêладають понад 500 млрд т. Вони заляãають по-
тóжними пластами від десятêів до 1500 м смóãою вздовж
східноãо схилó Карпат і в долинах, яêі приляãають до
ãірсьêоãо масивó від êордонó з Польщею на півночі до Рó-
мóнії на півдні. Кільêість ãорючих речовин в óêраїнсьêих
Г.с. 12-35%, теплота зãоряння 3,75-10,0 МДж/êã, середній
вихід летêих речовин — 50% на орãанічнó масó, вміст вод-
ню і êисню в ãорючій речовині відповідно 6,5-7,5% та
16-20%. Вміст сірêи на сóхó масó 1,5-3,5% (65% — сóль-
фіди та дисóльфіди, 5-15% — сóльфати). Осн. частина
сланців виêористовóється для спалення на ТЕЦ і ДРЕС.
Смола може виêористовóватися яê рідêе паливо, хімічна
сировина. В.І.Саранчóê.
ГОТЕРІВСЬКИЙ ЯРУС, ГОТЕРІВ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãоте-
ривсêий ярóс, ãотерив, а. Hauterivian, н. Hauterive n, Hauteri-
vien n  — третій знизó ярóс нижньоãо відділó êрейдової сис-
теми. Від назви ã. Отерів (Hauteriv) ó Швейцарії.
ГОТСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р. ãотсêая
сêладчатость, а. Gotian folding, н. Gotische Faltung f  — епо-
ха теêтонічної аêтивності, яêа бл. 1,4 млрд роêів томó вияв-
лялася на півдні і півд. заході Швеції в óтворенні ґранітодів
та сêладчасто-брилових деформаціях. Відповідає ельсонсь-
êій епосі в Півн. Америці та êібарсьêій — ó Африці.
ГРАВЕЛІТ,  -ó, ч. * р. ãравелит, а. gravelite, grit, gritstone,
gritrock; н. Gravelit m  — зцементований ãравій з теêстó-
рою, властивою піщаним породам.
ГРАВІЙ,  -ю, ч. * р. ãравий, а. gravel, grit, н.  Kies m  — пóх-
êа порода, яêа сêладається із оêрóãлих óламêів ãірсьêих
порід і мінералів від 1 до 10 мм. Розрізняють ãравій річê-
овий, озерний, морсьêий та льодовиêовий. Є таêож ãравій
штóчний — êерамзитовий, одержóваний з леãêоплавêої
ãлинистої сировини, та зольний — з паливних відходів
теплоелеêтростанцій. Застосовóють яê бóдівельний мате-
ріал, заповнювач для бетонó. В ãірничій справі виділяють Г.
розміром 5-70 мм. У залежності від êрóпності Г. поділяють
на: дрібний (1-2,5 мм), середній (2,5-5 мм) і êрóпний (5-10
мм). В ãірничій справі і бóдівництві за êрóпністю зерен
розрізняють настóпні фраêції Г. (мм): 5-10, 10-20, 20-40,
40-70. У велиêомó масштабі Г. добóвають в США, ФРН,
Велиêій Британії, Росії та ін. êраїнах.
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ГРАВІМЕТР,  -а, ч. * р. ãравиметр, а. gravimeter, н.  Gravi-
meter n, Schweremesser m  — прилад для вимірювання при-
сêорення сили тяжіння. Г., призначені для абс. вимір-
ювань, забезпечóють похибêó 0,03-0,07 мГал, польові для
відносних вимірювань — 0,1-0,01 мГал, донні та свердло-
винні — 0,1-0,3  мГал,  морсьêі — 0,5-3 мГал, аероãравіме-
три — до 4 мГал (мГал=10-5 мс-2).
ГРАВІМЕТРИЧНА ЗЙОМКА,  -ої, -и, ж. * р. ãравимет-
ричесêая съемêа, а. gravimetric survey; н.  gravimetrische Auf-
nahme f,  Gravimeteraufnahme f  — сóêóпність вимірювань
величин, що хараêтеризóють ãравітац. поле даноãо р-нó. В
ãеолоãії проводиться за допомоãою ãравіметрів, рідше —
варіометрів та ґрадієнтометрів.  За призначенням Г.з.
поділяється на реãіональнó, що застосовóється для вив-
чення фіãóри Землі, і детальнó — для вивчення невелиêих
аномалій, створених оêр. ãеол. стрóêтóрами і рóдними тіл-
ами. За способом проведення розрізняють площиннó Г.з.
— пóнêти спостережень розташовóються рівномірно по
площі, і профільнó (або маршрóтнó), що проводиться за
оêремими, далеêо віддаленими профілями або маршрóта-
ми. Для реãіональних ãеол.-ãеофіз. досліджень Г.з. виêо-
нóється в масштабі 1:200000-1:500000. При пошóêах на-
фтоãазоносних стрóêтóр і вивченні вóãільних басейнів мас-
штаб зйомêи становить 1:50000. Пошóêи і вивчення рóд-
них стрóêтóр і тіл проводяться в масштабі 1:2000-1:25000.
На основі даних Г.з. бóдóють ãравіметричні профілі і êар-
ти. В.В.Мирний.
ГРАВІМЕТРИЧНА РОЗВІДКА,  -ої, -и, ж. * р. ãравимет-
ричесêая разведêа, а. gravimetric (gravitational) prospecting, н.
gravimetrische Erkundung f, Gravimetermessungen f pl
 — один із методів ãеофізиêи, що
базóється на вивченні ãравітацій-
ноãо поля Землі. Об’єêти Г.р. —
щільні неоднорідності земної êори,
що створюють аномалії в ãравітац.
полі Землі. Г.р. виêористовóється
для вивчення бóдови земної êори,
пошóêó і розвідêи родов., зоêрема
нафтоãазоносних, слабêомаãні-
тних залізних рóд, хромових та мі-
дно-êолчеданових рóд, нерóдних
ê.ê. — êалійних солей, боратів, êо-
рóндó, баритó, апатитів. Г.р. зна-
ходить таêож застосóвання в інж.
ãеолоãії та ãідроãеолоãії з метою вив-
чення ãлибинної бóдови арте-
зіансьêих басейнів, пошóêів та
оêонтóрювання порожнин êарстó
та ін. В.В.Мирний.
ГРАВІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãравимет-
ричесêий анализ, а. gravimetric analysis; н.  Gewichtsanalyse f,
gravimetrische Analyse f, Gravimetrie f  — метод êільêісноãо
визначення сêладó речовин. Розроблений швед. хіміêом
Т.У.Берґманом. У основі лежить заêон збереження маси
речовин при хім. перетвореннях. При Г.а. спочатêó зважó-
ють на аналіт. терезах досліджóванó речовинó, переводять
її ó розчин, потім осаджóють тó сêладовó речовини,
êільêість яêої хочóть визначити, відоêремлюють її від роз-
чинó, зневоднюють (сóшать, прожарюють) і зважóють
твердий залишоê. Точність Г.а. висоêа — 0,1-0,02%.
Аналіз широêо виêористовóється для дослідження рóд,
сплавів, орãанічних речовин тощо. В.В.Мирний.
ГРАВІМЕТРИЧНІ ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАНЬ, -их, -иць,

-…, мн. * р. ãравиметричесêие единицы измерений, а. gravi-
metric measurement units;  н.  gravimetrische  Messeinheiten  f pl 
— основною хараêтеристиêою ãравітаційноãо поля Землі
є потенціал присêорення сили тяжіння (розмірність  ó  СІ
— м2·с-2) яêий безпосередньо не вимірюється. За одиницю
присêорення сили тяжіння в CGS прийнято потенціали
присêорення сили тяжіння 1 Гал = 1см⋅с-2 (названо на
честь Г.Галілея, яêий вперше виміряв цю величинó). В
праêтиці вимірювань застосовóють частêи від основної
одиниці :

Інші похідні потенціалó присêорення сили тяжіння
мають розмірність ґрадієнта сили ваãи (с-2). Одиницею
вимірювань цієї величини є 1Е (етвеш, названо на честь
óãорсьêоãо фізиêа Лоранда Етвеша, яêий розробив теорію
і запропонóвав êонстрóêцію приладó для вимірювання
похідних потенціалó сили ваãи ).

тобто зміна присêорення сили тяжіння на  1 м Гал  на
віддалі 10 êм дорівнює 1Е. В.В.Мирний.
ГРАВІМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. ãравиметрия, а. gravimetry, н.
Schwerkraftmessung f, Schweremessung f, Gravimetrie f  — ãа-
лóзь ãеофізиêи, що вивчає ãравітаційне поле Землі, зоêрема
з метою вивчення її внóтрішньої бóдови.
ГРАВІТАЦІЙНА ВОДА,  -ої, -и, ж.  —  Див. вільна вода.
ГРАВІТАЦІЙНЕ ВІДСТОЮВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãра-
витационное отстаивание; а. gravity sedimentation; н.  Gravi-
tationsabsetzen n, Gravitationsklärung f  — розділення ме-
ханічної сóміші двох фаз, напр., нафти і пластової води за
рахóноê різниці їх ãóстин ó ãерметизованих відстійниêах і
сировинних резервóарах (з наãріванням або без ньоãо).
Див. відстоювання.
ГРАВІТАЦІЙНЕ ЗБАГАЧЕННЯ (ЗБАГАЧУВАННЯ) КО-
РИСНИХ КОПАЛИН,  -оãо, -…, с. * р. ãравитационное
обоãащение полезных исêопаемых, а. gravity separation, gravi-
ty preparation, gravity concentration; н.  Gravitationsaufberei-
tung f (Schwerkraftaufbereitung f) der Bodenschätze m pl  —
процес і дія збаãачення êорисних êопалин, що ґрóнтóється
на виêористанні ãравітаційноãо поля, в яêомó мінерали від-
оêремлюються від пóстої породи внаслідоê різниці їх ãóс-
тини і розмірó частиноê. Здійснюється ó водномó, повітр-
яномó або важêомó середовищі, в шлюзах, сепараторах
(напр., êрóтопохилих сепараторах), ãідроциêлонах, відса-
джóвальних машинах, на êонцентраційних столах і т.ін. Сó-
часна теорія Г.з. розãлядає йоãо яê процес встановлення
рівноваãи і досяãнення мінімóмó потенц. енерãії системою
частиноê, що перебóвають ó полі тяжіння в стані нестійêої
рівноваãи. Швидêість ãравітац. розділення оцінюється за
зниженням центра тяжіння системи, а йоãо ефеêтивність
— за зменшенням потенц. енерãії сóміші. В основі розра-
хóнêів лежить визначення відносн. швидêостей переміще-
ння частиноê різної ãóстини, розмірів і форми в середови-
щах різної ãóстини і в’язêості (ó повітрі — сóхе або пневма-
тичне Г.з., та в рідині — моêре Г.з.). Найбільш поширене
— м о ê р е  Г.з., яêе підрозділяють на таêі види: в нерóхо-
момó водномó середовищі або в середовищі, що ãоризон-
тально переміщається; середовищі, що має ãóстинó, про-
міжнó в порівнянні з частинêами, що розділяються (збаãа-

Рис. Схема ãравіме-
тричної розвідêи. Мі-
німóм присêорення сил 
тяжіння (g) над соля-

ним êóполом.

1 Гал = 1см c2⁄ 1 10 2–
м с
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чення ó важêих середовищах, маãнітоãідродинамічна і маã-
нітоãідростатична сепарація); ó важêомó середовищі, що
рóхається по êрóãовій або ґвинтовій траєêторії (важêосере-
довищні ãідроциêлони, відцентрові сепаратори); в потоці,
що тече по похилій площині (жолоби, шлюзи, êонóсні êон-
центратори); в потоці, що тече по низхідній ґвинтовій
площині або жолобó (ґвинтові сепаратори і ґвинтові шлю-
зи). Г.з. —  осн. метод збаãачення вóãілля, сланців, розсип-
ноãо золота, êаситеритó, вольфрамітó, рóтилó, ільменітó,
цирêонó, монацитó, танталітó, êолóмбітó і ін., а таêож
один з рівноцінних методів збаãачення рóд чорних металів
(Fe, Мn, Сã), рідêісних металів, а таêож фосфатів, алмазів
і ін. неметаліч. ê.ê. Гравітац. методами збаãачóється понад
4 млрд т на ріê, тобто половина від заãальної êільêоcті ê.ê.,
що збаãачóються. Це наслідоê таêих переваã методó, яê де-
шевизна, простота апаратóри, можливість розділення час-
тиноê широêоãо діапазонó êрóпності (від 0,1-2 до 250-300
мм), порівняна леãêість очищення сêидних вод і мож-
ливість здійснення замêненоãо водопостачання збаãачó-
вальної ф-êи. О.А.Золотêо.
ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ,  -оãо, -я, с. * р. ãравитационное
поле, а. gravitational field, н.  Schwerefeld n  — фізичне поле,
реальність, через яêó здійснюється ãравітаційна взаємодія
мас. У êласичній фізиці описóється одним потенціалом та
напрóженістю. У заãальній теорії відносності Г.п.
пов’язóється зі зміною метриêи просторó-часó. Змінне
Г.п. породжóє ãравітаційні хвилі. Квантом Г.п. є ãравітон.
Гравітаційні хвилі і ãравітони дóже слабêо взаємодіють з
речовиною. 
ГРАВІТАЦІЙНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ,  -оãо, -я, -…, с. * р. ãра-
витационное поле Земли, а. gravitational field of the Earth,
Earth gravitational field; н. Schwerefeld n der Erde f  — силове
поле, зóмовлене тяжінням маси Землі і відцентровою си-
лою, яêа виниêає внаслідоê добовоãо обертання Землі.
Незначною мірою залежить таêож від тяжіння Місяця і
Сонця і ін. небесних тіл та маси земної атмосфери. Г.п.3.
хараêтеризóється силою тяжіння, потенціалом сили тяжі-
ння і різними йоãо похідними. Потенціал має розмірність
м2·с-2 за одиницю вимірювання перших похідних потенці-
алó (в т.ч. сили тяжіння) в ãравіметрії прийнятий міліãал
(мГал), що дорівнює 10-5 м/с2, а для настóпної похідної  —
етвеш (Е), що дорівнює 10-9 с-2.
Значення осн. хараêтеристиê Г.п.3.: потенціал сили

тяжіння на рівні моря 62 636 830 м2·с-2;  сер. сила тяжіння на
Землі 979,8 Гал; зменшення сер. сили тяжіння від полюса
до еêватора 5200 мГал (в т.ч. за рахóноê добовоãо обертан-
ня Землі 3400 мГал); маêс. аномалія сили тяжіння на Землі
660 мГал; нормальний вертиêальний ґрадієнт сили тяжі-
ння 0,3086 мГал/м; діапазон періодичних місячно-соняч-
них варіацій сили тяжіння 0,4 мГал; можлива величина
віêової зміни сили тяжіння <0,01 мГал/ріê. За аномаліями
Г.п.3. вивчають розподіл ãóстинних неоднорідностей ó
земній êорі та верхній мантії, проводять теêтоніч. районó-
вання, пошóêи родов. ê.ê. (ãравіметрична розвідêа). 
ГРАВІТАЦІЙНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р.
ãравитационное транспортирование, а. gravity transport, н.
Gravitationstransportieren n, Fliessförderung f, Schwerkraftfor-
derung f  — переміщення вантажів під дією власної ваãи.
Для ãравітаційноãо транспортóвання виêористовóють по-
хилі рольãанãи, ãірничі виробêи (сêати), східчасті (êас-
êадні) і ґвинтові спóсêи, дерев’яні настили та ін. До ãрав-
ітаційноãо транспортóвання вдаються на баãатоповерхо-
вих сêладах, ó ливарних, механічних та інших цехах, ó

шахтах. На шахтах Г.т. широêо застосовóється для до-
ставêи ó вибоях, для спóсêó по сêатах, пічêах, ґезенêах та
ін., в технолоãічномó êомплеêсі поверхні шахти та на зба-
ãачóвальних фабриêах — для передачі вантажів з верхніх
поверхів на нижні, для підводó до êоміроê бóнêерів та тех-
нолоãічних аґреґатів, для спрямóвання потоêó сипóчих
матеріалів на навантажóвальних та перевантажóвальних
пóнêтах. Див. таêож самопливний транспорт. 

В.В.Ададóров.
ГРАВІТАЦІЙНИЙ КАРОТАЖ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãравитаци-
онный êаротаж, а. gravity logging, н.  Gravitationskarottage f 
— метод ãеофізичних досліджень ó свердловинах. Базóєть-
ся на вимірюванні присêорення сили тяжіння. Виêорис-
товóється при розвідці родовищ для визначення положен-
ня рóдних тіл, зон підвищеноãо ãірничоãо тисêó тощо. По-
хибêа вимірювання становить 0,05-0,6 мГал. За резóльтата-
ми вимірювань бóдóють ãрафіêи зміни присêорення сили
тяжіння, вертиêальноãо ґрадієнта сили тяжіння, зміни
óявної ãóстини вздовж стовбóра свердловини.
ГРАВІТАЦІЙНИЙ РЕЖИМ,
-оãо, -ó, ч. * р. ãравитационный
режим, а. gravity drainage, н.
Gravitationsregime n  — режим
нафтовоãо поêладó, при яêомó
нафта переміщóється до виб-
ою видобóвних свердловин під
дією сили тяжіння. Г.р. розви-
вається при розробці ізольов-
аних поêладів позбавлених ãа-
зової шапêи, натисêó êрайо-
вих, заêонтóрних вод, що
містять, яê правило, деãазова-
нó нафтó. При Г.р. темпи
розробêи родовища звичайно
дóже малі, а êінцева на-
фтовіддача не перевищóє
0,3-0,4. У зв’язêó з цим процес
розробêи поêладó праãнóть пе-
ревести на інший, більш ефеê-
тивний режим шляхом засто-
сóвання штóчних методів
впливó на нафтовий пласт. 
ГРАВІТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãра-
витация, а. gravitation, н.  Gra-
vitation f  — 1) Тяжіння — óн-
іверсальна взаємодія між всіма
фізичними тілами, пов’язана з наявністю в них маси. Зді-
йснюється через ãравітаційне поле. При слабêій ãравітац.
взаємодії тіл, яêі рóхаються з швидêостями, далеêими від
швидêості світла, Г. досить точно описóється êласичною
механіêою. 2) Метод збаãачення êорисних êопалин.
ГРАДУС,  -а, ч. * р. ãрадóс, а. degree, н.  Grad m  — 1).Оди-
ниця вимірó температóри. Розрізняють Г. шêали Кельвіна
(К), Цельсія (°С), Реомюра (°R), Фаренãейта (°F). 1 К = 1
°С = 0,8 °R = 1,8 °F. 2). Позасистемна одиниця вимірюва-
ння плосêоãо êóта, яêа допóщена міжнародним стандар-
том для застосóвання без обмеження термінó нарівні з
одиницями СІ. Градóс (…°) дорівнює (π/180 рад =
1,745329·10-2 рад ). Коло ділиться на 360°. Число 360 має 22
дільниêи і томó є зрóчним для праêтичноãо застосóвання .
Г. ділиться на 60 мінóт (…/). Мінóта дорівнює (π/10800 рад
= 2,908882·10-4 рад) і ділиться на 60 сеêóнд (…//). Сеêóнда
дорівнює (π/648000 рад =4,848137·10-6 рад ). 3). Умовна

Рис. Гравітаційний режим 
в полоãих пластах: 1 — на-
фта; 2 — свердловини.

Рис. Гравітаційний режим 
в êрóтопадаючих нафто-
вих пластах: 1 — нафта, 2 

— свердловини.
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одиниця різноманітних фізичних та хімічних величин —
жорстêості води, êонцентрації сірчаної êислоти (Г. Бо-
ме), спиртó, в’язêості рідин (Г. Енãлера) і т.і.
ГРАДУЮВАННЯ,  -…, с. * р. ãрадóирование, а. graduation,
calibration, graduation marks, graduation lines, calibrations; н.
Kalibrieren n  — встановлення значення яêоїсь міри; діле-
ння шêали вимірювальноãо приладó на одиниці вимірюва-
ння. Градóювальна хараêтеристиêа засобó вимірювання —
залежність між значеннями величин на виході і вході за-
собó вимірювання, сêладена ó виãляді таблиці, ãрафіêа
або формóли.
ГРА КОЛЬОРІВ,  -и, -…, ж.  – Те ж саме, що й мі-
нливість (стосовно мінералó).
ГРАМ,  -а, ч. * р. ãрамм,а.  gramme, н.  Gramm n  — 1) Оди-
ниця маси. 2) Одиниця сили, зоêрема ваãи.
ГРАМ-АТОМ,  -…-а, ч. * р. ãрамм-атом, а. gram-atom, н.
Grammatom n  — êільêість ãрамів хімічноãо елемента, що
дорівнює йоãо атомній масі. Напр., Г.-а. міді становить
63,54 ã (ат. м. міді 63,54)
ГРАМ-ЕКВІВАЛЕНТ,  -…-а, ч. * р. ãрамм-эêвивалент, а.
gramm-equivalent, н.  Grammäquivalent n  — êільêість ãрамів
хімічноãо елемента або сполóêи, що чисельно дорівнює
масі їхніх хімічних еêвівалентів.
ГРАМ-МОЛЕКУЛА,  -…-и, * ж. р. ãрамм-молеêóла, а.
grammolecule, mole; н.  Grammol[ekül], Mol n  — êільêість
ãрамів речовини, що дорівнює її молеêóлярній масі.
ГРАМОНАЛИ,  -ів, мн. * р. ãраммоналы, а. grammonales, н.
Grammonale n pl  — ґранóльована вибóхова речовина, до
сêладó яêої входить аміачна селітра, алюмінієвий поро-
шоê та тротил. Застосовóвалися до середини 1980-х роêів
на відêритих та підземних роботах (êрім шахт, небезпеч-
них за ãазом і пилом). Замінені еêономічно більш ефеêтив-
ними промисловими ВР. 
ГРАМОНІТИ,  -ів, мн. * р. ãраммониты, а. grammonites, н.
Grammonite n pl  — вибóхові речовини, до сêладó яêих вхо-
дить ґранóльована аміачна селітра та тротил. Колишня
назва — зерноґранóліти. Різновидом водостійêих Г. є ґран-
ітол. Виêористовóється на êар’єрах з êінця 1950-х роêів. 
ГРАНИЧНА ВИСОТА ВЕРТИКАЛЬНОГО УКОСУ,  -ої,
-и, -…, ж. * р. предельная высота вертиêальноãо отêоса, а.
maximum height of a vertical slope, н. Grenzhöhe f der senkrech-
ten Böschung f  — маêсимальна висота, при яêій верти-
êальне відслонення зберіãає стійêість протяãом нетривало-
ãо часó.
ГРАНИЧНА ГЛИБИНА ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ
РОБІТ,  -ої, -и, -…, ж. * р. предельная ãлóбина отêрытых
ãорных работ, а. maximum depth of opencast (open-pit) opera-
tions, н.  Grenztiefe f der Tagebaue m pl  — межа по ãлибині
еêономічно доцільної розробêи родовища відêритим спо-
собом. Тобто ãлибина, на яêій собівартість 1 т ê.ê., видо-
бóтої відêритим способом, дорівнює 1 т ê.ê., видобóтої пі-
дземним способом.
ГРАНИЧНА ГУСТИНА РОЗДІЛЕННЯ,  -ої, -и, -…, ж. *
р. ãраничная плотность разделения, а. maximum separation
density, н.  Grenztrenndichte f  — ãóстина елементарної фраê-
ції, імовірність попадання яêої до êожноãо з продóêтів
розділення при збаãаченні êорисних êопалин однаêова. 
ГРАНИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ БОРТУ КАР’ЄРА,  -ої, -ії,
-…, ж. * р. предельная деформация борта êарьера а. maxi-
mum deformation of a pit edge, maximum deformation of a flank
of an opencast, н.  Grenzverformung f der Tagebaurandböschung
f  — найбільша величина зрóшення (зсóвó) ãірсьêих порід, з
яêих сêладається борт êар’єрó, яêа передóє аêтивній стадії

розвитêó деформації. Критичні зрóшення є основною де-
формаційною хараêтеристиêою порід, за яêою оцінюється
стóпінь стійêості бортів êар’єрів на бóдь-яêий момент часó
шляхом порівняння реальних деформацій (зрóшень) при-
бортовоãо масивó з êритичними величинами зрóшень
порід, встановлених лабораторними випробóваннями або
натóрними спостереженнями за деформаціями óêосів, яêі
зрóйнóвались в аналоãічних óмовах.
ГРАНИЧНА КРУП-
НІСТЬ КЛАСИФІК-
АЦІЇ,  -ої, -і, -…, ж. *
р. ãраничная êрóп-
ность êлассифиêа-
ции, а. limiting
grain-size grade, н.
Trennkorngrösse f der
Klassierung f  — роз-
мір частиноê мінер-
алó, імовірність по-
падання яêих до êож-
ноãо з продóêтів êла-
сифіêації однаêова.
По діаãрамі (див.
рис). визначають за-
смічення дрібноãо продóêтó êрóпними êласами і êрóпно-
ãо продóêтó — дрібними êласами. εзл — вилóчення зерен
êрóпністю менше d мм ó злив, % ; εп — вилóчення зерен
êрóпністю більше d мм ó пісêи, % .
ГРАНИЧНА ПОДАТЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ,  -ої, -і, -…,
ж. * р. предельная податливость êрепи, а. limiting yielding of
supports; н.  zulässige Ausbaunachgiebigkeit f, Grenzausbau-
nachgiebigkeit f, Grenzausbauformbarkeit f  — найбільша до-
пóстима величина податливості êріплення, перевищення
яêої може призвести до йоãо рóйнóвання з втратою несó-
чої спроможності або до неприпóстимоãо зменшення
площі перерізó виробêи.
ГРАНИЧНА РІВНОВАГА ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ої, -и,
-…, ж. * р. предельное равновесие ãорных пород, а. ultimate
rock equilibrium; н.  Grenzgleichgewichtzustand m des Gebirges 
— стан ãірсьêоãо масивó, при яêомó напрóження в породах
досяãають межі міцності і óтворюється одна або деê. по-
верхонь êовзання. Г.р.ã.п. (відрив, сêол, зсóв) визначається
видом напрóженоãо станó, орієнтóванням напрóжень ã.п.
в масиві, параметрами опорó порід рóйнóванню. 
ГРАНИЧНИЙ КОНТУР КАР’ЄРУ,  -оãо, -…, ч. * р. пре-
дельный êонтóр êарьера, а. limiting contour of a quarry, н.
Grenztagebaukante f  — êонтóр êар’єрó на період йоãо поãа-
шення, тобто припинення робіт.
ГРАНИЧНИЙ ОПІР КРІПЛЕННЯ (ГРАНИЧНА НЕСУЧА
ЗДАТНІСТЬ),  -оãо, -…, ч. (-ої, -ої, -ті, ж.) * р. предель-
ное сопротивление êрепи (предельная несóщая способ-
ность), а. limiting resistance of supports (limiting bearing ca-
pacity), н. Grenzausbauwiderstand m (Grenztragfähigkeit f)
— несóча спроможність êріплення при найбільшомó на-
вантаженні, перевищення яêої призведе до рóйнóвання
êріплення. При ãідравлічних стояêах — маêсимальний
опір при спрацьовóванні запобіжноãо êлапана.
ГРАНИЧНИЙ ШАР,  -оãо, -ó, ч. * р. ãраничный слой, а.
boundary layer, н.  Grenzschicht f  — 1) Елементарний шар
розшарованої мінеральної сóміші (напр., відсаджóвальної
постелі), по площині яêоãо ведеться розділення на два
продóêти. 2) Тонêий шар рідини на твердій поверхні, яêий
за рахóноê молеêóлярної, хімічної та ін. взаємодії з тв. ре-

Рис. Визначення ãраничної êрóпності 
ãідравлічної êласифіêації.
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човиною має аномальні хараêтеристиêи — підвищенó
в’язêість, зниженó теêóчість тощо. Див. ãідратний шар.
ГРАНИЧНІ КУТИ ПАДІННЯ ПЛАСТІВ,  -их, -ів, -…, мн.
* р. ãраничные óãлы падения пластов, а. limiting pitch angles,
limiting angles of dip, н. Grenzneigungswinkel m pl von Flözen n
pl  — найменше значення êóтів падіння пластів, при яêих
виниêають небезпечні зрóшення (зсóви) порід лежачоãо бо-
êó при підземній розробці пласта.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК),
-…, -ої, -ії, ж. * р. предельно допóстимая êонцентрация
(ПДК), а. maximum allowable concentration, maximum permis-
sible concentration; н. höchstzulässige Konzentration f,  Tole-
ranzkonzentration f  — поêазниê безпечноãо рівня вмістó
шêідливих речовин ó навêолишньомó середовищі. Відповідає
маêсимальній ê-сті шêідливої речовини в одиниці об’ємó
або маси, яêа при щоденномó впливі протяãом необмеже-
ноãо часó не виêлиêає бóдь-яêих змін в орãанізмі людини і
несприятливих спадêових змін ó потомства, а таêож не при-
водить до порóшення нормальноãо відтворення осн. ланоê
еêолоãіч. системи природноãо об’єêта. Яê правило, ГДК
розробляються державними орãанами охорони здоров’я. 
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗІВ ТА
ПИЛУ,  -…, -ої, -ії, ж. * р. предельно допóстимая êонцент-
рация ãазов и пыли, а. maximum permissible (allowable) con-
centration of gases and dust, н. höchstzulässige Konzentration f
von Gasen n pl und Staub m; maximal zulässige Konzentration f
von Gasen n pl und Staub m  — вміст ãазів та пилових части-
ноê ó повітрі, êотрий при їхньомó триваломó вдиханні не
виêлиêає патолоãічних змін в орãанізмі людини і не ство-
рює в атмосфері ãірничих виробоê вибóхонебезпечних
óмов. Вміст шêідливих ãазів ó виробêах, в яêих перебóва-
ють або можóть бóти люди, не повинен перевищóвати
норм, встановлених правилами безпеêи. 
ГРАНИЦЯ БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ
РОБІТ (ГРАНИЦЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ),  -і, -…, ж.
— Див. межа (ãраниця) безпечноãо ведення ãірничих робіт.
ГРАНИЦЯ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ,  -і, -…, ж. * р. ãра-
ница обоãащения óãля, а. coal washability limit, н. Kohleaufbe-
reitungsgrenze f  — найменший та найбільший розміри час-
тиноê вóãілля, ефеêтивно збаãачóваних ó збаãачóвальній
машині. Аналоãічно — для інших êорисних êопалин.
ГРАНИЦЯ МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ,  -і, -…, ж.  — Див.
межа (ãраниця) мóльди зрóшення.
ГРАНИЦЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ БІЛЯ ЗАТОПЛЕНИХ
ВИРОБОК, БІЛЯ ДИЗ’ЮНКТИВІВ,  -і, -…, ж.   — Див.
межа (ãраниця) безпечноãо ведення ãірничих робіт.
ГРАНИЦЯ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ БІЛЯ СВЕРДЛОВИ-
НИ,  -і, -…, ж.  — Див. межа (ãраниця) небезпечної зони
біля свердловини.
ГРАНИЦЯ ОХОРОННОГО (ЗАПОБІЖНОГО) ЦІЛ-
ИКА,  -і, -…, ж.  — Див. межа (ãраниця) охоронноãо цілиêа.
ГРАНИЦЯ ПЛОСКОГО ДНА МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ,
-і, -…, ж.  — Див. межа (ãраниця) плосêоãо дна мóльди зрó-
шення.
ГРАНЬ,  -і, ж. * р. ãрань, а. facet, border, face, side; н. Kante
f  — ó ãірництві — плосêа (сточена) поверхня óламêó
ãірсьêої породи. 
ГРАНЬ ІНДУКЦІЙНА,  -і, -ї, ж. * р. ãрань индóêционная, а.
induction face, н. Induktionskante f  — плосêі поверхні дотиêó
сóсідніх êристалів, яêі виниêають при їх сóмісномó рості.
ГРАТ ПРИ ЗВАРЮВАННІ,  -ó, -…, ч. * р. ãрат при сварêе;
а. upset metal; flash; н. Grat m beim Schweissen n  — метал,
витіснений за рахóноê осідання при зварюванні.

ГРАФІК,  -а, ч. * р. ãрафиê, а. graph, plot, chart; н. graphi-
scher Plan m, Diagramm n, Kurve f, Zeitplan m  — 1) заãальне.
Наочне зображення êільêісної залежності різних явищ,
процесів тощо. 2) матем. Г. ф ó н ê ц і ї — êрива, що зоб-
ражóє залежність фóнêції від незалежної змінної, а орди-
нати — відповідним значенням фóнêції. 3) ó виробн. Ви-
робничий Г. — доêладний розêлад за днями, ãодинами,
хвилинами ходó виêонання виробничоãо планó випóсêó
продóêції. 4) ó виробн. Г. виходів робочих — місячний або
тижневий êалендарний розêлад виходó робочих на робо-
тó, яêий враховóє черãóвання змін, дотримання норм ро-
боти і відпочинêó зãідно з трóдовим заêонодавством. 5) ó
ãірництві — Г. орãанізації робіт — ãрафіê, що відображає
послідовність і тривалість робочих процесів при встанов-
леномó режимі роботи та прийнятій орãанізації праці. 6) ó
ãірництві — Г. рóхó лоêомотивів — план роботи лоêомо-
тивів, óзãоджений ó часі і просторі і зображóваний ãрафі-
чно. Розрізняють: маршрóтні ãрафіêи — для одноêолі-
йних діляноê, де працюють два і більше лоêомотивів; по-
ãоризонтні ãрафіêи — для ãоризонтів, де одночасно пра-
цюють деêільêа лоêомотивів; заãальношахтні ãрафіêи.
Найбільш розповсюджені маршрóтні ãрафіêи — “ãрафіê зі
схрещенням” та естафетний (з передачею). 7) ó ãірництві
— Г. вводó і вибóття очисних вибоїв — ãрафічно задана пос-
лідовність вводó в еêсплóатацію та вибóття очисних виб-
оїв на плановий період (напр., ріê). Див. таêож ãрафіê яêі-
сноãо поêазниêа поêладó, ãрафіêи ãірничо-ãеометричні,
ãрафіêи зрóшення та деформацій, сітêова модель. 
ГРАФІК ЯКІСНОГО ПОКАЗНИКА ПОКЛАДУ,  -а, -…,
ч. * р. ãрафиê êачественноãо поêазателя залежи, а. graph of
the deposit qualitative index, н. Diagramm n des Gütekennwertes
m der Lagerstätte f  — один з видів ãрафічної моделі поêладó
ê.ê., в яêій відображено яêісні поêазниêи ê.ê. (вміст êо-
рисних або шêідливіх êомпонентів, ãеомеханічні, фізичні
поêазниêи та ін.). Г.я.п.п. зображóють ізолініями власти-
востей поêазниêів або êривими (ізолініями), яêі хараêте-
ризóють поêлад ó заданих напрямах.
ГРАФІКИ ГІРНИЧО-ГЕОМЕТРИЧНІ,  -ів, -…-их, мн. * р.
ãрафиêи ãорно-ãеометричесêие, а. mining and geometrical
graphs, н. bergbaugeometrische Diagramme n pl  — êреслення ó
виãляді планів, розрізів, êривих, яêі хараêтеризóють ãірн-
ичо-ãеометричні óмови, розміщення êорисних êопалин ó
надрах, розподіл їх поêазниêів, взаємозв’язоê між ними. В
сóêóпності ці ãрафіêи сêладають ãрафічнó модель родови-
ща (поêладó). 
За хараêтером модельованих поêазниêів розрізнюють ãрафіêи

стрóêтóрні — моделюють розміри, формó, бóдовó і положення
поêладів ó надрах і яêісні — моделюють ãеомеханічні поêазниêи
ãірсьêоãо масивó, розміщення, вміст êорисних і шêідливих êом-
понентів, баластних домішоê, взаємозв’язоê між яêісними поêаз-
ниêами, а таêож деяêі процеси в надрах (поширення температó-
ри, водовиділення і ін.)
ГРАФІКИ ЗРУШЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ,  -ів, -…, мн. *
р. ãрафиêи сдвижений и деформаций, а. graphs of displace-
ments and deformations, н. Kurven f pl der Bewegungen f pl und
Deformationen f pl (der Erdoberfläche f)  — лінії, яêі зображó-
ють ó певномó масштабі розподіл величин зрóшень і дефор-
мації земної поверхні або ãірсьêих порід на профільній лінії.
Розрізняють ãрафіêи вертиêальноãо зрóшення — осідання,
ãоризонтальноãо зрóшення — ãоризонтальних деформацій
— стисêів та розтяãів, ãрафіêи швидêостей зрóшень.
ГРАФІТ,  -ó, ч. * р. ãрафит, а. graphite, н. Graphit m  — мін-
ерал êласó самородних неметалів, найстійêіша ó земній
êорі êристалічна різновидність вóãлецю. Домішêи: H, N,
CO2, CO, CH4, NH3, H2S, H2O. Стрóêтóра шарóвата. Колір
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чорний, сірий. Синãонія ãеêсаãональна. Гóстина 2,09-2,23.
Тв. 1. Блисê металічний, іноді матовий, землистий. Утво-
рюється переважно внаслідоê неãлибинноãо метаморфі-
змó ãірсьêих порід, що містять орãанічні рештêи, і при êон-
таêово-пневматолітових процесах. Г. óтворює лóсêаті,
стовпчасті, масивні, брóньêоподібні, сферолітові, цилін-
дричні зональні аґреґати. Природний Г. розрізняють за
величиною êристалів і їх взаємним розташóванням на яв-
ноêристалічний (êристали понад 1 мêм) і прихованоêрис-
талічний (менше 1 мêм). У пром-сті за величиною êрис-
талів виділяють êрóпноêристалічний Г. (понад 50 мêм),
дрібноêристалічний (менше 50 мêм) і тонêоêристалічний
(менше 10 мêм). Г. жирний на дотиê, береться до рóê. Ан-
ізотропний. Розрізняють три типи ãрафітових рóд: лóс-
êаті, щільноêристалічні, прихованоêристалічні. Родов. л ó
с ê а т о ã о  Г. лоêалізóються в ґнейсах, êварцитах, мармó-
рах (родов. Росії, Австрії, Чехії, ФРН, Індії, Бразилії,
КНР, Канади, Уêраїни — Завайлівсьêе родов. — в межах
Уêраїнсьêоãо щита.). Вміст вóãлецю в рóді лóсêатоãо Г.
сêладає в сер. 3-18%. Щ і л ь н о ê р и с т а л і ч н и й  Г.
сêладає жили і лінзи в родовищах ãідротермально-пнев-
малітовоãо ãенезисó або ãнізда, лінзи і вêрапленість ó êон-
таêтово-реаêційних родовищах. Рóди сêладені польовим
шпатом, êварцом, рідше слюдою, êарбонатом; в сêарнових
зонах вони збаãачені ґранатом, воластонітом, піроêсеном,
сêаполітом, а таêож мінералами лóжних і ãаброїдних порід.
Вміст Г. в таêих рóдах 15-40% (іноді до 60-90%). Відомі
родов. — Боãала (Шрі-Ланêа) і Ботоãольсьêе (Росія). П р
и х о в а н о ê р и с т а л і ч н и й Г. відрізняється незавер-
шеною теêстóрою, часто містить домішêó тонêодисперс-
ної вóãлецевої речовини. Сêладає потóжні і протяжні плас-
топодібні поêлади, іноді перехідні ó вóãілля. Вміст вóãлецю
становить 80-90%. Осн. родов. розташовані ó Меêсиці
(шт. Сонора), Півд. Кореї, Австрії і т.д. Збаãачóється фло-
тацією. Г. виêористовóють ó виробництві воãнетривів,
елеêтротехнічноãо обладнання, мастил, олівців, ядерній
техніці.
Розрізняють: ãрафіт аморфний (сêóпчення ãрафітó, яêі сêла-

даються з рентãеноаморфних аґреґатів); ãрафіт землистий (зем-
листі сêóпчення ãрафітó); ãрафітит (прихованоêристалічний
різновид ãрафітó); ãрафіт êристалічний (аґреґати ãрафітó, яêі
сêладаються з êристалічних індивідів); ãрафіт лóсêóватий
(аґреґати ãрафітó, сêладені з лóсêóватих індивідів); ãрафіт мар-
ãанцевий (вад); ãрафіт пластинчастий (аґреґати ãрафітó, сêладені
з êрóпнолóсêóватих індивідів); ãрафіт пластівчастий (ãрафіт
пластинчастий); ãрафіт штóчний (ãрафіт, одержаний при на-
ãріванні вóãілля (антрацитó) до 2200-25000С в елеêтричній печі).
ГРАФІТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãрафитизация, а. graphitiza-
tion н. Graphitisierung f, Graphitbildung f  — процес перетво-
рення виêопних орãанічних сполóê на ãрафіт.
ГРАФІТОЇДИ,  -ів, мн. * р. ãрафитоиды, а. graphitoids, н.
Graphitoide n pl  — перехідна ãрóпа між ãрафітом і вóãіллям.
ГРАФІЧНИЙ,  -оãо. * р. ãрафичесêий, а. graphic, н. gra-
phisch  — зображений ó виãляді ãрафіêа; той, що застосо-
вóє ãрафіê; ã- і  о б ч и с л е н н я — знаходження числових
розв’язêів задач за допомоãою побóдови ãрафіêів; оêре-
мий випадоê наближених обчислень.
ГРЕБІНКА,  -и, ж. * р. ãребенêа; а. comb, rake; н. Verteiler-
schiene f, Verteiler m  — ó техніці — 1) Трóба з рядом
відводів на один біê. 2) Пристрій чи інстрóмент ó виãляді
довãастої пластинêи з рядом зóбців на один біê.
ГРЕНВІЛЬСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. ãрен-
вильсêая сêладчатость, а. Grenvillian folding; н. Grenville
Faltung f  — сóêóпність інтенсивних деформацій, яêі сóпро-
воджóвалися ãлибоêим метаморфізмом (на рóбежі бл. 950

млн р. томó) ã.п. Гренвільсьêоãо поясó на півд.-сх. оêо-
лиці Канадсьêоãо щита. Корелюють з дальсландсьêою
сêладчастістю (Норвеãія і Швеція).
ГРИМУЧА РТУТЬ (ФУЛЬМІНАТ РТУТІ),  -ої, -і, ж. * р.
ãремóчая ртóть, а. fulminating mercury, mercuric fulminate; н.
Quecksilberfulminat n, Quecksilbercyanat n  — Hg(ONC)2,
ртóтна сіль ãримóчої (фóльмінатної) êислоти, ініціююча
вибóхова речовина. Безбарвні, білі або сірі êристали, ãóс-
тина 4307 êã/м3, т-ра займання 160 оС. Отрóйна, ó повод-
женні небезпечна. Надзвичайно чóтлива до ісêор, механі-
чних впливів, особливо в сóхомó виãляді. Г.р. — найбільш
чóтлива з óсіх ініціюючих ВР. Застосовóють ó êапсóлях-де-
тонаторах і êапсóлях-запальниêах.
ГРИМУЧИЙ ГАЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãремóчий ãаз, а.
fire-damp, н. Knallgas n  — сóміш двох об’ємів водню та од-
ноãо об’ємó êисню. При підпалюванні вибóхає, в присóт-
ності ãóбчатої платини ãорить. Воднево-êисневе полóм’я
має температóрó до 2800 °С. Виêористовóється для плавêи
êварцó, платини та ін., різання та зварювання металів. 
ГРИМУЧІ ДРАГЛІ,   -их, -лей, мн.  — ВР, те ж саме, що й
вибóхова желатина. 
ГРИНВІЦЬКИЙ МЕРИДІАН,  -оãо, -а, ч. * р. ãринвичсêий
меридиан, а. Greenwich meridian, н. Greenwichmeridian m  —
астрономічний меридіан, яêий проходить через Грінві-
цьêó обсерваторію в Анãлії. Зãідно з міжнародною нор-
мою при відліêó ãеоãрафічної довãоти Г.м. прийнято вва-
жати початêовим (нóльовим); від ньоãо відраховóють дов-
ãоти від 0° до 360° в напрямі з заходó на схід або в обидва
боêи від 0° до 180° з приписêою “східна довãота” (знаê
плюс ) чи “західна довãота” (знаê мінóс).
ГРИФОН,  -ó, ч. * р. ãрифон, а. mud spring, н. Griffon m  —
раптовий прорив на поверхню флюїдó (частіше за все ãа-
зó), що рóхається під велиêим тисêом по затрóбномó про-
сторó бóрової свердловини. Виниêає внаслідоê порóшення
природної ãідродинамічної рівноваãи при наãнітанні теп-
лоносія під тисêом, близьêим до ãірничоãо — при еêсплó-
атації родов. нафти і ãазó, підземній виплавці сірêи. Г.
сóпроводжóється óтворенням êратерів, діаметр воронêи
яêих іноді досяãає деê. десятêів і навіть сотень м. Сóпро-
воджóється пожежами. Боротьба з Г. сêладається з ãерме-
тизації шляхів рóхó флюїдó ãлóшінням свердловини з по-
дальшим тампонóванням і навіть ліêвідації  свердловини. 
ГРОМОЗАХИСТ,  -ó, ч. * р. молниезащита; а. lightning
protection, lightning-discharge protection; н. Blitzschutz m  —
сóêóпність заходів і технічних засобів для охорони бóд-
івель, спорóд, обладнання та елеêтричних пристроїв від дії
блисêавêи. Здійснюється шляхом óстановлення поблизó
об’єêта, що охороняється, заземлених стрижневих і тра-
сових ãромовідводів, яêі сêладаються з ãромоприймача,
заземлювача і стрóмовідвідних спóсêів, яêі з’єднóють
блисêавêоприймач із землею.
ГРОТИТ,  -ó, ч. * р. ãротит, а. grothite, н. Grothit m  — мін-
ерал, різновид титанітó, яêий містить Al (до 6,2%), Fe3+

(до 5,9%), TR (до 12%).
ГРОХОТ,  -а, ч. * р. ãрохот, а. screen, grizzly; н. Sieb n, Klas-
sierer m, Siebrost m  — пристрій для механічноãо розділе-
ння (сортóвання) сипêих (ãрóдêóватих) матеріалів за
êрóпністю частиноê шляхом просівання їх через просі-
ювальнó поверхню (решітêó, решето, сито) з заданою ши-
риною щілини або отворó. За принципом дії розрізняють
таêі типи Г.:   нерóхомі (êолосниêові, ãідроãрохоти, êо-
нóсні та дóãові),   з рóхомими елементами: — êоливання-
ми та вібраціями робочоãо орãанó (інерційні, резонансні,
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плосêо-хитні, ãіраційні); — обертальним робочим орãа-
ном (барабанні та ãрохоти-дробарêи, відцентрові, êонóсні
самооочисні, імовірнісні); — рóхомою просіювальною
поверхнею (валêові, шнеêові, з прóжно-деформованим
ситом, з безпосереднім збóдженням сита). За розташóван-
ням просіюючої поверхні розрізняють: похилі та ãоризон-
тальні. Відповідно до форми просіюючої поверхні ãрохоти
поділяють на плосêі, зі змінним êóтом нахилó, дóãові,
êонічні, циліндричні (барабанні), а таêож призматичні та
пірамідальні. За призначенням Г. розділяють на: поперед-
ньої êласифіêації (80-100 мм і більше); підãотовчої êласи-
фіêації (êрóпність матеріалó 3, 6, 10, 13, 25 мм); дешлама-
ційні (для моêроãо відоêремлення дріб’язêó до 0,5-1,0
мм); зневоднювальні; Г. для розсортóвання (ã.ч. вóãілля).
Найефеêтивнішими є рóхомі ãрохоти (вібраційні або
інші) з одним-двома ситами, що мають маêсим. ефеê-
тивність, продóêтивність і надійність. Г. для êласифіêації
та розсортóвання виãотовляють ó односитномó, двоситно-
мó або триситномó виêонанні. У спецвиêонанні Г. можóть
мати більше ніж 3 сита. Грохотами сортóють бóдь-яêі
сипêі матеріали — рóдó, вóãілля, сланці, аґломерати, шлаêи,
щебінь тощо; зневоднюють та знешламлюють деяêі мате-
ріали.
Залежно від ãóстини матеріалів, яêі піддають розсівó,

застосовóють ãрохоти леãêоãо (δ ≤ 1,4 т/м3), середньоãо (δ
≤ 1,8 т/м3) і важêоãо (δ ≤ 2,8 т/м3) типів. Грохоти мають
літерне і цифрове позначення (табл.). Див. ãідроãрохот,
ãрохот барабанний, ãрохот валêовий, ãрохот вібраційний,
ãрохот для вилóчення шламó, ãрохот-дробарêа, ãрохот зі

сêладним рóхом, ãрохот інерційний,  ãрохот êолосниêовий,
ãрохот прóжно-деформівний, ãрохот резонансний, ãрохот
стрóнний,  ãрохот хитêий. С.Л.Бóêін, В.О.Смирнов.

* Умовне позначення ширини сита ãрохота: 1 — 750 мм; 2 — 1000
мм; 3 — 1250 мм; 4 — 1500 мм; 5 — 1750 мм; 6 — 2000 мм; 7 — 2500
мм; 8 — 3000 мм; 9 — 3500 мм.
ГРОХОТ БАРАБАННИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãрохот барабан-
ный, а. cylinder screen, trommel screen; н. Trommelsieb n  —
ãрохот, просіювальна (просіююча) поверхня яêоãо óтворена
стінêами циліндричноãо або êонічноãо обертовоãо бара-
бана. Застосовóються Г.б. з одним або деêільêома êон-
центрично встановленими барабанами. Просіювальна по-
верхня виãотовляється з тêаних, металевих або штампова-
них листових сит з êрóãлими, êвадратними або подовже-
ними отворами. Грохоти ГЦЛ з циліндричним барабаном
мають просіювальнó поверхню ó виãляді баãатозахідної
ґвинтової стрічêи Т-подібноãо перетинó. 
ГРОХОТ ВАЛКОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãрохот валêовый, а.
roller grizzly, н. Walzenrost m  — ãрохот, просіювальна поверх-
ня яêоãо óтворена системою паралельних обертових
валêів постійноãо або змінноãо перерізó. На валêах змон-
товані ряди паралельних êрóãлих, еêсцентричних або фа-
сонних дисêів для хвилеподібноãо переміщення матеріалó
ó напрямêó, перпендиêóлярномó осям обертання валêів.
Просіювальні отвори óтворюються сóміжними валêами та
дисêами. Г.в. застосовóються для êрóпної (попередньої)
êласифіêації матеріалó за розміром 50, 75 або 100 мм.
ГРОХОТ ВІБРАЦІЙНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãрохот вибраци-
онный, а. vibrating screen, vibroshaker, vibrocribble, racking
screen; н. Schwingsieb n, Vibrationssieb n  — машина з вібрац.
приводом, призначена для сортóвання (ãрохочення) сипêих
матеріалів, їх знешламлення та зневоднення. Г.в. —
найбільш поширена ãрóпа ãрохотів, що застосовóються в
ãірн. пром-сті. Хараêтерною особливістю Г.в. є те, що при
виêористанні динамічноãо приводó хараêтер êоливально-
ãо рóхó, амплітóда та форма траєêторій Г.в. визначається
виêлючно динамічними фаêторами. У більшості Г.в. за-
стосовóють відцентрові віброзбóджóвачі (дебалансні вібр-
атори), значно рідше — елеêтромаãнітні. У Г.в. застосовó-
ють êолосниêові сита, дротяні сітêи, штамповані решета
та ін. Короб ãоризонтальний або похилий. Найбільш по-
ширені Г.в. з похилим êоробом продóêтивністю 250 і 150
м3/ãод. Застосовóють для виділення товарних êласів вóãі-

Рис. Основні типи ãрохотів: а — пласêий êолосниêовий з нерó-
хомою робочою поверхнею для сóхоãо розсівó; б — нерóхомий 
для моêроãо розсівó: б1 — ãідроãрохот плосêий стрóменевої 
дії; б2 — дóãове сито; б3 — êонóсний ãрохот; в — ãрохот обер-
товий: в1 — барабанний; в2 — імовірнісний; ã — ãрохот з рó-
хомими елементами просіюючої поверхні: ã1 — валêовий; ã2 — 
шнеêовий; ã3 — з прóжно-деформованою поверхнею; д — ãро-
хот з рóхомим êоробом: д1 — хитний; д2 — вібраційний; ін-
ерційний; д3 – резонансний (о – вихідний матеріал; “+” — 
надрешітний продóêт; “-“ — підрешітний продóêт).

Таблиця — Умовні позначення ãрохотів

                 Літерні позначêи  Цифрові позначêи

І
літера

ІІ 
ãрóпа літер

ІІІ
літера

І
цифра

ІІ
цифра

Г — 
ãрохот

І — інерц-
ійний

С — самоба-
лансний

ІС — інерц-
ійно-

самобаланс-
ний

Тип ãро-
хота:

Л — леã-
êоãо

С — се-
редньоãо
Т — важ-

êоãо

В — ширина
ãрохота, мм *

Число 
сит

   1 — 3

Ц — цилін-
дричний

Л — леã-
êоãо

1 або 3 — мо-
дифіêація

—

Б — барабан-
ний

— D — діаметр
барабана, м 

—

К — êонóс-
ний

— Площа сита , м2        —

С — 
сито

Д — дóãове — —
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лля, рóди, бóдматеріалів. Число Г.в. на велиêих   дробиль-
но-сортóвальних фабриêах досяãає 8-15 при сóмарній
площі просіюючої поверхні 100-500 м2. С.Л.Бóêін. 
ГРОХОТ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ШЛАМУ,  -а, -…, ч. * р. ãро-
хот для óдаления шлама, а. desliming screen, н. Entschlam-
mungssieb n  — ãрохот для виділення зернистоãо матеріалó
з оборотної води вóãлезбаãачóвальної фабриêи після попе-
редньої êонцентрації твердоãо матеріалó із застосóванням
або без застосóвання бризêал.
ГРОХОТ-ДРОБАРКА,  -а-и, ч-ж. * р. ãрохот-дробилêа, а.
screen-breaker, screen-crusher, н. Brecher-Sieb n  — барабан-
ний ãрохот з пристроями всередині барабана для переêи-
дання та розбивання êрóпних ãрóдоê матеріалó з проход-
женням більш дрібних частиноê через отвори циліндри-
чної решітêи і розвантаження більш міцноãо êомпонента
в надрешітний продóêт. 

ГРОХОТ ЗІ СКЛАДНИМ РУХОМ,  -а, -…, ч. * р. ãрохот
со сложным движением, а. combined motion screen, н. Kurbel-
siebmaschine f, Kurbelschwingsieb n  — ãрохот, просіювальна
поверхня яêоãо бере óчасть одночасно ó деêільêох видах
рóхó, що виниêають ó різних площинах.
ГРОХОТ ІНЕРЦ-
ІЙНИЙ,  -а, -оãо, ч. *
р. ãрохот инерцион-
ный, а. unbal-
anced-throw screen, н.
Trägheitssieb n, Wucht-
schwingsieb n  — ãро-
хот вібраційний, ó
яêомó збóдження êо-
ливань здійснюєт-
ься дебалансним віб-
розбóдниêом (вібр-
атором). Переважна
більшість віброãрохотів, яêі випóсêаються в світі, є одно-
масовими зарезонансними машинами. При застосóванні
одновальноãо віброзбóдниêа одержóють êрóãові і близьêі
до них траєêторії êоливань. Таêі ãрохоти встановлюють
під êóтом нахилó 15-25° до ãоризонтó і виêористовóють для
попередньоãо, допоміжноãо і завершальноãо ãрохочення в
осн. сóхим способом. При монтажі на êоробі ãрохота двох
ідентичних дебалансних віброзбóдниêів з паралельно роз-
ташованими осями êороб здійснює êоливання по лінійних
(направлених) траєêторіях. Для синхронізації виêористо-
вóють зóбчастó передачó (самобалансні ãрохоти) або яви-
ще самосинхронізації (інерційно-самобалансні). Ці ãрохо-
ти встановлюють ãоризонтально і застосовóють для опе-
рацій підãотовчоãо ãрохочення, відмивêи обважнювача, де-
шламації, зневоднення та ін. Маêсимальна площа сита Г.і.
досяãає 50 м2. С.Л.Бóêін. 
ГРОХОТ КОЛОСНИКОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãрохот êо-
лосниêовый, а. grizzly,  fixed-bar grizzly,  bar screen; н. schwin-

gender Rost m, beweglicher Rost m, fester Rost m, Stangenrost
m, Schüttelrost m, Siebrost m 
— машина або пристрій для
розділення (сортóвання)
сипêих матеріалів êрóпністю
до 1200 мм. Г.ê. виêористо-
вóють при попередньомó
ãрохоченні, яê правило, перед
дробленням для виділення з
ãірничої маси ãрóдоê êрóпні-
стю до 200 мм, що не вима-
ãають дроблення. Розрізн-
яють Г.ê. нерóхомі і рóхомі.
Останні бóвають двох типів
— êонсольний вібрóючий і вібраційний. Г.ê. відрізняю-
ться надзвичайно простою êонстрóêцією, допóсêають
розвантаження автомашин, шахтних сêіпів і залізничних
ваãонів безпосередньо на êолосниêовó решітêó. Нерóхомі
Г.ê. — решітêа з êолосниêів фасонноãо перетинó, яêó вста-
новлюють, яê правило, під êóтом до ãоризонтó, іноді за-
êріпляються êонсольно. Трапецевидний  поперечний пе-
ретин êолосниêів óтворює отвори, що розширяються до-
низó, і тим самим зменшóє небезпеêó застрявання ãрóдоê.
Розмір щілини між êолосниêами 50-200 мм. Ширина Г.ê.
визначається фронтом йоãо завантаження. Щоб óниêнóти
заêлинення велиêих шматêів між бортами, заãальнó ши-
ринó êолосниêової решітêи приймають не меншою потрі-
йноãо розмірó найбільшоãо шматêа. Кóт нахилó решітêи
38-50° для рóд і 30-35°  для вóãілля. При підвищеній воло-
ãості вихідноãо матеріалó êóт збільшóють на 5-10°. Відн-
ошення довжини до ширини Г.ê., яê правило, сêладає бл.
3-4. Ланцюãові Г.ê. являють собою нерóхомó ãоризон-
тальнó êолосниêовó решітêó, в щілинах яêої розміщені
несêінченні ланцюãи, яêі слóжать для переміщення мате-
ріалó і одночасноãо очищення решітêи. Рóхомі (êонсольні
вібрóючі) Г.ê. сêладають з оêремих êолосниêів, один
êінець яêих жорстêо заêріплюють на балêах несóчої êонс-
трóêції. Грóдêи велиêоãо матеріалó, падаючи на решітêó,
створюють вібрації êонсольних êінців êолосниêів, томó
останні менше забиваються липêим матеріалом.
С.Л.Бóêін. 
ГРОХОТ ПРУЖНО-ДЕФОРМІВНИЙ,  -а, -…-оãо, ч. * р.
ãрохот óпрóãо-деформирóемый, а. elastically deforming screen,
н. reversibles Verformungssieb n  — ãрохот з динамічним або
êінематичним збóджóвачем. Поздовжні відносні êоливан-
ня êороба та рами виêлиêають циêлічне розтяãóвання та
послаблення оêремих діляноê еластичноãо сита, що чер-
ãóються між собою, створюючи хвилеподібнó деформацію
поверхні для підвищення ефеêтивності розсівó волоãоãо
матеріалó. С.Л.Бóêін. 
ГРОХОТ РЕЗОНАНСНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãрохот резо-
нансный, а. resonance screen, н. Resonanzschwingsieb n  —
ãрохот, сêладений з деêільêох прóжноз’єднаних елементів
(мас), підібраних таê, що частоти вільних êоливань еле-
ментів на прóжних зв’язêах близьêі до частоти збóрюючої
сили, яêа ґенерóється вібратором. Для підвищення стабіл-
ьності робочоãо режимó ó більшості Г.р. застосовóють не-
лінійний прóжний зв’язоê (бóфера) між рóхомими маса-
ми. Г.р. мають переваãó в енерãоємêості та ефеêтивності
процесó ãрохочення. С.Л.Бóêін. 
ГРОХОТ СТРУННИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãрохот стрóнный, а.
string screen, н. Harfensieb n  — ãрохот з нерóхомим êоро-
бом і просіювальною поверхнею ó виãляді системи пара-

Рис. Грохот-дробарêа барабанний типó ДБ: 1 — барабан; 2 — 
просіююча поверхня; 3 — відбійниê.

Рис. Грохот інерційний самобалансний: 
1 — êороб; 2 — самобалансний вібратор; 

3 — прóжна опора; 4 — привод.

Рис. Колосниêовий ãрохот: 1 
— êолосниê; 2 — стяжний 
болт; 3 — розпірна трóба
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лельних стрóн та пристроєм для очищення щілин між
стрóнами. Призначений для сóхоãо відсівó дрібних êласів
(0-6 або 0-13 мм) від вóãілля та антрацитó з підвищеною
волоãістю і їх подальшоãо відвантаження споживачам без
збаãачення. С.Л. Бóêін.  
ГРОХОТ ХИТНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. ãрохот êачающийся, а.
shaker screen, shaking screen; н. Siebmaschine f, unterkritisch
schwingende Siebmaschine f, Schwingsieb n  — рóхомий ãро-
хот, ó яêомó êороб з плосêою просіюючою поверхнею,
встановлений на ãнóчêих підвісêах або прóжних опорах,
приводиться в хитêий (êоливний) рóх від êривошип-
но-шатóнноãо привода. С.Л. Бóêін.  
ГРОХОТИТИ,  -ів, мн. * р. ãрохотить, а. sift, screen; н.
durchsieben, sieben  — просівати що-небóдь через ãрохот.
ГРОХОЧЕННЯ,  -…, с. *
р. ãрохочение, а. screening,
screen sizing; н. Siebung f,
Sieben n, Klassierung f,
Siebklassierung f  — про-
цес розділення сипóчоãо
матеріалó за êрóпністю
на просіювальних (просію-
ючих) поверхнях. За тех-
нолоãічним призначен-
ням розрізняють Г. п о п
е р е д н є (виділення
êрóпних ãрóдоê з рядово-
ãо матеріалó, яêі не мо-
жóть прийматися збаãа-
чóвальними апаратами
або потребóють оêремої
обробêи, напр., породо-
вибірêи), п і д ã о т о в ч е
(одержання машинних
êласів), о с т а т о ч н е
(самостійна операція для
отримання на вóãлесор-
тóвальнях різних сортів
палива, яêе направляють
безпосередньо спожива-
чó) та  д о п о м і ж н е
(для видалення дріб’язêó
перед дробленням). Крім
тоãо, є Г. з н е в о д н ю в а л ь н е  — видалення основної
маси води, яêа міститься ó оброблюваномó матеріалі, на-
пр., ó продóêтах моêроãо збаãачення, а таêож виділення
сóспензії, знешламлення. В залежності від середовища, в
яêомó здійснюють операцію Г., розрізняють сóхе і моêре
Г. За послідовністю виділення êласів êрóпності розрізн-
яють Г.: 1) від êрóпних до дрібних; 2) від дрібних до êрóп-
них; 3) êомбіноване. За êрóпністю найбільших ãрóдоê ó
вихідномó матеріалі і необхідних êласів êрóпності розрізн-
яють Г.: êрóпне (до 1200 мм) — на êласи від -300 до +100
мм; середнє (до 350 мм) — на êласи від  -60 до +25 мм; др-
ібне (до 75 мм) — на êласи від  -25 до +6 мм; тонêе (до 10
мм) на êласи від -5 до +0,5 мм; особливо тонêе Г. (до 0,045
мм). Наведені межі êрóпності óмовні. Розділення части-
ноê розміром 1 мм — 40 мêм здійснюють, яê правило,
êласифіêацією. Осн. технол. поêазниêи процесó Г. —
ефеêтивність та продóêтивність, яêі пов’язані зворотною
залежністю: при збільшенні продóêтивності яêість Г. зни-
жóється, і навпаêи. Ефеêтивність Г. залежить від трива-
лості розсівання, ãранóлометрич. і речовинноãо сêладó

вихідноãо матеріалó, а таêож йоãо волоãості. Важливим
фаêтором є ãеом. форма зерен матеріалó. Найбільш спри-
ятлива — оêрóãла форма зерен. На технол. поêазниêи Г.
впливають êонстрóêтивні і режимні параметри: êонстрóê-
ція сита, форма і розмір отворів, відношення довжини
просіюючої поверхні до її ширини, рівномірність подачі ма-
теріалó ó часі, êóт нахилó, частота і траєêторія êоливань
ãрохота. Син. — ãрохотіння (рідêо). С.Л. Бóêін.
ГРУБОЗЕРНИСТА СТРУКТУРА,  -ої, -и, ж. * р. ãрóбо-
зернистая стрóêтóра, а. coarse-grained texture, н. grobkörni-
ge Struktur f  — êристалічна стрóêтóра ã.п., для яêої хараê-
терна присóтність зерен êристалів, розмір яêих набаãато
більший, ніж середній розмір зерен ó ã.п. даноãо типó. 
ГРУБОЗЕРНИСТI ВКЛЮЧЕННЯ,  -их, -нь, мн. * р. ãрó-
бозернистые вêлючения, а. coarse-grained inclusions, coarse
pored inclusions, н. grobkörnige Einschlüsse m pl  — домiшêи в
мінералах  розмiрами фраêцiй понад 0,5 мм.
ГРУДИ ВИБОЮ,  -ей, -…, мн. * р. ãрóдь забоя, а. stope sur-
face, breast, н. Ortsbrust f, Abbaustoss m  — поверхня ê.ê. в
лаві, або торцева поверхня ãірсьêої породи ó підãотовчій ви-
робці, шóрфі тощо.
ГРУДКУВАННЯ,  -…, с. * р. оêóсêование, оêомêование, а.
aggregation, agglomeration, н. Sintern n, Stückigmachen n,
Stückigmachung f, Agglomeratbildung f  — 1) Процес пере-
робêи дрібних êласів êорисних êопалин ó ãрóдêи (ґранóли,
бриêети тощо). Грóдêóють матеріали êрóпністю частиноê
менше 10 мм. Застосовóють способи Г.: аґломерацію, бри-
êетóвання, обêатóвання, ґãранóляцію. У резóльтаті Г. час-
тиноê одержóють: при аґломерації — аґломерат êрóпністю
5 -60 мм, при обêатóванні — êотóни (обêатиші) в осн.
êрóпністю 9-16 мм, при бриêетóванні —  бриêети різної.
ãеом. форми та необхідних ãабаритів і маси. Із заãальноãо
виробництва ãрóдêованої сировини аґломерат займає бл.
70%, êотóни 28% і бриêети 2%. Г. широêо застосовóється
при аґломерації залізорóдних êонцентратів та бриêетó-
ванні вóãілля. У зв’язêó з безперервним зниженням êрóп-
ності металóрãійної і вóãільної сировини аêтóальність Г.
зростає. 2) рідêо – Процес переробêи велиêих брил,
шматêів ã.п., мінералів тощо в ґранóли шляхом їх
дроблення, подрібнення, ãрохочення. В.С.Білецьêий.
ГРУПА ВИДІВ СИМЕТРІЇ,  -и, -…, ж. * р. ãрóппа видов
симметрии, а. group class of symmetry, group of symmetry types,
н. Gruppe f der Symmetrieklassen f pl  — те саме, що синãонія.
ГРУПА ГЕОЛОГІЧНА,  -и, -ої, ж.  — Див. ератема.
ГРУПА МІНЕРАЛІВ,  -и, -…, ж. * р. ãрóппа минералов, а.
group of minerals, н. Mineralgruppe f  — систематична одини-
ця в мінералоãії, в яêó об’єднóють мінеральні види, яêі поді-
бні за хім. сêладом і внóтрішньої бóдовою (стрóêтóрою).
ГРУПА ПРОСТОРОВА,  -и, -…, ж. * р. ãрóппа пространс-
твенная, а. space group, н. räumliche Gruppe f, dreidimensiona-
le Gruppe f  — (за Є.Лазаренêом) êристалоãрафічна ãрóпа,
яêа визначає можливе сполóчення елементів симетрії в
просторі. Заãальне число просторових ãрóп, êожна з яêих
має свій власний символ, дорівнює 230. Просторові ãрóпи
визначаються типом решітêи трансляційної ãрóпи (перша
бóêва символó) і елементами симетрії в тій же послідо-
вності, що і позначення для видó (êласó) симетрії). Напр.,
символ P21/n означає, що просторова ãрóпа має приміти-
вний тип решітêи трансляційної ãрóпи, ґвинтовó вісь си-
метрії дрóãоãо порядêó (вздовж яêої є ½ трансляції), пер-
пендиêóлярнó до площини êовзноãо відбиття.
ГРУПОВИЙ СКЛАД ВУГЛЕВОДНІВ НАФТИ,  -оãо, -ó,
…, ч. (від італ. gruppo — ãрóпа; нафта) * р. ãрóпповой состав

Рис. Способи ãрохочення. а - від 
дрібноãо до êрóпноãо; б – від êрóп-
ноãо до дрібноãо;  в- êомбінований. 

d1 <  d2 < d3
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óãлеводородов нефти; а. group composition of petroleum hydro-
carbons; н. Gruppenbestand m von Erdölhydrokarbonaten n pl
— êільêісна хараêтеристиêа сêладó нафти або її фраêцій за
êласами вóãлеводнів, що входять до них — метанових, на-
фтенових і ароматичних. Син. — ãрóповий сêлад нафти,
вóãлеводневий сêлад нафти.
ГРУПОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ,  -их, -их,
-оê, мн. * р. ãрóпповые измерительные óстановêи; а.  group
measuring units, н. Gruppenmesseranlagen f pl  — óстатêó-
вання для автоматичноãо вимірювання дебітó ãрóпи сверд-
ловин і êожної свердловини в óмовах однотрóбної системи
зборó нафти і ãазó, для êонтролю за роботою оêремої
свердловини, за наявністю подачі рідини, а таêож для авто-
матичноãо, або за êомандою з диспетчерсьêоãо пóнêтó,
блоêóвання свердловин або óстатêóвання в ціломó під час
виниêання аварійних ситóацій. Г.в.ó. поділяються: за ме-
тодами вимірювання дебітó рідини — об’ємні, ваãові, ма-
сові; за режимом вимірювання — з почерãовим або одно-
часним підêлюченням свердловин (ãрóпи свердловин); за
числом вимірювальних параметрів — однопараметрові
(дебіт рідини), двопараметрові (дебіт нафти і води або дебіт
нафти і ãазó), трипараметрові (з êонтролем продóêтив-
ності по нафті, ãазó та воді).
ГРЯЗЬОВИЙ ВУЛКАН (САЛЬЗА),  -оãо, -а, ч. (-и, ж.) *
р. ãрязевой вóлêан, сальза, а. mud volcano, air volcano,
macaluba, н. Schlammvulkan m, Salse f  — ãеолоãічні óтво-
рення над тріщинами в осадових відêладах, що вміщають
поêлади ãазó з висоêим тисêом. З ними пов’язане постійне
або періодичне виверження ãрязьових мас, ãорючих ãазів
тощо. Г.в. переважно приóрочені до реãіонів, де ó розрізі
присóтні ãлинисті породи, ãалечниêи, відêлади підводних
зсóвів, ãлини, пісêи та неêонсолідовані осади, тобто поро-
ди, що є хараêтерними для молодих, наприêлад, териãен-
них відêладів. На поверхні Г.в. виражені ó виãляді ãрязьо-
вих êонóсів, що мають êратери, через яêі періодично або
безперервно виêидається ãаз. Оêремі êонóси або ãрóпи
êонóсів можóть займати територію ó десятêи êм2, а їх ви-
сота може сяãати 300-400 м, хоча, яê правило, вона не пе-
ревищóє перших десятêів або êільêох метрів. Діаметр ос-
нови Г.в. — до 5-6 êм. Більшість Г.в., особливо, найбільші
з них, óтворюються ó місцях розвитêó антиêліналей, теê-
тонічних розривів або діапірових сêладоê. Найчастіше Г.в.
виниêають над антиêлінальними стрóêтóрами, ó верхній
частині розрізó яêих заляãає потóжна пачêа спресованих
ãлин. У сóхó поãодó ãлини зневоджóються і розтрісêóют-
ься. Яêщо тріщини досить ãлибоêі, через них починає
виділятися ãаз. У процесі підйомó з надр він змішóється з
ãлиною і пластовою водою, що призводить до óтворення
ãрязі, яêа виêидається на поверхню. У діяльності Г.в. вид-
іляють 2 стадії: еêсплозивнó (êоротêочасна з досить силь-
ними виверженнями) і ãрифоннó (більш тривала і більш
споêійна в проміжêах між виверженнями). Виверження
Г.в. сóпроводжóється потóжними виêидами ãазів (ã.ч. ме-
танó та йоãо ãомолоãів), твердих óламêів та ãрязюêи, яêі
іноді підіймаються на висотó до деê. êм. У ãрифоннó ста-
дію з Г.в. повільно витіêає рідêий брóд, іноді ãóста маса
перем’ятої породи — сопêова бреêчія. Наявність йодó і бро-
мó ó водах Г.в. та сірêоводню в ãазах надає ãрязям цілющих
властивостей. 
Г.в. є в Азербайджані (понад 200), Тóрêменістані, на Та-

мані (Кóбань), в Рóмóнії, Італії, Ірані, М’янмі, Венесóелі,
Новій Зеландії та ін. Найбільші і найефеêтивніші Г.в. зем-
ної êóлі відомі ó районі Баêó на Апшеронсьêомó п-ові (ви-

сотою до 400 м над рівнем моря), ó М’янмі (óзбережжя
Араêан), на о-ві Тринідад. На території Уêраїни є на Кер-
ченсьêомó півострові та прилеãлій аêваторії Азовсьêоãо
моря. В останні роêи виявлені Г.в. на захід та південь Се-
вастополя в аêваторії Чорноãо моря. Серед діючих Г.в.
виділяються з постійно споêійним режимом виверження
та з аêтивними виêидами протяãом êільêох діб, що сóпро-
воджóється вибóхами та лоêальними землетрóсами. Діючі
Г.в. пов’язані з зонами аêтивноãо Південно-Азовсьêоãо
розломó. Аêтивні вóлêани виділяють пари ртóті, вміст
яêої в атмосферномó повітрі під час виверження зростає
на 1-2 порядêи. Аêтивізація Г.в. ó зоні Південно-Азовсь-
êоãо розломó сприяє виниêненню нових островів та мілин
в аêваторії Азовсьêоãо моря та Керченсьêої протоêи. 
Термін Г.в. через подібність ó зовнішніх проявах до

справжньоãо вóлêана вперше застосовано Кóãлером
(1938). Див. таêож пам’ятниêи ãеолоãічні.
ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ БУЛГАНАЦЬКА ГРУПА —
знаходиться на Керченсьêомó п-ові. Продóêти вивержен-
ня вóлêанів — метан, ãлиняна бреêчія з óламêами сидеритó
та ін. порід. Найбільша ãрязьова сопêа Центральне озеро
виêидає до 100 м3 метанó та понад 5000 л ãрязі за добó. До
Г.в.б.ã. приóрочені поêлади борó, бреêчії виêористовóють
при виãотовленні êерамзитó, а ãрязь — ó ліêóвальних
цілях.  В.Г.Сóярêо, В.С.Білецьêий.
ГУДЗОНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р. ãóд-
зонсêая сêладчатость, а. Hudsonian folding; Guronian folding;
н. Hudsonische Faltung f, Guronische Faltung f  — епоха теê-
тонічних деформацій, метаморфізмó і ґранітоóтворення ó
Півн. Америці в êінці ранньоãо протерозою на межі бл.
1750 млн р. томó. Приблизно відповідає пізньоêарельсьêій
епосі Балтійсьêоãо щита. Син. — ãóронсьêа сêладчастість. 
ГУДРОН,  -ó, ч. * р. ãóдрон, а. tar, oil tar, flux; н. Goudron m 
— чорна смолиста маса, що її одержóють після вилóчення
з нафти леãêих та більшості масляних фраêцій. Застосовó-
ють Г. ó виробництві бітóмó, яê дорожньобóдівельний ма-
теріал, яê пом’яêшóвач ó ãóмовій промисловості тощо.
ГУДРОНАТОР,  -а, ч. * р. ãóдронатор, а. tar paver, road oil-
er, oil-tar spreader; н. Goudronieranlage f  — машина для
рівномірноãо розливання під тисêом наãрітих орãанічних
в’яжóчих матеріалів на основі ãóдронó (бітóмів, дьоãтю)
під час бóдівництва або ремонтó шляхів.
ГУМАТИ,  -ів, мн. * р. ãóматы, а. humates (humic acid salts),
н. Humate n pl  — солі ãóмінових êислот, яêі вилóчають з
торфó та бóроãо ãóмóсовоãо вóãілля слабêими водними
розчинами лóãів. Г. — баãатофóнêціональні сполóêи, що
мають різноманітні хімічні та біолоãічні властивості. Ос-
новними напрямêами виêористання Г. є:   ó сільсьêомó
ãосподарстві — яê біоаêтивні сполóêи — реãóлятори ростó
та адаптоãени;   при бóрінні свердловин — яê стабілізатори і
реãóлятори яêості бóрових розчинів;   ó тваринництві та ри-
бальстві — для підвищення стійêості молодняêа та
мальêів ó перші дні життя;   ó бóдівництві — яê пластифіê-
атори та сóперпластифіêатори цементних розчинів;   яê
сêладних мінеральних добрив;   яê стабілізатор та реãóля-
тор хараêтеристиê водовóãільних сóспензій;   яê сировина
для ліêів. У промисловомó масштабі в Уêраїні на Семен-
івсьêомó заводі ãірсьêоãо восêó (м.Олеêсандрія) виробля-
ють ãóмат натрію, яêий під назвою “вóãлелóжний реаґент”
виêористовóють для зниження в’язêості і яê стабілізатор
ãлинистих розчинів при бóрінні свердловин. Ця ж речовина
під назвою “ãóмат натрію” виêористовóється яê біоаêти-
вна речовина в с.ã. В.І.Саранчóê.
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ГУМІНІТУ ГРУПА,  -…, -и, ж. * р. ãóминита ãрóппа, а. hu-
minite group, н. Huminitgruppe f  — термін для позначення
мацералів бóроãо вóãілля, яêі óтворюються з ãóміфіêованих
залишêів рослинноãо матеріалó відмерлих вищих рослин.
Хараêтеризóється чітêо виділеними особливостями біохі-
мічноãо розêладó, стóпеня розêладеності і типó вихідноãо
рослинноãо матеріалó. Г.ã. вêлючає три підãрóпи маце-
ралів: ãóмотелініти, ãóмодетриніти і ãóмоêолініти. За стó-
пенем збереженості стрóêтóри фраãментів тêанин ãóмо-
телініти розділяють на теêстиніт, теêстоóльмініт,
óльмініт та евóльмініт.

Мацерали підãрóпи ãóмодетринітó за óщільненням сêóп-
чень міêрочасточоê ãóміфіêованої речовини поділяють на
атриніт та денсиніт. До підãрóпи ãóмоêолінітó віднесені
мацерали ãелініт та êорпоãелініт. За іншими êласифіêац-
іями, виділяють мацерали за типом тêанин, їх систематич-
ною приналежністю. Г.П.Маценêо.
ГУМІНОВІ КИСЛОТИ,  -их, -лот, мн. * р. ãóминовые êис-
лоты, а. humic acids, н. Huminsäuren f pl  — неплавêі амор-
фні темно забарвлені речовини, входять до сêладó орãані-
чної маси торфó, бóроãо вóãілля і ґрóнтó. За хімічною
стрóêтóрою — висоêомолеêóлярні ãідрооêсиêарбонові
ароматичні êислоти (часто містять таêож êарбонільні й
метоêсильні ãрóпи), яêі óтворюють солі ãóмати. Вміст
Г.ê. ó торфах до 50-60%, землистомó бóромó вóãіллі до
60%, ó щільномó бóромó і перехідномó вóãіллі їх вміст
зменшóється (до порядêó 20-40%), а в бóромó і êам.
вивітреномó вóãіллі сêладає від 0 до 100% орãаніч. маси.
Вміст ó ґрóнті до 10%. За розчинністю ó воді та етанолі
діляться на фóльвоêислоти, ãематомеланові та ãóмóсові
êислоти. Перші розчиняються ó воді, дрóãі — в етанолі,
треті нерозчинні ні ó воді, ні в етанолі. Здатність орãані-
чної речовини торфів, вóãілля, ґрóнтів наêопичóвати ряд
хімічних елементів пояснюється сорбцією, êомплеêсоóтво-
ренням та йонним обміном ó першó черãó з Г.ê. Їх засто-
совóють ó виробництві свинцевих аêóмóляторів, яê стимó-
лятори ростó рослин, сêладові частини добрив, яê êомпо-

ненти розчинів при бóрінні свердловин, антисептиêи для
ліêóвання шêірних захворювань ó свійсьêих тварин.
ГУМІТ,  -ó, ч. * р. ãóмит, а. humite, н. Humit m  — 1. Сил-
іêат маãнію острівної бóдови з додатêовим ãідроêсилом і
флóором — Mg7[(OH, F)2SiO4]3. Сêлад ó % (з родов. Сома,
Італія): MgO — 56,45; SiO2 — 36,63; H2O — 2,45; F — 3,08.
Домішêи: FeO. Синãонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний
вид. Обрис êристалів ізометричний, діжêоподібний. Гóс-
тина 3,20-3,32. Тв. 6. Колір жовтóвато-білий до жовтóва-
то-бóроãо. Блисê сêляний. Рідêісний мінерал, яêий зóстр-
ічається в êонтаêтових óтвореннях серед вапняêів або до-
ломітів. 2. Різновид вóãілля, яêий містить ãóмінові êислоти
й êомплеêсні орãаномінеральні сполóêи. Гóміт –
ãóмóсове вóãілля, що сêладає основó вóãілля виêопноãо.
Належить до ãр. ãóмолітів. Вперше виділене Потоньє
(1908 р.). Являє собою вóãілля, яêе виниêло ã.ч. з
ліãнін-целюлозних тêанин вищих рослин на противаãó
ліптобіолітам та сапропелітам. Син. — вóãілля ãóмóсове.
Розрізняють: ãóміт1 бериліїстий (різновид ãóмітó, яêий

містить до 1 % ВеО); ãóміт1 залізистий (різновид ãóмітó, яêий
містить до 4,5 % FeO).
ГУМІФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãóмифиêация, а. humification, н.
Humifizierung f, Humifikation f  — процес міêробіол. пере-
творення тêанин вищих рослин в ãóмóсові речовини (див.
ãóмóс). Г. відбóвається в ґрóнті ó волоãомó середовищі і
при óтрóдненомó достóпі êисню. Сприятливі чинниêи:
лóжне середовище, наявність азотних сполóê та опти-
мальна для життєдіяльності міêроорãанізмів т-ра; неспри-
ятливі — êисле анаеробне середовище з антибіотиêами. 
ГУМОДЕТРИНІТ,  -ó, ч. * р. ãóмодетринит, а. humodetrin-
ite, н. Humodetrynit m  — мацерали бóроãо вóãілля, яêі
являють собою тонêі частинêи різної форми й стóпеня ãе-
лефіêації розміром менше 10 мêм. Відповідають детри-
товітринітó êам’яноãо вóãілля.
ГУМОКОЛІНІТ,  -ó, ч. * р. ãóмоêоллинит, а. humocollinite,
н. Humocollinit m  — мацерали бóроãо вóãілля ãрóпи ãóмі-
нітó. Являє собою безстрóêтóрнó масó ãóмінітовоãо мате-
ріалó. Відповідає вітроêолінітó êам’яноãо вóãілля.
ГУМОЛІТИ,  -ів, мн. * р. ãóмолиты, а. humolites, liptobiolitic
coals, humus coals, humic coals; н. Humolithe m pl  — ãрóпа
вóãілля виêопноãо, що óтворилося в осн. з продóêтів пере-
творення відмерлих вищих рослин. Відмінності в почат-
êовомó матеріалі, процесах йоãо розêладання і перетво-
рення обóмовили велиêó різноманітність ó міêроêомп-
онентномó сêладі, фіз. і технол. властивостях, хім. сêладі
Г. Хараêтерна особливість Г. — шарóвата теêстóра, а на
поперечномó зрізі — смóãаста стрóêтóра. Шари мають рі-
зний блисê і розрізняються за сêладом мацералів, визнача-
ються яê літотипи та міêролітотипи (ISO 7404-1-84). За
видом початêової речовини Г. поділяють на підãрóпи: ã ó м
і т и (власне ãóмóсове вóãілля), що сêладають осн. масó вóã-
ілля виêопноãо. Початêовим матеріалом тóт є ліãніно-це-
люлозні тêанини рослин. Дрóãа підãрóпа — л і п т о б і о л і
т и, сêладені стійêими êомпонентами вищих рослин. Од-
ночасно за переважанням мацералів одної з ãрóп, — вітри-
нітó, фюзинітó (інертинітó) та ліптинітó, — виділяють
відповідно 4 êласи Г.: ãелітоліти, фюзеноліти, ліпоідоліти
і міêстоãóмоліти (змішаний сêлад без переважання
яêої-небóдь ãрóпи). Існóють таêож  êласифіêації Г. оêре-
мих басейнів. Г.П.Маценêо.
ГУМОТЕЛІНІТ,  -ó, ч. * р. ãóмотелинит, а. humotelinite, н.
Humotelinit m  — мацерали бóроãо вóãілля, яêі являють со-
бою решітêи рослинних тêанин, що збереãли свою стрóê-
тóрó. Відповідають телінітó êам’яноãо вóãілля.

Грóпа ãóмінітó. Підãрóпа ãóмотелінітó та ãóмодетрин-
ітó: а — теêстиніт (а1- поздовжній перетин; а2 — по-
перечний); б — óльмініт; в — евóльмініт. Відбите сві-
тло. Імерсія; ã, д — підãрóпа ãóмодетринітó: ã — ат-
риніт (оêремі óламêи) з пориãелінітом (міêрозерни-

стий); д — дензиніт (щільна речовина). Відбите світло. 
Імерсія. Фото Г.П.Маценêо.
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ГУМУС,  -ó, ч. * р. ãóмóс, а. humus, н. Humus m  — орãані-
чна частина ґрóнтó, яêа óтворюється при ãóміфіêації. Інша
назва — п е р е ã н і й.
ГУМУСОВЕ ВУГІЛЛЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãóмóсовый óãоль, а.
humic coal, н. Humuskohle f  — тверда ãорюча êорисна êопа-
лина орãанічноãо походження (з рештоê вищих рослин).
До ãóмóсовоãо вóãілля належить основна маса бóроãо і
êам’яноãо вóãілля. Див. ãóмоліти.
ГУРОНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -і, ж.  — Див. ãóд-
зонсьêа сêладчастість.
ГУСТИНА,  -и, ж. * р. плотность, а. density, н. Dichte f,
Dichtheit f  — одна з основних хараêтеристиê речовини; чи-
сельно дорівнює масі одиниці об’ємó речовини, тобто це
мiра заповнення об’ємó  речовиною, з яêої сêладається по-
рода. У Міжнародній системі одиниць виражається в êіл-
оãрамах на êóбічний метр (êã/м3). Середня Г. неоднорідн-
оãо тіла визначається за формóлою: ρ = m/V (m — маса, V
— об’єм) і вимірюється в êã/м3. Г. неоднорідної речовини
в певній точці — ãраниця відношення маси тіла до йоãо
об’ємó, êоли об’єм стяãóється до цієї точêи. Г. речовин, яê
правило, зменшóється з ростом температóри і збільшóєт-
ься з підвищенням тисêó. При переході речовини із одноãо
аґреґатноãо станó в інший Г. змінюється стрибêоподібно.
Одна з найважливіших фізичних величин для описó та
оцінêи процесів ãравітаційноãо збаãачення ê.ê. Крім
ãóстини речовини, розрізняють Г. зарядó, Г. імовірності, Г.
стрóмó тощо.
ГУСТИНА ВІДНОСНА,  -и, -ої, ж. * р. плотность
относительная, а. relative density; н. relative Dichte f  — без-
розмірна фізична величина, що дорівнює відношенню
ãóстини речовини, яêа розãлядається, до ãóстини іншої ре-
човини.
ГУСТИНА ГАЗУ ВІДНОСНА,  -и, -…, -ої, ж. * р. плот-
ность ãаза относительная; а. relative density of gas; н. relative
Gasdichte f  — відношення ãóстини ãазó до ãóстини сóхоãо
повітря за нормальних óмов (нормальної температóри 0
°С, нормальноãо тисêó 101325 Па =760 мм рт.ст.) або
стандартних (20 °С; 101325 Па) óмов. Г.ã.в. знаходиться в
прямій залежності від йоãо молеêóляної маси і змінюється
приблизно від 0,5 до 1,2 і більше.
ГУСТИНА ГIДРОСУМIШI,  -и, -…, ж. * р. плотность ãид-
росмеси, а. slurry density, н. Trübedichte f  — маса одиницi
об’ємó ãiдросóмiшi. Стосовно до ãiдротранспортó сипêих
матеріалів (вóãілля тощо) розрiзняють витратнó (на виходi
з трóби) та дiйснó (ó певномó перерiзi трóби) Г.ã., що пояс-
нюється пiдвищеною стосовно до води швидêiстю пере-
мiщення дрiбних частиноê твердоãо матерiалó ó верхнiй
частинi трóбопроводó та зниженою швидêiстю êрóпних
зерен ó нижнiх шарах потоêó (бiля дна трóби).
ГУСТИНА ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ,  -и, -…, ж. * р. плот-
ность ãорной породы, а. rock density, density of rock; н. Ge-
steinsdichte f  — визначається відношенням маси ãірсьêої
породи до її об’ємó (маса одиниці об’ємó породи з óсіма ãа-
зами і рідиною, що містяться в її порах). Г.ã.п. залежить
від їх мінеральноãо сêладó, стрóêтóрно-теêстóрних особли-
востей, пористості, видó речовини, що заповнює пори і
пóстоти (ãаз, нафта, вода), а таêож від óмов óтворення і
заляãання ã.п. Розрізнюють мінералоãічнó Г.ã.п. (відн-
ошення маси висóшених і подрібнених до зниêнення пор
твердих частиноê породи до їх об’ємó),  ãóстинó абсолютно
сóхої породи і ãóстинó породи, заповненої флюїдами (відн-
ошення маси твердої, рідêої і ãазоподібної фаз ã.п. до
об’ємó, що займається цими фазами). Вимірювання Г.ã.п.

на зразêах ведеться ã.ч. ãідростатич. способом, рідше ãам-
ма-ãамма методами. Найчастіше зóстрічається Г.ã.п.
1200-4700 êã/м3. Більш висоêі значення (до 5000 êã/м3) ха-
раêтерні для маãматич. порід, осêільêи їх пористість мала.
Гóстина осадових ãірсьêих порід становить 1200-3000 êã/м3

(найчастіше 1700-2700 êã/м3) і в значній мірі визначається
їх пористістю, волоãістю, фаціально-літолоãіч. і теêтоніч.
чинниêами. Найбільш стійêі значення хараêтерні для хе-
моãенних осадових ã.п. — ґіпсó (2300 êã/м3), анãідритó
(2900 êã/м3), êам. солі (2100-2200 êã/м3), пористість яêих
рідêо перевищóє 2-3%.  
ГУСТИНА ДIЙСНА,  -и, -ої, ж. * р. плотность истинная,
а. real density, in-situ density, in-line density; н. reale Dichte f 
— хараêтеристиêа речовини, яêа êiльêiсно визначається
вiдношенням маси до об’ємó в абсолютно щiльномó станi
(без óрахóвання пор, трiщин).
ГУСТИНА ДІЙСНА СУМІШІ,  -и, -ої, -…, ж. * р. плот-
ность смеси действительная; а. actual density of mixture; н.
reale Gemischdichte f  — ãóстина сóміші, що виражається
через ãазовміст об’ємний дійсний ϕ, а саме

ρϕ=ρ(1-ϕ)+ρã·ϕ , 

де ρ, ρã — ãóстини рідини і ãазó відповідно.
ГУСТИНА НАФТИ ВІДНОСНА,  -и, -…, -ої, ж. * р. плот-
ность нефти относительная; а. relative density of oіl; н. rela-
tive Erdöldichte f  — відношення ãóстини нафти, визначе-
ної при температóрі 20°С, до ãóстини дистильованої води
при температóрі 4°С.
ГУСТИНА ПЛАСТОВОГО ГАЗУ,  -и, …, ж. * р. плот-
ность пластовоãо ãаза; а. density of crude gas; н. Schichtenerd-
gasdichte f  — відношення маси ãазó за пластових темпера-
тóри і тисêó до йоãо об’ємó.
ГУСТИНА ПЛАСТОВОЇ НАФТИ,  -и, …, ж. * р. плот-
ность пластовой нефти; а. density of oil in peace; н. Schich-
tenerdöldichte f  — маса нафти, вилóчена з надр із збере-
женням пластових óмов, в одиниці її об’ємó (êã/м3). Г.п.н.
має звичайно значини 400-800 êã/м3 і зі збільшенням ãа-
зовмістó нафти і температóри зменшóється проти ãóстини
сепарованої нафти на 20-40% і більше.
ГУСТИНА ПУЛЬПИ,  -и, -…, ж. * р. плотность пóльпы, а.
pulp  density, н. Pulpendichte f  — технічний термін, що вжи-
вається в збаãаченні ê.ê. яê міра êонцентрації твердих час-
тиноê ó пóльпі. Вимірюється в ãрамах твердоãо на літр
пóльпи. Іноді замість цьоãо виêористовóють ваãове (масо-
ве) співвідношення твердоãо та рідини Т:Р, приймаючи
твердó фазó за одиницю.
ГУСТИНА РІДИНИ (ГУСТИНА РОЗПОДІЛУ МАСИ
РІДИНИ),  -и, -…, ж. * р. плотность жидêости (плот-
ность распределения массы жидêости); а. liquid density
(density of liquid distribution); н. Flüssigkeitsdichte f (Dichte f
der Verteilung f der Flüssigkeitsmasse f)  — відношення маси
М однорідної рідини до об’ємó V, êã/м3 : . Гóс-
тина неоднорідної рідини в точці просторó, зайнятоãо рід-
иною, виражається яê ãраниця названоãо відношення,
написаноãо для елементарної величини М при прямó-
ванні елементарноãо об’ємó V до нóля (при стяãóванні

об’ємó в точêó): 

ГУСТИНА СУМІШІ ВИТРАТНА,  -и, -…, -ої, ж. * р.
плотность смеси расходная; а. discharge(delivered) density of
mixture; н. Verbrauchsdichte f des Gemisches n  — ãóстина
сóміші, що виражається через ãазовміст об’ємний витрат-
ний β, а саме:

ρ M V⁄=

ρ ∆M
∆V
--------- 
  .

∆V 0→
lim=



305 ГУС — ГЬО

ρ β = ρ (1 − β) + ρã·β ,
де ρ, ρã — ãóстини рідини і ãазó відповідно.
ГУСТИНОМІР,  -а, ч. * р. плотномер; а. densimeter; н. Dich-
temesser m  — прилад для вимірювання ãóстини рідин, ãазів
та твердих тіл, а таêож сипêих речовин. Найпоширеніші
Г. для визначення ãóстини рідин. Вони бóвають: поплав-
êові — ареометри постійної маси або постійноãо об’ємó;
ваãові — основані на безперервномó зважóванні певноãо
об’ємó рідини; ãідростатичні — ãóстина вимірюється за рі-
зницею тисêів двох стовпів рідини різної висоти; радіоі-
зотопні — основані на вимірюванні послаблення пóчêа β–
або γ–променів ó резóльтаті їх поãлинання чи розсіюва-
ння шаром рідини; вібраційні — основані на залежності
резонансної частоти êоливань, що збóджóються в рідині,
від ãóстини рідини; óльтразвóêові — основані на залеж-
ності швидêості звóêó в середовищі від її ãóстини. Радіоі-
зотопний, óльтразвóêовий, вібраційний та інші методи
можóть бóти застосовані для визначення ãóстини твердих
та ãазоподібних речовин. До Г. примиêають прилади для
вимірювання êонцентрації розчинів (спиртоміри, цóêро-
метри, нафтоденсиметри тощо). В.С.Бойêо.
ГУСТОТА (ЩІЛЬНІСТЬ) ТРIЩИН ЛIНIЙНА,  -оти, -…,
-ої, ж. * р. плотность трещин линейная; а. linear density of
fractures; н. lineare Spaltendichte f, lineare Rissdichte f  — вiд-
ношення êільêості трiщин до довжини нормалi, що про-
ведена до поверхонь, яêi óтворюють трiщини. Г.т.л. (або
рiвень трiщинóватостi, частота трiщин, лiнiйна частота)
переважно сêладає 5 — 15 м-1, не перевищóючи 40 м-1 (за
винятêом тонêошарóватих рiзновидiв порiд). Величина,

обернена Г.т.л. — вiдстань мiж трiщинами. Гóстота
мiêротрiщин змiнюється вiд 10 до 100 м-1, а маêротрiщин —
вiд 1 до 10 м-1.
ГЮБНЕРИТ,  -ó, ч. * р. ãюбнерит, а. hubnerite, н. Hübnerit
m  — важливий мінерал вольфрамó. Формóла: Mn[WO4].
Містить (%): MnО — 23,42; WO3 — 76,58. Гóстина 7,1. Тв. 4.
Колір бóрóвато-чорний з червонóватим або фіолетовим ві-
дтінêом. Риса жовтóвато-бóра. Зóстрічається в êварцових
ãідротермальних жилах. Г. — марãанцевистий різновид
вольфрамітó.
ГЮРОЛІТ,  -ó, ч. * р. ãюролит, а. hureaulite, н. Hureaulith m 
— мінерал, водний фосфат марãанцю і заліза. Формóла:
Mn5(H2O)4·(PO4)2·[PO3(OH)]2. За іншими даними формóла
таêа: (Mn, Fe2+)5·H2(PO4)4·4H2O. Частина Mn може заміщ-
атися Fe2+. Синãонія моноêлінна. Гóстина 3,18. Тв. 3-4.
Колір оранжево-червоний, рожево-фіолетовий, рожевий.
Зóстрічається в пóстотах ó трифіліні або продóêтах йоãо
зміни. Знайдений в асоціації з вівіанітом ó пеãматитовомó
êар’єрі Юро (Франція), в асоціації з файрфільдитом, діê-
інсонітом та редінãітом ó Бренвішлі (шт. Коннеêтіêóт,
США) та ін. Рідêісний.
ГЬОГБОМІТ,  -ó, ч. * р. хёãбомит, а. hogbomite, н. Högbomit
m  — мінерал, оêсид маãнію, алюмінію, заліза та титанó.
Формóла: Mg(Al, Fe,Ti)4O7. Синãонія ãеêсаãональна. Ма-
сивні аґреґати чорноãо êольорó з металічним блисêом.
Знайдений ó залізних рóдах ó штаті Нью-Йорê (США) та в
Лапландії (Швеція). Названий на честь шведсьêоãо вче-
ноãо А.Г.Гьоãбома.
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ҐАДОЛІНІЙ,  -ю, ч. * р. ãадолиний, а. gadolinium, н. Gadoli-
nium n  — хімічний елемент, символ Gd, ат. н. 64, ат.м.
157,25; рідêісноземельний метал сріблясто-білоãо êольо-
рó, належить до лантаноїдів. Гóстина 7,895. Застосовóють
ó ядерній техніці для реãóлюючих стержнів ядерних реаê-
торів. Рóдні мінерали: монацит, êсенотим, ґадолініт. Від
прізвища фінсьêоãо хіміêа Ю. Ґадоліна. Див. лантаноїди.
ҐАДОЛІНІТ,  -ó, ч. * р. ãадолинит, а. gadolinite, н. Gadolinit
m  — мінерал, силіêат рідêісних земель, заêисноãо заліза,
ітрію та берилію острівної бóдови, ãрóпи датолітó. Формó-
ла: TR2Fe2Be2Si2O10 або Y2FeBe2[O|SiO4]2. Містить  (%):
Y2О3 — 52; FeО — 14; BeО — 10; SiO2 — 24. Домішêи: Ce2O3,
(Dy, La)2O3, ThO2. Синãонія моноêлінна. Кристали призма-
тичні. Зóстрічаються ó виãляді масивних аґреґатів. Тв.
6,5-7. Гóстина 4-4,65. Блисê сêляний до жирноãо. Колір
чорний, зеленóвато-чорний або êоричневий. Зóстрічаєт-
ься ó ґранітних пеãматитах та чорних пісêах і ґранітах.
Знайдений ó р-нах Коппарберґ та Іттербі (Швеція), Теле-
марê та Вестаґдер (Норвеãія), Бавено (Італія), Льяно
(шт.Техас, США). Рідêісний.
Розрізняють: ґадолініт êальціїстий (різновид ґадолінітó, яêий

містить до 12 % СаО); ґадолініт сêандіїністий (різновид ґадолі-
нітó, яêий містить до1 % Sc2O3); ґадолініт церіїстий (різновид ґа-
долінітó, яêий містить до 23 % Се2О3).
ҐАЛ,  -а, ч. * р. ãал, а. gal, н. Gal n  — одиниця присêорен-
ня сили тяжіння в СГС системі одиниць. 1 Ґ. дорівнює 1
см/сеê2. Від прізвища італійсьêоãо фізиêа Ґ.Ґалілея.
ҐАЛАКСИТ,  -ó, ч. * р. ãалаêсит, а. galaxite, н. Galaxit m  —
мінерал, оêсид марãанцю та алюмінію. Марãанцевистий
різновид шпінелі. Формóла: MnAl2O4. Домішêи Fe2+. Синãо-
нія êóбічна. Тв. 7,5-8. Гóстина 4,04-4,2. Колір червоноãо
дерева до чорноãо. Рисêа червоно-êоричнева. Зóстрічаєт-
ься в асоціації з баãатим марãанцем, в жильних поêладах.
Знайдений ó р-ні Болд-Неб (шт. Півн. Кароліна, США), а
таêож ó префеêтóрі Сіãа (Японія). Дóже рідêісний. За на-
звою м.Ґалаêс (шт. Півн. Кароліна). 
ҐАЛЕНІТ (СВИНЦЕВИЙ БЛИСК),  -ó, ч. (-оãо, -ó, ч.) *
р. ãаленит, а. galena, galenite, lead glance, blue lеad; н. Galenit
m  — 1) Mінерал êласó сóльфідів, PbS. Містить 86,6% Рb.
Домішêи: Se, Ag, Bі, Sb, Sn, Zn, Fe, Cd і ін. Синãонія
êóбічна. Гóстина 7,4-7,6. Тв. 2-3. Колір свинцево-сірий.
Блисê металічний. Риса сірóвато-чорна. Злом ó щільних
масах плосêораêовистий. Елеêтропровідний. Стрóê-
тóра êоординаційна. Важлива рóда свинцю, а таêож рó-
да срібла. Знаходиться в ãідротермальних жилах разом з
іншими сóльфідами. У êонтаêтово-метасоматичних ро-
дов. асоціює зі сфалеритом, піритом, піротином та ін.
Осн. метод збаãачення — флотація, що передбачає от-
римання êонцентратó за êолеêтивно-селеêтивною або
прямою селеêтивною схемою. В Уêраїні є на Заêар-
патті, Донбасі, Уêраїнсьêомó щиті тощо. 2) Сóльфід-се-
ленід свинцю Pb (S, Se). Сêлад і властивості змінюються

від сірчистоãо різновидó PbS до селенистоãо PbSe.  
Розрізняють: ґаленіт-êлаóсталіт (та саме, що ґаленіт); ґаленіт

мідистий (сóміш ґаленітó з хальêозином); ґаленіт селенистий
(різновид ґаленітó, яêий містить 0,5-1,3 % Se, рідêісний).
ҐАЛІЙ,  -ю, ч. * р. ãаллий, а. gallium, н. Gallium n  — хім-
ічний елемент, символ Ga, ат. н. 31; ат.м. 69,73. Срібля-
сто-білий м’яêий метал. Стійêий до дії повітря, води. З
êислотами та лóãами óтворює ґалати. Гóстина твердоãо Ґ.
59,04; рідêоãо — 60,95. Теплота плавлення 29,75 °С,
êипіння 2403°С. Геохімічно близьêий до Al, Zn, Fe. Вміст
ó земній êорі 1,5·10-3мас.%. Єдиний мінерал Ґ. — ґаліт. Ос-
новна маса Ґ. зосереджена в мінералах алюмінію і наêопи-
чóється в нефелінових сієнітах (сер. вміст 0,004%), лóжних
метасоматитах (до 0,02%), боêситах (0,0052%), сфалери-
тах (до 0,018%). У вивержених породах Ga тісно пов’яза-
ний з Al. У ãідротермальних родовищах Ґ. наêопичóється
яê ізоморфна домішêа (до 0,01-0,02%) ó сфалеритах, а в
зоні ãіперãенезó — разом з Al в боêситах (2·10-3-1·10-2%).
Попóтно з Al він вилóчається з боêситів, нефелінових
сієнітів, і попóтно з Zn — з цинêових êонцентратів. Ґ. по-
ряд з ґерманієм є ó вóãіллі êам’яномó. Під час ãазифіêації
вóãілля і йоãо сêраплюванні Ґ. разом з Ge êонцентрóється в
золі виносó.  Понад 90% Ґ. отримóють яê побічний продóêт
з відходів алюмінієвоãо та цинêовоãо виробництва. Засто-
совóють ó виробництві леãêоплавêих сплавів для виãотов-
лення висоêотемператóрних термометрів, оптичних дзер-
êал, ó напівпровідниêовій елеêтроніці, лазерній техніці
тощо. Основні виробниêи — США, Швеція, Канада, Япо-
нія. Від латинсьêої назви Франції — Ґаллія. 
ҐАЛІТ,  -ó, ч. * р. ãаллит, а. gallite, н. Gallit m  — сóльфід
міді і ґалію êоординаційної бóдови — CuGaS2. Сêлад ó %:
Cu — 32,19; Ga — 35,32; S — 32,49%. Синãонія тетраãональ-
на. Ізострóêтóрний з хальêопіритом. Утворює дрібні êсе-
номорфні зерна та міêросêопічні виділення. Гóстина 4,2 і
більше. Тв. 3-3,5. Колір сірий. Риса сіро-чорна. Блисê ме-
талічний. Непрозорий. Виявлений ó родов. Цóмеб (На-
мібія) і Кіпóші (Конãо). Рідêісний.
ҐАЛОН,  -а, ч. * р. ãаллон, а.  gallon, н. Gallone  — міра
об'ємó рідин і сипêих тіл в Анãлії (1 Ґ. = 4,546 л) і США
(для рідин 1 Ґ. = 3,785 л, для сипêих тіл — 4,405 л).
ҐАЛЬВАНІЧНИЙ,  -оãо. * р. ãальваничесêий, а. galvanic, н.
galvanisch  — той, що виêлиêає виниêнення постійноãо
елеêтричноãо стрóмó або стосóється йоãо; ґ. е л е м е н т —
хімічне джерело елеêтричноãо стрóмó. Від прізвища італ-
ійсьêоãо вченоãо Л.Ґальвані.
ҐАЛЬВАНОМЕТР,  -а, ч. * р. ãальванометр, а. galvano-
meter н. Galvanometer n  — прилад для вимірювання невели-
êоãо елеêтричноãо стрóмó, напрóãи й êільêості елеêтриêи.
ҐАНІТ,  -ó, ч. * р. ãанит, а. gahnite, н. Gahnit m  — 1) Мін-
ерал, оêсид алюмінію і цинêó ãрóпи шпінелі. Цинêовиста
шпінель. Формóла: ZnAl2O4. Цинê може заміщатися Fe i
Mn, при цьомó óтворюються êрейтоніт і дислюїт відпо-
відно. Синãонія êóбічна. Кристали оêтаедричні, додеêаед-
ричні або êóбічні. Тв. 7,5-8. Гóстина 4,0-4,62. Колір бла-
êитно-зелений, темно-зелений, сірóвато-зелений до чор-
ноãо. Блисê сêляний. Напівпрозорий. Рисêа сіра. Крих-
êий. Зóстрічається в ґраніт-пеãматитах, êонтаêтово змін-
ених вапняêах або жилах метасоматичноãо заміщення,
пеãматитах. 2) Везóвіан з родов. Геêóм (Швеція).
Розрізняють: ґаніт залізистий (різновид ґанітó, в яêомó цинê

заміщóється двовалентним залізом ó відношенні 1,64:1); ґаніт за-
лізний (різновид ґанітó, в яêомó алюміній заміщóється тривален-
тним залізом); ґаніт маãніїстий (різновид ґанітó, в яêомó цинê за-
міщóється маãнієм); ґаніт маãніїсто-залізистий (різновид ґанітó,
в яêомó цинê частêово заміщений маãнієм і залізом); ґаніт марãан-
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цевисто-залізний (різновид ґанітó, в яêомó цинê частêово заміщ-
ений марãанцем і залізом); ґаніт олов'янистий (лімаїт); ґаніт цин-
êовисто-залізний (ґаніт залізистий; ґаніт залізний); ґаніт цинêо-
висто-марãанцевисто-залізний (ґаніт залізний).
ҐАНОМАЛІТ,  -ó, ч. * р. ãаномалит, а. ganomalite, н. Gan-
omalith m  — мінерал, ãідроêсилсиліêат êальцію та свинцю
острівної бóдови. Формóла: Ca4Pb6Si6O21(OH)2. Домішêи —
до 2,3% MnO. Синãонія ãеêсаãональна. Кристали призма-
тичні. Зернисті аґреґати. Тв. 3. Гóстина 5,7. Блисê алмаз-
ний, сêляний до смолистоãо. Білий, безбарвний до сіроãо.
Знайдений ó êальцитових жилах Лонãбан, Яêобзберґ,
Нордмарê (Швеція), а таêож ó районі Франêліна (шт.
Нью-Джерсі, США). Асоціює з тефроїтом, самородним
свинцем, êальцитом, яêобситом, манãанфілітом. Дóже
рідêісний.
ҐАРНІЄРИТ,  -ó, ч. * р. ãарниерит, а. garnierite, н. Garnierit
m  — мінерал êласó силіêатів, проміжний член в ізомор-
фній серії серпентин Mg6(OH)8[Si4O10] — непóїт
Ni6(OH)8[Si4O10], приховано-êристалічний ніêелистий
різновид хризолітó. Містить 15-45% NiО, до 15% МgO.
Домішêи: Fe, Cr, Al, Mn. Синãонія моноêлінна. Стрóêтóра
шарóвата. Колір від яблóчно-зеленоãо до зеленóвато-жов-
тоãо. Блисê матовий. Іноді жирний на дотиê. Гідрофобний.
Тв. 2,5-3,5. Гóстина 2,3-2,8. На повітрі втрачає водó і роз-
сипається в порошоê. Утворюється при вивітрюванні óль-
траосновних порід. Рідêісний. Зóстрічається в асоціації з
ãалóазитом, тальêом, непóїтом, сепіолітом, опалом, лімо-
нітом. Є родовища на Уралі, в Новій Каледонії. Ґ — сêла-
дова частина силіêатних ніêелевих рóд. (Від імені франц.
ãеолоãа Ж. Ґарньє).
ҐАРОНІТ,  -ó, ч. * р. ãарронит, а. garronite, н. Garronit m  —
мінерал, водний алюмосиліêат натрію і êальцію ãрóпи цеол-
ітó. Сêлад близьêий до філіпситó: NaCa2,5[Al6Si10O32]⋅13,5
H2O. Можливі домішêи: К та Ва. Тісно пов’язаний з філіп-
ситом та жисмондитом. Відрізняється від філіпситó низь-
êим вмістом K2O, а від жисмондитó меншим вмістом СаО,
Al2O3, Н2О. Синãонія тетраãональна. Гóстина 2,13-2,17. Ут-
ворює радіально-променисті аґреґати. Зóстрічається в миã-
далинах олівінових базальтів третинноãо періодó в ãрафстві
Антрим та на сході Північної Ірландії. Іноді асоціює з інш-
ими цеолітами. В Японії в районі ãір Танзава знайдений в
жилах метаморфізованих базальтів і долеритах з шабази-
том та êварцом.
ҐАУС,  -а, ч. * р. ãаóсс, а. gauss, н. Gauss n  — Ґс, Gs, оди-
ниця маãнітної індóêції в СГС системі одиниць (симет-
ричній або ґаóссовій) і СГСМ системі одиниць. 1 Ґс = 10-4

вебера на 1 м2 або 1 Ґс = 10-4 теслам. Від прізвища німецьê-
оãо математиêа К.-Ф. Ґаóсса. 
ҐАУССА КООРДИНАТИ, ҐАУССА СИСТЕМА КООР-
ДИНАТ,  -…, -т, мн., -…, -и, -т, ж. * р. Гаóсса êоординаты,
Гаóсса система êоординат, а. Gaussian coordinates, Gaussian
coordinate system; н. Gauss-Koordinatensystem n  — плосêі
прямоêóтні êоординати в проеêції Ґаóсса  (див. Ґаóсса про-
еêція, система êоординат).
ҐАУССА-КРЮГЕРА КООРДИНАТИ,  -…, -т, мн.  — Див.
Ґаóсса êоординати.
ҐАУССА ПРОЕКЦІЯ,  -…, -ії, ж. * р. Гаóсса проеêция, а.
Gauss projection, н. Gaussprojektion f  — зображення повер-
хні еліпсоїда за óмов: 1) проеêція рівноêóтна (êонформна),
зберіãає рівність відповідних êóтів на поверхні рефе-
ренц-еліпсоїда і на площині проеêції, тобто ця проеêція
зберіãає подібність несêінченно малих фіãóр; 2) початêо-
вий (осьовий) меридіан і еêватор зображóються в пло-
щині проеêції двома взаємно перпендиêóлярними лін-

іями, прийнятими відповідно за осі абсцис і ординат; 3)
масштаб проеêції вздовж осьовоãо меридіана дорівнює 1.
Збільшення масштабó, яêе дорівнює 0 на зображенні нó-
льовоãо меридіана, зростає пропорційно êвадратó відд-
алення від осьовоãо меридіана і для точоê на осі абсцис
(на еêваторі) на êраю шестиãрадóсної зони досяãає 1/800.
Масштаб зображення в проеêції Ґаóсса з достатньою для
праêтичних цілей точністю можна обчислити за формó-

лою  де R — середній радіóс êривизни по-

верхні еліпсоїда в даній точці; ó — плосêа ордината точêи.
Хоча проеêція рівноêóтна, ó сфероїдні напрямêи необ-
хідно вводити поправêи за êривизнó зображення ãеоде-
зичної лінії — перехід від êриволінійноãо зображення до
хорди. В.В.Мирний.
ҐАУССА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ,  -…, -и, -…, ж. * р. Га-
óсса система единиц, а. Gaussian system (of units), н.
Gauss-System n  — система елеêтричних і маãнітних вели-
чин, в яêій основними одиницями є сантиметр, ãрам, се-
êóнда. Діелеêтрична прониêність і маãнітна прониêність
ó Ґ.с.о. — безрозмірні величини, для ваêóóмó вони дорівн-
юють 1. Маãнітні одиниці цієї системи дорівнюють оди-
ницям СГСМ системи одиниць, а елеêтричні — одини-
цям СГСЕ системи одиниць. Ґ.с.о. називають симетрич-
ною СГС системою одиниць. Застосовóється рідêо.
ҐВИНТ,  -а, ч. * р. винт, а. screw, н. Schraube f, Spindel f,
Schraubenspindel f  — 1) Стержень, що має на зовнішній
поверхні спіральнó нарізêó. 2) Частина рóховоãо механі-
змó. У виãляді Ґ. виêонано ãоловний робочий орãан рядó
апаратів та механізмів ãірничої техніêи, напр.: ґвинтовий
сепаратор, ґвинтовий стояê, ґвинтовий шлюз, ґвинтовий
живильниê та ін. 3) У марêшейдерсьêих приладах — мета-
левий стрижень зі спіральним різьбленням і ãоловêою для
обертання навêоло осі.  За призначенням  Ґ. поділяють на
êріпильні, виправлювальні, заêріпні, навідні, під-
німальні, станові, елеваційні.
ҐВИНТОВА НАСОСНА (ПОМПОВА) УСТАНОВКА,
-ої, -ої (-ої), -и, ж. * р. винтовая насосная óстановêа, а.
screw pump plant; н. Schraubenpumpanlage f  — êомплеêс
пристроїв для переміщення рідини; сêладається з насоса
ґвинтовоãо і двиãóна. Застосовóється в нафт. і нафтохім.
пром-сті для переêачóвання нафтопродóêтів (ó т.ч. обвод-
неної і ãазонасиченої в’язêої нафти), ó вóãільній пром-сті в
ãідравліч. системах і для водопіднімання. Наземне ґвинто-
ве óстатêóвання містить в осн. дво-, п’ятиґвинтовий насос
з елеêтродвиãóном або двиãóном внóтрішньоãо зãоряння.
Свердловинна Ґ.н.ó. — одноґвинтовий насос із занóреним
елеêтродвиãóном та системою живлення елеêтрострóмом
(можóть таêож застосовóватися ãідродвиãóни). Найбільш
поширені вітчизняні Ґ.н.ó. мають таêі параметри: триґ-
винтові — подача води 0,11 -111 дм3/с, тисê до 25 МПа,  і
одноґвинтові з подачею 0,16-16,5 дм3/с і тисêом 10 МПа.
Син. — ґвинтове насосне óстатêóвання.
ҐВИНТОВИЙ НАСОС,  -ãо, -а, ч.  — Див. насос ґвинтовий.  
ҐВИНТОВИЙ СЕПАРАТОР,  -ãо, -а, ч.  — Див. сепара-
тор ґвинтовий.
ҐВИНТОВИЙ СТОЯК,  -ãо, -а, ч.  — Див. стояê ґвинтовий.
ҐВИНТОРІЗ,  -а, ч. * р. винторез; а. screw tap, theading tool,
thead-cutting die; н. Schraubenschneider m  — інстрóмент для
нарізóвання ґвинтової або спіральної різі (різьби).
ҐЕЗЕНК,  -ó, ч. * р. ãезенê, а. winze, staple, staple-shaft, н.
Gesenk n, Blindschacht m  — вертиêальна або похила ãірнича
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виробêа, що не виходить безпосередньо на земнó поверх-
ню. Проводяться Ґ. знизó вãорó (на неãазових шахтах) і
зверхó вниз (на шахтах з ãазопиловим режимом). Слóжить
для спóсêання êорисних êопалин і пóстих порід з одноãо по-
верхó шахти на інший, для переміщення людей, провітр-
ювання тощо. Див. таêож сліпий стовбóр. 

ҐЕЙЗЕРИ,  -ів, мн. * р.
ãейзеры, а. geysers, spouting
springs; н. Springquellen f
pl, Geiser m pl  — ãарячі
джерела, що періодично
фонтанóють. Поширені в
районах сóчасноãо і не-
давньоãо вóлêанізмó. Ґ. з
постійною тривалістю
циêлó наз. реãóлярними,
з мінливою — нереãóляр-

ними. Тривалість оêремих стадій циêлó вимірюється ó
хвилинах і в десятêах хвилин, стадія споêою триває від
деê. хвилин до деê. ãодин або днів. Вода, що виêидається
Ґ., відносно чиста, слабêо мінералізована (1-2 ã/л), містить
відносно баãато êремнеземó, з яêоãо біля виходó êаналó і
на схилах óтворюється ґейзерит. Ґ. відомі в Ісландії, Ка-
наді, США, Новій Зеландії, РФ, Японії, Китаї. Існóє ряд
ãіпотез, що пояснюють явище Ґ. За однією з них, необ-
хідною óмовою існóвання Ґ. є живлення їх в приповерхне-
вих частинах êаналó переãрітими водами з т-рою понад
100оС. При підніманні води вãорó по êаналó тисê її мен-
шає і вода заêипає; при цьомó швидêо зростає прóжність
пари, яêа, долаючи тисê води в êаналі, виêидає водó. З по-
чатêом фонтанóвання Ґ. вся вода в êаналі заêипає і вивер-
ãається за рахóноê значноãо збільшення об'ємó пароводя-
ної сóміші. Виêинóта вода, дещо охолоджена, частêово
падає в чашó Ґ. і попадає в йоãо êанал. Більша частина во-
ди просочóється в êанал з бічних порід, наãрівається (а в
ниж. частинах êаналó переãрівається), і знов відбóваються
óтворення пари і виêид пароводяної сóміші. Водяна пара і
ãаряча вода Ґ. можóть бóти виêористані для опалювання
бóдівель, теплиць і роботи енерãетич. óстановоê. 
ҐЕЙЗЕРИТ,  -ó, ч. * р. ãейзерит, а. geyserite, н. Geyserit m,
Kieselsinter m  — 1) Осадова ãірсьêа порода, що óтворюєть-
ся внаслідоê випадання êремнеземó з ґейзерів та інших ãа-
рячих джерел. 2) Мінерал, натічний опал  білоãо або сірóв-
атоãо êольорó. Утворюється  внаслідоê випадання êремне-
земó з ґрейзенів та ін. ãарячих джерел. Рідêісний. Див та-
êож êрем’янистий тóф.
ҐЕЙКІЛІТ,  -ó, ч. * р. ãейêилит, а. geikielite, н. Geikielith m 
— мінерал, титанат маãнію, ãрóпа ільменітó. Формóла:
MgTiO3. Маãній часто заміщається залізом Fe2+ з óтворен-
ням ільменітó. Синãонія триãональна. Габітóс êристалів
товсто-таблитчастий. Гóстина 3,9-4,05. Тв. 5-6. Колір
êоричнево-чорний. Блисê металічний. Рисêа бордова, бó-
ра. Напівпрозорий. Зóстрічається в ãравійних розсипах ра-
зом з дороãоцінними êаменями в р-ні Раêвана і плато Ба-
ланãода (Шрі-Ланêа), Верблюжоãорсьêомó хромітовомó
родовищі (Півд. Урал). Рідêісний.
Розрізняють: ґейêіліт залізистий (різновид ґейêілітó, яêий

містить до 12 % FeО).
ҐЕЛЕНІТ,  -ó, ч. * р. ãеленит, а. gehlenite, н. Gehlenit m  —
мінерал, алюмосиліêат êальцію. Формóла: Ca2Al(AlSi)O7.
AlAl заміщається MgSi з óтворенням аêерманітó. Містить
(%): CaО — 37,55; Al2О3 — 29,88; SiO2 — 26,33. Домішêи:
MgO, Fe2O3, FeO, H2O. Синãонія тетраãональна. Кристали
товсто-таблитчасті, êоротêо-стовпчасті, іноді êóбо-оêта-

едричні. Гóстина 2,9-3,1. Тв. 5,5-6. Колір зеленóватий до
сіроãо і бóроãо. Блисê сêляний. Ґ. — êомпонент фельдшпа-
тоїдних порід. Зóстрічається з везóвіаном, ґросóляром,
êальцитом ó êонтаêтово-метасоматичних óтвореннях се-
ред вапняêів, а таêож ó шлаêах металóрãійних печей. Утво-
рюється за рахóноê вапняêів при їх взаємодії з маãмою ос-
новноãо сêладó (знахідêи в р-ні Сêоóт-Гілл, Півн. Ірла-
ндія). В зоні êонтаêтó вапняêів і долеритів асоціює з авã-
ітом, еãірином, нефеліном, лабрадоритом і перовсьêітом.
Зóстрічається в р-ні Монте-Сомма і Везóвію (Італія).
Рідêісний.
Розрізняють: ґеленіт залізистий (ãіпотетичний êінцевий член

ізоморфноãо рядó Ca2Al [(Si, Al)2O7] — Ca2Fe[(Si, Al)2O7]); ґеленіт
залізний (різновид ґеленітó, яêий містить до 7,76 % Fe2О3 і до 5,66
% Al2O3).
ҐЕМИ,  -ґем, мн. * р. ãеммы, а. gemmary, н. Edelsteine m pl
— дороãоцінні êамені. В óêр. наóêовій термінолоãії термін
“Ґеми” відомий з середньовіччя. Зóстрічається в леêціях
Феофана Проêоповича з натóрфілософії і фізиêи, прочи-
таних в 1705-1709 рр. в Києво-Моãилянсьêій аêадемії.
ҐЕМОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. ãемолоãия, а. gemmology, н. Gem-
mologie f, Edelsteinkunde f  — наóêа про дороãоцінні êамені,
сóêóпність даних про êоштовне і виробне êаміння, ã.ч.
фіз. властивості, особливості хім. сêладó, деêоратив-
но-хóдожні переваãи мінералів і мінеральних аґреґатів,
що виêористовóються в ювелірномó і êаменерізномó ви-
робництві. Ґ. тісно пов'язана з мінералоãією, êристалофіз-
иêою і з ãеолоãією ê.ê. Ґ. зародилася в ранній період існ-
óвання мінералоãії. Перші роботи присвячені дороãоцінн-
омó êамінню, йоãо особливим властивостям і способам яê
відрізнити від підробоê (праці Плінія Старшоãо та в сер.
віêи — Бірóні). В Уêраїні, імовірно, першою працею з Ґ.
є траêтат Ф.Проêоповича “Про êамені й ґеми”
(1705-1709 рр.), де описано ряд дороãоцінних, напівдор-
оãоцінних êаменів, виробноãо êаміння, зоêрема сапфір, ãі-
ацинт, сардій, ґранат, смараãд, адамант, êарбóнêóл,
рóбін, аметист, опал, топаз, берил, êришталь, яшмó. В сó-
часномó виãляді Ґ. сформóвалася до початêó ХХ ст., пі-
сля появи точних методів дослідження мінеральної речо-
вини (поляризаційної оптиêи, рентãенострóêтóрноãо
аналізó, спеêтрометрії та ін.). 
ҐЕНЕРАТОР,  -а, ч. * р. ãенератор, а. generator, н. Genera-
tor m  — пристрій, апарат чи машина, яêі виробляють
яêийсь продóêт (ãаз, лід тощо), елеêтричнó енерãію (Ґ.
елеêтромашинний, радіосиãналів тощо), створюють елеê-
тричні, елеêтромаãнітні, світлові або звóêові сиãнали —
êоливання, імпóльси (напр., ламповий, маãнетронний,
êвантовий, óльтразвóêовий (ґенератор). Ґ. аерозолей —
пристрій, призначений для одержання аерозолей з зада-
ними властивостями (дисперсність, заряд, êонцентрація).
Інша назва Ґ. — давач.
ҐЕНЕРАТОРНИЙ,  -оãо. * р. ãенераторный, а. generator, н.
Generator-  — породжóючий, перетворювальний. Напр.,
ґенераторна лампа — елеêтронна лампа для перетворю-
вання енерãії джерела постійноãо чи змінноãо стрóмó в
енерãію елеêтричних êоливань. 
ҐЕНЕРАТОРНЕ ГАЛЬМУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. ãене-
раторное торможение, а. generator braking; н. generatori-
sches Bremsen n  — один з видів елеêтричноãо ãальмóвання,
напр., в шахтних підіймальних машинах. Ґ.ã. доцільно виêо-
ристовóвати на підіймальних óстановêах з асинхронним
приводом для спóсêó вантажів. Асинхронний двиãóн при
частоті обертання ротора, більшій від синхронної, стає ґе-
нератором, віддаючи елеêтроенерãію в елеêтричнó мережó. 
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ҐЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãенераторный ãаз,
а. generator  gas, producer gas; н. Generatorgas n  — вид ãазо-
подібноãо палива, що йоãо одержóють ó ãазоґенераторах
ãазифіêацією вóãілля, торфó тощо. Сêлад ãазó залежить від
природи палива, типó оêисниêа, температóри процесó та
йоãо технолоãічноãо оформлення. Див. таêож ãазифіêація.
ҐЕНЕРАЦІЇ МІНЕРАЛІВ,  -ій, -ів, мн. * р. ãенерации
минералов, а. generations of minerals  — різні зародження
(поêоління) одноãо і тоãо ж мінералó, розділені перервами
êристалізації. Ґ.м. відбивають історичні зміни
мінералоóтворення.
ҐЕНТГЕЛЬВІН,  -ó, ч. * р. ãентãельвин, а. genthelvite, н.
Genthelvin n  — мінерал підêласó êарêасних силіêатів,
Zn4[BeSiO4]3. Ґ. — сóттєво цинêовий êінцевий член ãрóпи
мінералів із заãальною формóлою Me4[BeSiO4]3S, де Me —
Mn, Fe, Zn. Вміст ВеО 11-13%. За êристалічною стрóêтó-
рою та властивостями близьêий до ãельвінó. Гóстина
3,42-3,70. Тв. 6-6,5. Колір рожевий, рожево-червоний,
жовтий різних відтінêів, рідше блаêитно-зелений, смараã-
дово-зелений, безбарвний. Зóстрічається в пеãматитах,
нефелінових сієнітах з содалітом, манãанільменітом, цир-
êоном, апатитом, ó ґрейзенах — з фенаêітом. Промислово
важливі сêóпчення відомі тільêи в родовищах польово-
шпатових метасоматитів ó асоціації з альбітом, міêроê-
ліном, сидерофілітом, êварцом, цирêоном, êолóмбітом,
вілемітом. Ґ. ó сêóпченнях — берилієва рóда. Збаãачóється
ãравітацією.
ҐЕРМАНІЙ,  -ю, ч. * р. ãерманий, а. germanium, н. Germani-
um n  — хімічний елемент, символ Ge, ат. н. 32, ат. м. 72,59.
Відêритий ó 1886 р. німецьêим хіміêом К.Вінêлером. Ґ. —
êрихêий сріблясто-білий метал. Кристалізóється в êóбіч.
ґратці типó алмазó. Гóстина 5326 êã/м3. Найпоширеніший
напівпровідниê. Металічний Ґ. стійêий на повітрі при êі-
мнатній т-рі і швидêо оêиснюється при т-рі розжарюван-
ня (600-700 °С). Ґ. — розсіяний елемент. Поширеність Ґ. в
земній êорі (1-2)х 10 -4%. Яê домішêа зóстрічається в мінер-
алах êремнію, меншою мірою в мінералах заліза і цинêó.
Власні мінерали Ґ. дóже рідêісні: сóльфосолі — арãіродит,
ґерманіт, реньєрит та ін.; подвійний ãідратований оêсид Ґ.
і заліза — штотит; сóльфати — ітоїт,  флейшерит  та ін.
Пром. значення вони праêтично не мають. Джерелами Ґ.
є поліметалічні рóди, виêопне вóãілля і деяêі типи вóлêано-
ãенно-осадовоãо залізняêó. Осн. ê-ть Ґ. отримóють попóт-
но з підсмольних вод при êоêсóванні вóãілля, із золи енер-
ãетич. вóãілля, сфалеритових і маãнетитових êонцентратів.
Ґ. застосовóють в радіоелеêтроніці і елеêтротехніці яê на-
півпровідниê, в ядерній техніці, приладобóдóванні, ма-
шинобóдóванні і металóрãії. 
ҐЕРСДОРФІТ,  -ó, ч. * р. ãерсдорфит, а. gersdorffite, н.
Gersdorffit m  — мінерал, сóльфід-арсенід ніêелю. Формóла:
NiAsS; Ni може заміщóватися Fe та Co. As заміщóється Sb.
Синãонія êóбічна. Кристали оêтаедричні, êóбооêтаедричні
або пентаãондодеêаедричні. Зóстрічаються пластинчасті
та зернисті аґреґати. Тв. 5,5. Гóстина 5,9. Блисê металі-
чний, срібний до сіро-сталевоãо. Тьмяний. Риса сірóв-
ато-чорна. Крихêий. Непрозорий. Добрий провідниê
елеêтриêи. Ізотропний. Знаходиться в жилах разом з інш-
ими сóльфідами та ніêелевими мінералами. Зóстрічається з
арсенідами ніêелю та êобальтó в ãідротермальних жилах.
Знайдений ó р-ні Шладмінãа (Австрія). Рóда ніêелю.
Розрізняють: β-ґерсдорфіт (різновид ґерсдорфітó, яêий

містить арсенó більше, ніж сірêи).
ҐЕТИТ (ҐЬОТИТ),  -ó, ч. * р. ãетит, а. goethite, acicular iron
ore; н. Goethit m  — мінерал êласó оêсидів та ãідрооêсидів.

Гідрооêсид заліза ланцюжêової бóдови. Хім. формóла:
FeOOH. Теоретична формóла: 89,86% Fe2О3, або 62,86%
Fe і 10,14% Н2О. Праêтично вміст заліза нижчий, а води
вищий. Різновиди, збаãачені водою з вмістом Fe2О3 менше
85%, називають ãідроґьотит. Домішêи: в боêситах Аl, Si,
Ti, Мn, Са і ін.; в зонах оêиснення рóдних родов. — Сu, Pb,
Zn, Cd, Ag, Au; в êорах вивітрювання на основних і óльтра-
основних породах Ni, Co, V, Сã. Різновид Ґ. з підвищеним
вмістом P2O5 (до 2% і більше) — стильпносидерит. Синãо-
нія ромбічна. Гóстина 4-4,4. Тв. 5-5,5. Чорно-бóроãо, чер-
воно-бóроãо, жовтоãо êольорó. Блисê алмазний до напівм-
еталічноãо. Риса бóра з червонóватим відтінêом. Залізна
рóда. Входить до сêладó бóрих залізняêів. Зóстрічається ó
натічних нирêоподібних або сталаêтитових формах ра-
діальноволоêнистої бóдови, таêож óтворює щільні, по-
ристі, ніздрюваті та порошêóваті аґреãати. Дóже рідêо
спостеріãається яê ãідротермальний мінерал ó виãляді ãол-
частих і стовпчастих мінералів. Названо  на честь німецьê-
оãо поета і природодослідниêа Й.-В. Ґете. В Уêраїні є в
Керченсьêомó залізорóдномó басейні та в Криворізьêомó
родовищі. Цінна осадова рóда заліза (рóда болотна) в Лота-
ринãії (Франція) і Ноб-Лейê (Канада).
Розрізняють: ґетит волоêнистий (волоêнистий різновид ґети-

тó); α-ґетит (ґетит); γ-ґетит (лепідоêроêіт).
ҐЕТЧЕЛІТ,  -ó, ч. * р. ãетчеллит, а. getchellite, а. Getchellit
m  — стибієва сóльфосіль арсенó. Формóла: 1. За Є.Лаза-
ренêом: As[SbS3]; 2. За К.Фреєм AsSbS. Сêлад ó % (за
Є.Лазаренêом): As — 25,59; Sb — 41,57; S — 32,84. Синãонія
моноêлінна. Утворює недосêоналі êристали і зерна. Гóс-
тина 3,92. Тв. 1,5-2. Колір темний, êриваво-червоний.
Спайність слюдоподібна. Пластинêи ãнóчêі, але неелас-
тичні. Злом занозистий. Риса оранжево-червона. Блисê на
площині спайності перламóтровий до сêляноãо. В про-
хідномó світлі êриваво-червоний, ó відбитомó —
сіро-білий з ãолóбóватим відтінêом. Виражені êрива-
во-червоні внóтрішні рефлеêси. Виявлений ó êварцових
жилах разом з аóрипіãментом, реальãаром, антимонітом і
êіновар’ю.
ҐІБСИТ,  -ó, ч. * р. ãиббсит, а. gibbsite, gibsite, hydrargillite;
н. Gibbsit m  — 1) Мінерал êласó ãідрооêсидів, Al(OH)3. Тв.
2,5-3. Гóстина 2,4. Гол. мінерал деяêих боêситів. Від амер.
мінер. Дж. Ґіббса (G. Gibbs,1776-1833). Див. ãідрарãіліт. 2)
Паралельна назва мінералó ричмондитó — сóміші ґаленітó,
бляêлої рóди, сфалеритó та ін. 3) Паралельна назва мінер-
алó ãібшитó — різновидó ґранатó.
ҐІЙМЕНІТ,  -ó, ч. * р. ãийменит, а. guilleminite, н. Guillemi-
nit m  — основний водний селеніт барію та óранілó —
Ba[(UO2)3(OH)4(SeO3)2]⋅3H2O. Сêлад ó % (з родов. Мюзо-
нóа, Катанãа, Конãо): BaO — 10,8; UO3 — 64,5; SeO2 —
16,8; Н2О — 7,1. Синãонія ромбічна. Кристали êрихêі, таб-
литчасті, таêож нальоти і шовêовисті маси. Гóстина 4,88.
Колір êанарêово-жовтий. Знаходиться в зоні оêиснення мі-
дно-êобальтовоãо родовища Мюзонóа (Конãо).
ҐІЛЬБЕРТ,  -а, ч. * р. ãильберт, а. gilbert, н. Gilbert n  —
одиниця маãніторóшійної сили й різниці маãнітних по-
тенціалів ó СГС системі одиниць. Від прізвища анãлійсьê-
оãо фізиêа У. Ґільберта.
ҐІПС,  -ó, ч. * р. ãипс, а. gypsum, н. Gips m  — 1)Мінерал
êласó сóльфатів Ca[SO4]⋅2H2O. Містить СаО — 32,54%;
SO2 — 46,51%; H2O — 20,95%. Синãонія моноêлінна. Гóс-
тина 2,3. Тв. 1,5-2,0. Колір білий. Блисê сêляний. Різнов-
иди: ґіпсовий шпат (напівпрозорі êристали); атласний
шпат або óральсьêий селеніт та алебастр (сніжно-білий,
тонêозернистий Ґ.). Ґіпс зóстрiчається в природi ó виãлядi
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êристалiв ãрóботаблетêовоãо (піãóлêовоãо), призматично-
ãо та стовпчиêовоãо різновидів, двiйниêiв типó "лас-
тiвчиний хвiст" та аґреґатiв, серед яêих видiляють
êрóпноêристалiчний, листóватий, волоêнистий та цóêро-
подiбний рiзновиди. Яê домiшêи зóстрiчаються ãлиниста
речовина, êварц, êарбонати, орãаноãеннi сполóêи. Зви-
чайно ґіпс óтворює велиêі пластові осадові поêлади разом
з вапняêами, мерãелями, ãлинами і пісêами. Виниêає таêож
при ãідратації анãідритó і яê вторинний продóêт оêиснення
сірчистих мінералів і сірêи. Крім тоãо, ґіпс зóстрічається яê
перевідêладений матеріал при ãідрохімічних реаêціях. 2)
Осадова ãірсьêа порода переважно з мінералó ґіпсó. Виêо-
ристовóється для одержання ґiпсових в'яжóчих матерiалiв,
яê додатоê до цементiв, а таêож для виãотовлення плит
для внóтрiшньоãо облицювання. Світове виробництво ґі-
псó ó 2001 р. сêладало 116 млн т. Найбільші продóценти:
США, Іран, Канада.
Розрізняють: ґіпс атласний (застаріла назва селенітó); ґіпс во-

лоêнистий (різновид ґіпсó, яêий зóстрічається ó виãляді орієнтов-
аних аґреґатів паралельноволоêнистої бóдови); ґіпс землистий
(різновид ґіпсó, яêий зóстрічається ó виãляді землистих аґреґатів);
ґіпс êістêовий (застаріла назва анãідритó); ґіпс êременистий
(зернистий анãідрит, яêий застосовóється яê деêоративний мате-
ріал); ґіпс êристалічний (різновид ґіпсó, яêий зóстрічається ó виã-
ляді прозорих призматичних êристалів та широêих пластиноê);
ґіпс êóбічний (застаріла назва анãідритó); ґіпс паризьêий (штóч-
на сполóêа, представлена переважно напівãідратом сóльфатó
êальцію — 2СаSO4⋅H2O); ґіпс пінистий (тонêопористий різновид
опалó); ґіпс пойêілітовий (êристали ґіпсó, яêі містять захоплені
при їх рості численні вêлючення êварцó); ґіпс репетецьêий (те са-
ме, що ґіпс пойêілітовий); ґіпс тонêозернистий (білий або леãêо
забарвлений щільний різновид ґіпсó); ґіпс шовêовистий (се-
леніт); ґіпс щільний (різновид ґіпсó, яêий зóстрічається ó виãляді
тонêозернистих, щільних аґреґатів).
ҐІПСОВА КІРКА,  -ої, -и, ж. * р. ãипсовая êорêа, а. gypsum
crust, н. Gipskruste f  — щільні або з êавернами, тверді в сó-
хомó стані êірêи з пóхêих осадових ã.п., зцементованих ґі-
псом або ґіпсом ó сóміші з êарбонатами. Ґ.ê. виниêають ó
аридних і семіаридних областях ó резóльтаті êапілярноãо
підняття збаãачених сóльфатами ґрóнтових вод з їх настóп-
ним випаровóванням. Зóстрічаються ó найбільш безвод-
них р-нах пóстель Півн. Америêи, Сер. та Центр. Азії,
Півн. Африêи та Центр. Австралії. 
ҐІПСОВИЙ ГОРИЗОНТ,  -оãо, -ó, ч. * р. ãипсовый ãори-
зонт, а. gypsic horizon, н. Gipshorizont m  — ãоризонт аêóмó-
ляції ґіпсó в ґрóнті, розташований, яê правило, в середній
або нижній частині ґрóнтовоãо профілю. Містить ґіпс ó
виãляді оêремих êристалів, дрóз або ãнізд різної величини.
ҐІРОЛІТ,  -ó, ч. * р. ãиролит, а. gyrolite, н. Gyrolit m  —
слюдоподібний силіêат êальцію шарóватої бóдови. Формó-
ла: 1) За Є.Лазаренêом: Ca4[(H2O)4(OH)2Si6O15]; 2) За
К.Фреєм: Ca2Si3O7(OH)2·H2O. Сêлад ó % (з родов.
Нью-Альмаден, шт. Каліфорнія, США): CaO — 29,97;
SiO2 — 52,54; Н2О — 14,60. Домішêи: F, Al2O3, Na2O, K2O.
Синãонія ãеêсаãональна. Геêсаãонально-пірамідальний
вид. Кристали пластинчасті, сеêреції радіальнопромени-
стої бóдови. Гóстина 2,34-2,45. Тв. 3-4. Безбарвний. Зóс-
трічається в миãдалинах основних ефóзивних вивержених
порід на баãатьох о-вах вóлêанічноãо походження в Ат-
лантичномó і Тихомó оêеанах, а таêож ó Каліфорнії
(США) разом з апофілітом і цеолітами.
ҐЛАЗЕРИТ,  -ó, ч. * р. ãлазерит, а. glaserite, н. Glaserit m 
— 1. Сóльфат êалію і натрію. Формóла: 1. За Є.Лазарен-
êом: K3Na[SO4]2; 2. За К.Фреєм: (K, Na)3Na (SO4)2. Син-
ãонія триãональна. Дитриãонально-сêаленоедричний
вид. Кристали від тонêо- до товстотаблитчастих з різêо
вираженим триãональним обрисом. Утворює таêож

виêривлені ромбічні форми, листóваті аґреґати, êірочêи.
Гóстина 2,63-2,66. Тв. 2,5-3,5. Колір білий, інêоли синю-
ватий або зеленóватий. Блисê сêляний. Крихêий. Зóстр-
ічається в соляних відêладах, а таêож яê продóêт вóл-
êанічної еêсãаляції в лавах Везóвію. Інша назва — афти-
таліт. Рідêісний. 2. Твердий розчин висоêотемператóрних
форм сóльфатів натрію і êалію.
Розрізняють: ґлазерит амоніїстий (різновид ґлазеритó, яêий

містить до 7 % (NН4)2О); ґлазерит мідний (різновид ґлазеритó,
яêий містить до 2 % CuO).
ҐЛАУБЕРИТ,  -ó, ч. * р. ãлаóберит, а. glauberite, н. Graube-
rit m  — мінерал êласó сóльфатів, сóльфат êальцію та на-
трію острівної бóдови, Na2Сa[SO4]2. Містить (%): Na2О —
22,29;  СaО — 20,16; SO3 — 57,55. Синãонія моноêлінна;
êристали таблитчасті, призматичні, дипірамідальні.
Спайність довершена в одномó напрямі. Тв. 2,5. Гóстина
2,75-2,85. Колір сірий, жовтóватий, бóрий. Блисê сêляний
до восêовоãо. На площинах спайності перламóтровий по-
лисê. Хараêтерний злеãêа солоний присмаê. Слабêороз-
чинний ó воді. Типовий осадовий мінерал морсьêоãо і
озерноãо походження, один з важливих êомпонентів со-
ляних родовищ (напр., Кара-Боãаз-Гол). 
ҐЛАУБЕРОВА СІЛЬ,  -ої, -і, ж.  — мінерал, те ж саме, що
й мірабіліт.
ҐЛАУКОДОТ,  -ó, ч. * р. ãлаóêодот, а. glaucodot, н. Glauko-
dot m, Kobaltarsenkies m  — мінерал êласó сóльфідів, ар-
сенід-сóльфід êобальтó та заліза острівної бóдови. Формó-
ла: (Co, Fe) AsS. Містить (%): Co — 23,8; Fe — 11,3; As —
45,5; S — 19,4. Синãонія ромбічна. Кристали призматичні.
Утворює таêож зернисті аґреґати. Гóстина 6,06-6,16. Тв.
5. Колір олов’яно-сіро-білий до червонóвато-срібно-біло-
ãо. Злам нерівний. Рисêа чорна. Блисê металічний. Крих-
êий. Непрозорий. Анізотропний. Зóстрічається в жильних
ãідротермальних родовищах разом з іншими сóльфідами.
При вивітрюванні переходить ó еритрин і сêородит.
ҐЛАУКОНІТ,  -ó, ч. * р. ãлаóêонит, а. glauconite, сeladon-
green; н. Glaukonit m  — мінерал êласó силіêатів ãрóпи
ãідрослюд. Формóла: (K, Ca, Na)<1(Al, Fe3+, Fe2+, Mn)2[(OH)2

|Al0,35Si3,65O10]. Містить (%): SiO2 — 44-56; Аl2O3 — 3-22;
Fe2O3 — 0-27; FeO — 0-8; MgO — 0-10; K2O до 10%, H2O —
4-10%. Відомі таêож домішêи Li і В. Синãонія моноêлінна.
Гóстина 2,2-2,9. Тв. 2-3. Колір зелений, блисê матовий.
Висоêоãлиноземистий Ґ. називається сêолітом. Хараêтер-
ний для всіх ãеол. систем починаючи з доêембрію. Є од-
ним з осн. мінералів, що виêористовóються для визначен-
ня віêó осадових ãірсьêих порід (К-Аr-методом). Ґ. застосо-
вóється для виãотовлення мінеральних масел та фарб, від-
білювачів, яê сорбент, для виробництва деêоративноãо
бетонó і цементó, в сêляній пром-сті. В Уêраїні є на Под-
іллі, Волині та ін.
Розрізняють: ґлаóêоніт 1М (найпоширеніша політипна мо-

дифіêація ґлаóêонітó з одним паêетом в елементарній êомірці);
ґлаóêоніт 2М1 (політипна модифіêація ґлаóêонітó з двома паêета-
ми в елементарній êомірці, яêі повернóті один відносно одноãо
на 1200); ґлаóêоніт 3Т (політипна модифіêація ґлаóêонітó з трьо-
ма паêетами в елементарній êомірці); ґлаóêоніт маãніїстий (села-
доніт); ґлаóêоніт марãанцевистий (різновид ґлаóêонітó, яêий
містить 1-1,5 % MnO).
ҐЛАУКОФАН,  -ó, ч. * р. ãлаóêофан, а. glaucophane, н.
Glaukophan m  — породотвірний мінерал êласó силіêатів.
Лóжний амфібол ланцюжêової бóдови. Синãонія моноêлінна.
Формóла: Na2Mg3Al3(OH)2[Si8O22]. Домішêи: Fe2+,Fe3+,Са, К.
Містить (%): Na2О — 6,98; MgО — 13,02; Al2О3 — 12,04; SiО2

— 57,73; Н2О — 2,27. Азбестоподібний різновид Ґ. — родó-
сит. Кристали призматичні. Колір темно-синій, безбарвний.
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Тв. 5,5-6,5. Гóстина 3,1-3,3. Спайність довершена за при-
змою. Хараêтерний мінерал ãлаóêофанових і слюдяних
êристалічних сланців. Зóстрічається ó метаморфічних
ãірсьêих породах. Ґлаóêофанові сланці широêо розповсюд-
жені в прибережних ãорах Каліфорнії (США), в ãорах Канто
(Японія), вздовж східноãо óзбережжя Корсиêи та в ряді
р-нів Швейцарсьêих Альп. В Уêраїні є в Кривомó Розі.
ҐЛЕТЧЕР,  -а, ч. * р. ãлетчер, ледниê, а. glacier, н. Gletscher
m  — Див. льодовиê.
ҐЛОБУЛИ,  -л, мн. * р. ãлобóлы, а. globulas, н. Globule m pl
— 1) Заãальна назва дрібних оêрóãлих óтворень. Напр., ла-
теêсó, мінеральних óтворень, оêрóãлі виділення анальцимó
з трахібазальтів Шотландії розміром 0,5-2 мм. 2) Оêрóãлі
виділення анальцимó з трахібазальтів Шотландії розміром
0,5-2 мм, яêі оточені ідіоморфними êристалами піроêсенó
й польовоãо шпатó і містять вêлючення цих мінералів.
ҐЛОБУЛЯРНИЙ,  -оãо. * р. ãлобóлярный, а. globular, н. glo-
bulär, kugelig, kugelförmig, sphär[olith]isch, globulitisch  — êó-
лястий. Ґлобóлярнó стрóêтóрó мають молеêóли деяêих ре-
аґентів, яêі застосовóють для флоêóляції тонêодисперсних
фраêцій перед флотацією вóãілля (напр., латеêси).
ҐМЕЛІНІТ,  -ó, ч. * р. ãмелинит, а. gmelinite, н. Gmelinit m 
— мінерал, водний алюмосиліêат натрію та êальцію êарêас-
ної бóдови ãрóпи цеолітó. Формóла:
(Na2,Ca)4[Al8Si16O48]⋅24H2O. Ca : Na2 = 1 : 1. Містить (%):
Na2О — 3,10…9,13; CaО — 1,23-11,48; Al2О3 — 19,61-21,48;
SiО2 — 46,37-53,71; H2O — 17,98-22,00. Синãонія ãеêсаãо-
нальна або триãональна. Тв. 4,5. Гóстина 2,1. Блисê сêля-
ний. Безбарвний, жовтóватий, зеленóватий або світло-чер-
воний, іноді êриваво-червоний. Кристали ромбоедричні,
біпірамідальні, призматичні або таблитчасті. Зóстрічається
ã. ч. ó миãдалинах базальтів в асоціації з шабазитом, анальци-
мом, левіном, філіпситом, араãонітом та êальцитом. Основні
знахідêи: на плато Антрим (Півн. Ірландія), в шт.
Нью-Джерсі в США, в р-ні мисó Бломідон (Канада),
Берґен-Гілл (США). 
ҐНЕЙС,  -ó, ч. * р. ãнейс, а. gneiss, н. Gneis m  — зерниста
(розмір зерен понад 0,2-0,3 мм) метаморфічна ãірсьêа
порода, що сêладається переважно з польовоãо шпатó, а
таêож êварцó та êольорових мінералів. Дрóãорядні мін-
ерали Ґ.: ґранат, êордієрит, дистен, силіманіт і ін. Аêце-
сорні мінерали: сфен, рóтил, цирêон, апатит, маãнетит,
êарбонати. Хараêтеризóється більш-менш чітêо визна-
ченою паралельно-тонêосмóãастою теêстóрою з пере-
важаючими ґранобластовими та порфіробластовими
стрóêтóрами. За хараêтером первинних порід (стóпенем
метаморфізмó) виділяють параґнейси і ортоґнейси.
Перші óтворюються внаслідоê ãлибоêоãо метаморфі-
змó осадових ã.п., а дрóãі — маãматичних (ã.ч. вóлêані-
чних). За мінеральним сêладом виділяють плаãіоґне-
йси, біотитові, мóсêовітові, двослюдяні, амфіболові,
піроêсенові Ґ. За стрóêтóрою і теêстóрою розрізнюють
Ґ. деревовидні, очêові, стрічêові, листові та ін. Комбін-
овані Ґ. — ґраніто-ґнейси, діорито-ґнейси тощо.
Найбільш типові Ґ. для древніх доêембрійсьêих êомп-
леêсів. Серед них — сірі Ґ., яêі відносять до найдавн-
іших ã.п. Землі. Аêтивне óтворення Ґ. спостеріãалося
2,5-2,0 млрд роêів томó. Гóстина Ґ.-2,65-2,87, по-
ристість 0,5-3,0%, водопоãлинання 0,2 -2,3%. Родовища
Ґ. відомі в Сêандинавії, Канаді, Росії, Уêраїні та ін.
êраїнах. Застосовóють для виробництва щебеню, тротó-
арних плит, яê облицювальний матеріал. Термін ґнейс
введено Л.-Лессінãом (1931 р.).

ҐНЕЙСОВА ТЕКСТУРА,  -ої, -и, ж. * р. ãнейсовая теêс-
тóра, а. gneissic structure; н. gneisige Texture f, Gneistextur f 
— притаманна сланцюватим або розсланцьованим вивер-
женим породам, а таêож ґнейсам, міãматитам, амфібо-
літам. Хараêтерна паралельним орієнтóванням рядó мін-
ералів, черãóванням ó породі смóã і лінз різноãо мінеральн-
оãо сêладó та стрóêтóри. 
ҐОЛДМАНІТ,  -ó, ч. * р. ãолдманит, а. goldmanite, н. Gold-
manit m  — ґранат ванадіїстий — Ca3(V, Fe, Al)2[Si3O12].
Сêлад ó % (з родовища Лаãóна, шт. Нью-Меêсіêо, США):
CaO — 33,3; V2O3 — 18,3; Fe2O3 –5,4; Al2O3 — 4,9; SiO2 —

36,6. Домішêи: MnO, MgO. Синãонія êóбічна. Знайдений в
óраново-ванадієвомó родовищі ó темно-сіромó пісêовиêó
разом з êварцом, слюдою, монтморилонітом і êальцитом.
ҐОН, -а, ч.  — Те ж саме, що й ґрад.
ҐОНАРДИТ,  -ó, ч. * р. ãоннардит, а. gonardite, н. Gonardit
m  — мінерал, водний алюмосиліêат натрію та êальцію ша-
рóватої бóдови, ãр. цеолітів. Формóла:
Na4Ca2[Al8Si12O40]⋅14H2O або (Ca, Na)3[(Al, Si)5O10]2·6H2O.
Містить (%): СаО — 10,0; Na2О — 6,7; Al2О3 — 28,1; SiО2 —
42,3; H2O — 14,1. Синãонія ромбічна (псевдотетраãональна).
Кристали волоêнисті, сфероліти з радіальною бóдовою. Тв.
4-5. Гóстина 2,3. Безбарвний, білий, рожевий або êоричне-
вий. Знайдений ó змінених тóфах на Гавайсьêих о-вах ра-
зом з філіпситом, шабазитом, натролітом і êальцитом. Го-
ловні знахідêи відомі ó Франції та Норвеãії. Дóже рідêісний.
ҐОСЛАРИТ,  -ó, ч. * р. ãосларит, а. goslarite, н. Goslarit m 
— семиводний сóльфат цинêó острівної бóдови — Zn[SO4]
⋅7H2O. Сêлад ó %: ZnO — 28,30; SO3 — 27,84; Н2О — 43,86.
Цинêовистий різновид безперервноãо ізоморфноãо рядó
ґосларитó — епсомітó. Синãонія ромбічна. Псевдотетраãо-
нальний вид. Штóчні êристали призматичні. Звичайно
зóстрічається ó виãляді нальотів, êірочоê, сталаêтитових
та сталаãмітових мас волоêнистої бóдови і щільних, зер-
нистих або волоêнистих аґреґатів. Спайність досêонала.
Гóстина 1,978. Тв. 2-2,5. Безбарвний і прозорий (чисті
êристали). Блисê сêляний, ó волоêнистих відмін шовêо-
вистий полисê. Утворюється в зоні вивітрювання цинêових
родовищ. Рідêісний.
Розрізняють: ґосларит залізистий (різновид ґосларитó, яêий

містить до 6,5 % FeО); ґосларит маãніїстий (різновид ґосларитó,
яêий містить до 4,5 % MgО); ґосларит марãанцевистий (різновид
ґосларитó, яêий містить до 6,5 % MnО); ґосларит мідний (різн-
овид ґосларитó, яêий містить до 7 % CuО).

ҐРАБЕН,  -ó, ч. * р. ãрабен, а. gra-
ben, trough, н. Graben m  — теê-
тонічна форма порóшення заля-
ãання ãірсьêих порід. Являє собою
переважно видовженó ділянêó
земної êори, що опóстилася по
лініях сêидів нижче від навêо-

лишніх діляноê. Гол. причина óтворення Ґ. — виниêнен-
ня розтяãóючих сил на сêлепіннях піднять при їх формó-
ванні. Досяãають ó довжинó деêільêох сотень êм при ши-
рині в десятêи êм.  
ҐРАД (ҐОН),  -а (-а), ч. * р. ãрад (ãон), а. grade, н. Grad m
(Gon n)  — позасистемна одиниця вимірювання плосêоãо
êóта, яêа допóщена міжнародним стандартом для застосó-
вання в ãеодезії та марêшейдерсьêій справі, має міжнароднó
позначêó (...g) і дорівнює π/200 рад. Ділення êола на 400 g
розповсюджене для ãрадóювання лімбів êóтомірних при-
ладів, а таêож для записó та обчислення резóльтатів êóто-
вих вимірювань. Зрóчність виêористання Ґ. поляãає в
можливості йоãо ділення на десяті частêи, передбачені мі-

Рис. Ґрабен.
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жнародною системою SІ. Напр., однó десятó, однó сотó,
однó тисячнó частинó ґрада відповідно називають деци-
ãрад, сантиãрад , міліãрад і ін.
ҐРАДАЦІЙНА ШАРУВАТІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. ãрадацион-
ная слоистость, а. graded bedding, н. Gradationsschichtung f 
— постóпова зміна розмірів зерен ó шарі осадових ãірсьêих
порід від êрóпних внизó до тонêих ó верхній частині шарó.
ҐРАДИРНЯ,  -і, ж. * р. ãрадирня, а. (water-)cooling tower; н.
Gradierwerk n, Gradierhaus n, Kühlturm m
 — спорóда ó виãляді баш-
ти для охолодження води
атмосферним повітрям.
Застосовóється ã.ч. в сис-
темах оборотноãо водо-
постачання промислових
підприємств (зоêрема на
шахтах) та êондиціюва-
ння повітря.
ҐРАДІЄНОМЕТР
(ҐРАДІЄНТОМЕТР) ГРАВІТАЦІЙНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р.
ãрадиенометр ãравитационный, а. gravity gradiometer; н.
Schwerkraftgradiometer n  — прилад для вимірювання ãори-
зонтальноãо ґрадієнта присêорення сили тяжіння. Засто-
совóється при дослідженні залізорóдних та поліметал-
ічних родовищ. Точність вимірювань 7-10 етвеш (1 етвеш
= 1·10-9 с-2), час спостереження — 6 хв. (значно менший,
ніж ó ãравітац. варіометрів).
ҐРАДІЄНОМЕТР (ҐРАДІЄНТОМЕТР) МАГНІТНИЙ,
-а (-а) -оãо, ч. * р. ãрадиенометр маãнитный, а. magnetic gra-
diometer; н. Magnet-Gradiometer n  — прилад для вимірюва-
ння ґрадієнтів веêтора індóêції ãеомаãнітноãо поля в зада-
номó напрямêó. Застосовóється для пошóêів і розвідêи ро-
довищ (боêситів, марãанцевих рóд та ін.), виявлення блоêів
різної намаãніченості ãірсьêих порід.
ҐРАДІЄНТ,  -а, ч. * р. ãрадиент, а. gradient, н. Gradient m 
— міра зростання або спадання в просторі певної фізичної
величини на одиницю довжини. 
ҐРАДІЄНТ МЕТАНОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ,  -а,
-…, ч. * р. ãрадиент метанообильности óãольных шахт, а.
gradient of methane content of coal mines, н. Methanmengengra-
dient m in den Grubenbaue m pl  — приріст середньої відно-
сної ãазовості вóãільних шахт при занóренні ãірничих
робіт ó зонó метанових ãазів. Здебільшоãо вимірюється в
м3/т при заãлибленні на 1 або 100 м.
ҐРАДІЄНТ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ,  -а, -…, ч. * р. ãради-
ент сêалярноãо поля, а. gradient of scalar field, н. Skalar-
feld-Gradient m  — веêтор, проеêціями яêоãо на êоорди-
натні осі є частинні похідні фóнêції, яêа описóє дане поле.
Праêтичне тлóмачення  поляãає в томó, що він визначає
напрям, ó яêомó задане сêалярне поле змінюється най-
швидше. 
ҐРАДIЄНТ ТИСКУ,  -а, -…, ч. * р. ãрадиент давления; а.
pressure gradient; н. Druckgradient m, Druckgefälle n  — втрата
тисêó на одиницi довжини шляхó рóхó рiдини (ãазó).
ҐРАДIЄНТ ТИСКУ ПОЧАТКОВИЙ (ГРАНИЧНИЙ),  -а,
-…, -оãо(-оãо), ч. * р. ãрадиент давления начальный; а. initial
pressure gradient; н. Anfangsdruckgradient m  — ґрадiєнт тис-
êó в пористомó середовищi, яêий створюється на подо-
лання напрóãи зсóвó в’язêо-пластичної рiдини i при яêомó
швидêiсть фiльтрацiї дорiвнює нóлю. Ґ.т.п. визначається

за формóлою:   , де αc — безрозмiрний (стрóê-

тóрний) êоефiцiєнт, що залежить вiд стрóêтóри поровоãо

просторó (αc = 0,0162 — 0,018); τ0 - динамiчна напрóãа зсó-
вó рiдини; k — прониêностi êоефiцiєнт. Для рядó нафтових
родовищ γ = (1,2 — 1,5).10-3 МПа/с.
ҐРАНАТИ,  -ів, мн. * р. ãранаты, а. garnets, н. Granate m pl
— ãрóпа мінералів острівної стрóêтóри. Заãальна формóла
А32+В23+(SiO4)3, де А32+ — Mg, Fe, Са, Мn; В23+ — Аl, Fe, Сr,
V, Мn, Ti4+, Zr4+ і ін. Кам’яні барви (барвінці), напівдор-
оãоцінне êаміння. Вêлючає 15 ізострóêтóрних мінералів,
яêі за хімічним сêладом поділяються на 6 мінеральних
видів: альмандин-піроп, альмандин-спесартин, спесартин-
ґросóляр, ґросóляр-андрадит, óваровіт-ґросóляр і шорломіт.
Синãонія êóбічна. Гóстина 3,51-4,25. Тв. 6,5-7,5. Колір —
від безбарвноãо до чорноãо. В Уêраїні є на Заêарпатті та в
межах Уêраїнсьêоãо щита. Ґ. здавна відомі в Уêраїні-Рóсі.
Осн. метод збаãачення — ãравітаційний і флотацiя. В óêр.
наóê. літератóрі вперше описані в леêції “Про êамені та
ґеми” Ф.Проêоповича, яêа читалася в Києво-Моãилянсь-
êій аêадемії в 1705-1709 рр. Світове виробництво ґранато-
вих êонцентратів зосереджено ó США, Австралії та Індії і
становить бл. 300 тис. т на ріê. У США Ґ. видобóвають при
їх вмісті ó рóді бл. 8%. В Уêраїні є значно баãатші родовища
Ґ. за вмістом êорисноãо êомпонента, напр., Іванівсьêе ро-
довище ґранітó (Поділля), ó ґранітномó відсіві яêоãо
міститься до 27% ґранатів, запаси рóди сêладають понад
25 млн т.
Розрізняють: ґранат бериліїстий (різновид спесартинó, яêий

містить до 0,39 % ВеО); ґранат білий (1. — те саме, що ґросóляр; 2.
— лейцит); ґранат блаãородний (прозорі відміни альмандинó та
піропó); ґранат бобровсьêий (демантоїд); ґранат боãемсьêий (тор-
ãовельна назва піропó з Чехії); ґранат ванадіїстий (різновид ґросó-
лярó, яêий містить до 4,5 % V2O3); ґранат вапнисто-ãлиноземис-
тий (ґранат êальціїсто-алюмініїстий); ґранат вапнисто-залізи-
стий (ґранат êальціїсто-залізистий); ґранат вапнисто-хромистий
(ґранат êальціїсто-хромистий); ґранат везóвійсьêий (застаріла
назва лейцитó); ґранат ãлиноземистий (ґранат, яêий містить ãли-
нозем: ґросóляр, піроп, альмандин, спесартин); ґранат-жад (ґросó-
ляр); ґранат залізисто-алюмініїстий (альмандин); ґранат залізи-
сто- ãлиноземистий (альмандин); ґранат залізний (ґранат, до
сêладó яêоãо входить Fe2O3: êохарит, сêіаãіт, êальдерит, андра-
дит, меланіт); ґранат звичайний (андрадит); ґранат зелений
(óваровіт); ґранат ітріїстий (різновид ґранатó, яêий містить до
1,5-3 % оêсидів рідêісних земель ітрієвої ãрóпи; рідêісний); ґранат
êальціїстий (1. ґросóляр; 2. — андрадит); ґранат êальціїсто-алюм-
ініїстий (застаріла назва ґросóлярó та ãесонітó); ґранат êальції-
сто-залізистий (застаріла назва андрадитó); ґранат êальції-
сто-хромистий (застаріла назва óваровітó); ґранат êолінсьêий
(альмандин із Коліна, Чехія); ґранат лóжний (заãальна зайва назва
для мінералів ãрóпи содалітó); ґранат маãнезіально-ãлино-
земистий (піроп); ґранат маãнезіо-алюмінієвий (піроп); ґранат
маãнезіо-фероалюмінієвий (піроп); ґранат маãніїсто-алюм-
ініїстий (піроп); ґранат маãніїсто-ãлиноземистий (піроп); ґранат
марãанцевистий (спесартин); ґранат марãанцевисто-алюм-
ініїстий (спесартин); ґранат м'ясо-червоний (ãесоніт); ґранат
олов'яний (застаріла назва êаситеритó); ґранат сибірсьêий (аль-
мандин); ґранат сирійсьêий (торãовельна назва альмандинó, при-
везеноãо з Сирії); ґранат сêандіїстий (різновид ґранатó, яêий
містить до 0,2 % Sc2O3); ґранат смоляний (різновид андрадитó
смоляно-чорноãо êольорó); ґранат східний (торãовельна назва
альмандинó, привезеноãо зі Сходó); ґранат тетраедричний (по-
милêова назва ãельвінó); ґранат титановий (різновид андрадитó,
яêий містить до 17,3 % ТіО2); ґранат хромистий (різновид ґрана-
тó з Нижньотаãільсьêоãо дóнітовоãо масивó, яêий містить від
8,80 до 12,29 % Cr2O3); ґранат чорний (заãальна назва андрадитó,
меланітó, ніãринó, шорломітó). Найбільш поширені алюмінієві та
êальцієві ґранати.
ҐРАНІТ,  -ó, ч. * р. ãранит, а. granite; н. Granit m  — ãли-
бинна êисла маãматична ãірсьêа порода, що сêладається
переважно з польовоãо шпатó, плаãіоêлазó, êварцó. Стрóê-
тóра переважно середньо- або ãрóбозерниста. Містить за
об'ємом 30-40% êварцó і 60-70% польовоãо шпатó. Вміст
темноêольорових інґредієнтів не перевищóє 5-10% за
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об'ємом. Дрóãорядні мінерали: біотит, мóсêовіт, літієва
слюда, роãова обманêа, лóжні амфіболи, еãірин, тóрмалін,
топаз, ґранат; аêцесорні — апатит, цирêон, сфен,
ільменіт, ортит та ін. Колір рожевий, сірий, білий, жов-
тий, зелений. Ґ. êласифіêóють на основі мінеральноãо і
хім. сêладó. Розрізняють власне Ґ. (10-65% плаãіоêлазó),
ґранодіорит (65-90%) і плаãіоґраніт або тоналіт,
тронд’ємiт (більше 90%). Середній хімічний сêлад ґранітó
за Р.Делі (%): SiO2 — 70,18; TiO2 — 0,39; Al2O3 — 14,47;
Fe2О3 —  1,57; FeО — 1,78; MnО — 0,12; MgО — 0,88; CaO
-1,99; Na2O — 3,48; K2О — 4,11; Н2О — 0,84; P2О5 — 0,19.
Виділяють серії Ґ.: êалієві, êалієво-натрієві (0,4 4,0) і на-
трієві. Гóстина невивітреноãо ґранітó 2530-2720 êã/м3,
пористість 0,2-4%,  водопоãлинання 0,15 -1,30%, опір
стисненню 100-300 МПа. Ґранітні породи óтворюють ба-
толіти, штоêи, а таêож лаêоліти і міжформаційні поêлади
в сêладчастих областях. Віê інтрóзій Ґ. — від архею до êай-
нозою. Походження Ґ. ãетероãенне. Ґраніти переважають
серед інтрóзивних порід і займають істотне місце в ãеолоãі-
чній бóдові Уêраїни. Велиêі родовища в Уêраїні є в межах
Уêраїнсьêоãо щита: Янцівсьêе (Запорізьêа  обл.), Мало-
êахнівсьêе (Полтавсьêа обл.). Корнинсьêе (Житомирсьêа
обл.), Жежелівсьêе (Вінницьêа обл.), Капóстинсьêе (Кір-
овоãрадсьêа обл.). Виêористовóють яê бóдівельний мате-
ріал, для виãотовлення сêóльптóрних виробів тощо.
ҐРАНІТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãранитизация, а. granitization,
н. Granitisierung f, Granitisation f  — сóêóпність процесів
перетворення різних твердих ãірсьêих порід на породи,
близьêі або тотожні за сêладом і стрóêтóрою з ґранітом.
Розвиваються ó ãлибинних зонах земної êори. Осн. особ-
ливість процесó Ґ. — привнесення SiО2, Na, K, Н2O і ви-
несення Mg, Fe, Са та ін. êомпонентів. Ґ. інтенсивніше
óсьоãо виявлена в ãлибинних ерозійних рівнях ãеосинêл-
інальних поясів — перев. в óмовах амфіболітової і ґранóл-
ітової фацій метаморфізмó. Ґ. в доêембрії мала реãіонал-
ьний хараêтер, в більш молодих формаціях — лоêальний.
В Уêраїні Ґ. пов’язана з доêембрійсьêими товщами. 
ҐРАНІТНИЙ ШАР,  -оãо, -ó, ч. * р. ãранитный слой, а. gran-
ite layer, н. Granitgneisschicht f, granitische Schicht f  — шар
материêової земної êори, виділений за сейсмічними даними
і розташований між осадовим шаром та базальтовим, з
яêим межóє по Конрада поверхні. Ґ.ш. оãолюється в межах
щитів (напр., Балтійсьêий щит). Сêладається ã.ч. з ґранітів
та ґнейсів і ін. метаморфічних та вивержених порід. Син. —
ґраніто-ґнейсовий шар, ґраніто-метаморфічний шар.
ҐРАНІТОВА СТРУКТУРА,  -ої, -и, ж. * р. ãранитовая
стрóêтóра, а. granitic texture; н. Granitstruktur f  — типова
для êристалічно-зернистих ãлибинних ґранітоїдних порід.
Хараêтеризóється ідіоморфізмом êольорових мінералів по
відношенню до польових шпатів і останніх — до різêо êсе-
ноформноãо êварцó. Син. — ґранітоїдна стрóêтóра.
ҐРАНІТОҐНЕЙС,  -ó, ч. * р. ãранитоãнейс, а. gneissoid gran-
ite, н. Granitgneis m, Gneisgranit m  — сланцювата метамор-
фічна ãірсьêа порода, за мінералоãічним сêладом тотожна
з ґранітом. Теêстóра ґнейсоподібна. Стрóêтóра — промі-
жна між ґранітом і ґнейсом. Ряд дослідниêів вважають, що
Ґ. — це ґраніти, що êристалізóвалися в ãлибинних зонах
земної êори при охолодженні маãматич. розплавó в óмовах
направленоãо тисêó або в процесі рóхó маãми. Цим пояс-
нюється паралельне орієнтóвання мінералів. Яêщо ґраніт,
зазнавши метаморфізмó, не втратив ґранітної стрóêтóри,
йоãо наз. оґнейсованим ґранітом. За мінеральним сêла-
дом виділяють  плаãіоêлазові, лóжно-полевошпатові і

двополевошпатові відміни Ґ. Крім тоãо, розрізняють нор-
мальні і лóжні Ґ. Поширені в Уêраїнсьêомó êристаліч.
щиті, а таêож в інших доêембрійсьêих щитах (Балтійсьê-
омó, Алдансьêомó тощо). Виêористовóються яê облицю-
вальний матеріал. 
ҐРАНІТО-ҐНЕЙСОВИЙ КУПОЛ,  -…-оãо, -а, ч. * р. ãра-
нито-ãнейсовый êóпол, а. granite-gneiss dome, н. Granit-
gneissdom m  — оêрóãла, овальна або слабêо видовжена в
плані форма заляãання ґранітів і ґнейсів ó метаморфічних
êомплеêсах. Часто відрізняється зональними розташóван-
ням ã.п., яêі постóпово змінюють одна однó.: в ядрі знахо-
дяться ґраніти, ближче до периферії — ґнейси і міãмат-
ити, потім êристалічні сланці.  
ҐРАНІТОЇДНА СТРУКТУРА,  -ої, -и, ж. * р. ãранитоид-
ная стрóêтóра, а. granitoid texture, н. Granitstruktur f, Grani-
toidenstruktur f  — êрóпноêристалічна стрóêтóра маãматич-
них порід. 
ҐРАНІТОЛИ,  -ів, мн. * р. ãранитолы, а. granitoles, н. Grani-
tole n pl  — водостійêі ґранóльовані вибóхові речовини, до
сêладó яêих входять тротил, амонійна селітра та інші
сêладниêи (амонійна селітра, êапсóльована в тротиловó
оболонêó). Заряди можóть знаходитися до трьох діб ó про-
точній воді і до шести діб на ãлибині до 10 м ó непроточній
воді без поãіршення властивостей. Застосовóють для ви-
садження на міцних і дóже міцних обводнених ã.п. сверд-
ловинними та ін. зарядами. За ефеêтивністю вибóхової
відбійêи аналоãічні ґранóлотолó та алюмотолó. 
ҐРАНОДІОРИТ,  -ó, ч. * р. ãранодиорит, а. granodiorite, н.
Granodiorit m  — ãлибинна êисла маãматична ãірсьêа поро-
да, за мінералоãічним сêладом проміжна між ґранітом і
êварцовим діоритом. На 65-90% сêладається з плаãіоêлазó,
êалієво-натрієвоãо польовоãо шпатó, êварцó, роãової обман-
êи, біотитó, іноді піроêсенó. Аêцесорні мінерали: сфен, апа-
тит, рідше — цирêон і ін. За мінеральним сêладом виділ-
яють Ґ.: авãіт-роãовообманêовий, авãітовий, біотит-роãо-
вообманêовий, біотит-роãовообманêо-авãітовий, біотит-
овий, ãіперстен-біотитовий, роãовообманêовий, піро-
êсен-роãовообманêовий. За стрóêтóрою і теêстóрою
розрізнюють Ґ.: порфірові, рівномірно-, êрóпно-, серед-
ньо-, дрібно-, тонêозернисті, аплітові, пеãматоїдні, міар-
олові, масивні, ґнейсоподібні, смóãасті, плямисті. Ґ. —
ãлибинний аналоã дацитó. Колір зеленóвато-сірий. Гóсти-
на 2,65. Модóль Юнãа 5,8-7,6 Па. Коеф. Пóассона 0,2-0,3;
міцність  на стиснення 100-300 МПа. Ґ. óтворюють інтр-
óзивні тіла, поширені в сêладчастих ãеосинêлінальних поя-
сах,  в аêтивних оêолицях êонтинентів, ó зонах теêто-
но-маãматич. аêтивізації. Ґ. розвинені майже ó всіх райо-
нах, де поширені êислі ãлибинні породи (Урал, Алтай,
Кордільєри, Анди). Поширений ó межах Уêраїнсьêоãо щита. 
ҐРАНУЛИ,  -л, мн. * р. ãранóлы, а.
granules, н. Granülen f pl, Granula n pl 
— дрібні щільні ãрóдочêи бóдь-яêої
речовини, що мають виãляд зерен і
óтворилися з більш дрібних части-
ноê цієї речовини внаслідоê довіл-
ьної (самоґранóляції) або цілеспр-
ямованої ґранóляції (аґреґації) за до-
помоãою сторонньої зв’язóючої ре-
човини або без неї. Див. ґранóлят.
ҐРАНУЛІТ,  -ó, ч. * р. ãранóлит, а.
granulite, н. Granulit m  — метамор-
фічна ãірсьêа порода ґнейсоподібної
теêстóри,  що сформóвалася в óмо-

Ґранóли.
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вах висоêих т-р (понад 700 °С) і тисêó (6-10х108 Па). Мін-
еральний сêлад Ґ.: êварц, плаãіоêлаз, лóжний польовий
шпат, а таêож вêраплення біотитó, ґранатó, êордієритó,
силіманітó, ãіперстенó тощо. Стрóêтóра ґранóлітова, ґра-
нобластова, теêстóра ґнейсова. Виêористовóється яê бóд.
êамінь.
ҐРАНУЛІТИ,  -ів, мн. * р. ãранóлиты, а. granulites, н. Granu-
lite n pl  — вибóхові сипóчі сóміші, до сêладó яêих входять
ґранóльована амонійна селітра, різні нафтопродóêти та
тверді ãорючі речовини (напр., деревне або алюмінієве бо-
рошно). Ґ., не чóтливі до механіч. впливів. Зарóбіжні ана-
лоãи ґранóлітів — сóміші типó AN-FO, алювіти і алюмеê-
си (США), анфомети (Канада), алюмон (ФРН). Застосо-
вóються на підземних та відêритих ãірничих роботах для
рóйнóвання міцних та середньоміцних ã.п.
ҐРАНУЛОМЕТР,  -а, ч. * р. ãранóлометр, а. granulometer,
н. Korngrössenmesser m  — вимірювальний пристрій для ав-
томатичноãо або автоматизованоãо визначення ґранóло-
метричноãо сêладó сипóчих матеріалів. За принципом вим-
ірювання Ґ. поділяють на диференційні та інтеґральні; за
методом вимірювання — на ситові або механічні, мі-
êросêопічні, елеêтронно-оптичні, імпóльсні, êондóêто-
метричні, óльтразвóêові та ін.; за порядêом роботи — на
безперервні (потоêові) і дисêретні (періодичної дії). Сó-
часні Ґ. поєднані з персональними êомп’ютерами, завдя-
êи чомó забезпечóється досêонала і різнопланова обробêа
інформації та її представлення.
ҐРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ,  -оãо, -ó, ч. (від лат.
granulum  — зернятêо) * р. ãранóлометричесêий анализ; а.
screen analysis, granulometric analysis,
particle-size(grain-size) analysis; н. Siebanalyse f, Siebversuch
m, Siebprobe f, Kornanalyse f — 1) Метод визначення вмі-
стó частиноê різноãо розмірó (розмірних фраêцій) ó пóх-
êих осадових породах просіюванням через набір стандар-
тних сит з отворами різних розмірів, а таêож седимента-
цією та міêросêопічними дослідженнями. Для зцемен-
тованих порід має дрóãорядне значення, осêільêи потре-
бóє дезинтеãрації і видалення цементó. Заміняється
підрахóнêом розмірних фраêцій ó шліфі породи. Існóють
різні методи Ґ.а.: ситові (розсіювання на ситі), відмóл-
ювання ó споêійній воді (метод Сабаніна, піпеточний та
ін.), відмóлювання в потоці води (метод Шене), за вим-
ірюванням ãóстини сóспензії (аерометричний) і метод
безперервноãо аналізó шляхом зважóвання під водою
частиноê, що осідають із сóспензії. Див. ситовий аналіз.
2) Кільêісний аналіз співвідношень мінеральних зерен і
частиноê різної величини ó ãірсьêій породі або рóді. 3)
Визначення відносноãо (процентноãо) вмістó твердої
фази бóровоãо розчинó, яêа осідає або проходить через си-
то із певним розміром чарóноê; виêонóють сóхим або
волоãим методом. Див. ситовий аналіз. В.С.Білецьêий,
О.А.Золотêо.
ҐРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. ãранó-
лометричесêий состав, а. granulometric composition, particle
size distribution, gradation composition, grain composition; н.
Kornverteilung f, Korngrößenverteilung f  — êільêісний роз-
поділ зерен за êласами êрóпності. Визначається для
ãірсьêих порід, êорисних êопалин, ґрóнтів, інших мате-
ріалів. У ãеолоãії, ãірн. справі, збаãаченні ê.ê., ґрóнтоз-
навстві, технолоãії бóд. матеріалів і ін. ãалóзях техніêи
застосовóють різні êласифіêації і шêали êласів (фраêцій)
êрóпності. Класи звичайно позначають в мм. У збаãаченні
ê.ê. êласи êрóпніші і дрібніші даноãо розмірó — знаêами

“+” і “—“ відповідно. В табличній формі Ґ.с. представ-
ляють ó виãляді процентноãо вмістó частиноê êожноãо
êласó êрóпності. Графічне зображення Ґ.с. ó виãляді без-
перервної залежності розмірó частиноê від їх вмістó наз.
êривою розподілó. Розрізняють інтеґральні та диферен-
ційні êриві розподілó. За резóльтатами ãранóлометрич-
ноãо аналізó сêладають таблиці, в яêих відображають:
êлас (в мм); вихід оêр. êласів (за масою в êã і в %); сóмар-
ний (êóмóлятивний) вихід “по плюсó”, тобто вихід сó-
марних залишêів на ситі, або “по мінóсó”, тобто сóмар-
ний просів — підрешітний продóêт (ó %). Для ãрафічн-
оãо відтворення даних аналізó таêож виêористовóють
прості, напівлоãарифмічні і лоãарифмічні сітêи. На осі
абсцис відêладають розміри отворів êонтрольних сит, на
осі ординат — сóмарні залишêи. Ґ.с. — один з найваж-
ливiших фаêторiв, що визначають яêість матеріалó при
збаãаченні, яêість вóãільної шихти для êоêсóвання, транс-
портóючó здатність потоêó пóльпи тощо. У ãеолоãії при
оцінці осадових ãірсьêих порід розрізняють валóни велиêі
(понад 500 мм), валóни середні (500–250 мм), валóни др-
ібні (250–100 мм), ãальêó (100–10 мм), ãравій ãрóбий
(10–5 мм), ãравій дрібний (5–2 мм), пісоê ãрóбий (2–1
мм), пісоê середній (0,5–0,25 мм), пісоê дрібний (0,25–
0,1 мм), алеврит (0,1–0,05 мм), порох (0,05–0,005 мм),
ãлинó (до 0,005 мм). Див. таêож ситовий сêлад. В.С.Білец-
ьêий, О.А.Золотêо.
ҐРАНУЛОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. ãранóлометрия, а. granu-
lometry, grading; size grading; н. Granulometrie f,
Kornzusammensetzung f, Kornaufbau m  — визначення відс-
отêовоãо вмістó різних за величиною зерен або їхньої
êільêості ó ãірсьêих породах, ґрóнтах і штóчних матері-
алах. Застосовóють в ãеолоãії, ãірничій справі та збаãаченні
ê.ê. Методи Ґ. розділяють на диференційні та інте-
ґральні. Диференційні методи Ґ.: в ãірн. справі — метод
планіметрії; в ãеолоãії, збаãаченні ê.ê., ãідрометалóрãії —
міêросêопічний, імпóльсний, êондóêтометричний
аналіз. Інтеґральні методи Ґ.: ситовий, ãідравлічний. Для
ãрафіч. представлення даних Ґ. застосовóють ãістоãр-
ами, циêлоãрами, триêóтні діаãрами або сóмарні (êóмó-
лятивні) êриві.
ҐРАНУЛОТОЛ (ҐРАНУЛЬОВАНИЙ ТРОТИЛ),  -ó, ч. *
р. ãранóлотол, а. granulotole, н. granuliertes Trotyl n  — водо-
стійêа вибóхова речовина. Зарóбіжні аналоãи Ґ.: пелетол ó
США і нітропел ó Канаді. Виêористовóється в ãірничій
справі для висадження обводнених ã.п. на наземних родо-
вищах та на аêваторіях. 
ҐРАНУЛЮВАННЯ,  -…, с. * р. ãранóлирование, а. granula-
tion, н. Granulierung f, Granulation f  — дія, власне надання
сипêій речовині форми дрібних частиноê — ґранóл. Ґра-
нóлюють вóãілля, відходи вóãлезбаãачення, рóдні матеріли
тощо.
ҐРАНУЛЯТ,  -ó, ч. * р. ãранóлят, а. granulation product (pel-
let), н. Granulat n  — продóêт ґранóляції, напр., вóãлемасля-
ний ґранóлят — êонцентрат, яêий одержóють при збаãа-
ченні і зневодненні тонêодисперсноãо вóãілля методом мас-
ляної ґранóляції — це моно- або полідисперсний продóêт
êрóпністю від 0,5-0,7 до 7-10 мм.
ҐРАНУЛЯТОР,  -а, ч. * р. ãранóлятор, а. granulator, granu-
lating mill, granulating machine; н. Granulierapparat m,
Granulatformer m, Granulierschirm m, Granulator m  — при-
стрій для ґранóляції (ãрóдêóвання, аґреґації) тонêорозмеле-
них матеріалів. Застосовóється переважно при підãотовці
рóдних êонцентратів, а таêож при масляній ґранóляції
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(аґреґації) вóãілля і термічній ґранóляції вóãільних шламів.
Розрізняють барабанні, êонóсні, стрічêові, вібраційні,
тарільчаті (чашêові) та ін. Ґ. 
ҐРАНУЛЯЦІЯ,  -ії, ж.
* р. ãранóляция, а. gran-
ulation, н. Granulierung
f, Granulation f  — 1)
Резóльтат ґранóлюван-
ня. 2) Процес óтворен-
ня в ґранóляторі з сип-
êоãо або дисперãова-
ноãо ó водномó або ãа-
зовомó (повітряномó)
середовищі дрібноãо
матеріалó ãрóдêованої
маси — ґранóл з засто-
сóванням зв’язóючої
речовини, напр., об-
маслюючих добавоê
(масляна Ґ.), термічної обробêи (термоґранóляція). Мож-
ливе таêож довільне óтворення ґранóл — самоґранóляція.
3) В мінералоãії — те саме, що реêристалізація.
ҐРАПТОЛІТИ,  -ів. мн. * р. ãраптолиты, а. graptolithi-
na,graptolites, н. Graptolithen m pl  — підтип древніх нап-
івхордових тварин. Жили від êембрію до êарбонó в морях.
Залишêи Г. входять ó сêлад морсьêих відêладів.

ҐРАТКИ КРИСТАЛА,
-оê, -а, мн. * р. решетêа
êристалличесêая, а. crystal
lattice, н. Kristallgitter n, Git-
ter n  — 1) Реãóлярна нес-
êінченна система ãеомет-
ричних точоê (вóзлів ґра-
тоê), ідеально періодична
в трьох вимірах просторó;
існóє 14 основних типів
просторових ґратоê. 2)
Геометрично правильне
розташóвання атомів
(йонів, молеêóл), властиве

речовині, яêа перебóває в êристалічномó стані. Просторова
фіãóра (напр., паралелепіпед), ó вершинах яêої розташо-
вані атоми, називається êомірêами êристалічної ґратêи. 
ҐРАУВАККА,  -и, ж. * р. ãраóваêêа, а. grauwacke,
greywacke, greuwacka; н. Grauwacke f  — ãірсьêа порода тем-
ноãо (переважно темно-зеленоãо) êольорó, що óтворилася
в резóльтаті рóйнóвання вивержених, осадових і метамор-
фічних ãірсьêих порід. Сêладається з дрібних зерен. Виêо-
ристовóється яê бóдівельний матеріал.
ҐРАУТИТ,  -ó, ч. * р. ãраóтит, а. groutite, н. Groutit m  —
мінерал, оêсиãідроêсид марãанцю. Формóла: 4[MnO(OH)].
Містить (%): MnO — 80,66%; O — 9,12; H2О — 10,22.  Син-
ãонія ромбічна. Кристали êлиноподібної форми. Тв. 3,5-4.
Гóстина 4,14. Колір чисто чорний. Рисêа темно-êоричне-
ва. Блисê алмазний. Перші знахідêи — в США, шт. Мінн-
есота в асоціації з êварцом, манãанітом, ãематитом та ґьо-
титом. Зóстрічається в шт. Нью-Йорê в жеодах разом з
тальêом, асоційованим з êальцитом і ãеêсаãонітом.  Інша
назва — ґроóтит.
Розрізняють: ґраóтит стибіїстий (різновид ґраóтитó з родови-

ща Франêлін (шт. Нью-Джерсі, США), яêий містить 5,7 % Sb і
56,3 % Mn.
ҐРЕЙДЕР,  -а, ч. * р. ãрейдер, а. grader, н. Planiergerät n,
Bodenhobel m, Strassenhobel m, Planierraupe f  — виймаль-

но-транспортна та (або) землерийно-планóвальна маши-
на, яêою планóють і профілюють земляні насипи, перем-
іщóють і розрівнюють ґрóнт, дорожнобóдівельні матері-
али тощо. Основний робочий орãан ґрейдера — поворот-
ний відвал (щит) з ножами, що ріжóть ґрóнт; допоміжні
орãани — розпóшóвач і бóльдозерний відвал. Ґ. бóвають
причіпні, напівпричіпні і самохідні (автоґрейдери).
Найбільш поширені останні, яêі за масою і потóжністю
двиãóна поділяються на леãêі (9 т і до 80 êВт), середні (13
т, 130 êВт), важêі (19 т, 185 êВт) і особливо важêі (понад
19 т і 185 êВт). В залежності від óмов еêсплóатації авто-
ґрейдери можóть бóти дво- або триосьовими і мати êеро-
вані і ведóчі êолеса на всіх або частині мостів. Яê правило,
автоґрейдери виêонóють з êолісною схемою 1х2х3 або
3х3х2. На Ґ. встановлюють бл. 20 найменóвань робочоãо
обладнання. 
ҐРЕЙЗЕН,  -ó, ч. * р. ãрейзен, а. greisen, н. Greisen m  —
ãірсьêа порода, продóêт пневматоліто-ãідротермальної зм-
іни інтрóзивних, ефóзивних осадових та метаморфічних
ãірсьêих порід переважно êислоãо сêладó. Сêладається пе-
реважно з êварцó та слюди (мóсêовіт, біотит, літієва слю-
да). Крім ãол. мінералів, Ґ. містить: топаз, флюорит, тóр-
малін, берил, рóтил. Зóстрічаються таêож міêроêлін, аль-
біт, андалóзит, ґранати, ãематит, апатит, ãрафіт, фе-
наêіт, ãельвін, бертрандит. Рóдні мінерали Ґ. — воль-
фраміт, молібденіт, бісмóтин, танталіт, пірит і ін. нері-
дêо містяться в пром. êільêостях. Серед Ґ. відомі родов.
рóд вольфрамó, олова, берилію, молібденó, арсенó. Заляãають
Ґ. ó виãляді жил і неправильних за формою діляноê. Вид-
іляють е н д о ґ р е й з е н и,  що заляãають серед ґранітів і
розповсюджóються óãлиб від ґранітної поêрівлі до 300-500
м та  е ê з о ґ р е й з е н и,  що знаходяться серед алюмосил-
іêатних порід ґранітної поêрівлі. 
ҐРЕЙЗЕНІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ãрейзенизация, а. greisening,
greisenization; н. Greisenbildung f  — процес висоêотемпера-
тóрної метасоматичної зміни ґранітних порід при підв-
ищенні аêтивності летêих êомпонентів (флóорó, хлорó, бо-
рó та ін.). При Ґ. спостеріãається заміна польових шпатів
мóсêовітом з óтворенням ґрейзенів. 
ҐРЕЙФЕР,  -а, ч. * р. ãрейфер, а. grab loader, grab (bucket),
clamshell, grapple; н. Greifer m, Klapp(en)kübel m, Krangreifer m 

— широêозахопний пристрій, яêий навішóють на ванта-
жопідіймальні машини й еêсêаватори. Щелепи ґрейфера
для сипóчих матеріалів óтворюють при змиêанні замêне-
ний êівш, а для лісоматеріалів мають виãляд êіãтів. Ґ. при-
значений переважно для захоплювання (зачерпóвання) та 

Тарільчатий (чашêовий) ґранóлятор 
для одержання êотóнів. Діаметр 

чаші 7-7,5 м, її висота 6,5 м, часто-
та обертання 3,5-7 хв-1, êóт нахилó 

45-55°, волоãість шихти 8-9,5%, 
продóêтивність 80-90 т/ãод., маса 

53-63 т.

Рис. Елементарна êомі-
рêа êристалічної  ґратêи.

Рис. Схема ґрейфера: 
1 - êівш; 2 - стріла; 3, 4, 5 - êанати.
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вантаження ãрóдêових і сипêих матеріалів. Ґ. ви-
êористовóється, зоêрема, при проходженні стовбóрів,
проведенні похилих виробоê, породонавантажóвальних
роботах. Найпоширеніші двосеãментні (двощелепні) ґрей-
фери. Поширені таêож Ґ. типó “Каêтóс" (Велиêобританія)
з 8-сеãментним ґрейфером містêістю 0,58 м3; типó “Бе-
ното" (Франція)  з  5-сеãментним ґрейфером містêістю 0,6
м3; типó “Демаã" (ФРН) з 6-сеãментним ґрейфером.
ҐРИНОКІТ,  -ó, ч. * р. ãриноêит, а. greenockite, н. Greenockit
m  — мінерал êласó сóльфідів, сóльфід êадмію êоординаці-
йної бóдови CdS. Містить 78% Cd і домішêó In. Синãонія
ãеêсаãональна. Ізострóêтóрний з вюрцитом. Утворює
êристали розміром 0,5-6 мм і дрóзи. Тв. 3-3,5. Гóстина
4,9-5,0. Колір жовтий, оранжевий, червоний. Риса блисêó-
ча, оранжево-жовта. Блисê алмазний до смолистоãо.
Крихêий. Злом раêовистий. Напівпрозорий, іноді прозо-
рий. Знаходиться ó виãляді нальотів по тріщинах ó зонах
повторноãо сóльфідноãо збаãачення рядó родовищ. Зóстр-
ічається разом зі сфалеритом і вюрцитом, що містять êад-
мій. Знайдений ó цинêово-рóдних родовищах Чехії, США,
Франції. Збаãачóється флотацією і входить до êолеêтив-
них êонцентратів. Названо на честь анãл. лорда Ґріноêа,
що вперше виділив йоãо яê самостійний мінерал.
ҐРОСУЛЯР,  -ó, ч. * р. ãроссóляр, а. grossularite, gooseberry
stone; н. Grossular m  — мінерал êласó силіêатів,
êальцієво-алюмінієвий ґранат. Формóла: Ca3Al2[SiO4]3.
Містить (%): CaО — 37,15; Al2О3 — 24,19; SiO2 — 36,86. Син-
ãонія êóбічна. Гóстина 3,53-3,60. Тв. 6,5-7,5. Безбарвний
або зеленêóватий. Блисê сêляний. Злом нерівний. Про-
зорі, êрасиво забарвлені êристали Ґ. — дороãоцінні êа-
мені IV порядêó. Найбільш цінний Ґ. — оранжевий ãе-
соніт із Шрі-Ланêи, хромовий трав'яно-зелений Ґ. (“па-
êистансьêий смараãд") з Паêистанó і ванадієвий блаêит-
но-зелений тсаворит з Танзанії і Кенії. Ґ. — ювелірна си-
ровина. Зóстрічається звичайно в êонтаêтових вапняêах, а
таêож ó сланцях, нефелінових сієнітах і деяêих êислих ви-
вержених породах. В Уêраїні трапляється в межах Уê-
раїнсьêоãо щита.
Розрізняють: ґросóляр-андрадит (алюмініїсто-залізистий мін-

еральний вид ãрóпи ґранатів — Ca3(Al, Fe)2[SiO4]3; сêлад і власти-
вості змінюються від алюмініїстоãо до залізистоãо різновидó);
ґросóляр ванадіїстий (різновид ґросóлярó, яêий містить понад 4 %
V2O3); ґросóляр-спесартин (êальціїсто-марãанцевистий мінерал-
ьний вид ãрóпи ґранатó — (Ca, Mn)3Al2[SiO4]3; сêлад і властивості
змінюються від êальціїстоãо до марãанцевистоãо різновидó); ґро-
сóляр-óваровіт (алюмініїсто-хромистий мінеральний вид ãрóпи

ґранатó — Ca3(Al, Cr)2[SiO4]3; сêлад і властивості змінюються від
алюмініїстоãо до хромистоãо різновидó).
ҐРУНТ,  -ó, ч. * р. ãрóнт, почва, а. ground, soil, rock; н. Boden
m, Grund m, Erdmasse f  — баãатоêомпонентна, динамічна
система, що вêлючає ãірсьêі породи, верхній природний
шар земної êори, техноãенні óтворення і сêладається з
твердих (тверді мінерали, лід і орãаномінеральні стрóêтó-
ри), рідêих (водні розчини), ãазоподібних (повітря, ãази) і
біолоãічних або живих (маêро- і міêроорãанізми) êомпо-
нентів. В інженерній ãеолоãії — ãірсьêа порода, а таêож
відходи виробничої діяльності, що їх виêористовóють яê
основó, середовище або матеріал для зведення бóдівель та
інженерних спорóд. Виділяють 2 êласи Ґ.: сêельні і дис-
персні.  Сê е л ьн і  Ґ. розділяють на ãрóпи: маãматичні
(ефóзивні та інтрóзивні), метаморфічні, осадово-зцемен-
товані та штóчні. Серед осадово-зцементованих Ґ. виділ-
яють підãрóпó хемоãенних і орãаноãенних Ґ. (êременисті,
êарбонатні, сóльфатні і ãалоїдні) та підãрóпó óламêових
зцементованих Ґ. (êрóпноóламêові, піщані, пилóваті і
ãлинисті). Клас диспер сних  Ґ. вêлючає осадові незце-
ментовані і штóчні Ґ. Перші поділяють на незв'язні і
зв'язні Ґ. Штóчні Ґ. êласифіêóють за способом перетво-
рення породи в сêельний ґрóнт, що визначається в осн.
особливостями вихідних порід. Ця ãрóпа вêлючає штóчно
змінені, óщільнені, êóльтóрні шари, насипні і намивні Ґ.
Оêремий êлас порід — мер зл і  ґ р óнти  . Крім заãальної
êласифіêації Ґ., є ряд спеціальних êласифіêацій на основі
сêладó, бóдови, станó або оêр. властивостей Ґ., реãіональні
та ãалóзеві êласифіêації. Серед найважливіших властивостей
Ґ. виділяють фізичні (ãóстина, щільність, теплопровідність,
елеêтропровідність, маãнітні властивості, діелеêтрич. про-
ниêність і ін.), фіз.-хім. (розчинність, адсорбц. і êороз. влас-
тивості, здатність набóхати (набряêливість), êлейêість, плас-
тичність та механічні властивості (прóжність, заãальна де-
формівність, стисливість, міцність на одноосьове стиснен-
ня, на розрив, опір зсóвó, реолоãічні властивості). 
ҐРУНТОВИЙ НАСОС (ПОМПА),  -оãо, -а, ч. (-и, ж.) * р.
ãрóнтовый насос, а. dredge pump,  suction dredge,  slurry pump;
н. Erdpumpe f, Schlammpumpe f  — машина для переêачóван-
ня напірними трóбопроводами ãідросóміші з розмірами
частиноê твердої фази до 400 мм. Ґ.н. встановлюється на
землесосних снарядах та óстановêах, виêористовóються на
збаãач. ф-êах. Перший Ґ.н. виãотовлений ó Франції в 1859
р. для землесосноãо снаряда. Розрізняють Ґ.н. з ãоризон-
тальним або вертиêальним  валом (останні застосо-
вóються рідêо, в особливих óмовах). Виãотовляють Ґ.н.
трьох типів — з нормальним, збільшеним на 15%, збільш-
еним на 25% розміром перетинó проточноãо траêта. Ви-
пóсêають Ґ.н. продóêтивністю до 12000 м3/ãод. по воді і
напором до 90 м. 
ҐРУНТОВІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. ãрóнтовые воды; а.
ground water; н. Grundwasser n   — ãравітаційні підземні води
першоãо від поверхні Землі постійноãо водоносноãо ãори-
зонтó, що заляãають на першомó водонепрониêномó шарі
земної êори і óтворюються ã.ч. за рахóноê інфільтрації
(просочóвання) атмосферних осадів і вод річоê, озер, во-
досховищ, зрошóвальних êаналів та шахтових водов-
ідвідних êанав. До них належать óсі неãлибоêо залеãлі без-
напірні або з місцевим напором підземні води, яêі дренó-
ються ãідроãрафічною сітêою і формóють ґрóнтовий стіê.
У системі вертиêальної зональності підземних вод вони
займають верхній ярóс і належать до зони інтенсивноãо
або вільноãо водообмінó. Режим їх тісно пов’язаний з
ãідрометеоролоãічними фаêторами (температóра повітря,

Рис. Схема роботи двоêанат-
ноãо ґрейфера: а - розванта-
ження; б - опóсêання на ма-
теріал; в - захват матеріалó; 

ã - піднімання.

Рис. Ґрейферний навантажó-
вач: 1 - лопаті; 2 - пневма-
тичний затвор; 3 - пневма-
тичний підйомниê; 4 - водило; 

5 - рóêоятêа óправління.
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атмосферний тисê та êільêість атмосферних осадів). Роз-
поділ Ґ.в. за територією підпорядêовóється êліматичній
зональності. Для Ґ.в. хараêтерна ãідрохімічна зональність,
яêа поляãає в збільшенні з півночі на південь в європейсь-
êій частині ãлибини заляãання та мінералізації води. За
óмовами формóвання хімічноãо сêладó Ґ.в. можна виділ-
ити дві зони: а) зонó Ґ.в. вилóãовóвання; б) зонó Ґ.в. êонти-
нентальноãо засолення. Води першої зони формóються в
областях надлишêовоãо зволоження або в областях помі-
рно волоãих, але ще хараêтеризóються наявністю добре
прониêних порід, висоêою динамічністю та аêтивним
дренажем. Мінералізація Ґ.в. цієї зони здебільшоãо не пе-
ревищóє 1 ã/дм3. Води дрóãої зони формóються в óмовах
аридноãо êліматó звичайно на територіях пóстель, напі-
впóстель та сóхих степів. У таêих районах спостеріãається
значно більша різноманітність типів хімічноãо сêладó і ó
зв’язêó з цим зóстрічаються прісні, солонóваті та солоні
води ãідроêарбонатно-сóльфатні, сóльфатні, сóльфат-
но-хлоридні та хлоридні. Ґрóнтові води — джерело водо-
постачання. В.Г.Сóярêо.
ҐРУНТОЗНАВСТВО,  -а, с. * р. ãрóнтоведение, а. soil sci-
ence, pedology, soil and rock engineering; н. Bodenkunde f , Bo-

denforschung f, Grundkunde f  — наóêа про ґрóнти,  розділ
інженерної ãеолоãії, що вивчає сêлад, бóдовó і властивості
ґрóнтів, заêономірності їх формóвання і розвитêó. Ґ. поча-
ло розвиватися в ХVІІІ ст. і сформóвалося яê наóêа в ХІХ
ст. Ґ. поділяється на заãальне, ãенетичне і реãіональне. За -
ã а л ьне  Ґ. розãлядає сêлад і бóдовó ґрóнтів яê баãатоêом-
понентних, динамічних систем, природó і заêономірності
формóвання їх властивостей. Теоретичний базис — вчення
про формóвання сêладó, бóдови і властивостей ґрóнтів ó
процесі літоãенезó і петроãенезó внаслідоê сêладних фазо-
вих взаємодій. Гене тичне  Ґ. вивчає залежність особли-
востей сêладó, бóдови і властивостей ґрóнтів від óмов їх óт-
ворення. Ре ã і он ал ьне   Ґ.  вивчає ґрóнти реãіонів, заêо-
номірності мінливості їх сêладó, бóдови і властивостей. Ґ.
виêористовóє досяãнення фізиêи, хімії, математиêи і ме-
ханіêи, тісно пов'язане з ін. розділами інж. ãеолоãії і сóмі-
жних ãеол. наóê (ãідроãеолоãією, мерзлотознавством, петро-
лоãією, літолоãією, ін.). В Уêраїні проблеми Ґ. розробляє,
зоêрема,  Інститóт ґрóнтознавства та аãрохімії.
ҐРУНТОНОС,  -а, ч. * р. ãрóнтонос, а. sampler, soil sampler,
sample taker; н. Bohrlochkernentnahmegerät n, Kernheber m  —
пристосóвання для відборó зразêів при бóрінні пóхêих
ґрóнтів — пісêó, ãлини, сóãлинêó, сóпісêó тощо. Являє со-
бою тонêостіннó сталевó трóбêó, яêа приґвинчóється до
бóрових штанã. 
ҐРЮНЕРИТ,  -ó, ч. * р. ãрюнерит, а. grunerite, н. Grünerit
m  — мінерал, ãідроêсилалюмосиліêат заліза, залізи-
сто-маãніїстий амфібол ланцюжêової бóдови, ãр. ам-
фіболів. Формóла: 2[Fe72+Si8O22(OH)]. Інша версія хім. фор-
мóли (Є. Лазаренêо): (Fe2+, Mg)7[(OH)]|Si4O11]2. Домішêи:
СаО, Fe2O3, Na2O, MnO, K2O. Містить (%): FeO — 38,16;
MgO — 5,53; SiO2 — 48,96; H2O — 2,5. Синãонія моноêлі-
нна. Гóстина 3,1-3,6. Тв. 5-6. Колір темно-зелений, бóрий,
безбарвний або тьмяно-зелений. Зóстрічається в êонтаê-
тово- та реãіональнометаморфізованих баãатих залізом
êременистих первинно-осадових породах. Асоціює з аль-
мандином, фаялітом та ãеденберґітом. Знайдений ó заліз-
орóдних формаціях США (шт. Мічіãан та Міннесота).
Розрізняють: ґрюнерит марãанцевистий (різновид ґрюнеритó,

яêий містить до 9 % MnO).
ҐУМІТ,  -ó, ч. * р. ãóммит, а. gummite, н. Gummit m  — 1)
Колоїдна сóміш ãідрооêсидів óранó й свинцю; 2) Галóазит;
3) Ґóміт ванадіїстий — êолоїдна сóміш ãідрооêсидів óранó
й свинцю з домішêою ванадію; 4) Ґóміт торіїстий — êолоїд-
на сóміш ãідрооêсидів óранó й свинцю з домішêою торію.

Рис. Зміна рівня ґрóнтових вод в різні пори роêó: а) сезон 
дощів; б) сóхий сезон.
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ДАВАЧ,  -а, ч.* р. ãенератор, датчиê, а. generator, н. Geber
m, Signalgeber m, Impulsgeber m  — пристрій для ґенерації
або перетворення сиãналів, банêів даних тощо. Напр., Д.
імпóльсів, Д. яê сóêóпність апаратних засобів для êерóван-
ня і синхронізації оêремих пристроїв і елементів ЕОМ, Д.
часó – елеêтронний ãодинниê, пристрій для вимірювання
інтервалів часó (в системі ЕОМ). Вживається в значенні
ґенератор, датчиê.
ДАВИДИТ (ДАВІДИТ),  -ó, ч. * р. давидит, а. davidite, н.
Davidit m  — мінерал, сêладний оêсид рідêісноземельних еле-
ментів, титанó, заліза та ін. з ãрóпи êричтонітó. Формóла:
АМ21О38, де А — TR, Fe2+, Mg, U тощо. М — Ti, Fe3+ тощо.
Синãонія триãональна. Тв. 5. Гóстина 4,3-4,9. Блисê напі-
вметалічний до смолистоãо. Майже непрозорий. Колір
чорний, в тонêих сêолах êоричневий. Зóстрічається ó пеã-
матитах і ãідротермальних родовищах. Основні місця
знахідоê — в Австралії та Мозамбіêó. Виявлений в шт.
Аризона (США) та в Норвеãії. Асоціює з рóтилом та ільме-
нітом. Важлива частина деяêих óранових рóд. 
ДАВСОНІТ,  -ó, ч. * р. давсонит, а. dawsonite, н. Dawsonit
m  — мінерал, ãідроêсилêарбонат натрію та алюмінію ост-
рівної бóдови. Формóла: 4[NaAlCO3(OH)2]. Містить (%):
Na2О — 21,53; Al2О3 — 35,40; CO2 — 30,56; H2О — 12,51.
Синãонія ромбічна. Гóстина 2,4. Тв. 3. Колір білий, безбар-
вний. Утворює тонêі êірочêи та розетêи від плосêовитяã-
нóтих до ãолчастих êристалів. Блисê сêляний. Прозорий.
Низьêотемператóрний ãідротермальний мінерал. Утво-
рюється внаслідоê рóйнóвання силіêатів. Асоціює з êаль-
цитом, доломітом, піритом, флюоритом, ґаленітом та
êварцом. Рідêісний.

ДАЙКА,  -и, ж. * р.
дайêа а. dike, dyke; н.
Gesteinsgang m, Eruptiv-
gang m  — пластопод-
ібне маãматичне тіло з
êрóтим падінням, об-
межоване більш чи
менш паралельними
площинами. Потóж-
ність Д. змінюється від
частоê до десятêів м,
протяжність від 1 м до
500 êм. За походжен-
ням розрізняють: е н д
о ã е н н і Д., óтворені
маãмою, що прониêла з
ãлибини і заповнила
тріщини в земній êорі; е
ê з о ã е н н і — тріщ-
ини, заповнені осадо-
вим матеріалом (не-

птóнічні Д.); м е т а д а й ê и, сêладені ã.п., що óтворилися
шляхом метасоматичноãо заміщення. Часто Д. з'являють-
ся на земній поверхні ó виãляді ãребеня або стіни, звичай-
но з добре вираженою оêремістю. За формою і óмовами
заляãання виділяють Д.: інтрамаãматичні, ãіпомаãматичні
(плóтонічні), за типом просторовоãо розміщення: ãрóпові
(пояси дайоê), радіальні і êільцеві; за внóтр. бóдовою і
способом виêонання: Д. заміщення, сêладні, Д. течії, еêс-
плозивні.
ДАКІАРДИТ,  -ó, ч. * р. даêиардит, а. dachiardite, н.
D’Achiardit m  — мінерал, водний алюмосиліêат êальцію,
êалію, натрію з ãр. цеолітів êарêасної бóдови. Сêлад
близьêий до: (Са, K2, Na2) [Al4Si18O45]⋅14H2O. Містить (%):
Na2О — 1,8-2,1; K2O — 2,7-3,3; CaO –5,8-6,5; Al2O3 — 11,8;
SiO2 — 62,6; H2O — 14,6. Синãонія моноêлінна. Тв. 4-5.
Гóстина 2,16. Безбарвний. Прозорий. Рідêісний. Відомий
з ґраніт-пеãматитів Сан-Перо, Кампо, Ельба, із порфіри-
тів Швейцарсьêих Альп та з базальтів на півд.-заході шт.
Вашинãтон, а таêож ó шт. Ореãон (США). 
ДАКІЙСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. даêийсêий ярóс, а.
Dacian n, н. Dak n  — ярóс середньоãо пліоценó ó Рóмóнії.
Відповідає êімерійсьêомó та низам êóяльницьêоãо ярóсів
Чорноморсьêоãо басейнó. 
ДАЛЕКИЙ ТРАНСПОРТ ГАЗУ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. даль-
ний транспорт ãаза; а. long-range gas transfer, long-distance
transport of gas; н. Gasfortleitung f  — єдина технолоãічна
система для транспортóвання велиêих êільêостей ãазó
природноãо з районó видобóвання або виробництва до пóн-
êтів споживання, розміщених на дóже велиêій відстані;
протяжність трас Д.т.ã. — деêільêа тисяч êм. Синонім —
маãістральний транспорт ãазó. Див. ãазопровід маãістрал-
ьний. 
ДАЛЕКОМІР,  -а, ч. * р. дальномер, а. telemeter, range find-
er; н. Entfernungsmesser m, Streckenmeßgerät n, Telemeter n  —
прилад для вимірювання відстаней до об’єêтів. За принци-
пом дії Д. поділяються на дві основні ãрóпи: 1. Оптичні Д.
(задача визначення відстаней таêими Д. зводиться до вир-
ішення задачі рівнобедреноãо триêóтниêа за відомою ос-
новою — базою — та протилежним, т.зв. паралаêтичним,
êóтом).
Розрізнюють: оптичні Д. візóальні, світлопроеêційні і проеê-

ційно-візóальні, ó них паралаêтичний êóт знаходиться відповідно
між візирними лініями, осями світлових пóчêів і між візирною
лінією і віссю світловоãо пóчêа. База може бóти розташована на
протилежномó від приладó êінці вимірюваної відстані (Д. з рей-
êами) або в самомó приладі (Д. безрейêові і внóтрішньобазові).
Найбільш розповсюдженими оптичними візóальними Д. є: нит-
êові, моноêóлярні подвійноãо зображення з рейêами і внóтрішн-
ьобазові, зі змінним і постійним паралаêтичним êóтом, óтворе-
ним оптичним êомпенсатором; стереосêопічні, засновані на ви-
êористанні стереосêопічноãо ефеêтó, що виниêає при розãля-
данні предметів двома очима.
2. Аêóстичні Д., радіодальноміри, елеêтрооптичні Д. При-
нцип дії таêих Д. поляãає ó порівняльній оцінці сиãналів,
яêі передаються до об’єêта і сиãналів-лóн. Д. виêористо-
вóють в ãеодезії, навіãації тощо. Див. стереосêопічний дале-
êомір, світлодалеêомір, радіодалеêомір. В.В.Мирний.
ДАМБА,  -и, ж. * р. дамба, плотина; а. dam, dike, embank-
ment; н. Damm m  — ãідротехнічна спорóда (вал) з
піщано-ãлинистих ґрóнтів, êаміння тощо. Розрізняють Д.:
напірні (захисні), призначені для захистó низин від затоп-
лення, оãородження êаналів, з’єднання напірних спорóд
ãідровóзлів з береãами; безнапірні — для реãóлювання рó-
сел ріê. Найбільша в світі Д. бóдóється в долині р. Янцзи в
місцевості «трьох óщелин», де до 2009 р. бóде створена
найбільша штóчна водойма в світі. 

Рис. Дайêи ґраніт-порфірів, що про-
ривають êомплеêс вóлêаноãенно-оса-

дових óтворень.

Рис. Піщана дайêа.
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 При необхідності Д. бóдóють для запобіãання відêр-
итих ãірничих розробоê (êар’єрів) від затоплення; на бóді-
вництві Д. виêористовóють ãірничó техніêó (еêсêаватори,
êар’єрні велиêоваãовози тощо). Яê матеріал для Д. іноді
виêористовóють пóстó породó (напр., в Західній Уêраїні). 
ДАМБА МУЛОНАКОПИЧУВАЧА (ХВОСТОСХОВИ-
ЩА) — ãідротехнічна спорóда (вал), яêа обмежóє площó,
що відведена для сêладóвання відходів збаãачóвальних
фабриê (мóлів, відвальних хвостів). Див. мóлонаêопичóвач,
хвостосховище.
ДАМШТЕЙН,  -ó, ч. * р. даммштейн, а. Dammstein, н.
Dammstein m  — янтар.
ДАНАЛІТ,  -ó, ч. * р. даналит, а. danalite, н. danalith m  —
мінерал ãрóпи ізометричних êарêасних берилосиліêатів
(Fe, Mn, Zn)4 [ВеSiO4]3S. Крайній Fe2+-вмісний член із-
оморфноãо рядó ãельвін — даналіт — ґентãельвін. Містить
до 13,4% ВеО і 51,4% FeО. Домішêи Mn, Zn, Аl до 4,2%.
Синãонія êóбічна. Тв. 5,5-6. Гóстина 3,3-3,4. Колір сірий,
жовтóватий, червоно-êоричневий. Блисê сêляний. Зóстр-
ічається в ґрейзенах з ãельвіном, ãематитом, êварцом, флю-
оритом, ґранатом; в маãнетит-флюоритових сêарнах з ãе-
денберґітом, ґранатом, везóвіаном, ãельвіном; ãідротермал-
ьних жилах — з піритом, піротином, сфалеритом, êварцом,
родонітом. Входить до сêладó берилієвих рóд. Знайдений в
шт. Нью-Гемпшир, Нью-Меêсиêо (США), префеêтóрі
Хіросіма (Японія), Редрóті (Корнóолл, Велиêобританія).
На честь амер. мінералоãа Е.С.Дана.
ДАНБУРИТ,  -ó, ч. * р. данбóрит, а. danburite, н. Danburit
m  — 1) Мінерал, боросиліêат êальцію êарêасної бóдови.
Формóла: Ca[B2Si2O8]. Містить (%): CaО — 22,8; B2О3 —
28,4; SiО2 — 48,8. Синãонія ромбічна. Кристали призма-
тичні. Гóстина 2,57-3,02. Тв. 7,25. Безбарвний, блідо-жов-
тий, жовтий, жовто-бóрий. Блисê сêляний. Зóстрічається
серед метаморфічних порід з міêроêліном, ортоêлазом і да-
толітом. Важлива рóда борó. Знайдений в мармóрах та
низьêотемператóрних жилах з êальцитом та êварцом на о.
Кюсю (Японія) та в Сан-Лóїс-Потосі (Меêсиêа), в
ãравійних відêладах в Моãоці (М'янма). 2) Назва штóчно-
ãо червоноãо êорóндó. 
ДАРАПСЬКІТ,  -ó, ч. * р. дарапсêит, а. darapskite, н. Dar-
apskit m  — мінерал, водний сóльфат-нітрат натрію ост-
рівної бóдови. Формóла: Na3NO3SO4⋅H2O. Містить(%):
Na2О — 37,94: N2O5 — 22,04; SO3 — 32,67; H2O — 7,35. Синãо-
нія моноêлінна. Гóстина 2,2. Тв. 2,5. Безбарвний. Прозо-
рий. Один з ãоловних мінералів деяêих чилійсьêих селітр-
яних родовищ. Зóстрічається разом з натрієвою селітрою,
бльодитом, ãалітом та анãідритом. Виявлений ó родов. ні-
тратів ó Чилі, ã.ч. ó порожнинах або тріщинах.
ДАРСІ ОДИНИЦЯ,  -…, -і, ж. * р. Дарси единица; а. Darсy
unit; н. Darcy-Einheit f  — одиниця êоефiцiєнта про-
ниêностi, яêщо витрата рiдини становить 10-3 м3/с при ди-
намічномó êоефіцієнті в’язêості рідини 10-3 Па·с, довжині
зразêа пористоãо середовища 1 м, площі фiльтрацiї 1 м2 i
перепаді тисêó 0,98 .10-6 Па: 1Д = 1,02 .10-12 м2.
ДАТОЛІТ,  -ó, ч. * р. датолит, а. datolite, н. Datolith m  —
мінерал підêласó боросиліêатів, основний боросиліêат
êальцію острівної бóдови Са[ВОН(SiO4)] або
Ca2[(OH)2B2Si2O8]. Містить(%): СаО — 35,64; B2O3 —
20,31; SiO2 — 38,48; Н2О — 5,57. Синãонія моноêлінна.
Стрóêтóра шарóвата. Безбарвний, водяно-прозорий,
іноді зеленêóватий, жовтóватий, рожевóватий. Тв. 5-5,6.
Гóстина 3,0. Блисê сêляний. Типовий мінерал вапняêових
сêарнів, зóстрічається в асоціації з воластонітом, ãеден-

берґітом, ó êонтаêтово-метасоматичних родовищах разом
з êальцитом і цеолітами. Датолітові сêарни відомі в Росії,
êраїнах Сер. Азії, США, Японії. Д. входить до сêладó бор-
них рóд. Збаãачóється флотацією.
ДАТСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. датсêий ярóс, а. Dani-
an, н. Dan n, Danien n, Dänische Stufe f  — верхній (сьомий
знизó) ярóс верхньоãо відділó êрейдової системи. Більш-
істю ãеолоãів вважається нижнім ярóсом палеоãенової сис-
теми. 
ДАТЧИК,  -а, ч. * р. датчиê, а. sensing element, detector,
transducer sensor; н. Meßgeber m, Geber m, Fühler m  — пер-
винний вимірювальний перетворювач величини, що вим-
ірюється і êонтролюється, ó вихідний сиãнал для дистан-
ційної передачі та виêористання в системах êерóвання. В
ãірничій справі широêо застосовóються датчиêи зольності,
волоãості, сірчистості, рівня матеріалó (напр. ó бóнêерах),
êінцеві датчиêи (напр., на êонвеєрах) тощо. Син. — давач.
ДАУНТОНСЬКИЙ ЯРУС, ДАУНТОН,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р.
даóнтонсêий ярóс, даóнтон; а. Downtonian n, н. Downton n,
Downtonien n  — верхній ярóс силóрійсьêої системи. Сп-
івставляється з Пржидольсьêим ярóсом ó Чехії. 
ДАЦИТ,  -ó, ч. * р. дацит, а. dacite, н. Dazit m  — êисла
маãматична, переважно виливна ã.п. Світло-сіра, зеленó-
вато-сіра, рідше темно-сіра порфірова або афірова,
містить ó вêраплениêах плаãіоêлаз (різêо зональний анде-
зин), рідше êалієво-натрієвий польовий шпат, іноді êварц і
темноêольорові мінерали — амфібол, моноêлінний або
ромбіч. піроêсен, біотит. Рóдний мінерал — маãнетит, аê-
цесорні — апатит, рідше — цирêон, титаніт, ґранат,
êордієрит. Сêлóватий. Хім. сêлад за Р. Делі (% за масою):
SiО2 65,68; ТiO2 0,57; Аl2O3 16,25; Fe2O3 2,38; FeO 1,90;
MnO 0,06; MgO 1,41; CaO 3,46; Na2O 3,97; К2O 2,67; Н2O
1,50; Р2O5 0,15. Міцність на стиснення Д. 100-150 МПа.
Гóстина 2650 êã/м3; модóль Юнãа 3,4-7,6 Па; êоеф. Пóас-
сона 0,27-0,8. Д. óтворює êóполи, дайêи, лаêоліти. З Д.
асоціюють êолчеданово-поліметаліч. родовища. Пошире-
ний на Кавêазі, в Казахстані, Сер. Азії. В Уêраїні — на За-
êарпатті. Виêористовóють яê бóд. êамінь. 
ДВІЙНИКИ,  -ів, мн. * р. двойниêи, а. twins, macles; н. Dop-
pelgänger m pl, Doppelkokons m pl, Zwillingskristalle m pl  —
заêономірне зростання êристалів одноãо й тоãо ж мінер-
алó, при яêомó плосêа сітêа і стрóêтóрний ряд одноãо
індивіда, що лежить ó ній, паралельні плосêій сітці і
стрóêтóрномó рядові дрóãоãо індивіда. Д. óтворюються в
процесі зародження і ростó індивідів мінералів, після їх
формóвання, часто внаслідоê механічноãо впливó, а та-
êож при переході однієї поліморфної модифіêації в іншó.
Розрізняють Д. зростання і проростання, прості й сêладні,
а за формою Д. зростêів — êолінчасті, хрестоподібні, зі-
рчасті та інші. Залежно від êільêості індивідів, що зросли-
ся, розрізняють двійниêи, трійниêи і т.д., а таêож поліси-
нтетичні двійниêи. Д. хараêтерні для баãатьох мінералів,
напр. ґіпсó (т.зв. «ластівчаний хвіст), польових шпатів, рó-
тилó і т.д.
ДВОЗАЛОМЛЕННЯ МІНЕРАЛІВ,  -…, с. * р. двóпрелом-
ление минералов, а. birefringence of minerals, н. Doppelbre-
chung f von Mineralien n pl, Zweibrechen (Zweirefraktion) von
Mineralien n pl  — важлива оптична êонстанта мінералів,
яêа визначає різницю найбільшоãо і найменшоãо поêаз-
ниêів заломлення. В ізотропних мінералах Д.м. дорівнює
нóлю.
ДВОМОСТОВА СХЕМА,  -ої, -и, ж. * р. двóхмостовая
схема, а. two-bridge circuit, н. Zweibrückenschaltung f  — схе-
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ма роботи в êар’єрі на одних рейêових шляхах двох транс-
портно-відвальних мостів. 
ДВОЯРУСНІ РОЗОСЕРЕДЖЕНІ ЗАРЯДИ ВР, -их, -их,
-ів, мн. * р. двóхярóсные рассредоточенные заряды ВВ, а.
two-tiery wide-spread explosive charges; н. zweistufige verteilte
Sprengstoffladungen f pl, zweistufenförmige dezentralisiere Spreng-
ladungen f pl  — шпóрові заряди, поділені на дві частини
(ярóси), що відоêремлені одна від одної набивêою та іні-
ціюються одночасно або з êоротêим óповільненням (спо-
чатêó детонóє перший, найближчий до óстя шпóрó ярóс за-
рядó). Застосовóються при розêритті пластів, небезпечних
і заãрожóваних раптовим виêидом вóãілля та ãазó. 
ДЕАЕРАЦІЯ,  -ії, ж. (від лат. преф. de- зі знач. припи-
нення) * р. деаэрация, а. deaeration, н. Entgasung f, Åntlüf-
tung f  — видалення з рідини розчинених ó ній ãазів.
ДЕАЕРАЦІЯ ВОДИ,  -ії, -…, ж. * р. деаэрация воды; а. wa-
ter deaeration; н. Wasserentluftung f  — видалення із води
термічними або хімічними методами розчинених ó ній
ãазів, ã.ч. êисню та вільноãо діоêсидó вóãлецю.
ДЕАЛЮМІНУВАННЯ,  -…, с. * р. деалюминирование, а.
dealuminization, н. Entaluminization f  — збільшення відн-
ошення SiO2: Al2O3 ó êарêасних алюмосиліêатах внаслідоê
втрати алюмінію при обробці êислотами. Визначається за-
міщенням тетраедрів [AlO4]3- на [H4O4]4-. Особливо хараê-
терне для цеолітів.
ДЕАНОРТИТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деанортитизация, а.
deanorthitization, н. Entanorthitization f  — заміщення плаãі-
оêлазів при метаморфічних процесах, êоли за рахóноê
анортитовоãо êомпонента виниêають епідот, серицит і
êварц, а альбіт залишається в плаãіоêлазі. 
ДЕБІТ,  (від франц. debit — збóт, витрачання) -ó, ч. * р. де-
бит; а. discharge, flow rate, yield, production rate; н. Förderrate
f, Zuflußrate f, Entnahmerate f, Ergiebigkeit f  — 1) У на-
фтовій і ãазовій промисловості — êільêість(об’єм) рідини
(води, нафти) або ãазó, що надходить на поверхню за оди-
ницю часó з природноãо чи штóчноãо джерела (свердлови-
ни, êолодязя). 2) У ãірництві дебіт ãазó — об’єм ãазó, яêий
надходить в атмосферó, ó виробêи або деãазаційнó систе-
мó за одиницю часó. Залежить від розмірів êолеêтора ãазó,
ãазопрониêності порід, їх ãазонасиченості. 3) Дебіт вен-
тилятора — êільêість повітря, яêе проходить через ньоãо
за одиницю часó. Дебіт насоса — êільêість рідини, яêа
проходить через ньоãо за одиницю часó. 
Дебіт вимірюється в л, м3, т за сеêóндó, хвилинó, ãоди-

нó, добó (л/с, м3/с, м3/хв, м3/ãод, м3/доб). Синоніми —
витрата, продóêтивність (м3/с, м3/доб. тощо).
ДЕБІТ ГАЗОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАКСИМАЛЬНО
ДОПУСТИМИЙ РОБОЧИЙ,  -ó, ..., -оãо, -оãо, ч. * р. маê-
симально допóстимый рабочий дебит ãазовой сêважины, а.
maximum permissible operating discharge [flow (rate)] of a gas
well, н. maximal zulässige Arbeitsgasbohrlochförderrate f  —
маêсимально можливий початêовий дебіт свердловини,
що визначається після проведення всіх робіт з інтенсифі-
êації припливó ãазó в залежності від óмов стійêості êолеê-
торів, підтяãóвання êонóсів і язиêів обводнення до вибою
свердловини, від можливостей êонстрóêції і технічноãо
станó свердловин, системи ãазозборó і ін.
ДЕБIТ СВЕРДЛОВИН ВХIДНИЙ,  -ó, -..., -оãо, ч. * р.
входной дебит сêважин; а. initial production rate of wells; н.
Eintrittsdebit der Übergangsbohrungen  — Див. вхідний дебіт
перехідних свердловин.
ДЕБІТ СВЕРДЛОВИНИ ПИТОМИЙ,  -ó, -..., -оãо, ч. * р.
дебит сêважины óдельный; а. specific well flow rate; н. spezifi-

sche Sondenförderrate f  — êільêість рідини, що надходить на
поверхню за одиницю часó при зниженні рівня в свердло-
вині на 1м.
ДЕБІТ СВЕРДЛОВИНИ ПОТЕНЦIЙНИЙ,  -ó, -..., -оãо,
ч. * р. потенциальный дебит сêважины; а. potential discharge
[flow (rate)] of a well; н. potentielle Sondenförderrate, potentielle
Sondenproduktion f  — дебiт нафтової свердловини, êоли
тисê на її вибої дорiвнює нóлю.
ДЕВІАЦІЯ,  -ії, ж. * р. девиация, а. deviation, н. Deviation f,
Abweichung f  — êóт відхилення стрóни êанатó на напрям-
них шêівах та барабанах одноêанатних підіймальних ма-
шин, розташований ó похилій площині переміщення êа-
натó.
ДЕВІН,  -ó, ч. * р. дэвин, а. davyne, н. Davyn n  — мінерал,
алюмосиліêат натрію, êалію та êальцію êарêасної бóдови з
ãрóпи êанêринітó. Формóла: [(Na, Ca, K)8Al6Si6O24(Cl2, SO4,
CO3)2-3] або (Na, Ca, K)9[(Cl, SO4, CO3)3|(Si, Al)12O24]·H2O.
Синãонія ãеêсаãональна. Гóстина 2,4-2,5 Тв. 6,0-6,5. Без-
барвні призматичні êристали зі сêляним блисêом. Від-
омий з Монте-Соммі, Везóвію, а таêож на р.Слюдянці
(Забайêалля). Асоціює з нефеліном. Інша назва — давін.
ДЕВОНСЬКА СИСТЕМА (ПЕРІОД, ДОБА), ДЕВОН,
-ої, -и (-ó, -и), -ó. * р. Девон, а. Devonian, н. Devon n  — чет-
верта система палеозойсьêої ератеми, четвертий період па-
леозойсьêої ери (палеозой) ãеол. історії Землі; в стратиã-
рафічній шêалі настóпний за силóрійсьêою системою (пе-
ріодом, добою) і передóє êам’яновóãільній системі (пері-
одó, добі). Девон розпочався бл. 400 млн р. томó, тривав 60
млн р. Д.с. розділена на 3 відділи і 7 ярóсів (див. табл.). 

Початоê періодó хараêтеризóвався відстóпом моря і на-
êопиченням товщ потóжних êонтинентальних червоно-
êольорових відêладів; êлімат êонтинентальний, посóшли-
вий. В ранньомó девоні завершилася êаледонсьêа сêлад-
частість, пізніше відбóвалися велиêі трансãресії. Середи-
на Д.с. — епоха занóрень; наростання морсьêих
трансґресій, аêтивізація вóлêанічної діяльності; потеплі-
ння êліматó. Кінець періодó — сêорочення трансґресій,
початоê ãерцинсьêої сêладчастості, реãресії моря. В Д.с.
існóвали водорості, псилофіти, пізніше з’явилися членис-
тостеблові, плаóнові (п'ядичеві) і примітивні папороті.
Мор. бас. населяли форамініфери, êорали, молюсêи, ост-
раêоди та ін. До відêладів девонó приóрочені значні і се-
редні сêóпчення нафти і ãазó, ãорючих бітóмінозних слан-
ців, êам. вóãілля, êам’яної і êалійної солей, мідистих пісê-
овиêів, залізних рóд, боêситів та ін. В Уêраїні девонсьêі
відêлади поширені ó Дніпровсьêо-Донецьêій западині (по-
тóжність 5,5-6 тис.м), на Волино-Подільсьêій плиті, ó Пе-
реддобрóджинсьêомó проãині та ін. З ними пов’язані поê-
лади нафти, ãазó, êам. та êалійної солей тощо. Значні за-
паси êам. солі приóрочені до верхньодевонсьêих відêладів
Прип’ятсьêої і Дніпровсьêо-Донецьêої западин. Від назви
анãлійсьêоãо ãрафства Девоншир.
ДЕГАЗАТОР БУРОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. деãазатор бóро-
вой; а. drilling mud degasser, mud-gas separator; н. Spülungsent-

Відділи Ярóси

Верхній Фаменсьêий
Франêсьêий

Середній Живетсьêий
Ейфельсьêий

Нижній Емсьêий
Зіãенсьêий
Жединсьêий
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gaser, Degaser  — óстановêа для деãазації бóрових розчинів з
метою відновлення їх ãóстини. Розрізняють ваêóóмні
(циêлічні чи безперервної дії), відцентрово-ваêóóмні й ат-
мосферні деãазатори бóрові.
ДЕГАЗАЦІЯ (РОДОВИЩА),  -ії, ж. * р. деãазация, а. de-
gassing, outgassing, decontamination, н. Entgasung f, Entgasen
n, Gasabscheidung f (des Lagers)  — природні або штóчні
процеси видалення ãазів з їх джерел (вóãільних пластів,
рóдних поêладів, сêóпчень вільних ãазів ó зонах теêтоні-
чних порóшень). Мета штóчної Д. — зниження надходжен-
ня ãазó в ãірничó виробêó, запобіãання йоãо раптовим вид-
іленням. Розрізняють Д.: п а с и в н ó, при яêій джерело
інтенсивноãо виділення ãазó ізолюється від шахтної ат-
мосфери і виділений ãаз виводиться, або за межі небезпеч-
ної дільниці в стрóмінь повітря або на поверхню; а ê т и в
н ó — процеси зборó і ізолювання ãазó від ãірничих виробоê
та виведення йоãо на поверхню проводяться під ваêóóмом.
Аêтивна Д. широêо застосовóється на шахтах Донецьêоãо
та Львівсьêо-Волинсьêоãо бас., а таêож за êордоном. Крім
тоãо, розрізняють Д. вироблених просторів та ãірничих виро-
боê, попередню(завчаснó), заãороджóвальнó, êомплеêснó
Д та ін. Ефеêтивність êомплеêсної, яêа поєднóє деêільêа
способів Д., досяãає 80-90%. 
ДЕГАЗАЦІЯ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ,  -ії, -…, ж. *
р. деãазация выработаных пространств, а. degassing of goafs
(gobs, worked-out areas), н. Entgasen n abgebauter Gru-
benräume m pl  — процес вилóчення метаноповітряних
сóмішей з вироблених просторів при вийманні ãазоносних
вóãільних пластів з велиêими втратами вóãілля по товщині
пласта або в цілиêах, а таêож ó випадêó заляãання сóмі-
жних вóãільних пластів на близьêих відстанях від пласта,
що розроблюється. Застосовóється, êоли деãазація сверд-
ловинами неефеêтивна. При Д.в.п. виêонóється ретельна
ізоляція виробленоãо просторó від діючих виробоê, відсмо-
êтóвання та ізольоване виведення ãазоповітряної сóміші
через трóбопровіднó мережó та ваêóóмнó насоснó óстанов-
êó на поверхню або через відсмоêтóвальний пристрій
(вентилятор, ежеêтор) та дифóзор-змішóвач ó вентиляці-
йнó виробêó (метод Рьошен). 
ДЕГАЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК,  -ії, -…, ж. * р. деãа-
зация ãорных выработоê, а. degassing of mines (workings, en-
tries), н. Entgasung f der Grubenbaue mpl  — процеси (при-
родні або штóчні) вилóчення рóдниêових ãазів з їхніх дже-
рел або êонсервації і настóпноãо знищення ãазів з метою
зниження їх надходження та попередження раптових вид-
ілень ó ãірничі виробêи. Розрізняють таêі види Д.ã.в.: заãо-
роджóвальна, передова, зближених пластів, попередня та
ін.
ДЕГАЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ЗАГОРОДЖУ-
ВАЛЬНА,  -ії, -…, -ої, ж. * р. деãазация ãорных выработоê
заãрадительная, barrage degassing of mines (workings, entries),
н. Sperrenentgasung f der Grubenbaue mpl  — спосіб деãаза-
ції, що застосовóється при проведенні ãірничих виробоê по
ãазоносних пластах і породах при дебіті метанó ó виробêó
понад 3 м3/хв. Здійснюється шляхом ваêóóмноãо відсмо-
êтóвання ãазó з свердловин, пробóрених через êожні 20-60
м. по довжині виробêи.
ДЕГАЗАЦІЯ ЗБЛИЖЕНИХ (СУМІЖНИХ) ПЛАСТІВ-
СУПУТНИКІВ,  -ії, -…, ж. * р. деãазация смежных пластов
(пластов-спóтниêов), а. degassing of satellite-seams, degassing
of guiding beds; н. Entgasung f der benachbarten Flöze n pl  —
спосіб деãазації, що поляãає ó відсмоêтóванні ãазó з вóãіл-
ьних пластів і пропластêів, що підробляються або надроб-

ляються, розвантажених при зміщенні породних товщ,
внаслідоê чоãо різêо підвищóється їхня ãазопрониêність
та ãазовіддача.
ДЕГАЗАЦІЯ НАФТИ,  -ії, -…, ж. * р. деãазация нефти; а.
degassing of crude oil; н. Erdölentgasung f  — видалення з ви-
добóтої нафти розчинених ó ній низьêомолеêóлярних вóã-
леводнів — метанó, етанó і частêово пропанó, а таêож сірê-
оводню, азотó і вóãлеêислоãо ãазó.
ДЕГАЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЯ (ЗАВЧАСНА),  -ії, -ої (-ої),
ж. * р. деãазация заблаãовременная, а. previous degassing, ad-
vance degassing, н. Vorentgasung f, vorläufigen Entgasung f  —
деãазація, здійснювана з ãірничих виробоê або з поверхні
попереднім видобóванням ãазó з вóãільноãо пласта або
порід до початêó ведення виймальних робіт ó виїмêовомó
полі, блоці, панелі або в шахтномó полі. Завчасна Д. здій-
снюється через вертиêальні або похилі свердловини, про-
бóрені до вóãільних пластів іноді за 3-8 роêів до початêó
ãірничих робіт.
ДЕГІДРАТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деãидратация, а. dehydration,
н. Dehydratation f, Dehydratisierung f  — відщеплення води
від молеêóл хімічних сполóê (мінералів), звичайно під
впливом тепла. Протилежне — ãідратація. 
ДЕГІДРОГЕНІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деãидроãенизация, а.
dehydrogenation, н. Dehydrieren n, Dehydrierung f  — відще-
плення водню від молеêóл хімічних сполóê. Протилежне —
ãідроãенізація.
ДЕГРАДАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деãрадация, а. degradation, н.
Degradierung f  — постóпове поãіршення яêості, втрата ці-
нних властивостей. Д. êорисних êопалин (напр., вóãілля)
спостеріãається під час тривалоãо зберіãання їх на відêр-
итомó повітрі або в óмовах тривалоãо ãідравлічноãо транс-
портóвання (особливо це стосóється êоêсівноãо вóãілля). 
ДЕДОЛОМІТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дедоломитизация, а.
dedolomitisation, н. Dedolomitisierung f  — зміна доломітів,
яêа веде до частêовоãо або повноãо виносó маãніїстоãо
êарбонатó.
ДЕДУКТИВНИЙ,  -оãо. * р. дедóêтивный, а. deductive, н.
deduktiv  — заснований на дедóêції; д. м е т о д — спосіб до-
слідження, при яêомó оêремі положення лоãічно виво-
дяться із заãальних положень (аêсіом, постóлатів, за-
êонів). 
ДЕДУКЦІЯ,  -ії, ж. * р. дедóêция, а. deduction, н. Deduktion
f  — метод дослідження, яêий поляãає в переході від за-
ãальноãо до оêремоãо; одна з форм óмовиводó, при яêій
на основі заãальноãо правила з одних положень, яê істи-
нних, виводиться нове істинне положення.
ДЕЕМУЛЬГАТОРИ,  -ів, мн. * р. деэмóльãаторы, а. emul-
sion breakers, demulsifying agents, demulsifiers, demulsifying
сompounds; н. Demulgatoren m pl, Emulsionsentmischer m pl,
Emulsionsspalter m pl  — 1) У широêомó значенні — хімічні
речовини, яêі знижóють поверхневий натяã на ãраниці
розділó фаз і виêористовóється для рóйнóвання емóльсій.
2) У нафтовидобóтêó — поверхнево-аêтивні речовини, що
сприяють рóйнóванню нафтових емóльсій. Мають більшó
аêтивність, ніж емóльãатори.При введенні в емóльсію Д.
адсорбóються в поверхневомó шарі частиноê дисперсної
фази (водяних ґлобóл), рóйнóючи при цьомó захисний шар
природних стабілізаторів (емóльãаторів), що містяться в
нафті (асфальтени, нафтени, смоли, парафін і механічні
домішêи) і воді (солі, êислоти і т.д.). Внаслідоê цьоãо при
зóстрічі ґлобóл води відбóвається їх злиття і рóйнóвання
емóльсії. Деемóльãатори, яêі виêористовóються для рóйнó-
вання емóльсій (деемóльсація) типó «вода в нафті», діляться
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на дві ãрóпи: а) йоноãенні (óтворюють йони ó водних роз-
чинах; малоефеêтивні і сьоãодні не виêористовóються); б)
нейоноãенні (не óтворюють йонів ó водних розчинах). При
деемóльãації нафти застосовóють в осн. нейоноãенні ре-
човини, синтезовані на основі оêсидів етиленó і пропіл-
енó. В.В.Бойêо.
ДЕЕМУЛЬСАТОР,  -а, ч. * р. деэмóльсатор, а. demulsifier;
н. Demulgator m, Emulsionsspalter m, Spalter m, Emulsionsent-
mischer m  — óстановêа для відоêремлення нафти від води.
Див. деемóльсація.
ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ, ДЕЕМУЛЬГАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деэ-
мóльсация, деэмóльãация; а. demulsification, н. Demulgieren n,
Entemulsionieren n, Emulsionsspaltung f, Dismulgieren n  —
рóйнóвання емóльсії. Методи Д.: обробêа реаґентами-де-
емóльãаторами, наãрівання, відстоювання, вплив елеêт-
рич. або елеêтростатич. поля, імпóльсні впливи, центри-
фóãóвання, фільтрація, тóрбóлентне перемішóвання.
Найбільший ефеêт Д. досяãається поєднанням деêільêох
методів впливó на емóльсії.
ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ ВНУТРІШНЬОТРУБНА,  -ії, -ої, ж. *
р. деэмóльсация внóтритрóбная; а. pipeline demufsification; н.
Emulsionsspaltung f innerhalb des Rohrres  — процес рóйнó-
вання нафтової емóльсії в трóбах на шляхó рóхó по стовбó-
рó свердловини, виêидній лінії і збірномó êолеêторó аж до
óстановоê підãотовêи нафти внаслідоê подавання дее-
мóльãатора в потіê емóльсії.
ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ НАФТИ,  -ії, -…, ж. * р. деэмóльсация
нефти; а. oil demulsification; н. Öldemulgieren n, Öldismulgie-
ren n  — рóйнóвання і розшарóвання нафтових емóльсій на
нафтó і водó. Здійснюється на нафтових родовищах при пі-
дãотовці нафти до транспортóвання і на нафтоперероб-
них заводах. Методи деемóльсації: обробляння емóльсій ре-
аґентами-деемóльãаторами, наãрівання (із застосóванням
підіãрівачів різних типів); відстоювання (ó спеціальних
відстійниêах чи ємностях проміжноãо зберіãання), діяння
елеêтричними чи елеêтростатичними полями (в елеêтро-
деãідраторах), імпóльсні діяння, створені з допомоãою рі-
зних джерел êоливань, а таêож спеціальних режимів тóр-
бóлентноãо перемішóвання емóльсії і ін.; центрифóãóван-
ня; фільтрація через спеціальні пористі матеріали.
Найбільший ефеêт деемóльсації досяãається поєднанням
деêільêох методів впливó на емóльсії (реаґенти-деемóльãа-
тори, наãрівання, тóрбóлізація, елеêтричне поле і ін.).
Комплеêсними методами деемóльсації є внóтрішньотрó-
бна деемóльсація, яêа здійснюється при тóрбóлентномó пе-
ремішóванні емóльсії з деемóльãатором, що вводиться в
потіê обводненої продóêції свердловин спеціальними доза-
торами (типó БР–10, БР–25 і ін), і подальше її підіãрі-
вання і відстоювання, а таêож пінна деемóльсація, основа-
на на виêористанні ефеêтó спінювання емóльсії (з деемóль-
ãатором) при дисперãóванні її ó водномó середовищі. Дее-
мóльсацію проводять в óстатêованнях підãотовêи нафти,
де одночасно з процесами відоêремлення води проводять
сепарацію нафти від ãазó та її очищення від солей (знесо-
лення) і механічних домішоê. В.В.Бойêо.
ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ ТЕРМОХІМІЧНА,  -ії, -ої, ж. * р. деэ-
мóльсация термохимичесêая; а. thermal-chemical demulsifica-
tion (treating); н. thermochemisches Demulgieren n  — процес
рóйнóвання нафтової емóльсії з виêористанням тепла і по-
верхнево-аêтивнх речовин — деемóльãаторів, яêий здій-
снюється в термохімічних óстановêах, що сêладаються з
сепараторів — деемóльсаторів, відстійниêів — елеêтроде-
ãідраторів.

ДЕЗАКТИВАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дезаêтивация, а. deactiva-
tion, н. Dekontamination f, Entaktivierung f, Entseuchung f, In-
aktivierung f  — 1) Усóнення радіоаêтивних речовин з повер-
хні місцевості, спорóд, предметів, одяãó тощо. 2) Втрата мо-
леêóлою енерãії, яêа потрібна для встóпó в хімічнó реаêцію.
ДЕЗАНОРТИТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дезанортитизация, а.
desanorthitisation, н. Entanorthitisation f  — те саме, що деа-
нортитизація.
ДЕЗІНТЕҐРАТОР,  -а, ч. * р. дезинтеãратор, а. disintegra-
tor, scrubber, н. Desintegrator m, Schleudermühle f — 1) Стерж-
нева дробарêа, машина для рóйнóвання êрихêих малоабра-
зивних матеріалів (сóхої ãлини, вóãілля, êоêсó, солі, торфó,
сірêи тощо). Сêладається з двох роторів (êорзин), що
обертаються в протилежні сторони, насаджених на спі-
ввісні вали і взятих в êожóх. На дисêах роторів по êонцен-
тричних êолах розташовані 2-4 ряди циліндричних паль-
ців (бил) таê, що êожний ряд одноãо ротора вільно прохо-
дить між двома рядами іншоãо. Крóпність завантажóвано-
ãо матеріалó 60-90 мм, а дробленоãо 0,5-0,1 мм. При подр-
ібненні вóãілля продóêтивність Д. велиêоãо розмірó (ді-
аметр ротора 1250 мм) 80-90 т/ãод. 2) Д. барабанний —
машина для розпóшення і промивання водою пóхêих мате-
ріалів êрóпністю до 250-300 мм. Являє собою циліндри-
чний або êонічний барабан, що обертається на опорних
ролиêах за допомоãою зóбчатої передачі або через фриêці-
йний ролиê від елеêтродвиãóна. Розрізняють протитічні і
прямотічні Д. 3) Апарат для очищення промислових ãазів
від дрібних твердих або рідêих частиноê.
ДЕЗІНТЕҐРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дезинтеãрация, а. disintegra-
tion, н. Desintegrierung f  — 1) Розпад цілоãо на сêладові
частини. Технолоãічна операція розбивання, подрібнення,
розпóшення, іноді з одночасним промиванням водою мін-
ералів або мінеральної сóміші, яêа óтворена відносно слаб-
êо зв’язаними між собою сêладовими частинами. 2) У
мінералоãії — процес роздрібнення мінеральних аґреґатів,
під час яêоãо êожне мінеральне зерно відоêремлюється
від інших, яêі оточóють йоãо.
ДЕЗОДОРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дезодорация; а. deodorization;
н. Desodorieren n  — звільнення від неприємноãо запахó
шляхом нейтралізації йоãо певними хімічними речовинами.
ДЕЙТЕРИЧНИЙ,  -оãо. * р. дейтеричный, а. deuteric, н.
deuterisch  — óтворений під час поствóлêанічних процесів
заміщенням інших êомплеêсів.
ДЕЙТЕРОГЕННИЙ,  -оãо. * р. дейтероãенный, а. deuterog-
enous н. deuterogen  — óтворений з óламêів мінералів (про
мінеральний êомплеêс).
ДЕКА...,  р. деêа…, * а. deca…, н. Deka…  — ó сêладних
словах означає десять, ó десять разів більше.
ДЕКА,  -и, ж. * р. деêа, а. deck, н. Deckel m  — робоча по-
верхня êонцентраційноãо столó прямоêóтної або ромбо-
подібної форми, встановлена з нахилом ó поздовжньомó
та поперечномó напрямêах.
ДЕКАЛІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деêализация, а. depotassion, н.
Dekalisierung f  — метасоматичний процес мінералоóтворе-
ння, що сóпроводжóється виносом êалію.
ДЕКАЛЬЦИФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деêальцифиêация, а.
decalcification, н. Entkalkung f  — процес вилóãовóвання пі-
дземними водами вóãлеêислоãо вапна з ã.п., ґрóнтó і т.п.
Приêлад проявó Д. — óтворення êарстó. Процес Д. сóттє-
во впливає на мінералізацію підземних вод. 
ДЕКАНТАТОР,  -а, ч. * р. деêантатор, а. decantator, н.
Dekantierapparat m, Dekanteur m  — апарат (відстійниê, зãó-
щóвач) для деêантації.
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ДЕКАНТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деêантация, отмóчивание; а.
decantation, elutriation, desliming; н. Dekantation f, Dekantieren
n  — відоêремлення рідини від осадó шляхом її зливання,
повільно осідаючих дрібних частиноê полідисперсної сóс-
пензії від швидêо осідаючих, — більш велиêих і важêих
частоê, — шляхом зливó (деêантації) рідини, яêа містить
ще не осілі частинêи, з осадó, що відстоявся. Д. яê технол.
прийом дозволяє очищати або розділяти на фраêції за
êрóпністю або êомпонентами подрібнені матеріали і поро-
ди. Д. виêористовóється і яê аналітичний метод для визна-
чення ґранóлометричноãо сêладó. Д. застосовóють при зба-
ãаченні мінеральної сировини, отриманні тонêих по-
рошêів, очищенні ãлин, зоêрема êаолінових, від механі-
чних домішоê (óламêовоãо матеріалó з розміром частиноê
понад 0,01 мм): êварцó, польовоãо шпатó, слюди та ін. При-
нцип Д. виêористовóють при ãідравліч. êласифіêації подр-
ібнених ê.ê. за розмірами, формою і ãóстиною частиноê. У
найпростішомó випадêó Д. проводять ó відстійниêах (ба-
сейнах, чанах, êамерах), послідовно сполóчених перелив-
ними патрóбêами або жолобами. Середовище, що, яê пра-
вило, застосовóється — вода, іноді з пептизóючими або
êоаãóлючими добавêами елеêтролітів, ПАР або висоêо-
молеê. сполóê. Д. здійснюється ã.ч. з метою дослідження
(Див. таêож центрифóãа). 
ДЕКЛІНАТОР,  -а, ч. * р. деêлинатор, а. declinator, decli-
nometer, н. Deklinator m, Deklinationskompaß m  — прилад для
вимірó маãнітноãо схилення; сêладається з підêовоподіб-
ноãо маãнітó, підвішеноãо на нитці з êварцó, сêла або воль-
фрамó, ãоризонтально встановленої візирної трóби для
спостереження за положенням маãнітó, êарêаса і підста-
вêи для êріплення Д. на теодоліті або на нерóхомій пі-
дставці. На південномó êінці маãнітó óêріплене дзерêаль-
це. Спостереження за положенням маãнітó ведóться за
принципом автоêолімації. Сполóчення маãнітної осі пі-
двісноãо маãнітó з площиною маãнітноãо меридіана дося-
ãається поворотом підставêи або алідади теодоліта.
ДЕКЛУАЗИТ,  -ó, ч. * р. деêлóазит, а. descloizite, н. Deklua-
sit m  — мінерал, ãідроêсилванадат свинцю та цинêó. Формó-
ла: 4[PbZn(VO4)(OH)]. Zn може заміщóватися Cu. Містить
(%): PbО — 55,47; ZnО — 19,21; CuО — 0,56; V2O5 — 22,76;
H2О — 2,19. Домішêи: FeO, MnO, P2O5, As2O5, Cl. Синãонія
ромбічна. Форми виділення: дрóзи і велиêі ãрóпи êрис-
талів, аґреґати. Тв. 3-3,75. Гóстина 5,9-6,2. Блисê жир-
ний. Колір червоний, оранжевий. Світлий, темно-êорич-
невий, чорний. Зелений для мідянистих відмін. Рисêа
жовтóвата, êоричнювато-червона, êоричнева. Вторин-
ний мінерал в зоні оêиснення рóдних родовищ. Рóда ванадію.
Знайдений і добóвається в Намібії (Берґ-Аóêас). Рідê-
існий.
ДЕКОЛІ,  -ей, мн. * р. деêоли  — перевідні зображення,
яêі виêористовóються для нанесення на êреслення напи-
сів і позамасштабних óмовних знаêів. Розрізняють Д. ба-
ãаторазовоãо й одноразовоãо виêористання. Д. баãатора-
зовоãо виêористання являють собою прозорий матеріал
— деêольпір, на яêий нанесене зображення для переводó,
заêрите при зберіãанні прозорою плівêою. Після êожноãо
переводó зображення фарба на Д. відновлюється наêат-
êою паралоновим тампоном. Д. одноразовоãо виêо-
ристання (сóхі перевідні зображення) ãірші за деêолі баãа-
торазовоãо виêористання в здатності перевідноãо зобра-
жóвання й ó ãарантії йоãо заêріплення, але виãрають в оп-
тичній щільності перевідних зображень.
ДЕКОРАТИВНIСТЬ ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р. деêора-

тивность порoд, а. decorativity of rock, н. Dekorativität f vom
Gestein n, Dekoratieren n der Gesteine n pl  — сêладна сóêóп-
нiсть хóдожньо-естетичних яêостей поверхнi породи, що
хараêтеризóється êольором, малюнêом, стрóêтóрою,
просвiчóванiстю, вiдбивною здатнiстю пiсля полiрóвання.
За оцiнêою деêоративностi породи подiляються на 4 êла-
си: висоêодеêоративнi, деêоративнi, малодеêоративнi та
недеêоративнi.
ДЕКРЕПІТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деêрепитация, а. decrepita-
tion, н. Dekrepitierung f, Dekrepitieren n  — 1) Вибірêове роз-
êриття êорисних êопалин, що ґрóнтóється на властивості
оêремих мінералів розтрісêóватися і рóйнóватися при на-
ãріванні й настóпномó швидêомó охолодженні. Застосо-
вóється яê спосіб збаãачення деяêих рóд. 2) Метод визна-
чення можливої температóри óтворення мінералів за мо-
ментом розтрісêóвання (вибóхання) вêлючень ó мінералах
при наãріванні.
ДЕЛАФОСИТ,  -ó, ч. * р. делафоссит, а. delafossite, н.
Delafossit m  — мінерал, оêсид міді та заліза з ãр. цинê-
ітó-теноритó. Формóла: CuFeO2. Містить (%): Cu — 41,99;
Fe — 36,88; O — 21,13. Синãонія триãональна. Гóстина 5,41.
Тв. 5,5. Колір та рисêа чорні. Таблитчасті êристали. Крих-
êий. Непрозорий. Слабêомаãнітний. Знайдений на Уралі,
в Бісбі (шт. Аризона, США). Рідêісний.
ДЕЛЮВІАЛЬНІ РОЗСИПИ,  -их, -ів, мн. * р. делювиаль-
ные россыпи, а. deluvial placers, н. Deluvialseifen f pl  — сêóп-
чення зерен цінних мінералів в óламêових відêладах ãір,
висот, що óтворилися при рóйнóванні êорінних родовищ і
проміжних êолеêторів (елювіальних, алювіальних розсипів
на вододілах і схилах).
ДЕЛЮВІЙ, ДЕЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ,  -ю, ч., -их,
-ів, мн. * р. делювий, делювиальные отложения, а. deluvium,
talus deposits, н. Deluvium n, Deluvialboden m  — продóêти
вивітрювання ãірсьêих порід (ãлина, пісоê, щебінь та ін.),
наноси, що óтворюються біля підніжжя та на ниж. части-
нах схилів висот внаслідоê змиття зрóйнованих ã.п. з верх.

частин цих схилів дощовими потоêами і талими сніãов-
ими водами, а таêож під впливом сили тяжіння, морозно-
ãо зсóвó та теêóчості ґрóнтó (соліфлюêція). Наãро-
маджóються біля підніжжя ãір і височин. 
ДЕЛЬТА,  -и, ж. * р. дельта, а. delta, н. Delta n  — низо-
винна ділянêа сóходолó в ãирлі річêи, сêладена ãоловним
чином алювіальними відêладами. 
ДЕЛЬТОВІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р. дельтовые от-
ложения, а. deltaic deposits, н. Deltaablagerungen f pl, Delta-
bildungen f pl  — відêлади річêових наносів ó морях і озерах
біля ãирла ріê. В осн. Д.в. сêладаються з піщано-ãлинис-
тих порід з оêремими прошарêами вапняêів, рідше — вóãі-
лля або ін. орãаніч. óтворень, поêладів заліз. і мідних рóд.
ДЕЛЬТОВІ РОЗСИПИ,  -их, -ів, мн. * р. дельтовые рос-
сыпи, а. delta placers, н. Deltaseifen f pl  — сêóпчення на

Делювій.
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земній поверхні óламêів ã.п. або мінералів, що сформóва-
лися в товщі наносів в ãирлах ріê. Д.р. формóють ã.ч. мін-
ерали, стійêі до жорстêих óмов далеêоãо переносó (цирêон,
ільменіт, рóтил, монацит і алмаз), рідше — слабêостійêі
(êаситерит, золото, платина). Розрізняють Д.р.: надвод-
них і підводних дельт; сóчасних і древніх береãових зон;
постійних і тимчасових водотоêів. Потóжність збаãачених
ê.ê. шарів від десятêів см до деê. м, а ãоризонтів, що їх
розділяють — до деêільêох десятêів м.
ДЕЛЯТИНІТ,  -ó, ч. * р. делятинит, а. delatynite, н. Delaty-
nit m  — те саме, що янтар (за назвою м. Делятина, Уêраї-
на).
ДЕМАНТОЇД,  -ó, ч. * р. демантоид, а. demantoid, а. De-
mantoid n  — алмазоподібний мінерал, рідêісний хромис-
тий різновид êальцієво-залізистоãо ґранатó — андрадитó,
забарвлений в ясêраво-зелений êолір. Хім. формóла —
Ca3Fe2 (SiO4)3. Прозорий, êоштовний êамінь III порядêó,
найдорожчий ґранат. Зóстрічається на Уралі, Заêавêаззі,
Далеêомó Сході, в Італії, Конãо (Кіншаса) та ін.
ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ,  -ії, ж. р. деминерализация, а.
demineralization, н. Demineralisation f, Entmineralisieren n,
Entfernen n mineralischer Substanzen f pl  — по відношенню
до води — пом’яêшення води, видалення завислих твердих
частиноê та розчинених мінеральних солей з води для її
виêористання яê питної або ó спеціальних технолоãічних
виробництвах.
ДЕМОДУЛЯТОР,  -а, ч. * р. демодóлятор, а. demodulator,
н. Demodulator m  — пристрій, що здійснює демодóляцію
(детеêтóвання). Д. широêо застосовóються в різних ãалó-
зях техніêи, пов’язаних з передаванням та перетворенням
сиãналів (повідомлень), зоêрема в техніці зв’язêó, в авто-
матичномó êонтролі та êерóванні технолоãічними проце-
сами, ó вимірювальній техніці, в ЕОМ.
ДЕМОДУЛЯЦІЯ,  -ії, ж. р. демодóляция, а. demodulation,
н. Demodulation f  — виділення низьêочастотних êоливань
з висоêочастотних модóльованих êоливань.
ДЕМОНТАЖ,  -ó, ч. * р. демонтаж; а. dismounting, disas-
sembly; н. Demontage f, Demontierung f, Abbau m  — 1) Знят-
тя óстатêóвання чи йоãо сêладової частини з місця вста-
новлення. 2) Розбирання або зняття машин, пристроїв або
спорóд; розбирання на оêремі частини машин, апаратів,
спорóд, обладнання і т.ін., а таêож зняття їх з фóндаментó.
ДЕМПФЕР,  -а, ч. * р. демпфер, а. damper, dash-pot, н.
Dämpfer m  — пристрій для зменшення розмахó (ампліт-
óди) механічних, елеêтричних та ін. êоливань. Працює на
принципі поãлинання частини енерãії êоливальної системи. За-
стосовóються повітряні, рідинні і маãнітно-індóêційні Д. Повітр-
яний Д. виêонано ó виãляді поршня, приêріпленоãо до êоливної
системи і поміщеноãо в циліндр з малими бічними зазорами.
Рідинний Д. являє собою лопать, сêріпленó з êоливальною сис-
темою і поміщенó в посóдинó з рідиною. Маãнітно-індóêційний
Д. — пластина з міді й алюмінію, що переміщóється в робочомó
зазорі постійних маãнітів, чи постійний маãніт, що переміщóєт-
ься в площині, паралельній і близьêо розташованій до площини
пластини. Приведення пристосóвань, що демпфóють, ó стійêий
стан називається стабілізацією приладó.
ДЕМПФЕРНА ЄМКІСТЬ — пристрій для зменшення êо-
ливань навантаження на оêремий технолоãічний процес
або апарат з метою забезпечення йоãо протіêання ó
стабільномó режимі при найменших втратах êорисноãо
êомпонентó ó відходи. Найпростіша Д.є. — додатêова
ємêість для вихідноãо матеріалó з дозованим видатêом.
ДЕМПФУВАННЯ,  -…, с. * р. демпфование, а. damping, н.
Dämpfung f  — примóсове ãасіння êоливань ó динамічній

системі внаслідоê розсіювання енерãії. Здійснюється за
допомоãою спеціальних пристроїв — демпферів. Застосо-
вóється, зоêрема, в ãідравлічних та елеêтричних системах.
ДЕНДРИТ,  -ó, ч. * р. дендрит, а. den-
drite, н. Dendrit m  — мінеральний аґреґат
деревоподібної форми. Утворюється з
розчинів, пари або розплавів при швидêій
êристалізації речовини в тріщинах, в яз-
êомó середовищі тощо.
ДЕНСИМЕТР,  -а, ч. * р. денсиметр, а.
densimeter, hydrometer; н. Densimeter n,
Dichtemesser m  — ареометр сталої ваãи,
проãрадóйований в одиницях ãóстини,
або ареометр для вимірювання êонцент-
рації розчинів ó % (спиртометр тощо).
ДЕНСИМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. денсиметрия, а. densimetry, н.
Densimetrie f, Dichtebestimmung f  — cóêóпність методів
вимірювання відносної ãóстини рідин і твердих тіл. 
ДЕНУДАЦІЯ,  -ії, ж. * р. денóдация, а. denudation, washout,
н. Denudation f, Abtragen n  — сóêóпність процесів рóйнó-
вання ãірсьêих порід водою, вітром, льодовиêами тощо і пе-
ренесення продóêтів рóйнóвання до нижчих діляноê
(рівнів) земної поверхні. Д. розêриває родов. ê.ê., яêі
формóвалися при осадонаêопиченні або маãматич. діял-
ьності в земній êорі на різних ãлибинах. Д. приводить до
перерозподілó ê.ê., виниêнення розсипів, поêладів осадо-
вих ê.ê. Унаслідоê Д. рельєф вирівнюється.
ДЕПАРАФІНІЗАЦІЯ,  -ії, ж. (лат. parum  — мало і affinis
— сóміжний) * р. депарафинизация; а. dewaxing, paraffin
removal; н. Entparaffinieren n, Entparaffinierung f — процес
зменшення вмістó в нафтових фраêціях вищих (починаю-
чи з С8) аліфатичних насичених вóãлеводнів, переважно
нормальної бóдови. При цьомó досяãається поêращання
еêсплóатаційних властивостей нафтопродóêтів (пони-
ження в’язêості і температóри застиãання). У нафтовидо-
бóванні шляхом Д. видаляють парафін з трóб, óстановле-
них ó свердловинах, яêими піднімається нафта з пласта.
Д. в таêомó випадêó здійснюють шêребêами, хімічними
засобами, проãріванням трóб елеêтричним стрóмом, ãаря-
чою нафтою або парою.
ДЕПРЕСІЙНА ЗЙОМКА (ШАХТИ),  -ої, -и, ж. * р. де-
прессионная съемêа (шахты), а. depression survey (of a mine),
н. Depressionsaufnahme f, Depressionsmessungen f pl  — êомп-
леêс робіт, що виêонóються з метою: встановлення розпод-
ілó заãальношахтної депресії по виробêах, отримання даних
про значення фаêтичних опорів ãірничих виробоê, виявлен-
ня причин, що виêлиêають велиêі втрати тисêó повітря.
Поляãає в послідовномó замірі тисêó повітря ó виробêах
вентиляційної мережі від пóнêтó входó до пóнêтó виходó
повітряноãо стрóменя на поверхню. За хараêтером виêо-
нання Д.з. бóває детальна, спрощена або êомбінована.
ДЕПРЕСІЙНА ЛІЙКА,  -ої, -и, ж. * р. депрессионная во-
ронêа; а. depression cone, cone of influence; н. Depressionstrich-
ter m, Absenkungstrichter m  — фiãóра ó виãлядi лійêи (ворон-
êи), яêа óтворюється при óявномó обертаннi п’єзометрич-
ної лiнiї навêоло осi свердловини i хараêтеризóє розподiл
тисêó в пластi в межах депресiї тисêó. Син.: депресійна
воронêа або воронêа депресії, депресійний êонóс.
ДЕПРЕСІЙНА ПОВЕРХНЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД, ДЕ-
ПРЕСІЙНА ВОРОНКА ПІДЗЕМНИХ ВОД,  -ої, -і, -…;
-ої, -и, -…; ж. * р. депрессионная поверхность подземных
вод; а. depression surface of underground water, н. Depressions-
spiegel m des unterirdischen Wassers n  — вільна поверхня

Дендрит золо-
та.
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безнапірних або п’єзометричних поверхонь напірних пі-
дземних вод, понижена в місці їх виходó на поверхню
Землі або відêачóванні води (напр., до дренажних і водо-
забірних спорóд). Форма депресійної поверхні навêоло
пóнêтів відêачóвання води в плані змінюється від êола (в
однорідних за фільтраційними властивостями водонос-
них породах) до дóже витяãнóтоãо овалó (ó ãеолоãічно по-
рóшених і неоднорідних за фільтраційними властивостя-
ми породах). Лінія перетинó депресійної поверхні з верти-
êальною площиною називається депресійною êривою,
яêа в однорідних за фільтраційними властивостями водо-
носних породах має плавні обриси, а в неоднорідних — óс-
тóпоподібні.
ДЕПРЕСІЯ,  -ії, ж. * р. депрессия, а. depression, н. Depres-
sion f  — 1) В ãеоморфолоãії — бóдь-яêе зниження земної по-
верхні; ó вóзьêомó значенні — западина або óлоãовина, яêа
лежить нижче рівня моря. Д. бóвають сóхими або заповне-
ними водою (Каспійсьêе м.). 2) Д. теêтонічна — область
проãинó земної êори, повністю або частêово заповнена оса-
дами. 3) Д. потоêó повітря в ãірничій виробці — різниця тис-
êó (енерãії) в двох точêах потоêó. Розрізняють Д. статичнó,
динамічнó і повнó. 4) Д. ãазовоãо пласта — різниця між
пластовим тисêом в р-ні свердловини та її вибійним тисêом,
що спричиняє рóх ãазó з пласта до вибою свердловини. Зі
збільшенням Д. зростає дебіт еêсплóатац. свердловини. 5) Д.
шахти (рóдниêа) — сóма розрахóнêових депресій всіх виро-
боê, що óтворюють стрóмінь (від óстя повітроподавальноãо
ствола до óстя вентиляційноãо), місцевих опорів на всьомó
шляхó рóхó повітря і природної тяãи.
ДЕПРЕСІЯ ГАЗОВОГО ПЛАСТА,  -ії, -…, ж. * р. депрес-
сия ãазовоãо пласта; а. depression of a gas stratum; н. Depressi-
on f des Gasflözes  — різниця між пластовим тисêом ó
районі свердловини і її вибійним тисêом, що виêлиêає рóх
ãазó з пласта до вибою свердловини.
ДЕПРЕСІЯ ТИСКУ У СВЕРДЛОВИНІ,  -ії, -…, ж. * р.
депрессия давления в сêважине; а. well pressure depression, н.
Depression f des Sondendrucks  — різниця між динамічним
пластовим і вибійним тисêами ó видобóвній свердловині,
між вибійним і динамічним пластовим тисêами в наãн-
італьній свердловині за óсталеної (відносно статичної)
рівноваãи в пласті.
ДЕПРЕСОРИ,  -ів, мн. * р. депрессоры, а. depressors, н.
Drucker m pl, druückende Sammler m pl, drückende Schwimmit-
tel n pl, drückende Flotationsmittel n pl  — поверхнево-аêтивні
речовини, що при флотації одних мінералів перешêоджають
флотації інших. При введенні в процес флотації виêлиêа-
ють зменшення вилóчення тих або інших мінералів. Ме-
ханізм дії пов’язаний з витісненням збирача з поверхні
мінералó і створення óмов, що перешêоджають сорбції зби-
рача; можливе таêож óтворення на поверхні мінералів, об-
роблених Д. ãідрофільних плівоê, що óнеможливлюють
ãідрофобізóючий ефеêт збирача. Найважливіші Д.: сірч-
аний натрій та ін. водорозчинні сóльфіди, ціаніди, сóльф-
іти, ãіпосóльфіти та деяêі сóльфати, хромові солі, силіêат
натрію (рідêе сêло), орãанічні висоêомолеêóлярні полім-
ери — êрохмаль, деêстрин, êарбоêсиметилцелюлоза та ін.
ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ,  -ії, -ої,
-…, ж. * р. ãосóдарственная ãеолоãичесêая слóжба Уêраины;
а. State Geological Service of Ukraine, н. Staatlicher Geologi-
scher Dienst m der Ukraine f  — вêлючає спеціально óпов-
новажений центральний орãан виêонавчої влади з ãеолоã-
ічноãо вивчення та виêористання надр, державні підпр-
иємства, óстанови та орãанізації, яêі орãанізовóють та

проводять ãеолоãічне вивчення надр, забезпечóють реаліз-
ацію державної політиêи ó ãалóзі êористóвання надрами,
здійснюють планомірне проведення реãіональних ãеолоã-
ічних досліджень, пошóêів та розвідêи необхідних і стра-
теãічно важливих ê.ê., наêопичення і зберіãання ãеолоãі-
чної інформації про надра, встановлення êондицій на мін-
еральнó сировинó для підрахóвання запасів ê.ê. ó надрах,
проведення наóêових досліджень ó сфері ãеолоãічноãо
вивчення і виêористання надр, êоординóють і здійсн-
юють ãеолоãічний êонтроль за діяльністю інших сóб’єêтів
ãеолоãічної діяльності. Управління державною ãеолоãі-
чною слóжбою Уêраїни здійснює Кабінет Міністрів Уê-
раїни та óповноважений ним центральний орãан виêонав-
чої влади з ãеолоãічноãо вивчення та виêористання надр,
êерівниê яêоãо несе персональнó відповідальність перед
Президентом Уêраїни та Кабінетом Міністрів Уêраїни за
виêонання державною ãеолоãічною слóжбою поêладених на
неї завдань. Див. «Про державнó ãеолоãічнó слóжбó Уêраї-
ни». В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ
КОПАЛИН УКРАЇНИ,  -ії, -ії, -…, ж. * р. ãосóдарственная
êомисия по запасам полезных исêопаемых, а. State Committee
of Ukraine for Mineral Reserves, н. Staatlicher Ausschuss m der
Ukraine f für Bodenschatzvorräte m pl  — орãан, що здійснює
еêспертизó та оцінêó запасів ê.ê., встановлює постійні
êондиції на мінеральнó сировинó для підрахóнêó запасів êо-
рисних êопалин ó надрах і затверджóє розвідані запаси, на
базі яêих проеêтóються ãірничі підприємства, розробляє
перспеêтивні плани розвитêó ãірничої промисловості. Діє в
сêладі Державної ãеолоãічної слóжби Уêраїни при спеціал-
ьно óповноваженомó центральномó орãані виêонавчої
влади з ãеолоãічноãо вивчення та виêористання надр. На
замовлення êористóвачів надр або за дорóченням відпо-
відних центральних орãанів виêонавчої влади êомісія
проводить державнó еêспертизó ãеолоãічних матеріалів
щодо вивчення та виêористання надр. Положення про Де-
ржавнó êомісію Уêраїни по запасах ê.ê. затверджóється
Кабінетом Міністрів Уêраїни. В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНЕ СХОВИЩЕ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ,  -оãо, -а, -…, с.
* р. ãосóдарственное хранилище драãоценных металлов и дра-
ãоценных êамней Уêраины; а. State Depository of Precious Met-
als and Precious Stones of Ukraine, н. Staatliche Lagerstelle f der
Ukraine f für Edelmetalle n pl und Edelsteine m pl  — вêлючає
цінності, зараховані до Державноãо фондó дороãоцінних ме-
талів і дороãоцінноãо êаміння Уêраїни. Положення про Де-
ржавне сховище дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êамі-
ння Уêраїни затверджóється Міністерством фінансів Уê-
раїни. Сховище здійснює заêóпівлю, приймання, зберіãа-
ння та продаж дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êамі-
ння, дороãоцінноãо êаміння орãаноãенноãо óтворення та
напівдороãоцінноãо êаміння, зарахованих до Державноãо
фондó дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння Уêраїни.
Самородêи дороãоцінних металів, дороãоцінні метали і до-
роãоцінне êаміння, дороãоцінне êаміння орãаноãенноãо óтво-
рення та напівдороãоцінне êаміння ó виробах і брóхті,
сêóплені ó населення, юридичних осіб, êонфісêовані або
реêвізовані, безхазяйні, що за правом спадêоємства пе-
рейшли ó власність держави, та сêарби надходять до Де-
ржавноãо сховища дороãоцінних металів і дороãоцінноãо
êаміння Уêраїни без відповідної переробêи. В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНИЙ БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПА-
ЛИН,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãосóдарственный баланс запасов
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полезных исêопаемых, а. State Balance of Mineral Reserves, н.
Staatliche Bilanz f der Bodenschatzvorräte m pl  — містить від-
омості про êільêість, яêість та стóпінь вивчення запасів
ê.ê. щодо родовищ, яêі мають промислове значення, їх
розміщення, рівень промисловоãо освоєння, а таêож від-
омості про видобóтоê, втрати і забезпеченість сóспільноãо
виробництва розвіданими запасами êорисних êопалин. Де-
ржавний баланс запасів êорисних êопалин ведеться Держав-
ним êомітетом Уêраїни по ãеолоãії і виêористанню надр.
В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНИЙ ГЕОДЕЗИЧНИЙ НАГЛЯД (ДЕРЖГЕО-
НАГЛЯД),  -оãо, -оãо, -ó, -…(-ó), ч. * р. ãосóдарственный
ãеодезичесêий надзор (Госãеонадзор), а. State Geodesic Super-
vision, н. Staatliche geodätische Aufsicht f  — слóжба при Го-
ловномó óправлінні ãеодезії, êартоãрафії та êадастрó
(ГУГКК), що здійснює державний наãляд за виêонанням
топоãрафо-ãеодезичних, аерофотознімальних і êарто-
ãрафічних робіт, проведених різними відомствами. Держ-
ãеонаãляд видає дозвіл на виêонання топоãрафо-ãеодезич-
них робіт, виêонóє їх перевірêó і приймання. З метою êон-
центрації матеріалів для всебічноãо їх виêористання ор-
ãанізації, що виêонóвали роботи, здають ó Держãеонаãляд
технічні звіти і частинó матеріалів, вêлючаючи жóрнали
спостережень, êаталоãи êоординат і висот, видавничі
ориãінали топоãрафічних зйомоê і інші матеріали. Відділи
Держãеонаãлядó представляють матеріал ó тимчасове чи
постійне êористóвання орãанізаціям. В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР РОДОВИЩ І ПРОЯВІВ
КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãосóдарс-
твенный êадастр месторождений и проявлений полезных
исêопаемых, а. State Cadastre of Mineral Deposits and Manifes-
tations, н. Staatliche Kataster m, n der Lagerstätten f pl und Vor-
kommen n pl der nutzbaren Minerale n pl  — містить відомості
про êожне родовище, вêлючене до Державноãо фондó родо-
вищ êорисних êопалин, щодо êільêості та яêості запасів
ê.ê.і наявних ó них êомпонентів, ãірничо-технічних, ãідр-
оãеолоãічних та інших óмов розробêи родовища та йоãо
ãеолоãо-еêономічнó оцінêó, а таêож відомості про êож-
ний прояв ê.ê. Державний êадастр родовищ і проявів êо-
рисних êопалин ведеться Державним êомітетом Уêраїни по
ãеолоãії і виêористанню надр. В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ РОЗВІДАНИХ РОДОВИЩ
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДОРОГОЦІННОГО
КАМІННЯ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãосóдарственный резерв раз-
веданных месторождений драãоценных металлов и драãо-
ценных êамней, а. State reserve of prospected deposits of precious
metals and stones, н. Staatliche Reserve f der entdeckten Lager-
stätten f pl der Edelmetalle n pl und Edelsteine m pl  — óтворе-
ний для забезпечення перспеêтивних потреб держави ó до-
роãоцінних металах і дороãоцінномó êамінні, дороãоцінномó
êамінні орãаноãенноãо óтворення та напівдороãоцінномó
êамінні та реãóлювання обсяãó їх видобóтêó. Державний ре-
зерв розвіданих родовищ дороãоцінних металів і дороãоцінноãо
êаміння є частиною Державноãо фондó родовищ êорисних êо-
палин Уêраїни і містить дані про розвідані родовища доро-
ãоцінних металів, дороãоцінноãо êаміння, дороãоцінноãо êамі-
ння орãаноãенноãо óтворення та напівдороãоцінноãо êамі-
ння. До державноãо резервó розвіданих родовищ дороãоцінних
металів і дороãоцінноãо êаміння вêлючаються всі поперед-
ньо оцінені родовища. Формóється Державним êомітетом
Уêраїни по ãеолоãії і виêористанню надр. В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ,  -оãо, -ó, -…, ч.   —
Див. стандарт національний.

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ,  -оãо, -ó, -…, ч.
* р. ãосóдарственный фонд драãоценных металлов и драãо-
ценных êамней Уêраины, а. State Fund of precious metals and
stones of Ukraine, н. Staatlicher Fonds m der Edelmetalle n pl
und Edelsteine m pl der Ukraine f  — вся сóêóпність дороãоці-
нних металів та дороãоцінноãо êаміння, яêі перебóвають ó
державній власності та відповідно до заêонодавства зара-
ховані до ньоãо і призначені для забезпечення державних
виробничих, наóêових, соціально-êóльтóрних та інших
потреб, що фінансóються з державноãо бюджетó. До Де-
ржавноãо фондó дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êамі-
ння Уêраїни зараховóються дороãоцінні метали і дороãоцінне
êаміння, дороãоцінне êаміння орãаноãенноãо óтворення та
напівдороãоцінне êаміння, заêóплені на території Уêраїни
та за її межами за рахóноê êоштів державноãо бюджетó,
відходи і брóхт дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння
ó бóдь-яêомó виãляді та стані, дороãоцінні метали та доро-
ãоцінне êаміння, дороãоцінне êаміння орãаноãенноãо óтво-
рення та напівдороãоцінне êаміння ó виробах і брóхті,
сêóплені ó населення і юридичних осіб, êонфісêовані
відповідними орãанами зãідно з заêонодавством Уêраїни
чи здані яê сêарб, а таêож одержані за правом спадêоємс-
тва чи дарóвання, цінності Історичноãо фондó дороãо-
цінних металів і дороãоцінноãо êаміння Уêраїни. Держав-
ний фонд дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння Уê-
раїни формóється Міністерством фінансів Уêраїни і
призначений для забезпечення виробничих, фінансових,
наóêових, соціально-êóльтóрних та інвестиційних потреб
Уêраїни. Цінності, зараховані в Державний фонд доро-
ãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння Уêраїни, є де-
ржавною власністю. Положення про порядоê формóван-
ня та зберіãання Державноãо фондó дороãоцінних металів і
дороãоцінноãо êаміння Уêраїни та йоãо сêладової частини —
Історичноãо фондó, а таêож про місце знаходження зазна-
чених фондів затверджóється Кабінетом Міністрів Уêраї-
ни. В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД НАДР,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãосó-
дарственный фонд недр, а. State fund of mineral reserves, н.
Staatlicher Fonds m der Bodenschätze m pl  — вêлючає яê
ділянêи надр, що виêористовóються, таê і ділянêи надр,
не залóчені до виêористання, в томó числі êонтиненталь-
ноãо шельфó і виêлючної (морсьêої) еêономічної зони.
Державний фонд родовищ êорисних êопалин є частиною де-
ржавноãо фондó надр. Державний фонд надр формóється
Державним êомітетом Уêраїни по ãеолоãії і виêористан-
ню надр разом з Державним êомітетом Уêраїни по наãля-
дó за охороною праці. В.С.Білецьêий.
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПА-
ЛИН УКРАЇНИ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. ãосóдарственный фонд
месторождений полезных исêопаемых Уêраины, а. State fund
of mineral deposits of Ukraine, н. Staatlicher Fonds m der Ukrai-
ne f für Bodenschatzlagerstätten f pl  — систематизоване зве-
дення відомостей по êожномó родовищó, що хараêтеризóє
êільêість запасів основних êорисних êопалин і сóмісно з ни-
ми заляãаючих дрóãорядних êорисних êопалин, відображає
вміщені в них êомпоненти, подає ãірничо-ãеолоãічні óмо-
ви розробêи родовища та ãеолоãо-еêономічнó оцінêó, а та-
êож прояви êорисних êопалин. Формóється на основі даних
Моніторинãó мінерально-сировинної бази Уêраїни. Держав-
ний фонд родовищ êорисних êопалин є частиною Державноãо
фондó надр. Формóється Державним êомітетом Уêраїни по
ãеолоãії і виêористанню надр. В.С.Білецьêий.
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ДЕРЖАВНІ БАЛАНСИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПА-
ЛИН УКРАЇНИ,  -их, -ів, -…, мн. * р. ãосóдарственные ба-
лансы запасов полезных исêопаемых Уêраины, а. State Bal-
ances of Ukrainian Minerals Reserve, н. Staatsbilanzen f pl der
Vorräte m pl von nutzbaren Mineralien n pl der Ukraine f  —
зведення відомостей про êільêість, яêість, стóпінь вивче-
ності êорисних êопалин в родовищах, яêі мають промислове
значення, їх розміщення, стóпені промисловоãо освоєння
та забезпеченості промисловості розвіданими запасами
êорисних êопалин. В.С.Білецьêий.
ДЕРЖГІРНТЕХНАГЛЯД, ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З НА-
ГЛЯДУ ЗА БЕЗПЕЧНИМ ВЕДЕННЯМ РОБІТ У
ПРОМИСЛОВОСТІ І З ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ,  -ó; -оãо,
-ó, -…, ч. * р. Госãортехнадзор; ãосóдарственный êомитет
по надзорó за безопасным ведением работ и по ãорномó над-
зорó, а. State Mine Technical Inspection, State Mine Super-
vision; н. staatliches Komitee für Sicherheitsüberwachung f in
der Bergindustrie  — державна óстанова, яêа здійснює де-
ржавний наãляд за дотриманням правил, норм та інстрó-
êцій безпечноãо проведення робіт ó вóãільній, ãірничорó-
дній, ãірничохімічній, нерóдній, нафто- і ãазовидобóвній,
хімічній, металóрãійній, нафтохімічній, нафто- і ãазопере-
робній промисловості, в ãеолоãо-розвідóвальних орãаніз-
аціях, при веденні вибóхових робіт, а таêож відповідних
правил і норм при встановленні та еêсплóатації підніма-
льних спорóд, êотельних óстановоê і посóдин, що працю-
ють під тисêом, трóбопроводів для пари і ãарячої води,
об’єêтів, пов’язаних з видобóванням, транспортóванням,
збереженням і виêористанням природноãо ãазó. В.С.Бойêо.
ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ (ДЕРЖАВ-
НИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРО-
НОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ),  -…, ч. (-оãо, -ó, -… ч.) * р.
Госнадзорохрантрóда, Госóдарственный êомитет Уêраины
по надзорó за охраной трóда (Госêомнадзорохрантрóда Уê-
раины), а. State Committee for Labour Supervision and Protec-
tion of Ukraine, н. Staatlicher Ausschuss m der Ukraine f für Ar-
beitssicherheitaufsicht f  — Державний êомітет Уêраїни по
наãлядó за безпечним веденням робіт і ãірничомó наãлядó
в ãалóзі виêористання і охорони надр. Державний орãан
Уêраїни, що здійснює державний наãляд за дотриманням
правил, норм і інстрóêцій з безпечноãо ведення робіт ó
вóãільній, ãірничорóдній, ãірничо-хімічній, нерóдній і
іншій ãалóзях промисловості, ó ãеолоãорозвідóвальних ор-
ãанізаціях, при веденні вибóхових робіт ó народномó ãос-
подарстві, а таêож відповідних правил і норм при влаштó-
ванні й еêсплóатації піднімальних спорóд, óстановоê і по-
сóдин, що працюють під тисêом, трóбопроводів для пари і
ãарячої води, об'єêтів, пов'язаних з видобóтêом, транс-
портóванням, збереженням і виêористанням природноãо
ãазó. Д ê. є спеціально óповноваженим орãаном наãлядó за
виêористанням і охороною надр в Уêраїні. До Державно-
ãо êомітетó входять територіальні óправління та
підвідомчі їм інспеêції, розташовані на всій території
êраїни. Д.ê. затверджóє ó встановленомó порядêó ãалóзеві
і міжãалóзеві правила, інстрóêції і норми по безпечномó
веденню ãірничих робіт. В.С.Білецьêий.
ДЕСЕГРЕГАЦІЯ,  -ії, ж. * р. десеãреãация, а. desegregation,
н. Desegregation f  — ліêвідація сеãреãації, тобто óсереднення.
ДЕСИЛІКАЦІЯ, ДЕСИЛІКАТИЗАЦІЯ, ДЕСИЛІФІ-
КАЦІЯ,  -ії, ж. * р. десилиêация, десилиêатизация, десили-
êатирование, десилифиêация; а. desilication, н. Desilifizie-
rung f  — 1) Процес вивітрювання ãірсьêих порід, пов'яза-
ний з розчиненням і винесенням êремнеземó. 2) Збіднення

маãми êремнеземом. Розрізняють: десиліêація метасома-
тична (збільшення відношення Al:Si в мірó заміщення по-
льових шпатів під час реаêційно-метасоматичних про-
цесів).
ДЕСКВАМАЦІЯ,  -ії, ж. * р. десêвамация, а. desquamation,
spheroidal weathering; н. Abschuppung f, Desquamation f  —
відшаровóвання тонêих (1-2 см) êонцентричних
оêрóãло-випóêлих лóсоê з оãолених сêельних поверхонь
ã.п. Виниêає під впливом різêих êоливань температóр
(ã.ч. добових). Хараêтерна для пóстель.
ДЕСМІН,  -ó, ч. * р. десмин, а. desmine, н. Desmin n  — мін-
ерал, водний алюмосиліêат êальцію з ãрóпи цеолітів êар-
êасної бóдови. Формóла: Ca[Al2Si7O18]·7H2O. Містить (%):
CaО — 8,62; Al2О3 — 15,83; SiО2 –59,6; H2O — 16,73. Домі-
шêи: K2O, MgO, FeO. Синãонія моноêлінна. Гóстина 2,16.
Тв. 3,5-4. Кристали плосêо-витяãнóті або таблитчасті.
Колір білий з жовтóватим або червонóватим відтінêом.
Блисê сêляний, на площинах спайності перламóтровий. В
шліфах безбарвний. Поширений цеоліт. Зóстрічається в
порожнинах та тріщинах в ефóзивних й інтрóзивних ви-
вержених породах, ó ãідротермальних жилах та деяêих ãа-
рячих джерелах. 
ДЕСМІНІТ,  -ó, ч. * р. десминит, а. desminite, н. Desminit m 
— ãрóпова назва мацералів бóроãо вóãілля, в яêих не збе-
реãлася рослинна стрóêтóра.
ДЕСМОКОЛІНІТ,  -ó, ч. * р. десмоêоллинит, а. desmocol-
linite, н. Desmokollinit m  — тонêа сóміш тонêозернистоãо
ãелоêолінітó і частиноê детритовітринітó.
ДЕСОЛЬВАТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. десольватация; а. desolva-
tion; н. Desolvatation f  — явище, протилежне сольватації.
ДЕСОРБЕР,  -а, ч. * р. десорбер, а. desorber, stripper, н. Des-
orber m, Austreiber m, Stripper m  — апарат для здійснення
десорбції, масообмінний êолонний апарат для вилóчення
з насиченоãо абсорбента êомпонентів, що бóли поãлинені
в процесі абсорбції, і одержання реґенерованоãо абсорбен-
тó. Застосовóється при абсорбції, вилóченні з природноãо
ãазó водяної пари, вóãлеводневих і êислих êомпонентів та
ін., а таêож в абсорбційних холодильних машинах. Для
інтенсифіêації процесó реґенерації абсорбентів виêорис-
товóють поєднання принципів десорбції і реêтифіêації.
Констрóêтивно десорбер аналоãічний абсорбційній êо-
лоні.
ДЕСОРБЦІЯ,  -ії, ж. * р. десорбция; а. desorption; н. Des-
orption f  — процес видалення адсорбованої (адсорбатó)
або абсорбованої (абсорбатó) речовини з поверхні адсор-
бентó або із об’ємó абсорбентó. Протилежне — сорбція, ад-
сорбція або абсорбція. Зóмовлюється зменшенням êонцен-
трації адсорбованої речовини в оточóючомó адсорбент-се-
редовищі або підвищенням температóри. При однаêових
швидêостях адсорбції або абсорбції і Д. настóпає рівноваãа
між êонцентраціями речовини в навêолишньомó середо-
вищі і на адсорбенті. При проведенні Д. через шар адсор-
бентó продóвають ãарячó водянó парó, повітря або інертні
ãази, яêі захоплюють раніше поãлиненó речовинó або про-
мивають шар адсорбентó різними реаґентами, яêі розчи-
няють адсорбованó речовинó.
ДЕСОРБЦІЯ ГАЗУ,  -ії, -…, ж. * р. десорбция ãаза; а. gas
desorрtion; н. Gasaustreibung f, Gasdesorption f  — видалення
ãазó із поãлиначів, що виêористовóються при абсорбційн-
омó і адсорбційномó очищенні ãазів. Д.ã. з поверхні твер-
доãо поãлинача — адсорбентó здійснюється в основномó
йоãо наãріванням і зниженням тисêó над ним, що приво-
дить до виділення ãазó із пор адсорбентó. Проводиться в
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адсорбері і являє собою однó із стадій селеêтивноãо очи-
щення ãазів від шêідливих домішоê (напр., при очищенні
природноãо ãазó від сірêоводню цеолітами чи осóшóванні
ãазó). Адсорбер працює почерãово в режимах адсорбції і де-
сорбції.
ДЕСТРУКЦІЯ,  -ії, ж. * р. дестрóêция, а. destruction,
break-down; н. Zerstörung f  — рóйнóвання стрóêтóри
бóдь-чоãо. Приêлади: 1) Рóйнóвання ãірсьêих порід та їх
розпад внаслідоê вивітрювання. 2) Рóйнóвання маêромо-
леêóл висоêомолеêóлярних сполóê, яêе сóпроводжóється
зміною їхньої стрóêтóри й властивостей. Напр., дестрóê-
тивна ãідроãенізація вóãілля.
ДЕСУБЛІМАЦІЯ (ВОДЯНОЇ ПАРИ),  -ії, ж. * р. десóбли-
мация, а. steam desublimation, condensation of water vapor into
solid, crystallization, н. Desublimieren n vom Wasserdampf m,
Desublimation f vom Wasserdampf m  — безпосереднє пере-
творення пари на твердó речовинó (процес, зворотний
сóблімації).
ДЕСУЛЬФАТИЗАЦІЯ ВОД,  -ії, -…, ж. * р. десóльфати-
зация вод, а. desulphatisation of water, н. Wasserentsulfatisie-
rung f  — біоãенний анаеробний процес відновлення сóль-
фатів, яêі містяться ó водах, до сірêоводню за рахóноê
оêиснення вóãлецю, орãанічної речовини. Д.в. відбóвається ó
застійних водах морсьêих та êонтинентальних водойм, а
таêож ó підземних водах зони ãіперãенезó і є однією з при-
чин метаморфізації підземних вод. Процес Д.в. особливо
розвинений ó водах нафтових родовищ, де він
здійснюється шляхом оêиснення нафти біоценозом баê-
терій (вêлючно з сóльфатредóêóючими баêтеріями).
ДЕТАНДЕР,  -а, ч. * р. детандер; а. gas-expansion machine,
expansion [reducer] valve; н. Entspannugsmaschine f, Expansi-
onsmaschine f  — 1) Машина для охолодження й сêраплення
ãазó. 2) Клапан, зменшóвач тисêó пари.
ДЕТЕКТОР,  -а, ч. * р. детеêтор, а. detector, н. Detektor m,
Nachweisgerät n, Fühler m  — 1) Пристрій або речовина для
визначення та перетворення енерãії чи фізичноãо поля
(випромінювання) в інший вид енерãії, зрóчний для інд-
иêації, подальшої реєстрації та вимірювання. 2) Пристрій
для детеêтóвання елеêтричних êоливань. 3) Прилад для
виявлення різних фізичних явищ, реєстрації α,β-части-
ноê, рентãенівсьêоãо (пóлюєвоãо) та γ-випромінювання,
нейтронів, протонів тощо. 4) Чóтливий елемент або вимір-
ювальний перетворювач вимірювальноãо пристрою. 5)
Прилад для визначення сêладó ãазових сóмішей. 
За допомоãою Д. визначають сêлад випромінювання,

вимірюють йоãо інтенсивність, спеêтр енерãій частиноê,
вивчають процеси взаємодії швидêих частиноê з атомни-
ми ядрами і процеси розпадó нестабільних частиноê.
ДЕТОНАТОР,  -а, ч. * р. детонатор, а. detonator, н. Detona-
tor m, Zünder m, Sprengkapsel f, Zündkörper m, Zündladung f 
— засіб, що забезпечóє вибóхове перетворення (детона-
цію) ВР за допомоãою початêовоãо імпóльсó. Промислові
Д. носять назвó êапсóль-детонаторів, елеêтродетона-
торів. Яê первинна ВР ó Д. застосовóється азид свинцю або
ãримóча ртóть.
ДЕТОНАТОР ПРОМІЖНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. детонатор
промежóточный, а. intermediate charge; н. Zwischenzünder m 
— заряд з потóжної бризантної ВР, призначений для по-
силення ініціюючоãо імпóльсó первинних засобів підр-
ивання êапсóля-детонатора, детонóючоãо шнóра і ін. Д.п.
частіше за все являють собою пресовані або литі шашêи
циліндрич. форми з насêрізним êаналом для пропóсêó
деê. нитоê детонóючоãо шнóра або з ãніздом під êапсóль-

або елеêтродетонатор. Шашêи-детонатори виãотовляють
з тротилó або йоãо сóмішей з ãеêсоãеном або теном (ма-
сою 200, 400, 500 ã). 
ДЕТОНАЦІЙНА ХВИЛЯ,  -ої, -і, ж. * р. детонационная
волна, а. detonation wave, н. Detonationswelle f  — хвиля
стиснення (óдарна хвиля), що проходить по зарядó ВР та
сóпроводжóється зоною реаêції вибóховоãо перетворення,
що виниêає за фронтом хвилі. 
ДЕТОНАЦІЯ,  -ії, ж. * р. детонация, а. detonation, н. Deto-
nation f  — процес хімічноãо перетворення вибóхових речо-
вин, що сóпроводжóється вивільненням енерãії і поши-
рюється по речовині ó виãляді хвилі з постійною швидêі-
стю, яêа перевищóє швидêість звóêó в даній речовині. На-
óêові основи процесó Д. пояснюються ãідродинамічною
теорією детонації. Завдяêи висоêій швидêості Д., яêа в ãа-
зовомó середовищі сяãає 100-3500 м/с, а ó рідинах і твер-
дих тілах — до 9000 м/с, розвивається тисê, яêий ó рідинах
і твердих тілах становить деêільêа десятêів ГПа.
ДЕТОНІТИ,  -ів, мн. * р. детониты, а. detonites, н. Detonite
n pl  — потóжні водостійêі аміачно-селітрові вибóхові речо-
вини, до сêладó яêих входить морозостійêа сóміш нітр-
оефірів (6-15%). Висоêобризантні ВР з велиêою працез-
датністю. Д. застосовóються в шахтах безпечних за ãазом і
пилом для рóйнóвання міцних та особливо міцних ã.п. За
óмовами зберіãання і перевезення Д. прирівнюються до
амонітів. 
ДЕТОНІТ М — порошêоподібна ВР сіро-сталевоãо êоль-
орó. До сêладó детонітó М входить 78% селітри, 10% важ-
êо-замерзаючих нітроефірів, 10% алюмінієвої пóдри,
0,3% êолоїдної бавовни, по 0,2% соди і машинноãо масти-
ла. Не злежóється, має висоêó водостійêість, хараêтери-
зóється висоêою детонаційною здатністю ó зарядах мало-
ãо діаметрó 24-28 мм ó сóхомó та зволоженомó стані, а та-
êож стабільністю властивостей при триваломó зберіãанні.
Призначений для висадження міцних порід бóдь-яêої об-
водненості ó підземних óмовах.
ДЕТОНУЮЧИЙ ШНУР,  -оãо, -а, ч. * р. детонирóющий
шнóр (ДШ), а. detonating cord, н. Detonationszündschnur f  —
шнóр з серцевиною з висоêобризантної ВР, призначений
для передачі детонації від детонатора до зарядó ВР. Іноді
виêористовóється яê самостійний заряд. Д.ш. сêладається
з вибóхової серцевини і захисної оболонêи. Розрізняють
Д.ш. нормальної потóжності (серцевина містить ВР 12-14
ã/м), малопотóжні (3-6 ã/м), посилені (20-40 ã/м) та висо-
êопотóжні (100-140 ã/м). Д.ш. нормальної потóжності ви-
êористовóють на баãатьох видах вибóхових робіт, малопо-
тóжні — для êомóтації вибóхових мереж та внóтрішньосве-
рдловинноãо сповільнення детонації зарядів, посилені —
для ініціювання протяжних зарядів в шпóрах та свердлови-
нах, висоêопотóжні — яê самостійні, оêонтóрюючі заряди.
Таêож розрізняють водостійêі, термостійêі Д.ш. (застосо-
вóють на вибóхових роботах в ãлибоêих нафт. і ãазових
свердловинах) та запобіжні Д.ш. (для вибóхових робіт в
шахтах, небезпечних за ãазом і пилом).
ДЕТРИНІТ,  -ó, ч. * р. детринит, а. detritus, н. Detritus m 
— термін для позначення асоціацій найдрібніших части-
ноê вітринітової, інертинітової, ліптинітової природи. Ут-
ворився в резóльтаті відêладів рослинноãо матеріалó, біо-
хімічноãо розêладó та переносó. У сóчасній êласифіêації
виділені: вітродетриніт (ãóмодетриніт вóãілля бóроãо), ін-
ертодетриніт та ліптодетриніт. Розмір частиноê вітр-
одетринітó — менше 10 мêм, інертодетринітó — менше 20
мêм, ліптодетринітó — 2-3 мêм (ISO 7401-1-84). Д. при-
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сóтній майже ó всіх типах вóãілля виêопноãо ó різних поєд-
наннях та співвідношеннях. Д. в пластах вóãілля сêладає
шари різної потóжності, рідше — пласти в ціломó. Син. —
атрит. 
ДЕТРИТ,  -ó, ч. * р. детрит, а. detritus, н. Detritus m  — 1)
Наãромадження óламêів ãірсьêих порід, що сêладаються з
сêелетів безхребетних тварин, êістоê хребетних тварин. 2)
Сóêóпність завислих ó воді та осілих на дно водойм дрі-
бних (деêільêа мêм — деêільêа см) нерозêладених части-
ноê рослинних і тваринних орãанізмів або їхніх виділень.
Розрізняють тонêодетритовий та ãрóбодетритовий Д.
ДЕТРИТОВІТРИНІТ,  -ó, ч. * р. детритовитринит, а.
detritovitrinite, н. Detritovitrinit m  — сóміш вітринітових
частиноê телінітовоãо та êолінітовоãо хараêтерó. Див. де-
тровітриніт.
ДЕТРОВІТРИНІТ,  -ó,
ч. * р. детровитринит,
а. detrovitrinite, н. Detro-
vitrinit m  — підãрóпа
мацеральної ãрóпи
вітринітó, що сêла-
дається з дрібних
óламêів вітритизов-
аних залишêів рослин,
ізольованих або цемен-
тованих аморфною
вітринітовою речови-
ною. Термін введений
в 1934 р. Міжнаро-
дним êомітетом з пет-
ролоãії вóãілля і орãанічної речовини (МКПВОР) для поз-
начення вітринітових речовин в формі частиноê. До цієї
підãрóпи належать мацерали вітродетриніт і êоло-
детриніт. Вітродетриніт хараêтеризóється наявністю оê-
ремих частиноê вітринітó ізольованих або цементованих
аморфною вітринітовою речовиною або мінералами; êо-
лодетриніт обóмовлює наявність аґреґатів або основної
(зв'язóючої) маси вітринітó, в межах яêої оêремі частинêи
внаслідоê ãеліфіêації без травлення не можна розрізнити.
У тих випадêах, êоли êонтóри оêремих частиноê Д.
помітні, маêсимальна êрóпність заêрóãлених ґранóл сêла-
дає менше 10 мêм. Подовжені залишêи, що являють со-
бою фраãменти êлітинних стіноê, мають мінімальнó
êрóпність менше 10 мêм.
Фізичні властивості — див. вітриніт, вітродетриніт і

êолодетриніт. Хімічні властивості — див. вітриніт і êоло-
детриніт.
Мацерали цієї підãрóпи є резóльтатом сильноãо розêла-

дання паренхімних і деревних волоêон êоренів, стебел і
листя яê від трав'яних, таê і деревовидних рослин, що
спочатêó сêладаються з целюлози і ліãнінó. У процесі хіміч-
ноãо розêладання і/або механічноãо стирання початêові
стрóêтóри рóйнóвалися. Велиêа êільêість Д. вêазóє на ви-
соêó мірó рóйнóвання êлітинної тêанини, особливо баãа-
тих целюлозою трав'яних рослин. У тих випадêах, êоли на
стадії торфоóтворення переважали нейтральні або слабêо-
лóжні і оêиснювальні óмови, Д. є типовою домінóючою
підãрóпою вітринітових мацералів. Попередниêом Д. в
низьêояêісномó вóãіллі є ãóмодетриніт.
При спалюванні Д. вóãілля середньої стадії вóãлефіêації

має тенденцію до óтворення ценосфер. Походження сло-
ва: detritus (лат.) — абразія, vitrum (лат.) — сêло. Син. — де-
тритовітриніт.

ДЕФЕКТ,  -ó, ч. * р. дефеêт; а.
defect, flaw; н. Defekt m, Fehler m,
Mangel m  — вада, хиба, недоліê,
пошêодження. 
ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ,   -ів,
-ах, мн. * р. дефеêты в êристал-
лах, а. crystal defects, lattice imper-
fection; н. Defekte m pl in Kristallen
m  pl  — підрозділяються на міêр-
одефеêти (порóшення періоди-
чності в розташóванні атомів,
йонів та молеêóл ó êристалічній
стрóêтóрі) і маêродефеêти (тр-
іщини і т.і.). Виниêають при рості
êристалів, зоêрема внаслідоê на-
явності домішоê, а таêож під
впливом механічних та теплових
дій, елеêтричних та маãнітних
полів та йонізóючих випромін-
ювань. Підрозділяються на точ-
êові, лінійні, площинні (двомірні) та об’ємні. Д.в.ê. сóттє-
во впливають на фізичні властивості êристалів, зоêрема їх
пластичність, в’язêість, прóжність та міцність. Див. та-
êож дислоêації.
ДЕФЕКТОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. дефеêтометрия, а. defec-
tometry; н. Defektometrie f  — визначення типó, розмірів та
орієнтації дефеêтів. ДСТУ 2865-94.
ДЕФЕКТОСКОП,  -а, ч. * р. дефеêтосêоп; а. flaw detector,
non-destructive testing instrument; н. Defektoskop n, Fehlersu-
chgerät n  — засіб (прилад) нерóйнівноãо êонтролю для ви-
явлення та оцінêи внóтрішніх і поверхневих дефеêтів ма-
теріалів та виробів.
ДЕФЕКТОСКОПІЯ,  -ії, ж. * р. дефеêтосêопия; а. flaw de-
tection, non-destructive test(ing); н. Defektoskopie f, zerstörung-
sfreie Werkstoffprüfung f  — нерóйнівний êонтроль яêості
матеріалів і виробів з метою виявлення внóтрішніх і при-
хованих дефеêтів металевих і неметалевих матеріалів і ви-
робів та визначення місця їх розташóвання (без їх рóйнó-
вання фізичними методами). Д. проводиться з допомоãою
дефеêтосêопів і здійснюється при спорóдженні трóбопро-
відних та резервóарних êонстрóêцій для виявлення внóт-
рішніх дефеêтів ó зварних з’єднаннях. Проводиться в по-
льових óмовах. Розрізняють дефеêтосêопію маãнітнó, рен-
тãенівсьêó, ãамма-дефеêтосêопію і óльтразвóêовó. У ãірн-
ичій справі Д. найчастіше виêористовóється при спорóд-
женні трóбопроводів та резервóарів.
ДЕФІНІЦІЯ,  -ії, ж. * р. дефиниция, а. definition, н. Definiti-
on f  — êоротêе визначення яêоãось поняття.
ДЕФЛАГРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дефлаãрация, а. deflagration, н.
Deflagration f  — те ж саме, що й виãорання вибóхових речо-
вин.
ДЕФЛЕКТОР,  -а, ч. * р. дефлеêтор, а. deflector, н. Deflek-
tor m  — 1) Пристрій, яêим змінюють напрям потоêó рід-
ини, ãазів тощо. 2) Витяжний пристрій на вентиляційній
шахті або димарі.3) Прилад для вимірювання й óсóнення
девіації маãнітних êомпасів.
ДЕФЛОКУЛЯНТ,  -ó, ч. * р. дефлоêóлянт, а. deflocculating
agent, deflocculant, н. Entflocker m, Dispergens n, Dispergier-
mittel n  — хім. реаґент, що запобіãає флоêóляції (або рóй-
нóє флоêóли) ãлинистих частиноê бóровоãо розчинó. Яê Д.
застосовóють неорãанічні та орãанічні речовини: ліãносóл-
ьфонати, ãóмати, висоêомолеêóлярні полімерні сполóêи.
Витрати Д., яê правило, 0,1-0,2%. 

Детровітриніт (сіра речовина). 
Темні тіла – ліптиніт, білий óламоê 

– інертиніт. Вóãілля марêи Д. 
Львівсьêо-Волинсьêий басейн. Відб-
ите світло. Імерсія. Шêала 0,02 мм. 

Фото Г.П.Маценêо.

Рис. Дефеêти в êрис-
талах: а – відсóтність 
дефеêтів; б – дисло-

êація; в – зсóв.
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ДЕФЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. дефляция, а. deflation, wind erosion,
н. Deflation f, äolische Erosion f, Abblasung f  — в ãеолоãії
процес рóйнóвання вітром ãірсьêих порід та розвіювання
продóêтів їх вивітрювання. Син. Д. — видóвання.
ДЕФОРМАЦІЯ,  -ії, ж. * р. деформация; а. deformation,
strain; н. Deformung f, Deformation f, Verformung f  — зміна
розмірів і форми твердоãо тіла під дією зовнішніх сил
(навантажень) або бóдь-яêих інших впливів (напр., тем-
ператóри). Розрізняють деформації: а) прóжнó (або обо-
ротнó), яêщо тіло після óсóнення впливів, що спричини-
ли деформацію, повністю відновлює свою початêовó фор-
мó і розміри (внаслідоê наêопиченої потенціальної енер-
ãії); б) пластичнó, êоли після óсóнення приêладених сил
або інших впливів тіло не відновлює свою початêовó фор-
мó і розміри (робота зовнішніх сил переходить ó теплотó);
в) прóжно-пластичнó, при яêій прóжна деформація в тій
чи іншій мірі сóпроводжóється пластичною. Найпростіші
види Д. — зãин, зсóв, êрóчення, розтяã-стисê.
ДЕФОРМАЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНІ — деформації земної по-
верхні або масивó ãірсьêих порід ó вертиêальній площині,
яêі виниêають внаслідоê нерівномірності осідання при
підробці.
ДЕФОРМАЦІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНІ РОЗТЯГУ АБО
СТИСКУ — відношення різниці довжин інтервалó в ãори-
зонтальній площині мóльди зрóшення до йоãо початêової
довжини. У бóдь-яêій точці мóльди зрóшення розрізн-
юють стиснення (розтяãання): ó напрямêó простяãання ех,
ó напрямêó навхрест простяãання еó й ó заданомó напрям-
êó eл.
ДЕФОРМАЦІЇ ГРАНИЧНІ — таêі деформації земної по-
верхні під впливом ãірничих робіт, перевищення яêих мо-
же виêлиêати аварійний стан підроблювальних спорóд та
спричинення заãрози, небезпеêи для життя людей.
ДЕФОРМАЦІЇ ДОПУСТИМІ — деформації земної повер-
хні, яêі здатні виêлиêати деяêі пошêодження ó спорóдах,
при яêих для подальшої їх еêсплóатації за прямим при-
значенням достатньо проведення тільêи поточних та на-
лаãоджóвальних робіт.
ДЕФОРМАЦІЇ ІМОВІРНІСНІ — величини зрóшень і де-
формацій земної поверхні, що визначаються óмовно, êоли
êалендарні плани розвитêó ãірничих робіт відсóтні.
ДЕФОРМАЦІЇ КРИТИЧНІ — деформації земної повер-
хні, яêі приймаються для визначення зони шêідливоãо
впливó ãірничих робіт на земнó поверхню. За êритичні де-
формації приймаються: нахили 4х10-3, êривизна 0,2х10-3,
1/м, розтяãання 2х10-3 (при середньомó інтервалі їхньоãо
визначення, яêий дорівнює15—20 м).
ДЕФОРМАЦІЇ ОЧІКУВАНІ — розраховані деформації
земної поверхні під впливом ãірничих робіт з óрахóванням
êалендарних планів розвитêó ãірничих робіт.
ДЕФОРМАЦІЇ РОЗРАХУНКОВІ — деформації, яêі отри-
мóють шляхом множення очіêóваних чи імовірнісних де-
формацій на êоефіцієнти перевантаження (див. êоефіцієнт
перевантаження).
ДЕФОРМАЦІЇ СКОНЦЕНТРОВАНІ (ЗОСЕРЕДЖЕНІ)
— деформації земної поверхні (ãоризонтальні й верти-
êальні), на невелиêих (до 0,5 м) інтервалах мóльди зрóшен-
ня, яêі різêо перевищóють деформації на сóміжних інтерв-
алах. На ділянêах зосередження таêих деформацій часто
виниêають тріщини та óстóпи земної поверхні. 
ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ії, -…, ж. * р. де-
формация ãорных пород, а. rock deformation, н. Deformation f
von Gesteinen n pl  — зміна відносноãо положення части-

ноê порід, що виêлиêає зміни розмірів, об’ємó, форми діл-
яноê масивó ãірсьêих порід. Відбóвається в резóльтаті дії
статичних (ãірничий тисê) чи динамічних (теêтонічні рó-
хи) навантажень; виêидів вóãілля та ãазів, вибóхових робіт,
терміч. розширення, фазових перетворень, елеêтрич. і
маãнітних впливів ó процесі ведення ãірничих робіт. Розрі-
зняють прóжні, пластичні та розривні деформації. При
прóжних Д.ã.п. після зняття навантаження форма тіла
відновлюється. Пластичні та розривні Д.ã.п. незворотні.
Більшість ãірсьêих порід при підвищенні навантажень за-
знають всіх трьох стадій деформації. За переважним типом
Д. всі ã.п. поділяються на прóжноêрихêі (êварцити, ґран-
іти), прóжнопластичні (роãовиêи, базальти) і пластичні
(мармóри, ґіпс). У ãлинистих порід прóжна деформація
праêтично відсóтня.
ДЕФОРМАЦІЯ БОРТІВ КАР’ЄРІВ КРИТИЧНА — вели-
чина ãраничноãо значення відносноãо зрóшення, що
відповідає рóйнóванню породи. Критичне зрóшення є ос-
новною деформаційною хараêтеристиêою порід, по яêій
оцінюється стóпінь стійêості бортів êар’єрів на бóдь-яêий
момент часó шляхом порівняння деформацій, що спос-
теріãаються, зрóшень прибортовоãо масивó з êритичними
величинами зрóшень порід, встановленими лабораторни-
ми випробовóваннями порід або натóрними спостережен-
нями за деформаціями óêосів, що обрóшилися, в аналоãі-
чних óмовах.
ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД (ЗЕМНОЇ ПОВЕР-
ХНІ) НЕБЕЗПЕЧНА — при відêритих ãірничих роботах —
деформація відвалів, óстóпів і бортів êар'єрів, а таêож при-
леãлої до êар'єра території, яêа може виêлиêати аварії ãі-
рничо-транспортноãо обладнання і заãрожóє безпеці
робіт ó êар'єрах. Період небезпечних деформацій земної
поверхні при підземних розробêах — період інтенсивних
зрóшень земної поверхні над відробленим простором з
швидêістю осідання не менше 50 мм на місяць при поло-
ãомó та похиломó заляãанні пластів і не менше 30 мм за
місяць при êрóтомó заляãанні пластів. У період небезпеч-
них деформацій можóть виниêати значні пошêодження в
підроблюваних спорóдах.
ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД АКТИВНА — процес
деформації ã.п., яêий хараêтеризóється тим, що в êожний
настóпний момент часó інтенсивність напрóження в ã.п.
та інтенсивність їх деформації бóдóть перевищóвати зна-
чення деформації для попередньоãо моментó часó. 
ДЕФОРМІВНІСТЬ,  -ості, ж. * р. деформирóемость; а. de-
formability; н. Verformbarkeit f , Formänderungsvermögen n  —
властивість тіла змінювати формó або розміри під впли-
вом приêладених сил чи наãрівання.
ДЕЦИ...,  * р. деци..., а. deci…, н. Dezi…  — ó сêладних
словах відповідає поняттю «десята частина».
ДЕЦИБЕЛ,  -а, ч. * р. децибел, а. decibel, н. Dezibel n  —
лоãарифмічна одиниця відношень енерãій, потóжностей ó
радіотехніці, елеêтротехніці, аêóстиці; 1 дб дорівнює 0,1
бела.
ДЕШЛАМАЦІЯ,  -ії, ж.  — Див. знешламлювання.
ДЖЕМСОНІТ,  -ó, ч. * р. джемсонит, а. jamesonite, н.
Jamesonit m  — мінерал êласó сóльфосолей. Стибіїста сóль-
фосіль свинцю і заліза ланцюжêової бóдови. Формóла:
Pb4FeSb6S14. Містить (%): Pb — 40,16; Fe — 2,71; Sb —
35,39; S — 21,74. Синãонія моноêлінна, спайність доверше-
на. Тв. 2-3. Гóстина 5,5-6,0. Колір свинцево-сірий до
залізно-чорноãо. Блисê металічний. Непрозорий. Крих-
êий. Дрóãорядна свинцева рóда. Зóстрічається ó ãідроте-
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рмальних поліметалічних родовищах разом з ґаленітом,
êварцитом і різними сóльфоантимонітами. Рідêісний.
Розрізняють: джемсоніт бісмóтистий (різновид джемсонітó з

відношенням Bi:Sb = 1,07:1 і з вмістом Fe до 1,7 %); джемсоніт
волоêнистий (джемсоніт); джемсоніт сріблистий (овіхіїт).
ДЖЕРЕЛА ГАЗОВИДІЛЕННЯ В ГІРНИЧІ ВИРОБКИ,
-л, -…, мн. * р. источниêи ãазовыделения в ãорные выработ-
êи, а. sources of gas emission into workings, sources of gas evolu-
tion into workings; н. Gasentwicklungsquellen f pl in die Gruben-
baue m pl, Gasausscheidungsquellen f pl in die Grubenbaue m
pl  — ãірсьêі породи (êам’яне вóãілля ), що виділяють ãаз ó
підземні виробêи (свердловини). На вóãільних шахтах є таêі
Д.ã.ã.в.: вóãільні пласти, що розробляються; сóміжні ãазо-
носні пласти і пропластêи, яêі не розробляються або вий-
маються з відставанням; вмісні породи. Основними джере-
лами є вóãільні пласти. В óмовах рóдниêів основні джерела
— вміщóючі тріщинóваті породи, рідше — êорисна êопали-
на.
ДЖЕРЕЛА ПИЛОУТВОРЕННЯ,  -л, -…, мн. * р. источ-
ниêи пылеобразования, а. sources of dust, н. Staubbildungsquel-
len f pl, Staubentwicklungquellen f pl  — поділяються на пер-
винні — машини, механізми та операції, при роботі яêих
óтворення пилó відбóвається внаслідоê механічноãо рóй-
нóвання ãірсьêих порід, і вторинні — джерела, що виділ-
яють в рóдниêовó атмосферó раніше óтворений або той
пил, що раніше осів (навантаження, транспортóвання,
сêреперóвання та випóсê ãірничої маси, механічне і пнев-
матичне заêладання, еêсêаваторні та бóльдозерні роботи і
т. ін.).
ДЖЕРЕЛО,  -а, с. * р. источниê; а. source; н. Quelle f  —
природний вихід підземних вод на земнó поверхню. Розрі-
зняють Д. постійні, сезонні, тимчасові, прісні, мінералі-
зовані, солоні, ãарячі і холодні. Часто Д. — центр, з яêоãо
рідина витіêає по радіóсах безперервно й однаêово ó всіх
напрямах.
ДЖЕСПІЛІТ,  -ó, ч. * р. джеспилит, а. jaspilite, н. Jaspilit m 
— тонêосмóãастий залізистий êварцит, що сêладається з
маãнетито-ãематитових і êварцових прошарêів; залізна рó-
да. Вміст заліза в Д. — 20-40%. В Уêраїні є в Криворізьê-
омó залізорóдномó басейні.
ДЖОУЛЬ,  -я, ч. * р. джоóль, а. joule, н. Joule n  — одини-
ця роботи або енерãії в Міжнародній системі одиниць, яêа
дорівнює роботі сили в 1 Н на шляхó 1 м. Від прізвища
анãлійсьêоãо фізиêа Дж.-П. Джоóля.
ДЗВОНОВА РУДА,  -ої, -и, ж.  — застаріла назва стан-
інó.
ДЗЕРКАЛО КОВЗАННЯ (ПОВЕРХНЯ КОВЗАННЯ),
-а, -…, с. * р. зерêало сêольжения, а. glide plane, fault polish,
slickenside; н. Harnisch m, Reibungsspiegel m, Sprungkluft f  —
ãладêа, відполірована і поêрита борознами поверхня
ãірсьêих порід, що виниêла при терті теêтонічних блоêів,
яêі êовзають вздовж площини розломó при розривних по-
рóшеннях.
ДИВЕРҐЕНТНА ГРАНИЦЯ (МЕЖА),  -ої, -і (-і), ж. * р.
диверãентная ãраница, а. divergent boundary, н. Divergenz-
grenze f  — в ãеолоãії — ãраниця (межа) літосферних плит,
від яêої дві плити розходяться — рóхаються, віддаляючись
один від одноãо, в резóльтаті чоãо óтворюється нова êора.
ДИВЕРҐЕНЦІЯ,  -ії, ж. * р. диверãенция, а. divergence, н.
Divergenz f  — 1) Розходження ознаê і властивостей. 2) Д.
веêторноãо поля — сóма частинних похідних проеêцій на
êоординатні осі за змінними цих же осей веêторної фóнê-
ції, яêа описóє дане поле. Д. — одна зі сêалярних хараêте-
ристиê веêторноãо поля. З праêтичної точêи зорó знаê Д.

поля в точці хараêтеризóє наявність джерела (додатна Д.)
чи стоêó (від’ємна Д.), числова ж величина Д. хараêтери-
зóє щільність поля в даній точці. Причомó, ó ãравітацій-
номó полі Д. дорівнює йоãо щільності, помноженій на 4π,
ó елеêтростатичномó — щільності зарядів, помноженій на
4π (теорема Ґаóсса). Поле, для яêоãо Д. в êожній точці
дорівнює нóлеві, називається соленоїдним.
ДИГЕНІТ,  -ó, ч. * р. диãенит, а. digenite, н. Digenit m  —
мінерал, сóльфід міді êоординаційної бóдови з ãр. арґенти-
тó. Формóла: Cu9S5. Синãонія êóбічна. Масивний з раêо-
вистим зламом. Тв. 2,5-3. Гóстина 5,5-5,7. Колір синій до
чорноãо. Блисê металічний. Непрозорий. Ізотропний.
Розповсюджений з хальêозином, борнітом в мідних рóдах. 
ДИЗЕЛЕВОЗ РУДНИКОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. дизелевоз
рóдничный, а. mine diesel car, н. Grubendieselfahrzeug n  — пі-
дземний лоêомотив з двиãóном внóтрішньоãо зãоряння і
спеціальними êаталізаторами та фільтрами для допален-
ня на вихлопі оêсидó вóãлецю та поãлинання отрóйних
продóêтів зãоряння палива.
ДИЗЕЛЬ-ТРОЛЕЙВОЗ,  -…-а, ч. * р. дизель-троллейвоз,
а. Diesel-trolley car, н. Dieselelektrolok f  — êар’єрний ван-
тажний самосêид або тяãач з причепом, яêий оснащено ди-
зель-ãенераторними óстановêами, а таêож тяãовими елеê-
тродвиãóнами, яêі живляться від êонтаêтної мережі за до-
помоãою штанãовоãо стрóмознімача. На маãістральних до-
роãах êар’єрó тяãа Д.-т. забезпечóється елеêтродвиãóнами,
а під час рóхó тимчасовими дороãами (вибої, робочі май-
данчиêи, óстóпи та ін.) — власною дизель-ґенераторною
óстановêою. Д.-т. мають можливість працювати на
êар’єрах з затяжними схилами (до 80-100 ‰). У пор-
івнянні зі звичайними êар’єрними автосамосêидами одна-
êової вантажопідйомності Д.-т. мають більшó швидêість
рóхó на êрóтопохилих трасах, забезпечóючи зниження вар-
тості транспортóвання на 15-20%. Застосóвання подвійн-
оãо постачання енерãії значно знижóє витрати на паливо,
однаê вимаãає спорóдження тяãових підстанцій та системи
êонтаêтної мережі. Д.-т. раціонально застосовóвати на ве-
лиêих висоêопродóêтивних êар’єрах. В.М.Маценêо.
ДИЗ’ЮНКТИВ,  -ó, ч. * р. дизъюнêтив, а. disjunctive, н.
Störung f, Verwerfung f  — те ж саме, що і диз’юнêтивні дис-
лоêації.
ДИЗ’ЮНКТИВНІ ДИСЛОКАЦІЇ (ПОРУШЕННЯ),  -их,
-ій, мн. (-шень, мн.) * р. дизъюнêтивные дислоêации, а. dis-
junctive breaks, disturbances, fractures, н. Disjunktivbrüche m
pl, Disjunktivstörungen f pl  — порóшення первинноãо заля-
ãання верств ãірсьêих порід із розривом їх сóцільності. Яв-
ляють собою розломи, тріщини, поверхні сповзання тощо.

Пов’язані переважно з ãоротвірними та сêладêотвірними
рóхами. За походженням Д.п. поділяють на нетеêтонічні і
теêтонічні. По відношенню до сêладчастих та ін. теêтоні-
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чних стрóêтóр можóть бóти êрайовими або ãраничними,
внóтрішніми і насêрізними, за ãлибиною проявів — при-
поверхневими або ãлибинними. Відомі ãенетичні, ãеомет-
ричні, змішані і ін. êласифіêації. Деяêі з них названо за
прізвищами їх авторів, напр., ãеометричні êласифіêації
П.К.Соболевсьêоãо, В.І.Баóмана, І.М.Ушаêова тощо.
Найбільш зрóчною і повною є ãеометрична êласифіêація
П.К.Соболевсьêоãо. В ній тип порóшення визначається в
залежності від êóта β, відрахованоãо за напрямом, проти-
лежним напрямові ãодинниêової стрілêи, від лінії паді-
ння зміщóвача до напрямó переміщення порід висячоãо бо-
êó (óмовно вважається, що породи лежачоãо боêó нерó-
хомі). Розрізнюють чотири основних типи порóшень
(сêид, підêид, зсóв, перезсóв) та чотири проміжних (сêи-
до-зсóв, сêидо-перезсóв, підêидо-зсóв, підêидо-перез-
сóв). При полоãомó падінні зміщóвача вживають спроще-
нó êласифіêацію, для яêої всі порóшення в біê падіння
зміщóвача називають сêидами, а в біê підняття — насóвами.
При сêиді породи висячоãо боêó, яêі лежать вище поверхні
зміщóвача, пересóваються по ній вниз по поверхні розри-
вó, а при підêиді — вãорó по поверхні розривó. Перезсóв —
порóшення заляãання ãірсьêих порід з розривом їх сóціл-
ьності і ãоризонтальним переміщенням порід висячоãо бо-
êó в напрямі, протилежномó напрямêó простяãання зміщ-
óвача. Зсóв — ãоризонтальне переміщення порід висячоãо
боêó в напрямі простяãання зміщóвача.
Геометричні параметри Д. — лінійні і êóтові величини,

що хараêтеризóють розміри, формó і положення
розривної стрóêтóри диз’юнêтивó ó надрах: êóти
простяãання і падіння блоêів, зміщóвача, лінії обривó
пласта, êóт диз’юнêтивó  (êóт між зміщóвачем і блоêом в
біê переміщення останньоãо); напрямоê веêтора
відносноãо переміщення висячоãо êрила в площині
зміщóвача; амплітóда диз’юнêтива; потóжність зони
зміщóвача. В.В.Мирний.
ДИЛАТАНСІЯ,  -ії, ж. * р. дилатансия; а.
dilatancy; н. Dilatansion f  — 1) ãеол. Збільше-
ння об'ємó ãірсьêих порід, пов'язане з тими
чи іншими прóжними і непрóжними змін-
ами. 2) У êолоїдній хімії — явище, проти-
лежне до тиêсотропії; поляãає ó невелиêо-
мó опорі системи при низьêій напрóзі зсóвó
й висоêомó опорі при висоêих зсóвних зó-
силлях або ó затвердіванні êолоїдних систем
при швидêомó рóсі і поверненні до почат-
êовоãо станó після йоãо припинення.
ДИЛАТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дилатация; а. di-
latation; н. Dilatation f  — розширення, роз-
тяãнення.
ДИЛАТОМЕТР,  -а, ч. * р. дилатометр; а.
dilatometer; н. Dilatometer n, Ausdeh-
nungsmesser m  — прилад для вимірювання
параметрів тепловоãо розширення рідин та
твердих тіл, зоêрема зміни ãеометричних
розмірів тіла внаслідоê впливó на ньоãо
теплоти.
ДИЛАТОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. дилатометрия, а. dilatome-
try, н. Dilatometrie f  — сóêóпність методів вимірювання теп-
ловоãо розширення тіл.
ДИМЕТАСИЛІКАТИ,  -ів, мн. * р. диметасилиêаты, а.
dimetasilicates, н. Dimetasilikate n pl  — силіêати, в основі
яêих лежить радиêал [Si2O5]2-. Раніше розãлядалися яê солі
ãіпотетичної êислоти Н2Si2O5.

ДИМНА ШАХТА,  -ої, -и, ж. (ДИМНИЙ ШТРЕК,  -оãо,
-ó, ч.) * р. дымная шахта (дымный штреê), а. fume mine
(fume drift), н. Übungstrekke f der Grubenwehr f  — óчбо-
во-тренóвальний êомплеêс, яêий створюють на тер. дис-
лоêації підрозділів воєнізов. ãірничорятóвальних частин
або діючих шахт для відпрацювання в óмовах маêси-
мально наближених до аварійних професійних навичоê
роботи ãірничорятóвальниêів. Д.ш. сêладається з двох
блоêів (довж. 50 м, шир. 6-9 м, вис. 9-10 м); до сêладó Д.ш.
входить димний штреê. У êожномó блоці шахти спорóд-
жóють типові ãірничі виробêи. У виробêах розміщóють ãірн-
ичошахтне обладнання і техніêó системи протипожежно-
ãо захистó шахт, манеêени потерпілих, влаштовóють
штóчні перешêоди — «завали» ãірничих виробоê, лабіри-
нти, перемичêи з приймальними трóбами та ін. В Д.ш.
імітóється аварійна ситóація на шахтах.
ДИМНИЙ (КУРНИЙ) ПОРОХ,  -оãо (-оãо) -ó, ч. * р. дым-
ный порох, а. brown powder, black powder, blasting powder, н.
Schwarzpulver n, rauchstarkes Pulver n  — механічна сóміш
сірêи, êалієвої або натрієвої селітри та деревноãо (вільхов-
оãо) вóãілля представляє собою зерна одноманітноãо чор-
ноãо або сіроãо êольорó з слабêо блисêóчою поверхнею.
Надзвичайно чóтливий до дії полóм’я, ісêор та тертя. То-
мó дóже небезпечний при виêористанні. Застосовóється
для видобóтêó êаменю, а таêож ó воãнепровідномó шнóрі. В
шпóрах і свердловинах Д.п. зãорає зі швидêістю бл. 400 м/с.
ДИМОВИЙ ГАЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. дымовой ãаз; а. flue gas; н.
Rauchgas n  — ãаз, яêий виділяється джерелом забрóднен-
ня в процесі зãоряння палива. ГОСТ 17.2.1.04-77.
ДИМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. диморфизм, а. dimorphism, н.
Dimorphismus m  — вид поліморфізмó, при яêомó речовина
êристалізóється в двох синãоніях.
ДИНАМІКА,  -и, ж. * р. динамиêа, а. dynamics н. Dynamik f 
— 1) Розділ механіêи, яêий вивчає рóх матеріальних тіл під
дією приêладених до них сил. Залежно від властивостей
об’єêта, рóх яêоãо вивчають, динаміêó поділяють на ди-
наміêó матеріальної точêи, динаміêó систем матеріальних
точоê, динаміêó прóжноãо і пластичноãо деформованоãо
тіла, динаміêó ãазів і рідин тощо. Основні заêони динаміêи
сформóлював 1686 р. І.Ньютон. 2) Хід розвитêó, зміна
яêоãось явища. Протилежне — статиêа.
ДИНАМІКА ПІДЗЕМНИХ ВОД — ãалóзь ãідроãеолоãії,
що вивчає рóх підземних вод ó ãірсьêих породах земної êори,
визначає і проãнозóє óмови та заêономірності змін їх рóхó.
ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ (ãірсьêої породи)
— зміна в часі зóсиль на рóйнóючомó інстрóменті під
впливом властивостей ãірсьêої породи, що рóйнóється, і
особливостей êінематиêи ãірничої машини.
ДИНАМІТИ,  -ів, мн. * р. динамиты, а. dynamites, н. Dyna-
mite n pl  — вибóхові речовини сильної рóйнівної дії. Сêла-
даються з нітроефірó (нітроãліцеринó або динітроãлі-
êолю), вміст яêих не менше 40% з різними домішêами (де-
ревне борошно, êізельãóр тощо) і нітроцелюлози. Розрізн-
яють Д.: пластичні (ãримóчі драãлі, желатин-динаміти), на-
півпластичні, порошêоподібні. Д. винайдені швед. вче-
ним А.Нобелем в 1867 р. Через висоêó чóтливість до ме-
ханічних впливів, воãню, висоêої тоêсичності вони в 60-х
рр. ХХ ст. частêово замінені на більш безпечні і менш тоê-
сичні порошêоподібні ґранóльовані ВР і водовмісні плас-
тичні аміачно-селітряні ВР. Мають обмежене застосóван-
ня на підземних роботах в шахтах, безпечних за ãазом та
пилом, при вибóхових роботах в породах дóже міцних та
в’язêих, а таêож з велиêою водорясністю.

Рис. Дилато-
метр для 

рідин: Р - ре-
зервóар; К - 

êалібрований 
êапіляр.
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ДИНАМІЧНА В’ЯЗКІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. динамичесêая
вязêость; а. dynamic viscosity; н. dynamische Viskosität f  — не
реêомендóється. Див. êоефіцієнт в’язêості динамічний. 
ДИНАМІЧНА ГЕОЛОГІЯ,  -ої, -ї, ж. * р. динамичесêая
ãеолоãия, а. dynamic geology, н. dynamische Geologie f  — ãа-
лóзь ãеолоãії, що вивчає процеси, яêі відбóваються в надрах і
на поверхні Землі. Досліджóє заêономірності розвитêó еê-
зоãенних процесів та ендоãенних процесів ó їх взаємозв’язêó,
що має велиêе праêтичне значення, зоêрема для пошóêів
êорисних êопалин, промисловоãо і цивільноãо бóдівництва.
ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р. дина-
мичесêая наãрóзêа, а. dynamic loading, н. dynamische Bela-
stung f  — на ãірн. підприємстві — êоротêочасний додатêо-
вий силовий вплив на масив ãірсьêих порід (вóãільний пласт
або ãірсьêó породó поблизó ãірничої виробêи) з боêó вище роз-
ташованих порід, що виниêає внаслідоê їхньоãо осідання
над виробленим простором. Виêлиêається роботою ãірнич-
оãо óстатêóвання, сейсмічним впливом вибóхових робіт або
землетрóсом. Може бóти причиною динамічноãо явища —
ãірничоãо óдарó або раптовоãо виêидó вóãілля та ãазó.
ДИНАМІЧНЕ ЯВИЩЕ (В ПІДЗЕМНИХ ВИРОБКАХ),
-оãо, -а, с. * р. динамичесêое явление (в подземных выработ-
êах), а. dynamic condition, dynamic phenomenon (in under-
ground workings); н. dynamische Erscheinung f (in Untertage-
bauen m pl)  — раптове та швидêоплинне явище, яêе сóп-
роводжóється рóхом поблизó ãірничих виробоê вóãілля,
порід, ãазів або рідини з висоêою швидêістю, а таêож силь-
ним динамічним ефеêтом. Д.я. — резóльтат проявó ãірнич-
оãо тисêó та тисêó замêнених ó породах ãазів і рідини. До
Д.я. відносять ãірничі óдари, раптові виêиди вóãілля та ãазó,
раптові виêиди породи і ãазó, прориви ãазó, води, пливóнів,
раптові обвалення, висипання та віджим, сóфлярні виділен-
ня ãазó, стріляння порід, раптові видавлювання вóãілля. 
ДИНАМІЧНИЙ РІВЕНЬ СВЕРДЛОВИНИ,  -оãо, -я, -…,
ч. * р. динамичесêий óровень сêважины; а. flowing level, dy-
namic head of well; н. dynamische Spiegelteufe f  — рівень
пластової рідини, яêий встановлюється в затрóбномó про-
сторі свердловини в процесі її роботи. Хараêтеризóється
ãлибиною і висотою Д.р.с. Виêористовóється для розра-
хóнêó ãлибини опóсêання насосноãо óстатêóвання (насос,
насосно-êомпресорні трóби, штанãи, êабель), óстановêи
пóсêових і робочих êлапанів ó ãазліфтних свердловинах, а
таêож оброблення резóльтатів досліджень пластів і сверд-
ловин. Визначається за допомоãою ехолота. 
ДИНАМІЧНИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р. динамичесêое дав-
ление; а. dynamic pressure; н. dynamischer Druck m  — части-
на тисêó всередині рóхомої рідини або ãазó, зóмовлена їх
рóхом; хараêтеризóє їх êінетичнó енерãію.
ДИНАМІЧНОСТІ ФАКТОР,  -…, -а, ч. * р. динамичности
фаêтор; а. dynamicity factor; н. Dynamizitätsfaktor m  — ó на-
фтовидобóванні — відношення маêсимальноãо присêо-
рення точêи підвішóвання штанã насосних на початêó хо-
дó вãорó (вниз) до присêорення вільноãо падіння.
ДИНАМОГРАМА У НАФТОВИДОБУВАННІ,  -и, -…, ж.
* р. динамоãрамма в нефтедобыче; а. dynamogram, dynamom-
eter chart in oil production; н. Dynamogramm n in Erdölförde-
rung (Erdölgewinnung f)  — ãрафіê зміни навантаження в
точці підвісó штанã насосних (на ãирловий штоê) ó залеж-
ності від їх переміщення при штанãово-насосній еêсплóа-
тації нафтових свердловин. Теоретична динамоãрама нор-
мальної роботи насоса має формó паралелоãрама. За відх-
иленням фаêтичної (праêтичної) динамоãрами від теоре-
тичної виявляють дефеêти в роботі ãлибинноãо насосноãо

óстатêóвання (попадання ãазó в насос, витіêання в наãн-
італьномó або ó всмоêтóвальномó êлапані, заêлинювання
плóнжера насоса в циліндрі та ін.), визначають ваãó рід-
ини, штанã, силó тертя, прóжнó деформацію штанã і на-
сосно-êомпресорних трóб. Реєстрóється динамоãрама пе-
реносним динамоãрафом чи дистанційною телединамо-
метричною системою диспетчерсьêоãо êонтролю (теледи-
намоãрама). 
ДИНАМОГРАФ,  -а, ч. * р. динамоãраф; а. dynamograph,
recording dynamometer; н. Dynamograph m  — прилад для ав-
томатичноãо записóвання вимірів величини сил. У на-
фтовій промисловості виêористовóють в основномó ãідра-
влічні динамоãрафи, що óстановлюються в затисêачах
линвової підвісêи êолони штанã. Межі вимірó динамоãра-
фа від 20 до 100 êН.
ДИНАМОМЕТАМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. динамометамор-
физм, а. dynamo-thermal metamorphism, dynamic metamor-
phism, kinetic metamorphism; н. Dislokationsmetamorphose f,
Dynamometamorphismus m, Dynamometamorphose f  — êом-
плеêс ãіпоãенних стрóêтóрних і мінералоãічних змін ã.п.,
яêий проявляється в межах лоêальних зон інтенсивних
деформацій і протіêає одночасно з теêтонічним рóхом ма-
теріалó. Д. може проходити без переêристалізації і мін-
еральних новоóтворень. Зміни зводяться до механічноãо
роздавлювання та стирання зерен вихідної породи. Цей
вид Д. хараêтерний для верх. рівнів земної êори і прояв-
ляється ó вóзьêих теêтоніч. зонах. В ін. випадêах процеси
дроблення порід сóпроводжóються переêристалізацією і óт-
воренням нових мінералів. Таêий Д. типовий для середніх
і ãлибоêих рівнів земної êори. Продóêти Д. — теêтоніти.
ДИНАМОМЕТР,  -а, ч. * р. динамометр; а. dynamometer; н.
Dynamometer n, Kraftmeßgerät n  — прилад для вимірювання
сили або моментó сил. У марêшейдерсьêій справі Д. засто-
совóються при вимірах довжин ліній дротами, стрічêами і
рóлетêами для забезпечення їх натяãó. 
ДИНАМОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. динамометрия; а. dyna-
mometry; н. Dynamometrie f  — вимірювання величини сили
за допомоãою динамометра. Операція записóвання дина-
моãрами.
ДИНАМОМЕТРУВАННЯ,  -…, с. * р. динамометрирова-
ние; а. dynamometry, application of dynamometry; н. Dynamo-
metrierung f, Lastaufnahmemessung f  — вêлючає інтерпре-
тацію по динамоãрамі причин, що виêлиêали зниження чи
припинення подавання насоса, призначення необхідноãо
видó ремонтó, а таêож перевірêó яêості йоãо проведення.
Проводиться за встановленим ãрафіêом і ó випадêах по-
рóшення режимó роботи свердловини. Знаходить застосó-
вання дистанційне Д. з передачею поêазів давачів на дис-
петчерсьêий пóнêт.
ДИНАМОН,  -ó, ч. * р. динаммон, а. dynammon, н. Dynam-
mon n  — найпростіша ВР, яêа являє собою механічнó
сóміш тонêодисперсної аміачної селітри і невибóхових ãо-
рючих добавоê ó виãляді торфó, деревноãо борошна, па-
рафінó, сажі, ãасó, деревноãо вóãілля та ін. твердих і рідêих
вóãлеводневих речовин.
ДИНАМО-РЕАКТИВНИЙ СНАРЯД,  -…-оãо, -а, ч. * р.
динамо-реаêтивный снаряд, а. jet-projectile, н. Dynamo-Reak-
tionsladung f  — заряд, призначений для ліêвідації зависань
породи ó рóдоспóсêах і êозирêів на бортах êар’єрів.
ДИНАНТ,  -ó, ч. * р. динант, а. Dinantian, н. Dinant n, Di-
nantien n, Dinantium n  — нижній відділ êам’яновóãільної
системи при її двочленномó поділі (прийнятий ó Зах. Єв-
ропі). Поділяється на тóрнейсьêий та візейсьêий ярóси. 
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ДИНАФТАЛІТ,  -ó, ч. * р. динафталит, а. dinaphtalite, н.
Binaphtalit n, Dinaphtalit n  — вибóхова речовина, яêа являє
собою механічнó сóміш амонійної селітри і динітронафта-
лінó; належить до ВР підвищеної водостійêості. Застосо-
вóється ó патронованомó виãляді при вибóхових роботах ó
шахтах, безпечних за ãазом і пилом, для рóйнóвання ã.п.
міцних і середньої міцності. 
ДИНАФТАЛІТ-200 — наполовинó зерниста, ВР жов-

то-пісочноãо êольорó, яêа слабêо злежóється. Сêладаєть-
ся з 88% селітри (35% марêи ЖВ і 53% êристалічної), 11%
динітронафталінó і 0,4% парафінó. Застосовóється ó пат-
ронах діаметром 32 мм для висадження порід середньої мі-
цності ó підземних óмовах. Має обмежене застосóвання.
ДИНІТРОНАФТАЛІН,  -ó, ч. * р. динитронафталин, а.
dinitronaphthalene, н. Dinitronaphtalin n  — належить до ãрó-
пи нітросполóê, малопотóжна ВР, яêа детонóє лише від
проміжноãо детонатора. У чистомó виãляді не застосо-
вóється, широêо виêористовóється яê êомпонент
аміачно-селітрової ВР — динафталітó.
ДИПОЛЬ,  -я, ч. * р. диполь, а. dipole, н. Dipol m  — 1) Дво-
полюсниê. Розрізняють Д. елеêтричний і маãнітний.
Елеêтричний Д. — сóêóпність двох рівних за абсолютною
величиною різнойменних зарядів, яêі знаходяться на пев-
ній відстані один від одноãо. Хараêтеристиêою Д. елеêт-
ричноãо є дипольний момент. Молеêóли баãатьох речовин
можна розãлядати яê диполі. 2) В радіотехніці Д. — антена
ó виãляді двох симетрично розташованих провідниêів. 
ДИПОЛЬНИЙ МОМЕНТ,  -оãо, -ó, ч. * р. дипольный мо-
мент, а. dipole moment, н. Dipolmoment n  — величина, що
хараêтеризóє елеêтричні властивості системи заряджених
частиноê (Д. м. е л е ê т р и ч н и й) або маãнітні власти-
вості речовин (Д. м. м а ã н і т н и й). Залежить від розпод-
ілó зарядів ó системі. 
ДИРЕКЦІЙНИЙ КУТ,  -оãо, -а, ч. * р. диреêционный óãол,
а. grid bearing, grid azimuth; directional angle; н. Richtungswin-
kel m, Richtwinkel m, topographischer Azimut n, m, Gitterazimut
n, m  — êóт в ãоризонтальній площині, між напрямêом, па-
ралельним осі абсцис та даним напрямêом, відлічений за ãо-
динниêовою стрілêою. В ãеодезії і марêшейдерії Д.ê. відрах-
овóється від напрямó осьовоãо меридіанó до даноãо напрямó.
ДИСЕРТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дисcертация, а. thesis, disserta-
tion; н. Dissertation f  — наóêова праця, яêó підãотовлено
для прилюдноãо захистó на здобóття наóêовоãо стóпеня. В
Уêраїні розрізняють Д. для здобóття наóêовоãо стóпеня
êандидата наóê (êандидатсьêа Д.) та доêтора наóê (до-
êторсьêа Д.). Яê правило, Д. вêлючає висвітлення станó
вивчення проблеми (оãляд та аналіз), резóльтати теоре-
тичних та еêспериментальних досліджень автора, виснов-
êи та реêомендації. В Д. з технічних наóê оêремим роз-
ділом подаються авторсьêі розробêи технолоãії або техні-
чних êонстрóêтивних рішень.
ДИСИПАТИВНИЙ,  -оãо. * р. диссипативный, а. dissipa-
tive, н. Dissipations…  — пов’язаний з втратами механічної
енерãії, частина яêої з часом перетворюється на інші види
енерãії.
ДИСИПАТИВНИЙ ПРОЦЕС,  -оãо, -ó, ч. * р. диссипа-
тивный процесс; а. dissipative process; н. Dissipationsprozeß m 
— процес, пов’язаний з втратами механічної енерãії, час-
тина яêої з часом перетворюється на інші види енерãії. 
ДИСИПАЦІЯ,  -ії, ж. * р. диссипация, а. dissipation, н. Dis-
sipation f  — ó фізичних системах — перехід частини енерãії
впорядêованоãо процесó в енерãію невпорядêованоãо про-
цесó.

ДИСКОРДАНТНЕ ЗАЛЯГАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. дисêор-
дантное залеãание, а. discordance, discordant bedding, irregu-
lar bedding; н. Diskordanz f  — відсóтність паралельності в
заляãанні сóміжних шарів або між шарóватою товщею і
прориваючою її маãматичною інтрóзією.
ДИСКРЕТНИЙ,  -оãо. * р. дисêретный, а. discrete, н. dis-
kret  — роздільний, перервний, протиставляється непере-
рвномó. Напр., система цілих чисел є дисêретною на
відмінó від системи дійсних (раціональних та ірраціона-
льних) чисел, що є неперервною. Д -н а з м і н а — стриб-
êоподібна зміна. 
ДИСЛОКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. дислоêация, а. dislocation, н. Di-
slokation f  — 1) Порóшення форми первинноãо заляãання
ãірсьêих порід, зóмовлене ãоловним чином дією внóтрі-
шніх сил Землі. Розрізняють теêтонічні Д. пліêативні,
ін’єêтивні і диз’юнêтивні. 2) Порóшення періодичної стр-
óêтóри êристалів, що виниêає під час їхньоãо рóхó або
пластичної деформації.
ДИСЛОКАЦІЯ ДИЗ'ЮН-
КТИВНА (розривна) — по-
рóшення в резóльтаті теê-
тонічних рóхів нормально-
ãо заляãання шарів ãірсьêих
порід, що сóпроводжóється
розривом сóцільності і
відносним переміщенням
розірваних частин (блоêів,
êрил) по тріщині (зміщóв-
ачó).
ДИСЛОКАЦІЯ ПЛІКАТИВНА (сêладчаста) — порóшен-
ня, що виниêло в резóльтаті теêтонічних рóхів ó ãірсьêих
породах без розривó їх сóцільності.
ДИСОЦІАЦІЯ,  -ії, ж. * р. диссоциация, а. dissociation, н.
Dissoziation f  — розêлад молеêóл на простіші молеêóли,
атоми, атомні ãрóпи або йони. 
ДИСОЦІАЦІЯ МІНЕРАЛІВ,  -ії, -…, ж. * р. диссоциация
минералов, а. dissociation of minerals, н. Dissoziation f der Mi-
nerale n pl  — розêладання мінералів на основи й анãідриди
під впливом зміни т-ри і тисêó (термічна дисоціація), сві-
тлових хвиль певної довжини (фотохімічна дисоціація) і
при розêладанні елеêтролітів (елеêтролітична дисоціація).
Найбільше значення в мінералоãії має термічна дисоціація.
ДИСПЕРГАТОР1,  -а, ч. * р. дисперãатор, а. dispergatоr,
powder dispenser; н. Dispergiermittel n, Dispergierungsmittel n 
— пристрій для дисперãóвання. Яê Д. застосовóють, напр.,
ãомоãенізатори, êолоїдні млини, висоêошвидêісні мішалêи
тóрбінноãо та ін. типів, змішóвачі інжеêторноãо типó та
форсóнêи, вібраційні пристрої тощо.
ДИСПЕРГАТОР2,  -ó, ч. * р. дисперãатор; а. dispersing
agent; dispersant, dispersion medium; н. Dispergens n  — хім-
ічний реаґент, яêий перешêоджає злипанню частиноê
(молеêóл) парафінó, що випадають із нафти.
ДИСПЕРГАТОР2 БУРОВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. дисперãатор
бóровой; а. drilling dispergatоr (dispersant); н. Dispergator m,
Dispersionsmittel n, Bohrdispergator m, Dispergierungsmittel n 
— пристрій для подрібнення частиноê твердої фази бóро-
вих і тампонажних розчинів. У основномó виêористовó-
ються Д.б. механічні, рідше ãідравлічні і ãідромеханічні.
ДИСПЕРГУВАННЯ,  -…, с. * р. дисперãирование, а. disper-
sion, н. Dispergierung f, Dispergieren n, feine Verteilung f  —
тонêе подрібнення та розподіл в яêомóсь об’ємі твердоãо
матеріалó, рідини або ãазó, в резóльтаті яêоãо виниêають
дисперсні системи: порошêи, сóспензії, емóльсії, аерозолі. Д.

Рис. Типова êриволінійна 
дислоêація.
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рідини в ãазовомó середовищі називають розпиленням. Д.
сóпроводжóє теêтонічні процеси, вивітрювання ãірсьêих
порід, ґрóнтоóтворення.
ДИСПЕРСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. диспер-
сионная среда, а. dispersion medium; н. Dispersionsmedium n 
— середовище, в яêомó розміщені частинêи подрібненої
речовини. Д.с. разом з цими частинêами (дисперсною фа-
зою) називають дисперсною системою (напр., сóспензія,
молоêо, тóман, дим). Д.с. — êомпонент або êомпоненти
дисперсійної системи, що óтворюють безперервнó фазó.
ДИСПЕРСІЯ,  -ії, ж. * р. дисперсия; а. dispersion; н. Disper-
sion f; Feinstverteilung f  — 1) матем. Міра розсіювання ви-
падêової величини навêоло її середньоãо значення; виз-
начається яê середній êвадрат відхилення всіх значень (x)
ознаêи рядó розподілó від середньої арифметичної ( ) ря-
дó розподілó; одна з основних мір варіації. Позначають
символом σ2. Середню незваженó Д. обчислюють за фор-
мóлою:

а середню зваженó —  

де n — заãальна êільêість членів рядó розподілó; f —
êільêість членів ó ãрóпі рядó розподілó. Д. широêо виêо-
ристовóють при статистичномó аналізі резóльтатів спосте-
режень. 2) Подрібнення речовини на дóже дрібні частинêи
(êолоїдних розмірів). 3) Розсіяння твердої речовини в ріди-
нномó середовищі. 4) Зміна поêазниêів заломлення світла
з різною довжиною хвилі. Д. світла — розêлад світла за до-
помоãою призми на оêремі êольорові промені; внаслідоê
цьоãо одержóють спеêтр. В êристалах óнаслідоê неодна-
êової зміни поêазниêів заломлення в різних напрямах
спостеріãається сêладна Д. двозаломлення, Д. êóта між
оптичними осями, Д. положення еліпсоїда або Д. бісеê-
трис. В.С.Бойêо, В.С.Білецьêий.
ДИСПЕРСНA СИСТЕМA,  -ої, -и, ж. * р. дисперсная сис-
тема, а. dispersive system, н. Dispersionssystem n  — ãетеро-
ãенна система з двох або більше фаз з сильно розвиненою
поверхнею розділó між ними. Одна з фаз óтворює непере-
рвне дисперсійне середовище (рідина, ãаз, тверде тіло), в
об’ємі яêоãо розподілена (розосереджена) дисперсна фаза ó
виãляді дрібних твердих частиноê, êрапель рідини або
бóльбашоê ãазó. Д.с. з частинêами êрóпнішими 10-4 см на-
зивають ãрóбодисперсними, з частинêами менших розмірів
— висоêодисперсними або êолоїдними. Системи з ãазовим
дисперсійним середовищем — аерозолі та аероãелі; з рідêим —
золі, емóльсії, сóспензії, піни; з твердим — системи типó рóб-
іновоãо сêла, опалó, піноматеріали. Д.с. можóть бóти стрóê-
тóрованими, яêщо між частинêами виниêають êонтаêти.
Д.с. значно поширені в природі (ãірсьêі породи, ґрóнти,
хмари, тêанини живих орãанізмів тощо). До них належать
таêож цементні розчини, бетони, фарби і т.і.
ДИСПЕРСНІСТЬ,  -ості, ж. * р. дисперсность, а. dispers-
ability, dispersivity; range of particle dimensions, degree of disper-
sion; н. Dispersionsgrad m, Dispersitätsgrad m, Dispersität f,
Feinheit f, Verteilungsgrad m  — стóпінь подрібнення речови-
ни, хараêтеристиêа розмірó частиноê в дисперсних систе-
мах. Д. визначається відношенням заãальної поверхні всіх
частиноê породи до їх сóмарноãо об’ємó або маси (питома
поверхня частиноê дисперсної фази) або оберненою ве-

личиною середньоãо розмірó частиноê породи. Поліди-
сперсність визначається фóнêцією розподілó частиноê за
розмірами або масою. 
ДИСПЕРСНІСТЬ РУДНИКОВОГО ПИЛУ — основна
фізиêо-хімічна та ãіãієнічна хараêтеристиêа рóдниêовоãо
пилó. Для відображення Д.р.п. застосовóють: пилов ó
форм óл ó  — дисперсний сêлад пилó ó відсотêах, пода-
ний ó виãляді таблиці; д и ф е р е н ц і й н і êриві розподілó
— залежність відносноãо вмістó частиноê пилó, яêий при-
падає на 1 мêм, від самоãо розмірó; і н т е ґ р а л ь н і (êóмó-
лятивні, сóмарні) êриві — поêазóють, яêа частêа частиноê
пилó має радіóс більший або менший заданоãо; матема-
тичні залежності розподілó частиноê пилó за розмірами: 
• формóла Роллера для промисловоãо пилó,

G(r) = a·r0,5·exp (-S/r)
де G(r) — фóнêція масовоãо розподілó; r — радіóс части-

ноê пилó; S і а — êоефіцієнти;
• формóла Розина-Рамлера для ãрóбодисперсноãо пилó:

G(r) = exp (-а·rS);
• формóла Вейбóла:

G(d) = ·m·dm-1·exp (- ·dm)
де і m — параметри масштабó і форми; d — розмір

частинêи.
Д.р.п. êоливається в широêих межах і залежить від

властивостей êорисної êопалини та вмісних порід, механ-
ізмó подрібнення, швидêості вентиляційноãо стрóменя,
яêий підтримóє пил ó зваженомó стані, розташóвання
джерела пилоóтворення тощо. Див. таêож пил виробничий.
А.Ю.Дриженêо.
ДИСПЕТЧЕР,  -а, ч. * р. диспетчер; а. dispatcher; supervi-
sor; foreman, monitor (programme), executive (manager) prog-
ramme; н. Dispatcher m  — 1) Оперативний розпорядниê,
яêий забезпечóє виêонання виробничих ãрафіêів, êоор-
динóє за допомоãою системи диспетчеризації взаємодію
всіх ланоê підприємств. 2) Особа, проãрама, яêі визнача-
ють порядоê надання заãальноãо ресóрсó, реãóлюють хід
бóдь-яêоãо процесó та êоординóють взаємодію ланоê сис-
теми. ГОСТ 29099-91. 3) В обчислювальній техніці — про-
ãрама, яêа призначена для орãанізації спільноãо виêо-
ристання ресóрсів ЕОМ. До фóнêцій диспетчера входить
обслóãовóвання черãи запитів на виêористання процесо-
ра, оперативної пам'яті, зовнішніх пристроїв.
ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА, ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ,
-ої, -и, -ії, ж. * р. диспетчерсêая слóжба, диспетчеризация;
а. dispatching, traffic control, н. Dispatcherdienst m, Dispatche-
risierung f  — система оперативноãо êонтролю та óправлі-
ння технолоãічними процесами з метою забезпечення óз-
ãодженої роботи ланоê одноãо або ãрóпи підприємств для
досяãнення оптимальних техніêо-еêономічних поêаз-
ниêів, виêонання ãрафіêів робіт і виробничих проãрам.
Осн. фóнêції Д.: êонтроль і óправління технол. процесами;
êонтроль і оперативний розподіл матеріальних та енерãе-
тич. ресóрсів, трансп. засобів; обліê роботи машин, механ-
ізмів та ін. Стрóêтóра Д.с. залежить від хараêтерó та масш-
табó об’єêта êерóвання. На шахтах вона бóває одно- чи
двостóпеневою. При одностóпеневій стрóêтóрі Д.с. щозмі-
нно черãóє один диспетчер шахти, яêий êонтролює роботó
очисних та підãотовчих вибоїв, підземноãо транспортó. Та-
êа стрóêтóра виêористовóється на невелиêих підприєм-
ствах зі слабêо розвиненою елеêтровозною відêатêою, не-
сêладними ãірничо-ãеолоãічними óмовами, невелиêою
êільêістю вибоїв. При двостóпеневій стрóêтóрі Д.с. робо-
тою підземноãо транспортó êерóє диспетчер по рóхó, а óс-
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іма іншими процесами, ã.ч. ó очисних та підãотовчих вибо-
ях інший ãірничий диспетчер. Таêа стрóêтóра виêористо-
вóється при велиêих шахтних полях та сêладній схемі шах-
тноãо транспортó. До êомплеêсó технічних засобів Д.с. ãі-
рничоãо підприємства входять: диспетчерсьêий телефон-
ний зв’язоê з робочими місцями, заãальношахтний та міс-
ьêий телефонний зв’язоê, системи дистанційноãо êерó-
вання та êонтролю і промисловоãо телебачення, різні види
промислової сиãналізації, централізація та блоêóвання на
підземномó транспорті та ін. Головний технічний засіб
диспетчерсьêоãо êерóвання роботою неавтоматизованих
дільниць — телефонний зв’язоê, автоматизованих — теле-
óправління та телеêонтроль. В.В.Ададóров.
ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ (КЕРУВАННЯ),  -оãо,
-…, с. * р. дистанционное óправление, а. remote control, н.
Fernsteuerung f  — óправління техн. об'єêтами і системами
на відстані шляхом передачі до них по êаналах зв'язêó сиã-
налів для óвімêнення відповідних пристроїв (реле, вими-
êачів, êонтаêторів, пóсêачів, вентилів, засóвоê тощо). Ви-
êористовóється в диспетчерсьêих системах ãірнич. підпр-
иємств, ãідротехн. спорóд, а таêож в системах óправління
вóãледобóвними êомбайнами, породонавантажóвальними
машинами та ін. Д.ó.(ê) є основою перспеêтивних про-
цесів безлюдноãо виймання ê.ê. Д.ó.(ê) доцільно виêо-
ристовóвати на відстанях до 2-4 êм, при 20-30 об'єêтах êе-
рóвання. При більших відстанях для êерóвання об'єêтами
виêористовóються системи телемеханіêи.
ДИСТЕН,  -ó, ч. * р. дистен, а. disthene, н. Disthen n  — мін-
ерал, те саме, що êіаніт.
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,  -ої, -і, ж. *
р. дисциплинарная ответственность, а. disciplinary liability,
н. disziplinarische Verantwortlichkeit f  — відповідальність
робітниêів і слóжбовців за порóшення трóдової дисципл-
іни, яêе виражається ó наêладенні стяãнень адмініст-
рацією підприємства чи óстанови. 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА КОНДЕНСАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р.
дифференциальная êонденсация; а. differential condensation,
fractional condensation; н. Differentialkondensation f  — про-
цес óтворення рідêої фази в ãазоêонденсатній
(баãатоêомпонентній) сóміші при стóпінчастомó випóсêó
із посóдини (бомби РVТ) парової фази (стóпінчастій зміні
тисêó) і незмінній температóрі. Є баãаторазовим повто-
ренням процесó êонтаêтної êонденсації (одноêратної)
для ãазоêонденсатної сóміші змінної маси і сêладó.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ БЕЗНАПІРНОГО
ПЛАВНОЗМІННОГО РУХУ ҐРУНТОВИХ ВОД ОС-
НОВНЕ (ДЮПЮЇ),  -оãо, -…, -оãо, с. * р. дифференциаль-
ное óравнение безнапорноãо плавноизменяющеãося движения
ãрóнтовых вод основное; а. basic differential equation of free
continuously changing flow of ground water;. н. Fundamentaldif-
ferentialgleichung f der drucklosen leicht ändernden Bewegung f
des Untergrundwassers n  — залежність швидêості фільтра-
ції рідини від ґрадієнта напорó:

де v — середня швидêість фільтрації; kф — êоефіцієнт
фільтрації; Н — напірна фóнêція; L — повздовжня вісь
êоординат. Зãідно з цим рівнянням середня швидêість
фільтрації v (сêаляр) ó даномó вертиêальномó плосêомó
живомó перерізі безнапірноãо фільтраційноãо потоêó дор-

івнює нахилó вільної поверхні  в цьомó перерізі,

помноженомó на êоефіцієнт фільтрації kф . У даномó ви-
падêó Н являє собою (з ãеометричної точêи зорó) переви-
щення точоê вільної поверхні потоêó (êривої депресії) над
площиною порівняння.
ДИФЕРЕНЦIАЛЬНЕ РIВНЯННЯ ПРУЖНОГО РЕЖИ-
МУ ФIЛЬТРАЦIЇ ОСНОВНЕ,  -оãо, -…, с. * р. дифферен-
циальное óравнение óпрóãоãо режима фильтрации основное;
а. basic differential equation of filtration elastic regime; н. Funda-
mentaldifferentialgleichung f der elastischen Regime der Filtrati-
on f  — рiвняння, що описóє неóсталенó iзотермiчнó фiль-
трацiю рiдини за заêоном Дарсi при прóжномó режимi, а

саме:  ,

де р — тисê; – êоефiцiєнт п’єзопровiдностi; t — час.

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ УСТАЛЕНОГО
БЕЗНАПІРНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО РУХУ ОСНОВ-
НЕ,  -оãо, -…, -оãо, с. * р. дифференциальное óравнение óс-
тановившеãося безнапорноãо тóрбóлентноãо движения
основное; а. basic differential equation of steady headless turbu-
lent motion; н. Fundamentaldifferentialgleichung f der stabilen
drucklosen Turbulenzbewegung f  — рівняння виãлядó:

де І — п’єзометричний похил; a — êоефіцієнт Коріоліса;
l — вісь êоординат, що збіãається з напрямом рóхó; v — се-

редня швидêість потоêó;  — швидêісний напір; g —

присêорення вільноãо падіння; d — діаметр трóбопроводó;
С — êоефіцієнт Шезі; R — ãідравлічний радіóс. Дане
рівняння описóє êвадратичнó ділянêó опорó. Осêільêи в
цьомó випадêó п’єзометрична лінія збіãається з вільною
поверхнею, то п’єзометричний похил дорівнює нахилó
вільної поверхні. В.С.Бойêо.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ,  -их, -нь, мн. * р. диф-
ференциальные óравнения, а. differential equations; н.
Differentialgleichungen f pl  — розділ математиêи, яêий
вивчає теорію та способи розв’язóвання рівнянь, що
містять шóêанó фóнêцію та її похідні різних порядêів од-
ноãо арґóментó (звичайні Д.р.) чи êільêох арґóментів (Д.р.
частинних похідних). Д.р. широêо виêористовóються на
праêтиці, зоêрема для описó перехідних процесів.
Ю.Л.Носенêо.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ РІВНОВАГИ (СПО-
КОЮ) РІДИНИ (РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА ДЛЯ РІДИНИ,
ЩО ПЕРЕБУВАЄ В РІВНОВАЗІ),  -их, -нь, мн. * р. диф-
ференциальные óравнения равновесия жидêости (óравнение
Эйлера для жидêости в состоянии равновесия); а. differential
equations of liquid equilibrium (Euler equation for liquid in equi-
librium); н. Differentialgleichungen f pl des Flüssigkeitsglei-
chgewichtes n (oder Eulersche Gleichung f für Flüssigkeit f im
Gleichgewichtszustand m)  — рівняння рівноваãи одиниці
маси рідини:

де x, y, z — êоординати точêи просторó, в яêомó знахо-
диться задана одиниця маси рідини. Інші позначення див.
ó диференціальні рівняння рóхó нев'язêої рідини. В.С.Бойêо.
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ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ РУХУ НЕВ’ЯЗКОЇ
РІДИНИ (РІВНЯННЯ ЕЙЛЕРА ДЛЯ РУХУ НЕВ’ЯЗКОЇ
РІДИНИ),  -их, -нь, мн. * р. дифференциальные óравнения
движения невязêой жидêости (óравнения Эйлера для дви-
жения невязêой жидêости); а. differential flow equations for
non-viscous liquid (Euler equation for flow of non-viscous liquid);
н. Differentialgleichungen f pl der Bewegung f nicht viskoser
Flüssigkeit f (oder Eulersche Gleichung f für Bewegung f nicht
viskoser Flüssigkeit f)  — рівняння динамічної рівноваãи
одиниці маси ідеальної рідини:

де x, y, z — êоординати точêи нерóхомоãо просторó, в
яêомó знаходиться задана одиниця маси рóхомої рідини;
X, Y, Z — проеêції одиничних масових сил на відповідні

êоординатні осі;  — ґрадієнти зміни тисêó р

вздовж відповідної осі êоординат; ρ — ãóстина рідини.
В.С.Бойêо.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАГМИ,  -ії, -и, ж. * р. дифференциа-
ция маãмы, а. differentiation of magma, magmatie differentia-
tion, н. Magmaspaltung f  — розділення первинної маãми під
дією фізиêо-хімічних процесів на частини з різним хім-
ічним сêладом, що веде до виниêнення різних мінерал-
ьних êомплеêсів. Розрізняють Д. м.: ê р и с т а л і з а ц і й н
ó (розділення твердих êристалічних фаз маãми в процесі її
êристалізації) — основний механізм Д.м.; ф р а ê ц і й н ó
(широêо виявляється при формóванні розшарованих ін-
трóзій основних і óльтраосновних ãірсьêих порід, що óтвори-
лися в резóльтаті осадó продóêтів êристалізації на дно
маãматичної êамери, яêе постóпово підіймається, а таêож
при формóванні ãлибоêо диференційованих масивів рідê-
існометалічних ґранітоїдів (лóжних, літій-флóористих, он-
ãонітів і ін.); ê і н е м а т и ч н о — ã р а в і т а ц і й н ó (різн-
овид êристалізаційної Д.м., при яêій іде перерозподіл
сполóê ó фронтальних та нижніх шарах маãми, збаãачення
нижніх шарів СаО, MgО, FeО; л і ê в а ц і й н ó — розділе-
ння розплавó на дві рідêі фази, що не змішóються; е м а н
а ц і й н ó — розділення речовини маãматич. розплавó за
рахóноê óтворення хім. сполóê, êомпонентів маãми з
флюїдами, здатними до відособлення (протіêає під впли-
вом потоêів транс-маãматичних флюїдів).
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАМОРФІЧНА,  -ії, -ої, ж. * р.
дифференциация метаморфичесêая, а. metamorphic differen-
tiation, н. metamorphe Differentiation f  — розділення пер-
вісно однорідної породи під дією фізиêо-хімічних аґентів
на різноманітні мінеральні асоціації. Приêлад: óтворення
порфіробластів різних мінералів — ґранатó, êордієритó,
андалóзитó та ін., сêóпчення зерен епідотó й альбітó в ам-
фіболітах, прошарêи роãової обманêи і польовоãо шпатó в
сланцях і êонêреції êальцитó в сланцях.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСАДОВА,  -ії, -ої, ж. * р. дифферен-
циация осадочная, а. sedimentary differentiation, н. Sediment-
differentiation f  — розділення продóêтів вивітрювання в
процесі осадоóтворення за мінеральним, хімічним та ме-
ханічним сêладом. 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ХІМІЧНА,  -ії, -ої, ж. * р. дифферен-
циация химичесêая, а. chemical differentiation f, н. Chemiedif-
ferentiation f  — просторове розміщення продóêтів вивітр-

ювання, яêі переносяться ó виãляді справжніх або êолоїд-
них розчинів залежно від їх розчинності і заãальних фіз-
иêо-хімічних óмов середовища.
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПРИВОД,  -оãо, -а, ч. * р. дифферен-
циальный привод, а. differential drive, н. differentialer Antrieb
m, Differentialantrieb m  — механічний привод пристрою з
хитним рóхом робочоãо орãанó (напр., êонцентраційноãо
столó, оêремих типів ãрохотів), яêий забезпечóє рóх орãа-
нó в прямомó та зворотномó напрямêах з різними швидêі-
стю та присêоренням.
ДИФУЗІЇ КОНВЕКТИВНОЇ (ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ) КО-
ЕФІЦІЄНТ,  -…, -а, ч. * р. диффóзии êонвеêтивной (филь-
трационной) êоэффициент; а. convective (filtrative) diffusion
coefficient; н. Koeffizient m der konvektiven (Filtrations-) Diffusi-
on f (Filtrationsdiffusion f)  — êільêість речовини, яêа прохо-
дить ó порах порід через переріз площею 1 м2 за одиницю
часó під впливом процесів молеêóлярної дифóзії та дис-
персії швидêостей фільтрації розчинó в порах, при
ґрадієнті êонцентрації і швидêості фільтрації, що дорівн-
юють одиниці; визначається за рівнянням:

Dф= Dм+ Dш ,
де Dф — Д.ê.(ф.)ê.; Dм — êоефіцієнт молеêóлярної ди-

фóзії; Dш — êоефіцієнт дисперсії швидêостей фільтрацій-
ноãо потоêó. Д.ê.(ф.)ê. хараêтеризóє справжню швидêість
частиноê розчиненої речовини в перехідній зоні, зóмов-
ленó процесами молеêóлярної дифóзії та дисперсії швид-
êостей ó фільтраційномó потоці. Швидêість ця визна-
чається рівнянням

vêонв= vдисп + vдиф ,
де vêонв — швидêість частиноê, зóмовлена молеêóляр-

ною дифóзією і дисперсією швидêостей; vдисп — швидêість
частиноê, зóмовлена дисперсією швидêостей ó фільтрацій-
номó потоці; vдиф — швидêість частиноê, зóмовлена моле-
êóлярною дифóзією; vдиф >0, яêщо веêтор ґрадієнта êон-
центрації dс/dx збіãається з напрямом фільтраційноãо по-
тоêó; vдиф <0 — ó зворотномó випадêó; vдиф =0 при dс/dx=0.
Справжня (дійсна) швидêість розчинених частиноê vд ó
перехідній зоні з óрахóванням справжньої швидêості філ-
ьтраційноãо потоêó v дорівнює vд= v + vêонв . Яêщо ж vдисп >
vдиф , то vêонв >0 в точêах перехідної зони, яêі розміщені
праворóч від перерізó фільтраційноãо потоêó, що відпо-
відає ãраниці розчинó за óмови êонвеêційноãо переміще-
ння, незалежно від співвідношення êонцентрації за óмов
êонвеêційноãо переміщення со та êонцентрації в перех-
ідній зоні с; vêонв <0 — в точêах, яêі розміщені ліворóч від
перерізó; vêонв = 0 — в точêах, яêі знаходяться в межах пе-
рерізó. В óмовах, êоли vдиф > vдисп , vêонв >0 — в точêах пра-
вої частини перехідної зони при со>с ; vêонв <0 — в точêах
лівої частини перехідної зони при с > со . Тобто ó природ-
них óмовах на швидêість рóхó розчиненої речовини в пере-
хідній зоні впливають, êрім тоãо, таêі процеси, яê розчи-
нення і випадання солей в осад, сорбція (десорбція), йон-
ний обмін, термодифóзія, осмотичний тисê та інші проце-
си масообмінó. В.С.Бойêо.
ДИФУЗІЯ,  -ії, ж. * р. диффóзия, а. diffusion, н. Diffusion f 
— 1) Перенесення речовини, зóмовлене вирівнюванням
йоãо êонцентрації ó спочатêó неоднорідній системі. Д. —
одна із стадій численних технолоãічних процесів (адсорбції,
сóшêи, еêстраãóвання, бриêетóвання зі зв’язóючими та ін.).
Д. має місце в ãазах, рідинах і твердих тілах. Механізм Д. в
цих речовинах істотно різний. Д. що відбóвається внасл-
ідоê тепловоãо рóхó атомів, молеêóл, — молеêóлярна Д.
Дифóндóвати можóть яê частинêи сторонніх речовин
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(домішоê), нерівномірно розподілених ó середовищі, таê і
частинêи самої речовини середовища. У останньомó ви-
падêó процес наз. самодифóзією. Термодифóзія — це Д.
під дією ґрадієнта т-ри в об'ємі тіла, бародифóзія — під
дією ґрадієнта тисêó або ãравітац. поля. Перенесення за-
ряджених частиноê під дією зовнішньоãо елеêтрич. поля
— елеêтродифóзія. У середовищі, що рóхається, може ви-
ниêати êонвеêційна Д., при вихровомó рóсі ãазó або рід-
ини — тóрбóлентна Д. Вибірêове перенесення певних
êомпонентів ó пори речовини — інфільтраційна Д. Д. має
особливе значення в шахтах, де вона сприяє рівномір-
номó розподілó шêідливих ãазів в атмосфері ãірн. виробоê,
попередженню їх небезпечних сêóпчень. Сóттєве значен-
ня відіãрає Д. в технолоãічних процесах при застосóванні
реаґентів.

 Молеêóлярна Д. — це зміна êонцентрації розчиненої
речовини в резóльтаті наявності в розчині ґрадієнта êон-
центрацій; термодифóзія і бародифóзія — аналоãічні про-
цеси, зóмовлені наявністю в розчині ґрадієнтів темпера-
тóр і тисêів. Інтенсивність молеêóлярної Д. êільêісно оц-
інюється швидêістю Д., яêа дорівнює êільêості речовини
dm , що проходить за проміжоê часó dt êрізь переріз S в
óмовах, êоли різниця êонцентрацій речовини на відстані
dx дорівнює dс (перший заêон Фіêа):

 ,

де Dм — êоефіцієнт молеêóлярної дифóзії.
 Відповідно швидêості термо- і бародифóзії оцінюют-

ься за рівняннями:

; ,

де Dт, Dб — êоефіцієнти термо- і бародифóзії; T — абсо-
лютна температóра розчинó; р — тисê ó розчині.

 Інтенсивність потоêó дифóзії в розчині (Iд) в ціломó за-
лежить від фізиêо-хімічних властивостей розчинених ре-
човин та розчинниêів і пропорційна ґрадієнтам êонцетра-
цій (grad с), температóри (grad Т) і тисêó (grad р): Iд=- Dм

grad с — Dм grad Т + Dб grad р . Звичайно величина перших
двох сêладових переважає над останньою, томó в природ-
них óмовах дифóзійний потіê прямóє до зменшення êон-
центрацій і температóр. Процес баãатовимірноãо рóхó со-
лей ó резóльтаті молеêóлярної Д. передається рівнянням
за дрóãим заêоном Фіêа:

,

де D — оператор Лапласа, яêий визначається яê

; x, y, z — відстані в напрямі осей êоорди-

нат. Аналоãічно описóються процеси термо- і бароди-
фóзії, а таêож їх спільної дифóзії.

 2) Стихійне вирівнювання різниць хімічних потен-
ціалів ó баãатоêомпонентних системах, зóмовлене спон-
танним рóхом молеêóл. В.С.Бойêо.
ДИФУЗОР,  -а, ч. * р. диффóзор; а. diffuser; н. Diffuseur m,
Diffusor m  — 1) Напірна трóба, яêа розширюється за
течією. Рóх рідини в дифóзорі сóпроводжóється зменшен-
ням швидêості й збільшенням тисêó. Проходить процес
перетворення êінетичної енерãії рідини в потенціальнó

енерãію тисêó. 2) Конічний висилач звóêó в ãóчномовцях.
3) Апарат для добóвання методом дифóзії з подрібненої
сировини розчинних речовин.
ДИФУЗОР ВЕНТИЛЯТОРА —
êоротêа трóбêа приєднана до êо-
жóха вентилятора з метою змен-
шення швидêості рóхó повітря на
виході з вентилятора і частêовоãо
перетворення динамічноãо тисêó
в статичний (дифóзорний ефеêт).
Розрізняють пірамідальні, êонічні
та êолінчасті Д.в. Особливо вели-
êе значення мають Д. для ефеê-
тивної і еêономічної роботи осьо-
вих вентиляторів, в яêих при маêсимальномó ê.ê.д. ди-
намічний напір на виході з êолеса сêладає 40-50% від пов-
ноãо напорó вентилятора. При неправильно підібраномó
дифóзорі частина динамічноãо напорó може бóти втрачена,
що знижóє ê.ê.д. óстановêи.
ДИФУЗОР-ЗМІШУВАЧ — пристрій, яêий попереджóє
можливість запалення метано-повітряної сóміші, що вит-
іêає ó виробêó з висхідним вентиляційним потоêом. Конс-
трóêтивно Д.-з. являє собою металічнó сітêó з чарóнêами
6-10 мм, яêа змонтована на металічномó êарêасі. Діаметр
змішóвача 0,5-0,7 м, довжина бл. 2 м. Д.-з. заземляють і
оãороджóють на всю висотó виробêи. А.Ю.Дриженêо.
ДИХРОЇЗМ,  -ó, ч. * р. дихроизм, а. dichroism, н. Dichrois-
mus m  — властивість одновісних забарвлених êристалів
по-різномó поãлинати промені світла. Оêремий випадоê
плеохроїзмó.
ДІАБАЗ,  -ó, ч. * р. диабаз а. diabase, н. Diabas m  — палео-
типний аналоã основних маãматичних ã.п. (базальтó і до-
леритó). Сêладається з плаãіоêлазó (найчастiше лабрадо-
рó), по яêомó розвиваються альбіт, преніт, епідот, цоїзит,
êарбонати; моноêлінноãо піроêсенó, олівінó і серпентино-
вих псевдоморфоз; маãнетитó і титаномаãнетитó з вторин-
ним лейêоêсеном. Колір темно-сірий або зеленóвато-чор-
ний. Стрóêтóра: офітова, долеритова, пойêілоофітова,
інтерсертальна, афірова, порфіровидна. Хім. сêлад Д. (%):
SiO2 49,04; TiO2 1,46; Al2O3 15,68; FеO3 4,04; FeO 7,70; MnO
0,26; MgO 5,88; CaO 9,28; Na2О 2,84; K2O 0,92; P2O5 0,26.
Гóстина 2,79-3,30; модóль Юнãа 10,7 Па; êоеф. Пóассона
0,22. Д. зóстрічається в РФ — на Кавêазі, в Карелії і Сиб-
ірó, в Уêраїні (в межах Уêраїнсьêоãо щита), Німеччині,
Чехії, Велиêій Британії, Сêандинавії, США, Франції та
ін.
ДІАБАЗОВА СТРУКТУРА,  -ої, -и, ж. * р. диабазовая
стрóêтóра а. diabasic texture, ophitic texture; н. Diabasstruktur
f, ophitische Struktur f  — êристалічна стрóêтóра, для яêої
хараêтерна наявність ідіоморфних призматичних або таб-
литчастих êристалів плаãіоêлазó. Клиноподібні проміжêи
між ними зайняті êсеноморфними êристалами авãітó.
Властива діабазам і долеритам. Син. — офітова стрóêтóра. 
ДІАБАНТИТ,  -ó, ч. * р. диабантит, а. diabantite, н. Dia-
bantit m  — мінерал, ãідроêсилалюмосиліêат маãнію та зал-
іза з ãр. хлоритів. Аналоã пенінó і êлінохлорó, що містить за-
лізо. Формóла: 2[(Mg, Fe2+, Al)6(Si, Al)4O10(OH)8]. Синãонія
моноêлінна. Колір темно-зелений. Гóстина 2,8. Наповнює
пóстоти та óтворює жилêи ó основних маãматичних поро-
дах. Знайдений на о. Нова Земля. 
ДІАБОЛЕЇТ,  -ó, ч. * р. диаболеит, а. diaboleite, н. Diaboleit
m  — мінерал, ãідроêсилхлорид свинцю та міді êоординаці-
йної бóдови. Формóла: Pb2CuCl2(OH)4. Містить (%): Pb —
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67,18; Cu — 10,3; Cl — 11,49; O — 5,19; H2О — 5,84. Синãо-
нія тетраãональна. Гóстина 5,42. Тв. 3,0. Темно-синій. Ри-
са блідо-синя. Прозорий. Крихêий. Злом раêовистий.
Рідêісний. Знайдений ó ãрафстві Соммерсетшир, Вели-
êобританія. Асоціює з мендипітом, хлороêсифітом, ãідр-
оцерóситом та церóситом. 
ДІАГЕНЕЗ,  -ó, ч. * р. диаãенез, а. diagenesis, н. Diagenese f 
— сóêóпність процесів перетворення пóхêих осадів на оса-
дові ãірсьêі породи. Відбóвається ó верхніх шарах земної êо-
ри і поляãає в переêристалізації осадів, óтворенні мін-
ералів, êонêрецій, ãідратації або деãідратації (зневодненні),
цементації осадів тощо. Розрізняють два етапи діаãенетич.
мінералоóтворення: оêиснювальний і відновний.
ДІАГНОСТИКА,  -и, ж. * р. диаãностиêа; а. diagnostics; н.
Diagnostik f  — заãальна назва різних методів êонтролю,
перевірêи фóнêціонóвання, проãнозóвання станó об'єêтів
або систем. Напр., Д. мінералів — визначення мінералів за
допомоãою різних методів. 
ДІАГОНАЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ ВИРОБОК,  -оãо, -…, с.
* р. диаãональное соединение выработоê, а. diagonal junction
of workings, н. Diagonalverbindung f der Grubenbaue m pl  —
(в рóдниêовій вентиляції) сполóчення, при яêомó виробêи
оêрім початêовоãо і êінцевоãо пóнêтів, з'єднані ще однією
або деêільêома додатêовими виробêами — діаãоналями.
Особливість Д.с.в. — наявність виробоê (хоча б однієї), по
яêих повітря, в залежності від опорó інших виробоê, може
рóхатися в прямо протилежномó напрямêó або зовсім не
рóхатися.
ДІАГРАМА АДОНІНА,  -и, -…, ж. * р. диаãрамма Адони-
на; а. Adonin diagram; н. Adonin–Diagramm n — діаãрама,
яêа визначає області застосóвання стандартних верс-
татів-ãойдалоê і штанãових насосів ó залежності від вели-
чини дебітó свердловини і ãлибини опóсêання насоса. ДІА
ГРАМА ПАРАГЕНЕТИЧНА,  -и, -ої, ж. * р. диаãрамма па-
раãенетичесêая, а. paragenetic diagram, н. Paragenetikdia-
gramm n  — діаãрама, що відображає параãенетичні асоці-
ації мінералів ó системі, сêладеній з певних êомпонентів.
ДІАГРАМА РОЗЧИННОСТІ,  -и, -…, ж. * р. диаãрамма
растворимости; а. solubility diagram; н. Löslichkeitsdiagramm
n  — діаãрама, що ілюстрóє розчинність речовини в розчин-
ниêó в залежності від температóри (двоêомпонентні сис-
теми), а таêож від наявності інших речовин (баãатоêомпо-
нентні системи).
ДІАГРАМА ТРІЩИНУВАТОСТІ МАСИВУ ГІРСЬКИХ
ПОРІД (ПАСПОРТ ТРІЩИНУВАТОСТІ),  -и, -…, ж.   —
Див. тріщинóватість ãірсьêих порід.
ДІАДОХІЯ,  -ії, ж. * р. диадохия, а. diadochy, н. Diadochie f 
— можливість заміщення оêремих атомів та йонів ó мінер-
алах незалежно від êристалохімічних співвідношень. На-
пр., цинê і залізо ó сфалериті діадохічні, хоч ZnS i FeS не
ізострóêтóрні.
ДІАКЛАЗ,  -ó, ч. * р. диаêлаз, а. diaclase, н. Diaklase f  — 1)
Теêтонічний розрив або тріщини вздовж яêих відносні рó-
хи не відбóваються. 2) а. diaclae. Син. мінералó баститó. 
ДІАЛЮЗІЯ,  -ії, ж. * р. диалюзия, а. dialusion, н. Dialusion
f  — постóпове зменшення ізоморфних та ендоêриптних
домішоê ó ході êристалізації бóдь-яêоãо мінералó при охо-
лодженні природної системи.
ДІАМАГНЕТИЗМ,  -ó, ч. * р. диамаãнетизм, а. diamagne-
tism, н. Diamagnetismus m  — властивість речовини намаãн-
ічóватися ó зовнішньомó маãнітномó полі в напрямêó,
протилежномó напрямêó цьоãо поля. Тобто виниêнення ó
речовині (діамаãнетиêó) намаãніченості, направленої на-

зóстріч зовнішньомó (намаãнічóючомó) полю. Маãнітна
прониêність діамаãнетиêів µ<1, а маãнітна сприйнят-
ливість χ<0. Природа Д. поляãає в томó, що при внесенні
діамаãнетиêа в маãнітне поле ó йоãо об’ємі індóêóються
вихрові міêрострóми, яêі зãідно з заêоном Ленца, створю-
ють власне маãнітне поле, спрямоване назóстріч зовнішн-
ьомó полю. Проявом Д. є послаблення маãнітноãо поля
при внесенні в ньоãо діамаãнітної речовини. Д. різною
мірою притаманний всім речовинам. В ряді речовин він
переêривається іншими, більш сильними ефеêтами (оріє-
нтаційними, обмінними). Діамаãнетиêами є інертні ãази,
мідь, вода тощо. Див. парамаãнетизм, феромаãнетизм.
Розрізняють: Д. прецесійний та Ландаó діамаãнетизм. Пре-

цесійний Д. обóмовлений додатêовою êóтовою швидêістю внóт-
рішньоатомних елеêтронів, яêа є наслідêом дії маãнітноãо поля.
Таêим чином ó êожномó атомі або йоні з’являється додатêовий
маãнітний момент, спрямований проти первинноãо зовнішньоãо
маãнітноãо поля. Ландаó діамаãнетизм — це діамаãнетизм вільних
елеêтронів ó твердомó тілі, яêий виниêає під дією зовнішньоãо
маãнітноãо поля внаслідоê êвантóвання рóхó елеêтронів ó пло-
щині, перпендиêóлярній маãнітномó полю. Теоретично передба-
чений Л.Д.Ландаó (1930). Крім тоãо, розрізняють Д. атомарний і
баãатоелеêтронних молеêóл, яêі дещо відрізняються своєю при-
родою. Атомарний Д. не залежить від температóри речовини. Д.
баãатоелеêтронних молеêóл визначається двома фаêторами: один
пов’язаний з прецесією елеêтронних оболоноê, дрóãий — з поля-
ризацією елеêтронних хмароê під впливом зовнішньоãо маãнітн-
оãо поля, що призводить до появи невелиêоãо орбітальноãо маãні-
тноãо моментó, орієнтованоãо паралельно напрóженості маãні-
тноãо поля. 
ДІАМАНТ,  -ó, ч. * р. брильянт, а. diamond;
н. Brillant m, Diamant m  — 1) Оãранований
ювелірний алмаз. Розрізняють: діамант марма-
росьêий [за назвою Мармаросьêоãо масивó
(Східні Карпати)] (ãірсьêий êришталь, яêий зóстр-
ічається в пісêовиêах і сланцях Східних Карпат). 2)
Теж саме, що й алмаз (поновлена óêраїнсьêа
назва алмазó). 
ДІАМЕТР ГІДРАВЛІЧНИЙ,  -а, -оãо, ч. *
р. ãидравличесêий диаметр; а. hydraulic di-
ameter; н. hydraulischer Durchmesser m  —
óмовна величина, яêа дорівнює величині
чотирьох ãідравлічних радіóсів R ã (Dã = 4Rã).
ДІАМЕТР ТРУБИ,  -а, -…, ч. * р. диаметр
трóбы; а. pipe diameter; н. Rohrdurchmesser
m  — поперечний розмір по внóтрішньомó
(внóтрішній Д.т.) або зовнішньомó (зов-
нішній Д.т.) периметрó.
ДІАМЕТР ТРУБОПРОВОДУ ЕКОНОМІ-
ЧНО НАЙВИГІДНІШИЙ,  -а, -…, -оãо, ч. * р. наиболее вы-
ãодный эêономичесêи диаметр трóбопровода; а. economically
sound pipeline diameter; н. ökonomisch günstiger Rohrdurchmes-
ser m  — діаметр трóбопроводó, що визначається або за
óмови мінімальних втрат енерãії по довжині, або за óмови
мінімальних матеріальних і еêсплóатаційних затрат. Виз-
начають ãрафічно або аналітично. За аналітичним мето-
дом маємо:  - втрати тисêó по довжині і в
місцевих опорах;  — витрати потóжності при-
вода; напр.  — витрата елеêтроенерãії;

 — амортизаційні відрахóвання на трóбопро-

від;  — витрати, пов’язані з ремонтом й еêс-
плóатацією трóбопроводó, де d, L — діаметр і довжина трó-
бопроводó. Величини Е, А і Р обчислюють, яê правило, на
один ріê. Тоді сóмарна річна вартість яê фóнêція діаметра
d записóється рівнянням:  . Прирівня-

Типова êри-
волінійна 
дислоêація.
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вши першó похіднó до нóля, , знаходи-

мо еêономічно найвиãідніший діаметр трóбопроводó. За
ãрафічним методом бóдóють ãрафічні залежності:
(1) ; (2) ; (3) резóльтóючó
(сóмарнó) êривó, яêа в точці мінімóмó визначає шóêаний
діаметр трóбопроводó. В.С.Бойêо.
ДІАМЕТР ЧАСТИНОК ҐРУНТУ (ШЛАМУ, ПОРОДИ,
НАНОСІВ),  -а, -…, ч. * р. диаметр частиц почвы (шлама,
породы, наносов); а. diameter of soil particles (cuttings, rock,
drifts), н. Gesteinsteilchendurchmesser m (Schlamm-, Gesteins-,
Schwemmstoffteilchendurchmesser m)  — хараêтерний ó попе-
речномó перерізі розмір частиноê ґрóнтó, породи або шла-
мó, наносів. 
ДІАМЕТР ЧАСТИНОК ЕФЕКТИВНИЙ,  -а, -…, -оãо, ч. 
— дiаметр частиноê еêвiвалентноãо ґрóнтó фiêтивноãо,
ãiдравлiчний опiр яêоãо дорiвнює ãiдравлiчномó опорó ре-
альної ãiрсьêої породи (пористоãо середовища).
ДІАПІР,  -ó, ч. * р. диапир, а. diapir, н. Diapir m, Diapirfalte
f  — сêлепінчастоподібна антиêлінальна сêладêа з інте-
нсивно зім'ятим ядром, що виниêла шляхом видавлюван-
ня знизó висоêопластичних порід (сіль, ãлини), яêі при
своємó підйомі прорізають шари, що сêладають сêлепіння
сêладêи і óтворюють т.зв. ядро протиêання.
ДІАПІРИЗМ,  -ó, ч. * р. диапиризм, а. diapirism, н. Diapiris-
mus m  — процес видавлювання пластичних осадових порід
ó твердіші товщі, що лежать над ними, під дією напрóãи,
яêа розвивається в земній êорі.
ДІАСПОР,  -ó, ч. * р. диаспор, а. diaspore, н. Diaspor m  —
мінерал êласó оêсидів і ãідроêсидів ланцюжêової бóдови.
Формóла: AlOOH. Містить (%): Al2O3 — 85; H2О — 15. Син-
ãонія ромбічна. Гóстина 3,4-3,5. Тв. 6,8…7,3. Колір білий,
жовтóвато-бóрий, світло-фіолетовий. Рисêа біла. Блисê
сêляний. Поширений мінерал алюмінію. Один з ãоловних
мінералів боêситів. Зóстрічається разом з ãідрарãілітом і
бемітом ó сêладі боêситів. 
Розрізняють: діаспор залізний (різновид діаспорó, яêий

містить залізо ó відношенні Fe:Al = 1:19); діаспор марãанцевий
(різновид діаспорó, яêий містить до 4 % Mn2O3); діаспор мідний
(псевдомалахіт); діаспор хромистий (різновид діаспорó, яêий
містить до 6 % Cr2O3).
ДІАСТЕМА,  -и, ж. * р. диастема, а. diastem, non-sequence;
н. Sedimentationslücke f, Schlichtlücke f  — êоротêочасна пе-
рерва ó стратиãрафічній послідовності відêладів без ерозії
або з невелиêим розмивом перед відновленням осадо-
наêопичення. Д. часто встановлюється лише за палеонто-
лоãічними даними. 
ДІАСТРОМИ,  -м, мн. * р. диастромы, а. diastromes, н. Dia-
ströme n  — тріщини оêремості в ã.п., яêі проходять пара-
лельно шарóватості. 
ДІАСТРОФІЗМ,  -ó, ч. * р. диастрофизм, а. diastrophism,
н. Diastrophismus m  — інтенсивний прояв теêтонічних
рóхів і деформацій земної êори. Розрізняють оêремі епохи
або фази Д. (теêтонічні епохи та фази сêладчастості). 
ДIАТОМIТ,  -ó, ч. * р. диатомит, а. diatomite, н. Diatomit m,
Kieselgur f  — землиста, пóхêа або зцементована êреме-
ниста (опалiзована) порода бiлоãо, свiтло-сiроãо або жов-
тóватоãо êольорiв, пориста, леãêа та êрихêа. Сêладається
зi стóлоê дiатомей, iнодi невелиêої êiльêостi радiолярiй,
спiêóл ãóбоê, а таêож ãлинистоãо матерiалó, êварцó та ґлаó-
êонiтó. Вмiщóє до 70-98% розчинноãо êремнеземó. Інша
назва — êізельґóр.
ДІАТРЕМА,  -и, ж. * р. диатрема, а. diatreme, н. Diatrem(a)
f , Diatremaschusskanal m  — те саме, що трóбêа вибóхó. Вóл-

êанічне жерло ó формі вертиêальної трóбêи, що розши-
рюється доверхó. Утворюється внаслідоê проривó ãазів. 
ДІАФРАГМА,  -и, ж. * р. диафраãма, а. diaphragm, н. Dia-
phragma n  — 1 ) Пластина (переãородêа) з отвором або без
ньоãо. Перепона між двома середовищами (між рідинами,
розчином і розчинниêом, рідиною і ãазом тощо). Встанов-
люється, напр., в трóбопроводах для вимірювання витрат
рідини або ãазó. 2) Робочий орãан ó виãляді ãнóчêої сóціл-
ьної перетинêи, яêа проãинається під дією механічних або
ін. сил. Застосовóється яê перетворювач рóхó ó діафраãм-
ових відсаджóвальних машинах, êлапанних пóльсаторах,
насосах діафраãмових, êонтрольно-вимірювальних прила-
дах. 3) Пристрій ó виãляді дисêа для зміни отворó. 4) В оп-
тичних системах — оправи оптичних деталей чи спеціал-
ьно встановлені в оптичні системи деталі, що обмежóють
пóчêи променів, яêі входять ó системó. Розрізнюють
діафраãми оптичних систем: апертóрнó (діючó), що обме-
жóє пóчоê променів, яêі виходять з осьової точêи предме-
та (світлосилó трóби); польовó, обмежóючó поле зорó сис-
теми; він’єтнó, що обмежóє пóчêи променів, яêі виходять
з точоê предмета, розташованих поза оптичною віссю, і
виêлиêають цим він’єтóвання (затемнення) зображення
по êраях поля зорó.
ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ,  -ю, ч. * р. диэтиленãлиêоль; а.
diethylenglycole; н. Diäthylenglykol n  — рідêий абсорбент во-
лоãи із природноãо ãазó. Гóста безêолірна рідина діоêсид-
іетиловий етер (HOCH2CH2)2O. Температóра топлення ді-
етиленãліêолю –8 °С, температóра êипіння 245 °С, відно-

сна ãóстина =1,1179, поêазниê заломлення

=1,4472. Діетиленãліêоль добре змішóється з водою,
нижчими спиртами, слабêо тоêсичний.
ДІОД,  -а, ч. * р. диод, а. diode, н. Diode f  — 2-елеêтро-
дний елеêтроваêóóмний, напівпровідниêовий або ãазо-
розрядний прилад з односторонньою провідністю. Широ-
êо застосовóється в елеêтро- та радіоапаратóрі для пере-
творення (випрямлення) змінноãо ел. стрóмó (детеêтóван-
ня), перетворення частоти, переêлючення ел. êіл. Див.
напівпровідниêовий діод.
ДІОКСИД КРЕМНIЮ (КРЕМНЕЗЕМ),  -ó, -ю, ч. * р. ди-
оêсид êремния, а. silica, н. Siliziumdioxid n  — oдин з най-
важливіших і найпоширеніших мінералів êремнію. Фор-
мóла: SiO2. У природі бóває ó виãляді êварцó, ãірсьêоãо
êришталю тощо.
ДІОКСИН,  -ó, ч. р. диоêсин, а. dioxin, н. Dioxin  — висоêо-
тоêсична сполóêа вóãлецю, êисню і хлорó. За тоêсичністю
переважає відомі найсильніші отрóти: ціаніди, стрихнін,
êóраре, зарін, зоман, табóн та ін. Діоêсини – це сімейство
речовин, яêе вêлючає трициêлічні êисеньвмісні êсенобі-
отиêи, а таêож сімейство біфенілів, яêі не містять êисню.
Найбільш небезпечним є 2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-діо-
êсин (2,3,7,8-ТХДД). Молеêóла Д. має формó прямоêóт-
ниêа з розмірами 0,3х1,0 нм, що відповідає розмірам ре-
цепторів живих орãанізмів. Діоêсин в малих дозах не таê
отрóює, яê видозмінює диві êлітини. Блоêóючи рецепто-
ри Д. знижóє імóнні можливості орãанізмó – виниêає фó-
рóнêóльоз, психічні розлади, злояêісні пóхлини, порó-
шóється фóнêціонóвання печінêи, інших орãанів. Офіц-
ійно встановлена добова санітарна норма Д. в різних êраї-
нах êоливається в межах 0,006-10 пã діоêсинó на 1 êã жи-
вої ваãи. Відси допóстимий рівень êонцентрації
2,3,7,8-ТХДД в стічних водах сêладає 0,073 пã/л. 
Д. виниêає при різних технолоãічних процесах пере-
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робêи орãанічних речовин, зоêрема вóãілля, в присóтності
хлорó. Процес інтенсифіêóється при підвищення темпера-
тóри. Основні джерела виниêнення Д.: сміттєспалювальні
заводи, звалища (де ãорять орãанічні рештри), двиãóни
внóтрішньоãо зãоряння, підприємства сталеливарної про-
мисловості, виробництва хлорóвання орãанічних сполóê,
різні печі по спалюванню вóãілля і деревини.
ДІОЛИ,  -ей, мн. * р. диолы, а. diols, н. Diole n pl  — те ж са-
ме, що й ãліêолі.
ДІОПСИД,  -ó, ч. * р. диопсид, а. diopside, н. Diopsid m  —
мінерал, силіêат êальцію і маãнію ланцюжêової бóдови.
Крайній член ізоморфних рядів: Д. — ãеденберґіт, Д. —
йохансеніт. Формóла: CaMg[Si2O6]. Містить (%): CaО —
25,93; MgО — 18,52; SiО2 — 55,55. Синãонія моноêлінна. Тв.
5,5-6. Гóстина бл. 3,35. Колір ясно- і темно-зелений. Про-
зорий. Блисê сêляний. Крихêий. Важливий породотвірний
мінерал метасоматичних порід, де знаходиться з êальци-
том, ґранатом, воластонітом, везóвіаном.
Розрізняють: діопсид-бронзит (сóмнівна моноêлінна різновид

бронзитó, яêий містить СаО); діопсид ванадіїстий (різновид ді-
опсидó з родовища Слюдянêа (Забайêалля), яêий містить до 2,5 %
V2O5); діопсид-ãіперстен (сóмнівний моноêлінний різновид êлін-
оãіперстенó, яêий містить до 10 % Са); діопсид-естантит (сóмні-
вний моноêлінний різновид маãніїстоãо піроêсенó, яêий містить
СаО); діопсид-жадеїт (мінерал змішаноãо сêладó, проміжний між
діопсидом та жадеїтом); діопсид залізистий (різновид діопсидó,
яêий містить двовалентне залізо); діопсид маãніїстий (різновид
діопсидó із значною переваãою маãнію над êальцієм); ді-
опсид-саліт (різновид діопсидó, яêий містить до 10 % FeO, типова
для порід, що óтворилися з лóжно-олівінової базальтової маãми);
діопсид титановий (різновид діопсидó, яêий містить понад 0,6 %
ТіО2); діопсид хромистий (різновид діопсидó, яêий містить до 5 %
Cr2O3).
ДІОПТАЗ,  -ó, ч. * р. диоптаз, а. dioptase, н. Dioptas n  —
мінерал підêласó êільцевих силіêатів, водний силіêат міді,
формóла Cu6[Si6O18]·6Н2О. Містить (%): CuО — 50,48; SiО2

— 38,09; Н2О — 11,43. Синãонія триãональна. Утворює
стовпчасті êристали. Спайність довершена. Тв. 5. Гóстина
3,3. Колір ясêраво-зелений, злеãêа синюватий. Блисê
сêляний. Утворюється в зонах оêиснення мідно-сóльфі-
дних родов. в óмовах аридноãо êліматó. Зóстрічається в
розсипах і в зоні оêиснення мідних родовищ в асоціації з ма-
лахітом, азóритом, хризоêолою. Рідêісний. Знайдений в
Конãо (пров. Шаба), Намібії (Цóмеб), США (шт. Аризо-
на).
ДIОРИТ,  -ó, ч. * р. диорит, а. diorite, н. Diorit m  — масив-
на зерниста порода, що сêладається з плаãiоêлазó та одноãо
або деêiльêох êольорових мiнералiв, найчастiше — звичай-
ної роãової обманêи. Можóть бóти присóтнiми таêож бiо-
тит або пiроêсен, рiдше — êварц. Колір сірий чи зеленóва-
то-сірий. Сер. хім. сêлад Д. по Р. Делі (%): SiO2 56,77; TiO2

0,84; Аl2O3 16,67; Fe2O3 3,16; FeO 4,4; MnO 0,13; MgO 4,17;
CaO 6,74; Na2O 3,39; К2О 2,12; H2O 1,36; Р2О5 0,25. Д. має
висоêó міцність на стисê 150-280 МПа; ãóстина 2,72-2,92,
модóль Юнãа 7,4 Па; êоеф. Пóассона 0,3. Утворює само-
стійні штоêи, жили, лаêоліти та ін. Див. таêож êварцовий
діорит.
ДНІПРОВІ (ДНІПРОВСЬКІ) ПОРОГИ,  -их (-сьêих),
-ів, мн.  — виходи êорінних ãірсьêих порід Уêраїнсьêоãо щи-
та в річищі Дніпра між містами Дніпропетровсьê і Запор-
іжжя. У порожистій ділянці Дніпра існóє близьêо 10 по-
роãів, 30-60 êам’яних ãряд («заборів»), та 60 островів. За-
ãальна довжина порожистої ділянêи — близьêо 65-75 êм,
висота падіння води 30-40 м. Найбільші Д.п.: Кодацьêий,
Сóрсьêий, Лохансьêий, Дзвонецьêий, Ненаситець, Вов-
низьêий, Бóдило, Лишній, Вільний. Д.п. перешêоджали

сóдноплавствó. Д.п. затоплено водами Дніпровсьêоãо во-
досховища.
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА,  -…-ої, -и,
ж.  — ãеолоãічна стрóêтóра в південній частині Східно-Єв-
ропейсьêої платформи, на території Бєларóсі й Уêраїни.
Являє собою стóпінчасте зниження доêембрійсьêоãо фóн-
даментó типó ровоподібноãо проãинó — авлаêоãенó. Голов-
ним елементом западини є центральний ґрабен, виповне-
ний товщею інтенсивно дислоêованих осадово-вóлêано-
ãенних відêладів девонсьêоãо й осадових відêладів êам’я-
новóãільноãо й пермсьêоãо періодó, розчленованих на
блоêи. На периферійних ділянêах (бортах) западини фóн-
дамент постóпово занóрюється. Він переêритий осадови-
ми відêладами êам’яновóãільноãо, мезозойсьêоãо й êайно-
зойсьêоãо періодів. Потóжність відêладів ó межах бортів
500-3500 м, ó ґрабені — до 18000 м. У ãеоморфолоãічномó
відношенні цій западині відповідають Придніпровсьêа
низовина й частина Полісьêої низовини.
ДНО КАР’ЄРУ,  -а, -…, с. * р. дно êарьера, а. quarry bottom,
н. Boden m des Tagebaus m  — майданчиê нижньоãо óстóпó
êар'єрó (що називається таêож підошвою êар'єрó). 
В óмовах розробêи êрóтих і нахилених тіл êорисних êо-

палин мінімальні розміри Д.ê. визначаються з óрахóван-
ням óмов безпечноãо виймання і навантаження ãірсьêих
порід з останньоãо óстóпó: по ширині — не менше 20 м, по
довжині — не менше 50-100 м. 
В óмовах розробêи морфолоãічно сêладних поêладів

значноãо простяãання Д.ê. може мати стóпінчастó формó.
ДОБРОТНІСТЬ,  -і(и), ж. * р. добротность, а. quality, н.
Qualität f  — ó заãальномó випадêó — хараêтеристиêа резо-
нансних властивостей системи. На праêтиці найчастіше
вимірюють Д. êотóшоê індóêтивності, êонденсаторів, êо-
ливальних êонтóрів тощо. 
ДОБРОТНІСТЬ ГІРОКОМПАСА — відношення êóта за-
êрóчóвання підвісó до êóта відхилення осі ãіроêомпаса від
площини меридіана під дією моментó від заêрóчóвання
підвісó. Д.ã. залежить від широти місця орієнтóвання.
Маêсимальне значення Д.ã. бóде на еêваторі.
ДОБРОТНІСТЬ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ — величи-
на, яêа поêазóє ó сêільêи разів амплітóда êоливань систе-
ми при резонансі перевищóє амплітóдó êоливань при йоãо
відсóтності.
ДОБРУДЖИНСЬКА СКЛАДЧАСТА СИСТЕМА,  -ої,
-ої, -и, ж.  — теêтонічна стрóêтóра в пониззі Дóнаю. Утво-
рилася в резóльтаті двох теêтонічних циêлів, яêі відпо-
відно мали місце протяãом байêальсьêо-ãерцинсьêоãо та
êімерійсьêоãо теêтонічних етапів. В середині альпійсьêої
епохи тóт відбóваються слабêі ãоротворчі процеси, внасл-
ідоê яêих óтворилися ãори Добрóджи (район між нижнь-
ою течією Дóнаю та óзбережжям Чорноãо м.).
ДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -…, с.  — Див.
видобóвання êорисних êопалин.
ДОБУВНА ЗДАТНІСТЬ (ДОБУВНІСТЬ) ГІРСЬКОЇ
ПОРОДИ,  -ої, -і (-і), -…, ж. * р. добываемость ãорной по-
роды, а. mineability of rock, н. Gewinnungsfestigkeit f des Ge-
steins n, Gewinnbarkeit f des Gesteins n   — відносний опір
породи рóйнóванню при різноманітних процесах видобó-
вання êорисної êопалини (бóрінні, висаджóванні та ін.).
ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. добываю-
щая промышленность, а. mining industry, н. gewinnende Indu-
strie f  — сóêóпність ãалóзей, зайнятих видобóванням си-
ровини й палива з надр землі, з вод і лісів. Вêлючає видо-
бóвання залізної рóди, рóд êольорових і рідêісних металів,



ДОБ — ДОЗ 342

нерóдних êопалин, вóãілля, нафти, ãазó, торфó, ãорючих
сланців, заãотівлю деревини, мисливство, рибальство, до-
бóвання морсьêоãо звіра і морепродóêтів. Продóêцію до-
бóвної промисловості виêористовóють переважно в об-
робній промисловості.
ДОБУТОК РОЗЧИННОСТІ,  -ó, -…, ч. * р. произведение
растворимости; а. solubility product; н. Lösungsprodukt n  —
êонстанта рівноваãи Кs між розчиненим елеêтролітом та
йоãо твердою фазою в насиченомó розчині, записана ó
виãляді

де а+ та а- — аêтивності êатіонів та аніонів; n+ та n- —
числа êатіонів та аніонів, що óтворились з однієї молеêóли
елеêтролітó; яêщо речовина дóже мало розчинна, то
замість аêтивностей можна взяти êонцентрації; в ізоба-
рно-ізотермічних óмовах є величиною сталою в даномó
розчинниêові для êожноãо елеêтролітó й хараêтеризóє
йоãо розчинність. Виêористовóється Д.р. при описі влас-
тивостей важêорозчинних елеêтролітів.
ДОВГОТА,  -и, ж. * р. долãота, а. longitude, н. Länge f  —
одна з ãеоãрафічних êоординат. Може бóти астрономі-
чною і ãеодезичною. Д. астрономічна — двоãранний êóт
між площиною початêовоãо астрономічноãо меридіана і
площиною астрономічноãо меридіана даної точêи земної
поверхні; позначається бóêвою λ. Відліê Д. ведеться від
початêовоãо Гринвіцьêоãо меридіана від 0 до 360° ó на-
прямêó з заходó на схід або в обидва боêи від 0 до 180° з
приписêою відповідно «східна», знаê плюс і «західна»,
знаê мінóс. Д. ãеодезична — двоãранний êóт між площи-
ною ãеодезичноãо початêовоãо меридіана і площиною
ãеодезичноãо меридіана даної точêи земної поверхні; поз-
начається бóêвою L. Д. ãеодезична визначається аналоãі-
чно астрономічній, тільêи прямовисна лінія в даній точці
замінюється нормаллю до референц-еліпсоїда. В.В.Мирний.
ДОВЖИНА ВІЛЬНОГО ПРОБІГУ,  -и, -…, ж. * р. длина
свободноãо пробеãа; а. mean free path; н. freie Weglänge f  —
cередня віддаль l, яêó проходить частинêа з радіóсом r між
двома послідовними зітêненнями: l = 1/(nσ√2), де n —
число частиноê в одиниці об'ємó; σ = 4πr — повний ефеê-
тивний перетин зітêнення.
ДОВЖИНОМІР ДРОТО-
ВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. длиномер
проволочный, а. wire device for
measuring of length, mining sur-
veyor’s tape [wire] measure; н.
Drahtlängenmesser m  — прилад
для вимірó довжини дротом,
виêористовóваноãо в яêості
ãнóчêоãо мірноãо тіла при лін-
ійних вимірах. Д.д. сêладаєть-
ся з мірноãо дисêа з лічил-
ьним механізмом і системи
напрямних ролиêів, що óêла-
дають дріт на обід мірноãо
дисêа. У Д.д. ДА-2, застосовó-
ваномó для вимірó ãлибини
шахтних стволів, довжина
дротó, що опóсêається в ствол, вимірюється при розмотó-
ванні або намотóванні її на барабан лебідêи, що знахо-
диться в самомó приладі; Д.д. АД-1м, застосовóваний для
вимірó довжини сторін на поверхні, проêочóють по дротó,
натяãнóтомó між пóнêтами поліãонометрії (див. рис.).
ДОВКІЛЛЯ,  -…, с. * р. оêрóжающая среда, а. environment,

н. Umgebung f, Umwelt f  — 1) Навêолишнє природне сере-
довище. 2) Син. термінó навêолишнє середовище. 
ДОВОДКА,  -и, ж. * р. доводêа, а. conditioning, dressing, fi-
nal concentration, retreating; н. Feinstaufbereitung f  — êінц-
ева стадія технол. процесó збаãачення ê.ê., в резóльтаті
яêої отримóють êондиційний êонцентрат. Може здійсн-
юватися повторним застосóванням тих же методів, що і
при отриманні чорнових êонцентратів, шляхом їх баãато-
разовоãо збаãачення, або інших, більш сêладних і дороãих
процесів. При флотаційномó збаãаченні іноді проводиться
до 7-10 перечистоê, при ãравітаційномó — 2-3. Яêщо про-
цес Д. за технолоãією і апаратóрним оформленням істотно
відрізняється від первинноãо збаãачення, то для переробêи
однотипних неêондиційних êонцентратів деêільêох зба-
ãач. ф-ê іноді бóдóють доводочні ф-êи.
ДОҐЕР,  -ó, ч. * р. доããер, а. Dogger, н. Dogger m  — 1) Се-
редній відділ юрсьêої системи, яêий поділяється на три
ярóси: ааленсьêий, байосьêий та батсьêий. 2) а. dogger —
êрóпні неправильної форми êонêреції ãлинистоãо залізн-
яêó, яêі іноді містять залишêи виêопної фаóни. Зóстріч-
аються в юрсьêих відêладах Йорêширó (Анãлія).
ДОЗАТОР,  -а, ч. * р. дозатор, а. metering apparatus, н.
Dosierapparat m, Dosiergerät n  — пристрій для êонтрольо-
ваноãо видатêó речовини (сипêої маси, рідини тощо) ó за-
даній êільêості. При збаãаченні ê.ê. застосовóють Д. для
шихтóвання сóмішей (напр., вóãілля): дисêові або тарі-
лчасті, вібраційні дозатор-живильниêи та ін., а таêож для
дозóвання флотаційних реаґентів: сêіпові, стаêанчиêові,
роторні, шêівові, ãолчасті. На праêтиці поряд з терміном
«дозатор» вживається «живильниê».
ДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИ-
МИ НАДРАМИ СПЕЦІАЛЬНИЙ,  -олó, ..., -оãо, ч. (від
лат. specialis  — особливий) * р. разрешение на пользование
нефтеãазоносными недрами специальное; а. special permit for
use of gaseous seams and oil strata, н. spezielle Erlaubnis f für
die Ausbeutung f des erdöl- und erdgasführenden Erdinneres n —
доêóмент, що видається спеціально óповноваженим цент-
ральним орãаном виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та ви-
êористання надр і засвідчóє право юридичної чи фізичної
особи, яêій цей доêóмент видано, на êористóвання на-
фтоãазоносними надрами протяãом часó, в межах ділянêи
надр, на óмовах, передбачених ó цьомó доêóменті. 
Користóвання нафтоãазоносними надрами, пошóê і

розвідêа родовищ нафти і ãазó, їх еêсплóатація, спорóд-
ження та еêсплóатація підземних сховищ для зберіãання
нафти і ãазó здійснюється лише за наявності спеціальних
дозволів на êористóвання нафтоãазоносними надрами, що
надаються спеціально óповноваженим центральним орãа-
ном виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêористання
надр на óмовах, визначених чинним заêонодавством. 
Спеціальний дозвіл на êористóвання нафтоãазоносними над-

рами має містити, зоêрема: — відомості про отримóвача спеціал-
ьноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними надрами, вид
робіт, на проведення яêих він видається; — визначення меж діля-
нêи нафтоãазоносних надр, що надаються в êористóвання; —
термін дії спеціальноãо доãоворó на êористóвання нафтоãазо-
носними надрами; — переліê обов’язêових додатêів, ó т.ч. óãодó
про óмови êористóвання нафтоãазоносними надрами. Надання
спеціальних дозволів на êористóвання нафтоãазоносними надра-
ми здійснюється з додержанням принципів: відêритості êонêóрс-
ної системи ó виборі переможця êонêóрсó на отримання спеціал-
ьних дозволів на êористóвання нафтоãазоносними надрами; на-
явності в заявниêа відповідної êваліфіêації, матеріально-техні-
чних та фінансових можливостей для êористóвання нафтоãазо-
носними надрами; забезпечення державою ãарантій власниêам
спеціальних дозволів на êористóвання нафтоãазоносними надра-
ми, та захист їх інтересів відповідно до заêонодавства протяãом
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Рис. Довжиномір дротовий 
АД-1м. 1 — мірний дисê; 2 — 
лічильниê обертів; 3 — ãолі-
вêа фіêсатора; 4 — напрям-

ний ролиê; 5 — óпори.
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óсьоãо термінó дії спеціальноãо дозволó на êористóвання нафто-
ãазоносними надрами; забезпечення власниêами спеціальних
дозволів на êористóвання нафтоãазоносними надрами взятих на
себе зобов’язань, передбачених чинним заêонодавством та спе-
ціальним дозволом на êористóвання нафтоãазоносними надра-
ми; забезпечення маêсимально ефеêтивноãо і раціональноãо ви-
êористання нафтоãазоносних надр; платності надання спеціал-
ьних дозволів на êористóвання нафтоãазоносними надрами; по-
передньоãо поãодження спеціально óповноваженим централь-
ним орãаном виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêористання
надр, що здійснює надання спеціальних дозволів на êористóван-
ня нафтоãазоносними надрами, надання спеціальноãо дозволó на
êористóвання нафтоãазоносними надрами з центральними орãа-
нами виêонавчої влади з питань земельних ресóрсів, водноãо ãос-
подарства, а таêож з орãанами місцевоãо самоврядóвання.
На êористóвання нафтоãазоносними надрами надаються таêі

види спеціальних дозволів: на ãеолоãічне вивчення нафтоãазо-
носних надр, ó т. ч. на дослідно-промисловó розробêó родовищ;
на видобóвання нафти і ãазó (промисловó розробêó родов.); на
бóдівництво та еêсплóатацію підземних спорóд, не пов’язаних з
видобóванням êорисних êопалин, ó т. ч. підземних сховищ нафти
чи ãазó та спорóд для захоронення відходів виробництва нафтоãа-
зової ãалóзі і сóпóтних вод.
Видобóвання не придатних для побóтовоãо виêористання

мінералізованих вод для потреб нафтоãазової ãалóзі та захоро-
нення сóпóтніх і стічних вод ó нафтоãазоносних пластах та плас-
тах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для
ãосподарсьêоãо і побóтовоãо виêористання, ó межах цієї ділянêи
здійснюються êористóвачами нафтоãазоносних надр без спеціал-
ьноãо дозволó на водоêористóвання. Придатність мінералізо-
ваних вод для побóтовоãо та ãосподарсьêоãо виêористання вста-
новлюється орãаном, визначеним Кабінетом Міністрів Уêраїни.
Користóвач нафтоãазоносними надрами, яêий має спеціал-

ьний дозвіл на видобóвання нафти і ãазó, має право проводити в
межах наданої йомó ділянêи надр пошóê і розвідêó нових поê-
ладів нафти і ãазó.
Користóвач нафтоãазоносними надрами, яêий має спеціал-

ьний дозвіл на створення і виêористання підземних сховищ ãазó,
нафти та продóêтів їх переробêи, може без óêладання додатêової
óãоди здійснювати на одержаній ділянці надр додатêове ãеолоãі-
чне вивчення (дорозвідêó) об’єêтів, в яêих планóється створити
підземні сховища.
Спеціальні дозволи на êористóвання нафтоãазоносними над-

рами надаються на êонêóрсних засадах ó порядêó, що визна-
чається Кабінетом Міністрів Уêраїни.
У разі відêриття поêладó нафти і ãазó êористóвач нафтоãазо-

носними надрами, яêий здійснював пошóê і розвідêó родовищ за
інших рівних óмов, яêі бóли оприлюднені яê óмови êонêóрсó,
має переваãó на одержання спеціальноãо дозволó на êористóван-
ня нафтоãазоносними надрами цієї ділянêи для видобóвання на-
фти і ãазó.
Власниê спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазо-

носними надрами не може дарóвати, продавати або бóдь-яêим
чином відчóжóвати права, надані йомó спеціальним дозволом на
êористóвання нафтоãазоносними надрами, бóдь-яêій іншій юри-
дичній чи фізичній особі, ó т. ч. передавати їх до статóтних
фондів створюваних з йоãо óчастю сóб’єêтів ãосподарсьêої діял-
ьності, а таêож до майна спільної діяльності.
Конêóрс з видачі спеціальноãо дозволó на êористóвання на-

фтоãазоносними надрами визнається таêим, що відбóвся, яêщо ó
ньомó взяли óчасть не менше двох óчасниêів. У разі, яêщо лише
один сóб’єêт підприємницьêої діяльності подав заявêó на отри-
мання спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними
надрами, а відсóтність інших óчасниêів зóмовлена причинами,
що визнані об’єêтивними спеціально óповноваженим централь-
ним орãаном виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêористання
надр, то спеціальний дозвіл на êористóвання нафтоãазоносними
надрами надається заявниêові за óмови йоãо відповідності óсім
вимоãам, яêі встановлені орãаном, що проводить êонêóрс.
Обов’язêовою óмовою óчасті в êонêóрсі є надання заявниêом
повної та достовірної інформації про себе відповідно до встанов-
леної процедóри проведення êонêóрсó. Спеціальний дозвіл на
êористóвання нафтоãазоносними надрами надається заявниêó не
пізніше ніж через 60 днів з моментó визнання йоãо переможцем
êонêóрсó. Протяãом цьоãо термінó має бóти завершено всі необ-
хідні процедóри, передбачені чинним заêонодавством, та óêладе-

но óãодó про óмови êористóвання нафтоãазоносними надрами.
Умови проведення êонêóрсів на отримання спеціальноãо дозволó
на êористóвання нафтоãазоносними надрами розробляються
спеціально óповноваженим центральним орãаном виêонавчої
влади в ãалóзі ãеолоãії та виêористання надр і затверджóються
Кабінетом Міністрів Уêраїни, а êонêóрсний відбір здійснюється
постійно діючою міжвідомчою êонêóрсною êомісією, персо-
нальний сêлад яêої затверджóється Кабінетом Міністрів Уêраї-
ни. Під час оãолошення êонêóрсó спеціально óповноважений
центральний орãан виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêо-
ристання надр повинен оприлюднити таêó інформацію: термін
дії спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними
надрами; вичерпнó хараêтеристиêó, необхіднó для даноãо видó
спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними над-
рами, щодо природних óмов, ландшафтó та ãеолоãічної бóдови
діляноê нафтоãазоносних надр, що надаються в êористóвання;
вичерпнó хараêтеристиêó обладнання та спорóд, що надаються в
êористóвання відповідно до óмов спеціальноãо дозволó на êо-
ристóвання нафтоãазоносними надрами; орієнтовний обсяã êап-
італьних вêладень, яêі необхідно здійснити на початêовій та на-
стóпній стадіях виêористання спеціальноãо дозволó на êористó-
вання нафтоãазоносними надрами; розмір зборó за отримання
спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними над-
рами; іншó інформацію, визначенó спеціально óповноваженим
центральним орãаном виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêо-
ристання надр. У разі промислової розробêи нафтоãазоносних
надр оприлюднюється таêож óся необхідна доêóментація щодо
технолоãічних, хімічних, ãеолоãічних, фізичних та інших пара-
метрів нафти і ãазó, що бóде видобóватися. На запит óчасниêів
êонêóрсó спеціально óповноважений центральний орãан виêо-
навчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêористання надр надає відпо-
відно до чинноãо заêонодавства інформацію, що стосóється діля-
нêи нафтоãазоносних надр, яêа надається в êористóвання.
Після оãолошення міжвідомчою êонêóрсною êомісією пере-

можця êонêóрсó спеціально óповноважений центральний орãан
виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêористання надр óêладає з
переможцем óãодó про óмови êористóвання нафтоãазоносними
надрами. В процесі óêладання óãоди про óмови êористóвання на-
фтоãазоносними надрами не можóть бóти змінені óмови, яêі бóли
оприлюднені яê óмови êонêóрсó. У разі, яêщо переможець êон-
êóрсó і спеціально óповноважений центральний орãан виêонав-
чої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêористання надр протяãом 30 êа-
лендарних днів з дня оãолошення переможця êонêóрсó не óêлали
óãодó про óмови êористóвання нафтоãазоносними надрами або
переможець êонêóрсó відмовляється від отримання спеціальноãо
дозволó на êористóвання нафтоãазоносними надрами, спеціал-
ьно óповноважений центральний орãан виêонавчої влади в ãалóзі
ãеолоãії та виêористання надр проводить повторний êонêóрс. У
разі, яêщо ãеолоãічне вивчення нафтоãазоносності надр здійсн-
ено за рахóноê êористóвача нафтоãазоносними надрами, що має
намір здійснювати їх промисловó розробêó, то нафтоãазоносні
надра передаються йомó в êористóвання поза êонêóрсом.
У разі проведення êонêóрсó на видання спеціальноãо дозволó

на êористóвання нафтоãазоносними надрами з порóшенням
встановленоãо порядêó êонêóрс може бóти визнано недійсним ó
сóдовомó порядêó. У разі визнання êонêóрсó недійсним виданий
спеціальний дозвіл на êористóвання нафтоãазоносними надрами
анóлюється. У цьомó випадêó êонêóрс проводиться повторно.
Спеціальний дозвіл на êористóвання нафтоãазоносними над-

рами надається на таêий термін для: ãеолоãічноãо вивчення на-
фтоãазоносних надр, ó т. ч. дослідно-промислової розробêи ро-
довищ, — не більше, яê на 5 роêів; видобóвання нафти і ãазó
(промислової розробêи родовищ) — не більше, яê на 20 роêів;
ãеолоãічноãо вивчення нафтоãазоносних надр з подальшою
розробêою виявлених родовищ — на термін, що охоплював би
період дії оêремих спеціальних дозволів на ãеолоãічне вивчення
нафтоãазоносних надр і на видобóвання нафти і ãазó (промисло-
вó розробêó родовищ), але не більше, яê на 20 роêів; спорóджен-
ня та еêсплóатації підземних сховищ нафти чи ãазó — не більше,
яê на 20 роêів. Користóвач нафтоãазоносними надрами, яêий на-
лежно виêонóвав вимоãи та óмови, передбачені спеціальним доз-
волом на êористóвання нафтоãазоносними надрами та óãодою
про êористóвання нафтоãазоносними надрами, має право на
продовження термінó дії цьоãо дозволó. Термін дії спеціальноãо
дозволó на êористóвання нафтоãазоносними надрами почи-
нається з дня одержання спеціальноãо дозволó на êористóвання
нафтоãазоносними надрами, яêщо в ньомó не передбачено інше.
Користóвач нафтоãазоносними надрами зобов’язаний пристóпи-
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ти до проведення робіт на визначеній ділянці нафтоãазоносних
надр не пізніше ніж через 180 êалендарних днів з моментó почат-
êó термінó дії спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазо-
носними надрами.
Надання спеціальних дозволів на створення та виêористання

підземних сховищ здійснюється на підставі техніêо-еêономічн-
оãо обґрóнтóвання доцільності їх створення. Спеціальним дозво-
лом на êористóвання нафтоãазоносними надрами, що знаходять-
ся в межах територіальних вод та виêлючної (морсьêої) еêономі-
чної зони Уêраїни, зóмовлюється особливий режим ведення
робіт, яêий поãоджóється спеціально óповноваженими централь-
ними орãанами виêонавчої влади, до відання яêих віднесенні пи-
тання охорони державноãо êордонó Уêраїни, безпеêи сóдно-
плавства, рибноãо ãосподарства, еêолоãії та природних ресóрсів.
Надання в êористóвання нафтоãазоносних надр ó межах

виêлючної (морсьêої) еêономічної зони Уêраїни здійснюється з
óрахóванням правовоãо режимó морсьêих просторів. Одержання
спеціальноãо дозволó на êористóвання ділянêою нафтоãазонос-
них надр, що знаходиться в межах територіальних вод або
виêлючної (морсьêої) еêономічної зони êраїни, означає одно-
часне набóття права на êористóвання аêваторією в межах цієї
ділянêи для проведення робіт, передбачених спеціальним дозво-
лом на êористóвання нафтоãазоносними надрами. У разі немож-
ливості розмістити відповідні технолоãічні спорóди для êористó-
вання нафтоãазоносними надрами в межах аêваторії ділянêи на-
фтоãазоносних надр ці спорóди розміщóються в аêваторії поза
межами ділянêи нафтоãазоносних надр. Розміщення бóдь-яêих
технолоãічних спорóд для êористóвання нафтоãазоносними над-
рами протяãом óсьоãо термінó дії спеціальноãо дозволó на êо-
ристóвання нафтоãазоносними надрами в межах територіальних
вод та виêлючної (морсьêої) еêономічної зони Уêраїни поãод-
жóється спеціально óповноваженими центральними орãанами
виêонавчої влади, до відання яêих віднесені питання охорони де-
ржавноãо êордонó Уêраїни, безпеêи сóдноплавства, рибноãо ãос-
подарства, еêолоãії та природних ресóрсів. В óãоді про óмови êо-
ристóвання ділянêою нафтоãазоносних надр щодо êористóвання
ділянêою нафтоãазоносних надр, що знаходяться в межах тери-
торіальних вод або виêлючної (морсьêої) еêономічної зони Уê-
раїни, можóть встановлюватися додатêові вимоãи, яêі не сóпере-
чать чинномó заêонодавствó.
Яêщо під час розвідóвальних робіт відповідним спеціально

óповноваженим центральним орãаном виêонавчої влади в ãалóзі
ãеолоãії та виêористання надр зроблено обґрóнтований висновоê
про знаходження родовища (родовищ) нафти і ãазó в межах діл-
яноê двох або більше êористóвачів нафтоãазоносними надрами,
між цими êористóвачами óêладається óãода про спільнó розвідêó
та розробêó родовища. У разі виниêнення спорó щодо óмов спіл-
ьноãо êористóвання надрами спір вирішóється в сóдовомó поряд-
êó. Спеціальний доãовір на êористóвання нафтоãазоносними
надрами не надається ó випадêó, êоли: не виêонані вимоãи відпо-
відноãо Заêонó та óмови проведення êонêóрсó; заявниêом пода-
но доêóменти з порóшенням вимоã проведення êонêóрсó на от-
римання спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазо-
носними надрами; заявниêом надано недостовірні або неповні
відомості про себе. Спори, що виниêають ó разі відмови в на-
данні спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними
надрами, вирішóються в сóдовомó порядêó. Дія спеціальноãо доз-
волó на êористóвання нафтоãазоносними надрами може бóти
тимчасово зóпинена спеціально óповноваженим центральним
орãаном виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêористання надр,
безпосередньо або за поданням орãанів державноãо ãірничотехн-
ічноãо, еêолоãічноãо і санітарноãо êонтролю та орãанів місцевоãо
самоврядóвання ó разі: порóшення êористóвачем нафтоãазо-
носними надрами або óповноваженим ним виêонавцем робіт
óмов спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними
надрами або óãоди про óмови êористóвання нафтоãазоносними
надрами; виниêнення внаслідоê виêонання робіт, пов’язаних з
êористóванням нафтоãазоносними надрами на ділянці, безпосе-
редньої заãрози життю чи здоров’ю працівниêів êористóвача на-
фтоãазоносними надрами або населення; неодноразовоãо порó-
шення вимоã заêонодавства щодо охорони довêілля і раціонал-
ьноãо виêористання нафтоãазоносних надр; виêонання на на-
даній ділянці робіт, не зóмовлених спеціальним дозволом на êо-
ристóвання нафтоãазоносними надрами, êрім пошóêів і розвідêи
нових поêладів нафти і ãазó в межах ділянêи.
Після зóпинення дії спеціальноãо дозволó на êористóвання

нафтоãазоносними надрами надроêористóвач зобов’язаний зó-

пинити виêонання на наданій йомó в êористóвання ділянці ціль-
ових робіт, передбачених цим дозволом. Зóпинення дії спеціал-
ьноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними надрами не
знімає з êористóвача нафтоãазоносними надрами обов’язêó про-
водити роботи, пов’язані із запобіãанням виниêненню аварійної
ситóації або óсóнення її наслідêів. Зóпинення дії спеціальноãо
дозволó на êористóвання нафтоãазоносними надрами не перери-
ває термін дії цьоãо дозволó.
Дія спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними

надрами поновлюється після óсóнення êористóвачем нафтоãазо-
носних надр причин, що зóмовили зóпинення йоãо дії, і сплати
óсіх фінансових санêцій, наêладених ó зв’язêó з причинами, що
зóмовили зóпинення йоãо дії. Анóлювання спеціальноãо дозволó
на êористóвання нафтоãазоносними надрами здійснюється ó ви-
падêó: відмови êористóвача нафтоãазоносними надрами від êо-
ристóвання нафтоãазоносними надрами; ліêвідації сóб’єêта ãос-
подарсьêої діяльності, яêомó надано спеціальний дозвіл на êо-
ристóвання нафтоãазоносними надрами; вилóчення ó встановле-
номó заêонодавством порядêó наданої в êористóвання ділянêи
нафтоãазоносних надр; визнання виданоãо спеціальноãо дозволó
на êористóвання нафтоãазоносними надрами недійсним; зóпи-
нення дії спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазо-
носними надрами і невжиття êористóвачем нафтоãазоносними
надрами заходів для óсóнення причин цьоãо зóпинення; яêщо
êористóвач нафтоãазоносними надрами без поважних причин
протяãом 180 êалендарних днів з моментó початêó термінó дії
спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазоносними над-
рами не пристóпив до êористóвання нафтоãазоносними надра-
ми; виêористання нафтоãазоносних надр не за призначенням.
Анóлювання спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãа-

зоносними надрами здійснюється спеціально óповноваженим
центральним орãаном виêонавчої влади в ãалóзі ãеолоãії та виêо-
ристання надр. Рішення про анóлювання спеціальноãо дозволó
на êористóвання нафтоãазоносними надрами може бóти осêар-
жене в сóдовомó порядêó. Анóлювання спеціальноãо дозволó на
êористóвання нафтоãазоносними надрами тяãне за собою
розірвання óãоди з надроêористóвачем про óмови êористóвання
нафтоãазоносними надрами. Відшêодóвання збитêів сторін,
пов’язаних із анóлюванням спеціальноãо дозволó на êористóван-
ня нафтоãазоносними надрами, здійснюється сторонами відпо-
відно до óãоди про óмови êористóвання нафтоãазоносними над-
рами. У разі виниêнення спорó щодо відшêодóвання збитêів, він
вирішóється в сóдовомó порядêó.
Власниê спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазо-

носними надрами має право: виêористовóвати наданó йомó діля-
нêó нафтоãазоносних надр для здійснення виêлючно тоãо видó
діяльності, що зазначений ó спеціальномó дозволі на êористóван-
ня нафтоãазоносними надрами; залóчати на підрядних óмовах
виêонавців оêремих видів робіт, пов’язаних з êористóванням на-
фтоãазоносними надрами, яêі мають технічні можливості, що
відповідають вимоãам чинноãо заêонодавства, за óмови прийнят-
тя ними відповідальності за порóшення еêолоãічних стандартів і
вимоã; вести, припиняти свою діяльність на ділянці нафтоãазо-
носних надр на óмовах, визначених Заêоном та óãодою про óмо-
ви êористóвання нафтоãазоносними надрами. 
Власниê спеціальноãо дозволó на êористóвання нафтоãазо-

носними надрами зобов’язаний: забезпечити повнотó ãеолоãічн-
оãо вивчення, раціональне êомплеêсне виêористання і охоронó
нафтоãазоносних надр зãідно з óãодою про óмови êористóвання
нафтоãазоносними надрами та проãрамою робіт; додержóватися
вимоã заêонодавства Уêраїни, чинних стандартів, правил, норм
виêонання робіт, пов’язаних з êористóванням нафтоãазоносни-
ми надрами; створити безпечні для працівниêів і населення óмо-
ви проведення робіт, пов’язаних з êористóванням нафтоãазо-
носними надрами; відшêодовóвати збитêи, заподіяні підприєм-
ствам, óстановам, орãанізаціям, ãромадянам та довêіллю.
Додатêовий переліê прав та обов’язêів власниêа спеціальноãо

дозволó на êористóвання нафтоãазоносними надрами визна-
чається óãодою про óмови êористóвання нафтоãазоносними над-
рами. В.С.Бойêо.
ДОЗУВАЛЬНИЙ НАСОС,  -оãо, -а, ч. * р. дозировочный
насос, а. measuring pump, metering pump, batcher pump, н.
Dosierpumpe f  — насос, призначений для об'ємноãо дозó-
вання різних рідин, емóльсій і сóспензій в трóбопроводи, ре-
зервóари, технол. апарати, свердловини і т.і. Застосовóєть-
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ся в процесах, пов'язаних з обробêою рідин і ãазів. За до-
помоãою Д.н. подають реаґенти в процеси збаãачення ê.ê.,
інãібітори, деемóльãатори і ін. Являє собою насос плóнжер-
ноãо або шестерінчастоãо типó з реãóльованою продóê-
тивністю і приводом від елеêтродвиãóна. Робочий тисê до-
сяãає 100 МПа, продóêтивність 2,5х10-3-(1-3) м3/ãод. 
ДОКЕМБРІЙ,  -ю, ч. * р. доêембрий, а. Pre-Cambrian, Eo-
zoic, н. Präkambrium n  — найдавніший і найбільш трива-
лий етап розвитêó земної êори від виниêнення перших
ãеол. формацій до початêó фанерозою; найдавніші товщі
земної êори. Почався 3,5 млрд р. томó, тривав 3 млрд р.
Поділяється на архей і протерозой. Відêлади, що сформó-
валися протяãом Д., виходять на поверхню в межах êрис-
талічних щитів, зоêрема Уêраїнсьêоãо щита. З доêембрі-
йсьêими товщами пов'язаний різноманітний êомплеêс
ê.ê.: понад 70% запасів заліз. рóд, 63% — марãанцевих,
73% — хромових, 61% — мідних, 72% — сóльфідних ніêел-
евих, 93% — êобальтових, 66% — óранових рóд, а таêож
родов. алюмінієвої сировини (êіаніт і силіманіт, боêси-
ти). У Д. містяться найбаãатші поêлади рóд залізистих
êварцитів і джеспілітів. Див. êриптозой.
ДОКЕМБРІЙСЬКІ ЕПОХИ СКЛАДЧАСТОСТІ,  -их, -х,
-…, мн. * р. доêембрийсêие эпохи сêладчатости, а. Pre-Cam-
brian foldings, Pre-Cambrian epochs of diastrophism, н. präkam-
brische Faltungsepochen f pl  — епохи підвищеної теêто-
но-маãматич. аêтивності протяãом доêембрійсьêих ер
розвитêó Землі, що охоплюють 6/7 ãеол. історії Землі.
Найбільш рання епоха доêембрійсьêоãо діастрофізмó —
с а амс ьê а  (3750-3500 млн роêів), настóпна — ê ено -
ранс ьê а  (2800-2600 млн роêів). Вона завершóє архейсьêó
ерó в історії Землі. Ранньопротерозойсьêа ера заêінчóєт-
ься ê ар ел ь с ьêою  епохою діастрофізмó (2000- 1900 до
1700 млн роêів). В Півн. Америці її називають ãóдзонсь-
êою, в Півд. Америці — трансамазонсьêою, в Зах. Африці
— збóрнейсьêою, в Китаї — люйлянсьêою і т.д. В пізнь-
омó протерозої мали місце: ãо т с ьê а  епох а  в êінці ран-
ньоãо рифею (1400-1300 млн роêів); в Канаді вона наз.
ельсонсьêою, в США — мазатцальсьêою, в Бразилії —
óрóасансьêою, в Африці — êібарсьêою; ãр енв і л ь с ьê а
епоха в êінці сер. рифею (1000±50 млн роêів), відома та-
êож яê свеêонорвезьêа на Балтійсьêомó щиті; б айê а л ь -
с ьê а  в êінці пізньоãо рифею-вендó (680-620 і до 480 млн
роêів), в Зах. Європі її наз. êадомсьêою, в Африці в ціломó
— панафриêансьêою, в Еêваторіальній Африці — êатанã-
сьêою, в Півд. Америці — бразильсьêою. У резóльтаті вия-
вó ранньодоêембрійсьêих епох сêладчастості, метамор-
фізмó і ґранітизації бóла сформована осн. частина êонти-
нентальної êори сóчасних материêів. 
ДОЛЕРИТ,  -ó, ч. * р. долерит, а. dolerite, н. Dolerit m  —
основна êайнотипна маãматична ãірсьêа порода, що сêла-
дається з плаãіоêлазó, моноêлінноãо піроêсенó, олівінó, ти-
таномаãнетитó. Стрóêтóра Д. офітова, пойêілоофітова,
інтерсертальна. Різновиди — від сêлóватих до повноêрис-
талічних, від тонêо- до ãрóбозернистих; теêстóра — від
масивної до пористої. Колір темно-сірий. Д. сêладають
ãіпабісальні інтрóзивні тіла (дайêи, сілли), поширені в
сêладі трапових формацій на êонтинентах, в оêеанічній
êорі, на островах тощо. Д. — різновид базальтó. 
ДОЛИННІ РОЗСИПИ,  -их, -ів, мн. * р. долинные россыпи,
а. valley placers, н. Talseifen f pl  — алювіальний тип роз-
сипів, що óтворюються в річêових долинах. Д.р. втратили
зв'язоê з рóслом і відділені від ньоãо товщею пóхêих порід.
Д.р. — це найбільш поширений тип алювіальних розсипів

золота, платини, олова, титанó і алмазів. Д.р. приóрочені
до êорінноãо ложа долини (плотиêа), переêриваються
алювіальними, схиловими, льодовиêовими, морсьêими,
вóлêаноãенними породами, потóжністю до 300 і більше м.
Морфолоãія і запаси êорисних мінералів знаходяться відпо-
відно до розмірів долин: в долинах малих водотоêів пере-
важають стрічêоподібні розсипи з висоêими êонцентраці-
ями, але невелиêими запасами; ó велиêих долинах — стрі-
чêоподібні, ізометричні, ãніздові. Найбільші запаси êо-
рисних мінералів зосереджені в розсипах долин сер.
розмірів.
ДОЛІВКА (ВУГІЛЬНА ДОЛІВКА),  -и (-ої, -и), ж.  —
Див. земниê.
ДОЛОМІТ,  -ó, ч. * р. доломит, а. dolomite, н. Dolomit m  —
1) Mінерал êласó êарбонатів, подвійна вóãлеêисла сіль
êальцію і маãнію. Формóла: CaMg[CO3]2. Містить 30,4%
CaО; 21,8% МgO і 47,8% CO2. Домішêи: Fe2+, Mn2+, Co2+,
Pb, Zn. Синãонія триãональна. Тв. 3,5…4, ãóстина 2,85.
Колір сірóвато-білий. Блисê сêляний. Виêористовóється
для виробництва сêла та воãнетривів. 2) Осадова ãiрсьêа
порода, яêа являє собою зернистий щiльний аґреґат мiне-
ралiв доломiтó (бл. 95%), звичайно, з домiшêами êальци-
тó, iнодi ґiпсó, анãiдритó та оêсидiв залiза. Мiж доломiта-
ми та вапняêами iснóє безперервний ряд перехiдних êар-
бонатних порiд, êрайнiми членами яêоãо є чистi вапняêи
та доломiти. В залежності від вмістó мінералó Д. (%) виділ-
яють: вапняêовисті Д. (95-75), вапняêові Д. (75-50), доло-
мітові вапняêи (менше 50). Д. — важливий породоóтворю-
ючий мінерал осадових товщ. Виниêає при дії ãарячих роз-
чинів, яêі містять маãнезіальні солі, на вапняêи. У баãатьох
випадêах óтворюється осадовим шляхом ó водних соле-
носних басейнах. В Уêраїні є на Донбасі (Оленівсьêе ро-
дов.), в Придністров’ї тощо. Балансові запаси Д. в Уêраїні
за êатеãоріями А+В+С на 1999 р. становили 247,2 млн т.
Видобóвання Д. ведеться відêритим способом. За êордо-
ном найбільші обсяãи видобóтêó Д. — в Росії, Велиêобри-
танії, Канаді, Японії, Бельãії, США, Іспанії, Індії, Уãор-
щині. 

Розрізняють: доломіт залізистий (анêерит); доломіт êаль-
ціїстий (різновид доломітó, в яêомó êальцію міститься більше, ніж
звичайно; нормальне співвідношення — Ca:Mg = 1); доломіт êо-
бальтистий (рожевий різновид доломітó з родовища Пршибрам
(Чехія) з вмістом СоО до 3,17 %); доломіт маãніїстий (різновид до-
ломітó, яêий містить маãнію по відношенню до êальцію більше,
ніж в нормальномó доломіті [Mg:Ca = > 1:1]); доломіт марãанце-
вистий (êóтнаãорит); доломіт свинцевистий (різновид доломітó з
родовища Крейч (Карінтія, Австрія), що містить свинець); доломіт
цинêовисто-свинцевистий (різновид доломітó, яêий містить 5-10
% ZnCO3).
ДОЛОМІТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. доломитизация, а. dolomi-
tisation, н. Dolomitisierung f  — процес збаãачення долом-
ітом вапняêовоãо мóлó або вапняêової породи за рахóноê
заміщення частини СаСО3 на МgСО3. Розрізняють Д., що
протіêає в мóлові під час йоãо перетворення в осадовó
ãірсьêó породó та постдіаãенетичнó Д., — в затверділій ã.п.
під дією підземних маãнієвих вод. Резóльтат Д. — доломіт-
изовані вапняêи. 
ДОЛОТО,  -а, с. * р. долото, а. drilling bit, bore bit; bit; н.
Bohrmeissel m, Meissel m  — 1) Осн. елемент бóровоãо інстр-
óмента для механічноãо рóйнóвання ã.п., цементноãо êа-
меню і різних предметів при óдарно-êанатномó і шарош-
êовомó бóрінні свердловини. За призначенням розрізнюють
3 êласи Д. — для сóцільноãо бóріння (рóйнóвання ã.п. по
всьомó вибою свердловини), êолонêовоãо бóріння (рóйнó-
вання ã.п. по êільцю вибою свердловини і залишенням в її 
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центр. частині êернó) і
для спец. цілей (зарізні
долота, розширювачі,
фрезери та ін.). За хараê-
тером впливó на ã.п. Д.
поділяються на 4 êласи:
подрібнюючі, подрібн-
юючо-сêолюючі, різал-
ьно-стираючі та різал-
ьно-сêолюючі. За êонс-
трóêцією робочоãо еле-
мента (рóйнóючоãо ã.п.)
— на шарошêові і лопа-
теві. Шарошêові Д.
найбільш поширені при
бóрінні нафтових, ãазо-
вих і вибóхових свердло-
вин. Осн. різновид ша-
рошêових доліт для
сóцільноãо бóріння —

тришарошêове долото. При бóрінні ãлибоêих свердловин
поширення набóло таêож одношарошêове Д. 
У залежності від êонстрóêції êор-
пóсó шарошêові Д розділяють на
сеêційні і êорпóсні. У сеêційних
êорпóс зварюється з оêремих
(двох, трьох або чотирьох) сеêцій
(лап), на цапфах яêих монтóються
шарошêи; в êорпóсних — êорпóс
литий, до ньоãо приварюються ла-
пи зі змонтованими на їх цапфах
шарошêами. Для приєднання до
бóрильної êолони ó сеêційних доліт
передбачається зовнішня êонóсна
різьба (ніпель), ó êорпóсних —
внóтрішня êонóсна різьба (мóф-
та). Удосêоналення Д. здій-
снюється в напрямêó поліпшення
їх êонстрóêцій: створення нових
схем опор з ãерметизованими маслонаповненими опора-
ми, застосóвання нових форм твердосплавних зóбêів; за-
стосóвання більш зносостійêих матеріалів; підвищення
точності виãотовлення деталей і сêладання Д., а таêож за-
стосóвання більш досêоналих схем підведення промивної
рідини до вибою свердловини. Див. таêож бóрове долото.
2) Теслярсьêий інстрóмент.
ДОМЕНИ,  -ів, мн. * р. домены, а. domains, н. Domänen f pl
— міêросêопічні ділянêи спонтанної óпорядêованості
стрóêтóри моноêристалó, зóмовлені однаêовим орієнтóва-
нням спінів елеêтронів (для феромаãнітних êристалів) або
веêторів поляризації (для сеґнетоêристалів). Розмір до-
менів порядêó 10-2 см3.
ДОМІШКА,  -оê, ж. * р. примесь, а. admixture, н. Beimi-
schung f, Zusatz m  — 1) Стороння речовина (мінерал), що
підляãає видаленню з ê.ê. при збаãаченні. Д. розділяють на
нейтральні та шêідливі. Н е й т р а л ь н і Д. є баластами
при транспортóванні та виêористанні ê.ê. Ш ê і д л и в і Д.
створюють несприятливі óмови для виêористання ê.ê. або
шêідливо впливають на довêілля, живі орãанізми. 2) Речо-
вина, що додається до мінеральної сировини, реаґентó або
продóêтó збаãачення ê.ê. для підвищення ефеêтивності їх
виêористання. Напр., до вóãілля солоноãо додають спе-
ціальні Д., яêі зменшóють шлаêóвання на робочих повер-

хнях êотла при спалюванні. Див. елементи-домішêи.
ДОМIШКА АКТИВНА,  -и, -ої, ж. * р. аêтивная добавêа;
а. active admixture; н. aktive Beimischung f, aktiver Zusatz m  —
домiшêа до заêачóваної води, яêа здатна впливати на ãiд-
родинамiêó потоêó — óмови рóхó рiдин ó пористомó сере-
довищi, незалежно вiд її природи, i застосовóється з ме-
тою пiдвищення ефеêтивностi витiснення нафти водою.
Д.а. може мати яê фiзичнó (теплота), таê i хiмiчнó природó
(полiмери, дiоêсид вóãлецю, лóãи, поверхнево-аêтивнi речо-
вини тощо).
ДОМIШКА ПАСИВНА,  -и, -ої, ж. * р. пассивная добавêа;
а. passive admixture; н. passive Beimischung f, passiver Zusatz
m  — домiшêа до заêачóваної води, яêа впливає тiльêи на
сорбцiю i розчиннiсть домiшêи аêтивної. 
ДОМКРАТ,  -а, ч. * р. домêрат; а. jack; н. Daumkraft f, Wa-
genwinde f, Hebewinde f  — механізм для піднімання ванта-
жів на невелиêó висотó. Розрізняють рейêові, ґвинтові,
ãідравлічні, пневматичні Д. Вантажопідйомність Д. зна-
ходиться в межах від деêільêох êã до сотень т. Застосо-
вóється при бóдівельно-монтажних роботах, ремонті то-
що. Д. широêо виêористовóють ó ãірництві, наприêлад,
для піднімання ваãонетоê, при монтажі ãірничої техніêи ó
виробêах тощо.
ДОМКРАТ ГОРИЗОНТУВАННЯ — пристрій для вста-
новлення бóровоãо станêа перед початêом бóріння в ãори-
зонтальне положення. 
ДОНБАСИТ,  -ó, ч. * р. донбассит, а. donbasite, н. Donbasit
m  — диоêтаедричний хлорит — Al4[(OH)8(Si, Al)4O10].
Сêлад ó % (з Наãольно-Тарасівêи, Донбас): Al2O3 — 34,65;
H2O — 13,95; SiO2 — 34,65. Домішêи: CaO, MgO, Na2O,
Fe2O3, Li2O. Утворює лóсêóваті аґреґати. Спайність досêо-
нала. Гóстина 2,628. Тв. 2,5-3,0. Колір білий. Блисê перла-
мóтровий. Зóстрічається в зальбандах êварцових жил в
Донбасі та на о-ві Нова Земля. Рідêісний.
ДОНБАСИТИ,  -ів, мн. * р. донбасситы, а. donbassites, н.
Donbasite m pl  — ãрóпова назва ди- і дитриоêтаедричних
хлоритів.
ДОНЕЦЬКА ВИСОЧИНА,  -ої, -и, ж.  — на півде-
нно-східній Уêраїні, в Донецьêій, Лóãансьêій і частêово
Харêівсьêій областях. Довжина понад 350 êм. У її межах
виділяється південно-східна (êряжова) частина з ãрива-
ми, ãребенями й останцями. Висота до 367 м (м. Моãила
Мечетна). Розчленована річêовими долинами та ярами.
Поширений êарст. Хараêтерні антропоãенні форми
рельєфó (териêони, êар’єри і т. ін.). Родовища êам’яноãо
вóãілля, рóд êольорових металів, бóдівельних матеріалів
тощо. Лежить ó степовій зоні, подеêóди збереãлись діля-
нêи широêолистових лісів. 
ДОНЕЦЬКА СКЛАДЧАСТА СПОРУДА,  -ої, -ої, -и, ж. 
— теêтонічна спорóда на Півд.-Сх. Уêраїни, частина До-
нецьêоãо проãинó в межах Донецьêої і Лóãансьêої областей
Уêраїни та Ростовсьêої обл. Росії. Д.с.с. óтворилася в ре-
зóльтаті ãерцинсьêої сêладчастості на місці сóбãеосинêл-
інальноãо проãинó, що аêтивно розвивався з êінця серед-
ньодевонсьêої до початêó ранньопермсьêої епохи. В мезо-
зої та êайнозої тóт проявилися слабêі теêтонічні рóхи аль-
пійсьêої сêладчастості. Д.с.с. є синêлінорієм. Д.с.с. сêладе-
на осадовими, переважно палеозойсьêими відêладами, що
заляãають на êристалічномó фóндаменті. Девонсьêі відêл-
ади (пісêовиêи, арãіліти, вапняêи, ґіпси, анãідрити та ефó-
зивні породи) заляãають ó півд.-зах. та центральномó час-
тині проãинó, де їх потóжність сяãає 3,5 тис. м. Відêлади
êам’яновóãільної системи представлені трьома відділами.

Рис. Долото: 1 – дволопатеве доло-
то 2Л;  2 – трилопатеве; 

3 – трилопатеве долото “ЗИР”; 
4 – тришарошêове.

Рис. Алмазне долото.
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Основнó частинó розрізó становить середньо- та верхньо-
êам’яновóãільна товща пісêовиêів, арãілітів та алевролітів
потóжністю 15-18 тис. м з пластами і прошарêами
êам’яноãо вóãілля та вапняêів. Мезозойсьêі óтворення за-
ляãають на периферії: тріасові пісêовиêи та ãлини (товщина
200-300 м), юрсьêі морсьêі ãлини, алевроліти, пісêовиêи та
êонтинентальні червонобарвні óтворення (300-400 м),
верхньоêрейдові піщано-ãлинисті і êарбонатні породи (до
600 м). Палеоãенові й неоãенові відêлади мають обмежене
поширення, антропоãенові заляãають ó виãляді майже
сóцільноãо поêривó (лесовидні сóãлинêи, сóпісêи, пісêи),
досяãаючи 20-30 м. У півд. частині відомі прояви маãма-
тизмó, пов’язані з аêтивізацією теêтонічних рóхів ó девоні.
Основна ê.ê.: êам’яне вóãілля (Донецьêий êам’яновóãільний
басейн). Є баãаті поêлади ртóті (Миêитівсьêе родов.),
êрейди (Лóãансьêа обл.), воãнетривêих ãлин, флюсових
вапняêів, мерãелю, сêляних та формóвальних пісêів.
ДОНЕЦЬКИЙ КРЯЖ,  -оãо, -а, ч.  — півд.-сх. найвища
частина Донецьêої височини ó межах Донецьêої, Лóãансь-
êої та Харêівсьêої областей (Уêраїна) і на півн.-зах. Рос-
товсьêої обл. (Росія). На півн. êрóто обривається до доли-
ни Сіверсьêоãо Дінця. Пересічна висота 200-300 м, маêс.
367 м (ã. Моãила Мечетна). У ãеострóêтóрномó відношен-
ні пов’язаний з Донецьêою сêладчастою спорóдою. Сêла-
дається з пісêовиêів, вапняêів, сланців, мерãелів, êрейди та
ін. порід. Хараêтерні стрóêтóрно-денóдаційні форми
рельєфó (ãриви, пасма, êóести та останці), êарстові форми
рельєфó (лійêи ãлибиною до 30 м ó півн.-зах. частині Д.ê.)
та антропоãенні форми рельєфó (териêони). 
ДОНЕЦЬКИЙ ПРОГИН,  -оãо, -ó, ч.  — теêтонічна
стрóêтóра на Півд.-Сх. Уêраїни (Донецьêа, Лóãансьêа,
Харêівсьêа, Дніпропетровсьêа обл.). Є частиною До-
но-Дніпровсьêоãо проãинó. Геострóêтóрно на півн.-зах.
обмежений Дніпровсьêо-Донецьêою западиною, на півн.-сх.
— Воронезьêим масивом, на півд.-зах. — Уêраїнсьêим щи-
том, а на півд.-сх. виходить за межі Уêраїни. Виповнений
потóжним êомплеêсом переважно палеозойсьêих (де-
вонсьêих, êам’яновóãільних) териãенних та êарбонатних
відêладів та ефóзивних порід. На півд.-зах. і півн. поширені
пермсьêі, мезозойсьêі та êайнозойсьêі óтворення. Д.п.
виниê ó пізньомó протерозої в тілі Східно-Європейсьêої
платформи ó виãляді ґрабеноподібної стрóêтóри шириною
50-60 êм, ãлибиною 5-12 êм. В ранньомó палеозої півд.
частина платформи зазнала підйомó та інтенсивної ерозії
поверхні. З êінця середньоãо девонó до середини пізнь-
оêам’яновóãільної епохи переважали низхідні рóхи і óтво-
рення формацій платформноãо типó: лаãóнно-êонти-
нентальних, морсьêих териãенних, платформних êарбо-
натних, вóлêаноãенно-осадових. Пізніше рóхома зона
проãинó перебóвала на стадії, близьêій до ãеосинêлінал-
ьної, що сóпроводжóвалося збільшенням проãинó, óтво-
ренням нових розломів і наãромадженням потóжних вóã-
леносних êам’яновóãільних формацій. На завершальній
фазі ãерцинсьêоãо теêтоãенезó протяãом пермі відбóлася
інверсія ãеотеêтонічноãо режимó. Більша частина проãи-
нó перетворилася на Донецьêó сêладчастó спорóдó, де пе-
реважали висхідні рóхи і розвивалися процеси ерозії
верств палеозою. У півн.-зах. частині та на півн. бортó про-
ãинó óтворилися Бахмóтсьêа западина, Кальміóс-Торецьêа
западина, Донецьêо-Орільсьêа сідловина і Старобільсьêа мо-
ноêліналь, яêі протяãом мезозою та êайнозою зазнавали
низхідних рóхів; наãромаджóвалися пермсьêі та тріасові
лаãóнно-êонтинентальні піщано-ãлинисті відêлади та ева-

порити і юрсьêі, êрейдові, палеоãенові й неоãенові
морсьêі териãенно-êарбонатні породи. За епохи альпійс-
ьêої сêладчастості Д.п. зазнав незначних рóхів. Основна
ê.ê. — êам’яне вóãілля (Донецьêий êам’яновóãільний басейн).
Еêсплóатóють таêож велиêі поêлади êам’яної солі, ртóті,
ãлин, вапняêів, мерãелів, êрейди. В сóчасномó рельєфі Д.п.
відповідає Донецьêа височина. 
ДОНЕЦЬКО-ОРІЛЬСЬКА СІДЛОВИНА,  -…-ої, -и, ж. 
— теêтонічна стрóêтóра на Півд.-Сх.Уêраїни, в зах. час-
тині Донецьêоãо проãинó. Розташована в Харêівсьêій, До-
нецьêій та Дніпропетровсьêій обл. Обмежена ãлибинними
розломами. Розмір 100х140 êм. Сêладена породами де-
вонсьêоãо та антропоãеновоãо віêó потóжністю до 20 тис.
м. Поверхня фóндаментó та оêремих ãоризонтів осадовоãо
чохла лежить на 2-3 тис. м. вище, ніж ó депресіях, і óтворює
т.зв. сідло. В межах Д.-о.с. відслонюються палеозойсьêі
підняття, іноді óсêладнені девонсьêими соляними што-
êами та розривами. Корисні êопалини: êам’яне вóãілля (Зах.
Донбас), бóд. м-ли та ін. 
ДОННІ ОСАДИ, ДОННІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р.
донные осадêи, донные отложения, а. bottom sediments, bed
loads, bottoms, prodelta, н. Bodensedimente n pl  — осади, що
поêривають дно водноãо басейнó. У залежності від хараê-
терó басейнів або водоймищ, розрізнюють оêеанічні,
морсьêі, лаãóнні, озерні, річêові Д.о.
ДОПАЛЕОЗОЙСЬКІ РОЗСИПИ,  -их, -ів, мн. * р. допа-
леозойсêие россыпи, а. Pre-Palaeozoic placers; н. präpaläozoi-
sche Seifen f pl  — прибережно-мор. дельтові, алювіальні і
пролювіальні виêопні розсипи. Розміщóються по оêоли-
цях пізньоархейсьêих і протерозойсьêих ãеосинêлінал-
ьних і платформних проãинів, виêонаних метаморфізован-
ими осадово-вóлêаноãенними товщами потóжністю до 20
êм. Д.р. містять золото, платинó, óран, торій, алмази. Яв-
ляють собою збаãачені êорисними мінералами лінзопо-
дібні прошарêи (15-300 м на 3-4 êм) потóжністю від деê. см
до 6-10 м. Пром. значення Д.р. дóже велиêе: вони дають
бл. 90% видобóтêó золота еêономічно розвинених êраїн і
Вітватерсрандó, 12% алмазів (Індія, Африêа, Півд. Аме-
риêа), 15% óранó (Вітватерсранд, Блайнд-Рівер) при сер.
вмістах золота 5 -20 ã/т, алмазів 0,1-0,2 êар/т, óранó
0,02-0,15%. Глибина розробоê Д.р. досяãла 3,5-3,7 êм. 
ДОПУСК,  -ó, ч. * р. допóсê, а. allowance, tolerance; н. Zulas-
sung f, Toleranz f  — 1) Допóстимі відхилення між найбіл-
ьшими і найменшими ãраничними хараêтеристиêами
яêоãось параметра. В машинобóдóванні прийнята система
допóсêів та посадоê, яêа забезпечóє взаємозамінність де-
талей, дозволяє здійснювати з'єднання з нерóхомою, про-
міжною та рóхомою посадêою. 2) н. Zulassung f — Дозвіл
на роботи, напр., на воãневі роботи, роботи на елеêтрооб-
ладнанні тощо.
ДОПУСТИМІ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ,
-их, -ій, -…, мн.  — Див. деформації допóстимі.
ДОПУСТИМІ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯ,  -их, -тей, -…,
мн. * р. допóстимые сêорости воздóха, а. permissible air
speeds, н. zülässige Luftgeschwindigkeiten f pl  — (в рóдниêовій
вентиляції) середні по площі перерізó виробêи швидêості
повітря, при яêих встановлюється тóрбóлентний режим
вентиляційноãо потоêó і забезпечóються êомфортні óмо-
ви праці. Поділяються на маêсимальні та мінімальні.
ДОРН,  -а, ч. * р. дорн; а. mandrel, core, drift; н. Dorn m  —
1) Стержень із заãартованої сталі для прошивання отворів
ó наãрітомó сталевомó зливêó. 2) Оправêа з пристосóван-
ням для óтримóвання насадженоãо предмета.
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ДОРОГОЦІННІ КАМЕНІ,  -их, -ів, мн. * р. драãоценные
êамни, а. precious stones, н. Edelsteine m pl  — êоштовне
êаміння — різні за сêладом і бóдовою мінерали, переважно
êристали, з особливими властивостями: ãарно забарвлені,
з ясêравим блисêом, висоêою прозорістю, сильним про-
менезаломлюванням, значною твердістю тощо. До доро-
ãоцінноãо êаміння належать яê природні, таê і штóчні (син-
тетичні) мінерали в сировині, необробленомó та обробле-
номó виãляді (виробах). Виêористовóють ó ювелірній
справі, бóровій техніці, оптиці тощо. До дороãоцінноãо
êаміння відносять і мінеральні тіла орãанічноãо походжен-
ня, напр., бóрштин, êорали. За особливостями застосóван-
ня і відносн. вартості розрізняють Д.ê.: І порядêó — рóбін,
смараãд, алмаз, сапфір синій, олеêсандрит. II порядêó — де-
мантоїд, евêлаз, блаãородний жадеїт (імперіал), сапфір
рожевий та жовтий (в деяêих êраїнах — зелений, оранже-
вий і фіолетовий), опал блаãородний чорний, шпінель бла-
ãородна; III порядêó — аêвамарин, берил, êордієрит, опал
блаãородний білий та воãняний, танзаніт, топаз рожевий,
тóрмалін, хризоберил, хризоліт, цаворит, цирêон, шпінель,
IV порядêó — адóляр, аêсиніт, альмандин, аметист, ãе-
соніт, ґросóляр, данбóрит, діоптаз, êварц димчастий, êварц
рожевий, êліноãóміт, êришталь ãірсьêий, êóнцит, моріон,
піроп, родоліт, сêаполіт, спесартин, сподóмен, топаз бла-
êитний, винний та безêолірний, фенаêіт, фероортоêлаз,
хризопраз, хромдіопсид, цитрин (êрім цьоãо, іноді до цієї
ãрóпи відносять хризоліт, цирêон, êóнцит, берил жовтий,
зелений і рожевий, альмандин, бірюзó). Напівдороãоцінне
(ювелірно-виробне) êаміння — природні та штóчні (син-
тетичні) мінерали, орãаноãенні óтворення та ãірсьêі породи
в сировині, необробленомó та обробленомó виãляді (ви-
робах). Ювелірно-виробні êамені І порядêó — бірюза, жа-
деїт, лазóрит, малахіт, молдавіт, нефрит, тиãрове та êо-
шаче оêо, хаóліт, хризоêола, цоізит, чароїт; ІІ порядêó —
аãат, амазоніт, ãаãат, ãематит, дерево сêам'яніле, джесп-
іліт, еãіриніт, епідозит, êахолонã, êварцит êольоровий,
êремінь êольоровий, оніêс мармóровий, опал, пеãматит,
пірофіліт, родоніт, сердоліê, серпентиніт, сêарни êольо-
рові, содаліт, халцедон, шпати іризóючі польові, яшма. До
Д.ê. І порядêó відносять таêож орãаномінеральні óтворен-
ня — перли. Ювелірні êамені застосовóються ó виробах,
що дороãо êоштóють в оправі з блаãородних металів. Св-
ітові роздрібні ціни на оãрановані ювелірні êамені найви-
щої яêості êоливаються від 25 тис. (І порядоê) до 5-50 (IV
порядоê) амер. дол. за 1 êар. Сировинні ресóрси Д.ê. розо-
середилися по баãатьох êраїнах світó. Осн. постачальни-
êами Д. і на світовий риноê є: в Євразії — РФ (янтар, то-
паз, алмаз, лазóрит, нефрит), Чехія (піроп); в Азії — Аф-
ãаністан (лазóрит, êóнцит), М’янма (рóбін, жадеїт), Індія
(сапфір, смараãд, альмандин, аãат), Іран (бірюза), Китай
(бірюза, нефрит), Паêистан (рóбін), Таїланд (сапфір, цир-
êон, рóбін), Шрі-Ланêа (сапфір, рóбін, олеêсандрит, цир-
êон, шпінель, ґросóляр, місячний êамінь); Австралія (сапфір,
блаãородні опал, хризопраз, нефрит, родоніт); в Африці —
Анãола (алмаз), Ботсвана (алмаз), Ґана (алмаз), Заїр (ал-
маз, малахіт), Замбія (смараãд, аметист), Зімбабве (сма-
раãд, аметист), Кенія (рóбін, ґросóляр), Мадаãасêар (берил,
тóрмалін, цирêон, êóнцит), Мозамбіê (тóрмалін, берил,
êóнцит), Намібія (алмаз), С’єрра-Леоне (алмаз), Танзанія
(рóбін, цоїзит), ПАР (алмаз, піроп, тиãрове оêо); в Півн.
Америці — Канада (нефрит), Меêсиêа (опал, аãат), США
(бірюза, тóрмалін, хризоліт); в Півд. Америці — Бразилія
(берил, топаз, аметист, аãат, смараãд), Венесóела (ал-

маз), Колóмбія (смараãд), Урóãвай (аãат). Д.ê. бóло відоме
і виêористовóвалося в Уêраїні здавна. У слов'янсьêих по-
хованнях Придніпров’я знайдені намиста і сережêи з сер-
доліêів, світлий êварц і янтар. Пам'ятниêи домонãольсьêої
Рóси-Уêраїни приêрашають Д.ê. яê місцеві, таê і привізні
(з Візантії, Сер. Азії і Китаю). Див. таêож ґеми.
ДОРОГОЦІННІ (БЛАГОРОДНІ) МЕТАЛИ,  -их (-их),
-ів, мн. * р. драãоценные (блаãородные) металлы, а. precious
metals, н. Edelmetalle  — золото, срібло, платина і метали
платинової ãрóпи (паладій, іридій, родій, осмій, рóтеній) ó
бóдь-яêомó виãляді та стані (сировина, сплави, напівфабр-
иêати, промислові продóêти, хімічні сполóêи, вироби, відх-
оди, брóхт тощо). Видобóтоê Д.м. вêлючає вилóчення їх з
надр і відходів ãірничо-збаãачóвальноãо або металóрãійноãо
виробництва (хвости збаãачення, відвали, шлаêи, шлами, не-
доãарêи) óсіма можливими способами. Основні поняття,
яêі стосóються дороãоцінних металів та дороãоцінноãо êамі-
ння, встановлені в Уêраїні заêонодавчо (Заêон про реãóлю-
вання видобóтêó, виробництва і виêористання дороãоцінних
металів і дороãоцінноãо êаміння та êонтроль за операціями з
ними). Виробництво Д.м. — вилóчення їх з êомплеêсних
рóд, êонцентратів та інших напівпродóêтів, відходів і брóх-
тó, що містять ці метали, та афінаж Д.м. Державний фонд
дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння Уêраїни — вся
сóêóпність дороãоцінних металів та дороãоцінноãо êаміння, яêі
перебóвають ó державній власності та відповідно до заêоно-
давства зараховані до ньоãо і призначені для забезпечення
державних виробничих, наóêових, соціально-êóльтóрних та
інших потреб, що фінансóються з державноãо бюджетó. Іст-
оричний фонд дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння
Уêраїни — частина Державноãо фондó дороãоцінних металів
і дороãоцінноãо êаміння Уêраїни, що є зібранням дороãоцінн-
оãо êаміння, дороãоцінноãо êаміння орãаноãенноãо óтворення
та напівдороãоцінноãо êаміння, ювелірних, побóтових ви-
робів, предметів реліãійноãо êóльтó, виãотовлених із засто-
сóванням дороãоцінних металів та дороãоцінноãо êаміння
(поêриття з них), яêі мають історичнó, мóзейнó, наóêовó,
хóдожню або іншó êóльтóрнó цінність, а таêож óніêальні зо-
лоті та платинові самородêи, дороãоцінне êаміння, дороãоцінне
êаміння орãаноãенноãо óтворення та напівдороãоцінне
êаміння. Золотий запас Уêраїни сêладається з афінованоãо
золота в зливêах, є державною власністю і становить части-
нó державних золотовалютних резервів Уêраїни. Банêівсьêі
метали — це золото, срібло, платина, метали платинової ãрó-
пи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до
світових стандартів ó зливêах і порошêах, що мають сер-
тифіêат яêості, а таêож монети, вироблені з дороãоцінних ме-
талів. Оперативний резерв золота — сêладова частина Де-
ржавноãо фондó дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння
Уêраїни, визначена яê резерв для забезпечення невідêла-
дних потреб національної еêономіêи. Державне сховище
дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння Уêраїни — ор-
ãанізація, що входить до сфери óправління Міністерства
фінансів Уêраїни і забезпечóє заêóпівлю за рахóноê держав-
ноãо бюджетó, приймання, зберіãання, продаж дороãоцінних
металів і дороãоцінноãо êаміння, дороãоцінноãо êаміння орãа-
ноãенноãо óтворення та напівдороãоцінноãо êаміння ó
бóдь-яêомó виãляді та стані. Сêарб дороãоцінних металів і
дороãоцінноãо êаміння — приховані ó надрах, на поверхні
землі, на дні водоймищ дороãоцінні метали і дороãоцінне
êаміння або вироби з них, власниê яêих зãідно з чинним за-
êонодавством втратив на них право або не може бóти вста-
новлений.
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ДОСЛІДНИЙ ШТРЕК,  -оãо, -ó, ч. * р. опытный штреê, а.
test(ing) gallery,н. Versuchsstrecke f  — пристрій для випробо-
вóвання ВР. Являє собою трóбó з êотельної сталі довжи-
ною 10-30 м, діаметром 1,65-2,00 м, відêритó з одноãо êі-
нця. На початêó трóби знаходиться ізольована êамера,
об’ємом 10 м3, яêа заповнюється сóмішшю (8-10 % за
об’ємом) метанó з повітрям, або сóмішшю вóãільноãо пилó
з повітрям. При випробовóванні за метаном висаджóють
заряд ВР масою 0,6 êã, за пилом — 0,7 êã.
ДОСТАВКА,  -и, ж. * р. доставêа, а. delivery, н. Lieferung f 
— переміщення на місце призначення матеріалів, машин і
механізмів. Д. ãірсьêої маси може бóти немеханізована, під
дією власної ваãи (ãравітаційна), механізована (сêрепера-
ми, êонвеєрами, ваãонетêами, ваãонами, автотранспортом
тощо). Один з різновидів Д. — шляхом направленоãо виб-
óхó. На ãірничих підприємствах найчастіше виêористовó-
ють êомбіновані способи Д.
ДОЧГЕР,  -ó, ч.   — середній відділ юрсьêої системи.
ДРАВІТ,  -ó, ч. * р. дравит, а. dravite, н. Dravit m  — мін-
ерал, боросиліêат алюмінію з ãр. тóрмалінó. Баãатий на
маãній. Формóла: 3[NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4]. Містить
(%): Na2О — 3,2; MgО — 12,6; Al2О3 — 31,9; B2O3 — 10,9;
SiО2 — 37,6; H2О — 3,8. Синãонія триãональна. Призма-
тичні êристали з триêóтним або ãеêсаãональним попереч-
ним перетином. Масивні, стовпчасті, паралельно-при-
зматичні та радіально-променисті аґреґати. Тв. 7-7,5. Гóс-
тина 3,03-3,15. Блисê сêляний до смолистоãо. Колір êо-
ричневий до чорноãо. Прозорий до напівпрозороãо. Зóс-
трічається ó метаморфічних або метасоматичних баãатих
êальцієм породах. Асоціює з датолітом і аêсинітом. Знай-
дений ó Каринтії (Австрія) та в р-ні Гóвернера (шт.
Нью-Йорê, США). 

ДРАГА,  -и, ж. * р. драãа, а.
dredge, н. Schwimmbagger m  —
плавóча технолоãічна óстановêа з
видобóвним та збаãачóвальним
óстатêóванням, за допомоãою
яêої з-під шарó води видобóвають
êорисні êопалини. Є драãи одно- і
баãаточерпаêові, ãідро- і пнев-
мовсмоêтóючі. Одержóваний
чорновий êолеêтивний êонцент-
рат направляють на береãовó
збаãачóвальнó фабриêó для довод-
êи. Сóчасні Д. поділяються на два
êласи — êонтинентальні і
морсьêі. Перші призначені для
розробêи материêових розсипів,
звичайно приóрочених до зони
поширення сóчасних або древніх
(похованих) річêових систем. Во-
ни монтóються, яê правило, на
плосêодонномó сóдні (понтоні).
Морсьêі Д. виêористовóються

для розробêи розсипних або пóхêих осадових родовищ, що
заляãають в прибережній або ãлибинній зоні аêваторій
морів і велиêих озер. Таêі Д. звичайно монтóються на
êільових самохідних або несамохідних сóднах. Д. обох
êласів оснащóють стаціонарним промивно-збаãач. об-
ладнанням (відсаджóвальними машинами, шлюзами, ґвин-
товими сепараторами), змонтованим безпосередньо на
сóдні, або еêсплóатóють їх ó êомплеêсі з береãовою чи
плаваючою збаãач. óстановêою. За можливою ãлибиною

виїмêи порід розрізняють Д. неãлибоêоãо черпання (до 6
м), сер. ãлибини черпання (до 15 м), ãлибоêоãо черпання
(до 50 м) і надãлибоêоãо черпання (в Уêраїні є технічні
розробêи Д., що забезпечóють черпання на ãлибинах до 6
000 м на основі ерліфтів). За видом основноãо аґреґатó —
черпаêові, ãідро- і пневмососні, ежеêторні, ерліфтні. Ра-
ціональна область застосóвання Д.: черпаêових — на ãли-
бинах до 50 м; землесосних — 80 м; ерліфтних від 200 м і
більше; ґрейферних — 250 м; драґлайнових і баãаточерпа-
êових êанатно-ланцюãових — 1500 м; ежеêторних з баãа-

тостóпінчастим підйомом занóреними насосами — 4600 м.
Продóêтивність Д. досяãає 500 т/ãод.
ДРАГОВА (ДРАЖНА) РОЗРОБКА,  -ої (-ої), -и, ж. * р.
дражная разработêа, а. dredging, н. Schwimmbaggerbetrieb
m  — êомплеêс процесів з видобóвання та збаãачення êо-
рисної êопалини (переважно пісêів), óêладання породи ó
відвали, здійснюваний однією машиною — драãою. Упер-
ше Д. р. здійснена в 1863 р. в Новій Зеландії на розсипних
родов. золота. У êінці ХІХ ст. стала виêористовóватися в
США (шт. Монтана). Доцільність Д.р. визначається óмо-
вами заляãання і розмірами розсипó, можливістю затоп-
лення дільниці, що розробляється, і підтримêи на ній не-
обхідноãо рівня води, хараêтеристиêою ê.ê. і ã.п., що
розробляються, властивостями плотиêó (підошви) розсипó.
Системи Д.р. êласифіêóють за двома осн. ознаêами — за
напрямом рóхó драãи відносно розсипó (поперечний, поз-
довжній) і êільêістю вибоїв, що одночасно розробляються.
У залежності від цьоãо розрізняють таêі системи розроб-
êи: одинарно-поздовжню, одинарно-поперечнó, сó-

Рис. Схеми морсьêих драã: 
а - баãаточерпаêова; б - 
ґрейферна; в - землесосна.

Рис. Баãаточерпаêова драãа.

Рис. Драãа: 1 – еêсêаватор; 2 – збаãачóвальна óстановêа; 3 – 
відвальний êонвеєр.

Рис. Схема êонтинентальної драãи: 1 - понтон; 2 - збаãачóвальна 
фабриêа; 3 - черпаêовий ланцюã; 4 - паля; 5 - стаêер; 6 - міст.
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міжно-поздовжню і сóміжно-поперечнó. При розробці, яê
правило, виêористовóють їх êомбінації і різні варіанти.
Способи виїмêи розрізняють за послідовністю і порядêом

витяãання порід ó вертиêальній і ãоризонтальній площи-
нах вибою. Переважаюче поширення набóв шаровий
спосіб (зверхó вниз ó вертиêальній площині). Осн. пере-
ваãи Д.р.: висоêа продóêтивність, механізація та автома-
тизація технол. процесів. Недоліêи: обмеженість застосó-
вання способó, відсóтність можливості точноãо обліêó і
êонтролю втрат пісêів. 
ДРАҐЛАЙН,  -а, ч. *
р. драãлайн, а. dra-
gline, walking dra-
gline; н. Schurfkubel-
bagger m  — одно-
êовшева самохідна
виймально-наванта-
жóвальна машина
циêлічної дії, ó яêої
êівш має ãнóчêий
зв’язоê із стрілою та
поворотною плат-
формою з допомоãою êанатів та блоêів. Переміщення Д.
здійснюється êроêóючим ходом. Ємêість êовша сóчасних
мароê Д. сêладає 4-125 м3. Довжина стріли 36-65 м. Виêо-
ристовóється в êар’єрах. Призначений для виїмêи в осн.
нижнім (рідше верхнім) черпанням висаджених ã.п. І-IV
êатеãорій міцності при розêривних роботах за безтранс-
портною системою з óêладанням породи ó вироблений про-
стір або на борт êар'єрó, для навантаження ãірн. маси в
трансп. засоби.
Ідея створення Д.

належить Леонар-
до-да- Вінчі (ХVІ ст.),
перший Д. виãотовле-
ний в 1884 р. ó США. Д.
розрізнюють за містê-
істю êовша, довжиною
стріли, її êонстрóêтив-
ним виêонанням і спо-
собом підвісêи до стоя-
êа, типом ходовоãо при-
строю, стрóêтóрою при-
вода ãол. механізмів і їх
розташóванням на по-

воротній платформі. Осн. напрямêи розвитêó Д.: збільше-
ння довжини стріли до 115-125 м; застосóвання сплавів
алюмінію в êонстрóêціях стріл. Найбільша модель Д., ство-
рена за êордоном, еêсêаватор 4250-W фірми
«Bucyrus-Erie» з êовшем містêістю 168 м3, маса Д. 12 тис. т,
має продóêтивність при розêривних роботах 27-30 млн м3/
ріê. Д. працює на вóãільномó êар'єрі в шт. Оãайо, США.
Існóє шість базових моделей Д. В Уêраїні Д. виãотовля-
ються на Новоêраматорсьêомó машинобóдівномó заводі
(НКМЗ). Технічна хараêтеристиêа вітчизняних Д. (2000
р.) наведена в таблиці.

Всі Д. НКМЗ обладнані êроêóючим еêсцентриêовим
ходом, що забезпечóє висоêó маневреність і прохідність
машин. Інша назва Д. — êроêóючий еêсêаватор (а. walking
dragline). А.Ю.Дриженêо.
ДРАЙКАНТЕР (ТРИГРАННИК),  -ó, ч. * р. драйêантер,
а. dreikanter, н. Dreikanter m  — ãальêа з трьома ãранями, óт-
ворена в резóльтаті її полірóвання пісêом, яêий перено-
ситься вітром. 
ДРАПУВАННЯ,  -…, с. * р. драпировêа, а. drapery, н. Dra-
pierung f  — термін, яêий вживається для хараêтерних
êристалічних óтворень, що звисають із сêлепінь печер і
наãадóють драпованó тêанинó. 
ДРЕВНІ ГОРИ,  -іх, ãір, мн. * р. древние ãоры, а. old moun-
tains, н. Altgebirge n, altes Gebirge n  — ãори, яêі виниêли в
однó з древніх епох сêладчастості (доальпійсьêих). При
вторинних ороãенезах стрóêтóра Д.ã. неодноразово змін-
ювалася, óсêладнювалася. Морфолоãічно Д.ã. можóть бó-
ти омолоджені новітніми теêтонічними рóхами. Приêлад
— ãори Байêальсьêої ãірсьêої області.
ДРЕВНІЙ ЧЕРВОНИЙ ПІСКОВИК,  -ьоãо, -оãо, -а, ч. *
р. древний êрасный песчанниê, а. Old Red Sandstone, н. Altrot-
sandstein m  — потóжна (понад 3000 м) товща êонтинен-
тальних переважно червоноêолірних порід. Сêладена ã.ч.
пісêовиêами, êонґломератами та сланцями. Лоêалізована ó
Шотландії та Ірландії. Охоплює весь девон, верхній силóр
(даóнтон). Див. таêож червоноêолірні відêлади.
ДРЕВНЬОЕВКСИНСЬКИЙ БАСЕЙН,  -оãо, -ó, ч.* р.
древнеэвêсинсêий бассейн, а. Ancient Euxine, Paleoeuxinian,
н. Alt-Euxinisches Becken n  — солонóвато-водний басейн,
яêий існóвав ó середньомó плейстоцені на місці сóчасноãо
Чорноãо моря.
ДРЕВНЯ ПЛАТФОРМА,  -ьої, -и, ж. * р. древня платфор-
ма, а. ancient platform, craton, н. Urtafel f, Kraton m  — плат-
форма, фóндамент яêої сêладений доêембрійсьêими óтво-
реннями, а осадовий чохол — фанерозойсьêими або пізнь-
одоêембрійсьêими відêладами. Приêлад — Сх.-Європейсь-
êа та Сибірсьêа платформи.
ДРЕЙФ,  -ó, ч. * р. дрейф; а. drift; н. Nullverschiebung f, Drift
f, Abdrift f  — 1) Переміщення сóдна під дією хвиль, вітрó
тощо. 2) Д. нóльовоãо рівня — зміна в часі величини вих-

Рис. Технолоãічна схема збаãачення розсипних пісêів на дразі: 1 – 
ланцюã; 2 – люê; 3 – барабанний ãрохот; 4 – шлюзи; 5 – 

діафраãмові відсаджóвальні машини; 6 – êонцентраційні столи; 7 – 
ãоловний êонвеєр (стаêер); 8 – амальãамаційна бочêа.

Рис. Драґлайн з ємêістю êовша 14м3 та 
довжиною стріли 100м.

Рис. Схема драґлайна: 1 - êівш; 2 - 
стріла; 3, 4, 5 - êанати; I, II, III, IV - 

положення êовша.

Технічні хараêтеристиêи драґлайнів НКМЗ

Хараêтеристиêи ЭШ
6,5/45

ЭШ
11/70

ЭШ
14/50

ЭШ
15/80

ЭШ
20/65

ЭШ
10/100

Об’єм êовша, м3 6,5 11 14 15 20 10

Довжина стріли, 
м

45 70 50 80 65 100

Тривалість робо-
чоãо циêлó, с

39 52,5-59 39-45 58 52 60

Продóêтивність, 
м3/ãод

600 754 1292 930 1385 600

Маса машини, т 278 623 615 1160 1070 1200
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ідної напрóãи, що її визначають, êоли немає êорисноãо
вхідноãо сиãналó. 3) Небажана зміна значення вихідноãо
сиãналó пристрою в той час, êоли значення всіх йоãо вх-
ідних сиãналів незмінні. ДСТУ 2231-93.
ДРЕНАЖ,  -ó, ч. * р. дренаж, а. drainage, н. Dränage f, Drai-
nage f, Entwässerung f, Bodenentwässerung f  — 1) Спосіб
осóшення територій родовищ êорисних êопалин шляхом
збирання й відведення підземних ãравітаційних вод ó
ріêи, озера чи спеціальні ãірничі виробêи. У ãірн. справі Д.
застосовóється для захистó шахт і êар'єрів від підземних
вод шляхом перехоплення їх за допомоãою дренажних
пристроїв ó період бóдівництва й еêсплóатації. Дренажні
пристрої розділяються на поверхневі, підземні і êомбін-
овані. До поверхневих належать: вертиêальні водознижó-
вальні і водовбирні свердловини, ãоризонтальні дренажні
свердловини, ãолêофільтрові óстановêи і випереджальні
поверхневі траншеї, до підземних — дренажні штреêи,
насêрізні фільтри, підняттєві свердловини, водознижó-
вальні êолодязі, а таêож випереджóючі виробêи (ãоризон-
тальні і похилі свердловини). За схемою розташóвання дре-
нажні пристрої розділяють на êóщові, лінійні, êонтóрні,
сітчасті, а в розрізі таêож — на одно- і баãатоãоризонтні,
êолеêторні і безêолеêторні. 2) Осóшóвання ґрóнтó за до-
помоãою траншей, підземних трóб, дрен, êанав і êаналів,
а таêож система осóшóвальних траншей, підземних трóб,
êанав і êаналів.
ДРЕНАЖНА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж.  — Див. дренажний
êомплеêс.
ДРЕНАЖНИЙ КОМПЛЕКС,  -оãо, -ó, ч. * р. дренажный
êомплеêс, а. drainage complex, н. Entwässerungskomplex m  —
сóêóпність спорóд (штреêи, свердловини, êолодязі, шóрфи,
êанави та ін.) і óстатêóвання, призначених для відводó пі-
дземних і поверхневих вод. За способами спорóдження
розрізняють Д.ê. поверхневі, підземні, êомбіновані. За
строêами спорóдження — випереджальні, паралельні та
сóміщені. За строêами слóжби — стабільні та змінні (êов-
зні). За схемами розташóвання в плані — êóщові, лінійні,
êонтóрні, сітчасті. За схемами розташóвання ó розрізі —
одно- і баãатоãоризонтні, êолеêторні та безêолеêторні.
Інша назва — дренажна система.
ДРЕНАЖНИЙ ШТРЕК,  -оãо, -ó, ч. * р. дренажный
штреê, а. water-drainage galery, н. Dränagestrecke f  — ãори-
зонтальна виробêа, що проводиться від ствола шахти та
обладнóється підняттєвими свердловинами, забивними і
насêрізними фільтрами та водовідвідними êанавами.
ДРЕНАЖНІ ВИРОБКИ,  -их, -боê, мн. * р. дренажные
выработêи, а. drainage workings, н. Entwässerungsbaue m pl,
Absaugungsstrecke f  — виробêи для добóвання і відведення
води або ãазó при осóшóванні і деãазації родовищ. Яê Д.в.
виêористовóються водознижóвальні та поãлинаючі сверд-
ловини, насêрізні та забивні фільтри, êанави, шóрфи, êоло-
дязі, штреêи, штольні та ін. 
Випереджальними називають таêі Д.в., яêі проходять ó

напрямêó обводнених діляноê, пластів (поêладів) з метою
попередження êатастрофічних проривів води ó підãотовчі
та очисні виробêи, а таêож попередньоãо дренажó (осó-
шення) обводнених порід.
ДРЕНУВАННЯ,  -…, с. * р. дренирование, а. draining, н.
Dränieren n  — дія, операція зневоднення êорисних êопалин
та продóêтів їх збаãачóвання шляхом вільноãо стіêання во-
лоãи. Здійснюється в спеціальних бóнêерах та на дрена-
жних сêладах, а таêож ó зневоднювальних елеваторах. Д.
дозволяє видалити тільêи зовнішню, т.зв. ãравітаційнó во-

лоãó. Д. бере óчасть в зневоднюванні продóêтів збаãачення
на ãрохотах.
ДРИФТОВА ГІПОТЕЗА,  -ої, -и, ж. * р. дрифтовая ãипо-
теза, а. drift hypothesis, н. Drifthypothese f  — ãіпотеза ãори-
зонтальноãо переміщення (дрифтó, або дрейфó) мате-
риêів по пластичномó базальтовомó шарó земної êори.
Ґрóнтóється на подібності обрисів материêів, їх ãеолоãі-
чної бóдови й орãанічних рештоê ó породах. За дрифтовою
ãіпотезою сóчасні материêи óтворюються з єдиноãо сó-
перматериêа — Панãеї, яêий розêоловся на початêó мезо-
зою. Висóнóв цю ãіпотезó в дрóãій половині XIX ст. російс-
ьêий астроном-аматор Є.В.Биханов; на початêó ХХ ст. її
розвинóв німецьêий ãеофізиê А.Веãенер. У 60-х роêах ХХ
ст. дрифтова ãіпотеза доповнена на основі нових даних
ãеофізичних досліджень і бóріння дна оêеанів.
ДРИФТОВА ТЕОРІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. дрифтовая теория,
а. drift theory, н. Drifttheorie f  — теорія, зãідно яêої валóни,
яêі зóстрічаються ó четвертинних відêладах півн. р-нів Євро-
пи, Азії і Півн. Америêи, розносилися айсберãами, яêі плава-
ли по ãіпотетичномó морю. Висóнóта в середині ХІХ ст. анãл.
вченим Ч.Лаєлем. В êінці ХІХ ст. вона спростована П.Кро-
потêіним, яêий довів льодовиêове походження валóнів. 
ДРОБАРКА,  -и, ж. * р. дробилêа, а. breaker, crusher, н.
Brecher m, Brechapparat m, Brechwerk n, Zerkleinerungsma-
schine f, Quetsche f, Quetscher m  — машина для дроблення та
подрібнення ãрóдêової мінеральної сировини і ін. твердих ма-
теріалів. 
Розрізняють щоêові, êонóсні, валêові, барабанні, мо-

лотêові і роторні дробарêи та стóпи, дробарêи спеціальн-
оãо призначення. Вибір типó Д. визначається технол. за-
вданнями. Щоêові і êонóсні Д. — для дроблення абразив-
них матеріалів міцних і сер. міцності, валêові — для мате-
ріалів сер. міцності, óдарні — для м'яêих і сер. міцності
малоабразивних матеріалів.
Приêладом сóчасних спеціальних дробароê може бóти

вітчизняна двороторна дробарêа А.Сінозацьêоãо для отри-
мання êóбовидноãо щебеню. Напрямêи вдосêоналення Д.
— збільшення їх одиничної потóжності, термінó слóжби,
зниження рівня шóмó і запиленості, автоматизація, оп-
тимізація режимó роботи. Д. виãотовляються на ряді вітчи-
зняних заводів, зоêрема Новоêраматорсьêомó машинобóд-
івномó заводі (НКМЗ), Ясинóватсьêомó машинобóдівномó за-
воді, а таêож на з-дах Кривоãо Роãó, Дніпропетровсьêа,
Красноãо Лóча. Див. дробарêа валêова, дробарêа êонóсна,
дробарêа êонóсно-валêова, дробарêа молотêова, дробарêа ро-
торна, дробарêа щоêова. В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо.

Рис. Принципові схеми дробароê: а – щоêова; б – êонóсна êрóпноãо 
дроблення; в – êонóсна середньоãо і дрібноãо дроблення; ã – валêова;

д – валêово-зóбчаста; є – молотêова; ж – роторна.
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ДРОБАРКА ВАЛКОВА,
-и, -ої, ж. * р. дробилêа вал-
êовая, а. roll crusher; н. Wal-
zenbrecher m  — óстановêа
для дроблення матеріалів
(рóд, бóд. êаменю, вóãілля
тощо) валêами, що оберта-
ються назóстріч один од-
номó або валêами і нерóхо-
мою щоêою. 
Вперше Д.в. виãотовле-

на в 1806 р. ó Велиêобри-
танії. Д.в. êласифіêóють за числом валêів (одно-, дво-,
тривалêові та більше); за типом змінних робочих орãанів
(з рівними, рифленими і зóбчатими поверхнями валêів). 
Осн. параметри, що

хараêтеризóють Д.в.: ді-
аметр і довжина валêів.
Діаметр рівних валêів в
15-20 раз більші від
маêс. розмірó ãрóдêи
матеріалó, що заванта-
жóється; рифлених — в
10 раз і зóбчатих — в
1,5-2 рази; довжина
валêа становить 0,3-0,7
йоãо діаметра. Частота
обертання валêів
50-180 хв-1. Продóê-
тивність Д.в. 8-250 т/
ãод. Стóпінь дроблення в
залежності від типó і
властивостей матеріалó
для твердих порід — до
4; для м'яêих і в'язêих —
6-8; для в'язêих ãлинис-
тих — 10-12 і більше.
Переваãи Д.в. — про-
стота êонстрóêції, обслóãовóвання, можливість дроблення
волоãих матеріалів; недоліêи — невисоêа продóêтивність,
велиêий абразивний знос робочих поверхонь валêів. Ві-
тчизняні дробарêи двохвалêові зóбчаті виãотовляє Ясинó-
ватсьêий машинобóдівний завод (ДДЗ-4; ДДЗ-6; ДДЗ-8),
та Новоêраматорсьêий машинобóдівний завод
(ДДЗ-2000). В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо.
ДРОБАРКА КОНУСНА,  -и, -ої, ж. * р. дробилêа êонóс-
ная, а. cone-type crusher; н. Kegelbrecher m  — машина для
дроблення твердих матеріалів за допомоãою роздавлення
ãрóдоê всередині нерóхомої êонóсоподібної чаші êонó-
сом, що здійснює êрóãове ãойдання (ãіраційний рóх). Д.ê.
застосовóють для дроблення рóд чорних і êольорових ме-
талів, а таêож неметалічних матеріалів, вêлючаючи особ-
ливо тверді, абразивні і важêо дробимі. Винайдена ó 1877
р., впроваджена в 1920-х рр. Розрізняють Д.ê. êрóпноãо,
середньоãо та дрібноãо дроблення. Д.ê. êр óпно ãо  дроб-
лення хараêтеризóються шириною приймальноãо і вихідн-
оãо отворів (напр., ККД-1500/300 — êонóсна êрóпноãо
дроблення з шириною приймальноãо отворó 1500 мм і вих-
ідноãо отворó 300 мм). Дробарêи цьоãо типó можóть прий-
мати ãрóдêи розміром до 1200 мм і мають продóêтивність
до 2600 м3/ãод; застосовóються яê ãоловні машини ãірн-
ичо-збаãач. êомплеêсів. Д.ê. с е р е д н ь о ã о і д р і б н о ã о
дроблення хараêтеризóються діаметром основи рóхомоãо

êонóса (напр., КСД-2200 — êонóсна серед. дроблення з ді-
аметром основи êонóса 2200 мм). 
У дробароê дрібноãо дроб-
лення в порівнянні з дро-
барêами серед. дроблення
êамера дроблення має па-
ралельнó зонó більшої
довжини і рóхомий êо-
нóс меншої висоти. Ро-
бочі поверхні êонóсів, що
дроблять, захищені змі-
нними сталевими фóте-
ровêами. Інерційна Д.ê.
відрізняється від звичай-
них застосóванням яê
привода êонóса вібрат-
ора дебалансноãо типó.
Виêористання таêих дро-
бароê значно спрощóє
схеми дроблення і подрі-
бнення, осêільêи вони забезпечóють висоêий стóпінь дроб-
лення і можóть працювати яê ó відêритомó, таê і в замêнено-
мó циêлі. Крім тоãо, ці дробарêи забезпечóють нижчі питомі
витрати елеêтроенерãії, хараêтеризóються вибірêовістю
дроблення. Вітчизняні Д.ê. êрóпноãо, середньоãо і дрібноãо
дроблення виãотовляє Новоêраматорсьêий машинобóдівний
завод. В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо, С.Л.Бóêін.
ДРОБАРКА КОНУСНО-
ВАЛКОВА,  -и, -… -ої, ж. *
р. дробилêа êонóсно-валêовая,
а. cone-roll crusher; н. Kegel-
walzenbrecher m  — новий вид
дробарêи, створений óê-
раїнсьêими êонстрóêторами
(НКМЗ). Світових аналоãів
не має. На відмінó від дроба-
роê êонóсних в Д.ê.-в. обер-
тається зовнішній êонóс. Зо-
на дроблення óтворюється
цим êонóсом та вільнооберт-
овим внóтрішнім валêом з нахиленою віссю. При рівних
розмірах ãрóдêи вихідноãо матеріалó Д.ê.-в. мають висотó
вдвічі меншó, ніж êонóсні дробарêи, що знижóє êапітальні
витрати для стаціонарних і напівстаціонарних дробиль-
них óстановоê. Це обóмовлює виãідність óстановêи Д.ê.-в.
на самохідних шасі. Д.ê.-в. типó КВКД-1450/180 та — КВ-
КД-1550/180 мають продóêтивність до 2500 м3/ãод.
С.Л.Бóêін.
ДРОБАРКА МОЛОТКОВА,  -и, -ої, ж. * р. дробилêа мо-
лотêовая, а. hammer crusher, н. Hammerbrecher m, Hammer-
mühle f  — дробарêа для середньоãо та дрібноãо дроблення з

Рис. Дробарêа двовалêова зóб-
часта ДДЗ-2000 (Уêраїна, 

НКМЗ).

Рис. Валêова дробарêа з подвійними 
зóбцями за валêах 

(Dresser Industries, Inc.).

Рис. Двовалêова дробарêа 
(McNally Pittsburg Mtg. Corp.).

Рис. Принципова схема êонóсної 
дробарêи: 1 - циліндричний стаêан; 
2 - станина; 3 - амортизатори; 4 - 
êонічна чаша; 5 - êонóс; 6 - тарілêа; 

7 - підшипниê; 8 - вал; 9 - мóфта; 
10 - привідний вал; 11 - êонічні шес-
терні; 12 - еêсцентриêовий стаêан.

Рис. Дробарêа êонóсно-валêо-
ва êрóпноãо дроблення КВ-

КД-1450/180, КВКД-1550/180 
(Уêраїна, НКМЗ).

Рис. Реверсивна (а) і нереверсивна (б) молотêова дробарêа 
(Pennsylvania Crusher).



353 ДРО — ДРО

робочим орãаном ó виãляді ротора з шарнірно заêріплен-
ими на ньомó óдарними елементами — молотêами. Д.м.
може виêонóвати дроблення яê сóхоãо, таê і обводненоãо

матеріалó. На вóãлезбаãачóвальних фабриêах Д.м. виêо-
ристовóють переважно для дроблення промпродóêтó або
міêстó відсадêи êрóпноãо машинноãо êласó перед йоãо
êонтрольним збаãаченням, а таêож для приãотóвання ла-
бораторних проб. В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо.
ДРОБАРКА РОТОРНА,
-и, -ої, ж. * р. дробилêа ро-
торная, а. rotary crusher; н.
Rotorbrecher m, Trommel-
mühle f, Trommelbrecher m 
— машина для дроблення
матеріалó шляхом óдарно-
ãо впливó за допомоãою ро-
тора з жорстêо заêріплен-
ими билами. Створена в
Німеччині ó 1942 р. Засто-
совóється для êрóпноãо, середньоãо і дрібноãо дроблення ã.п.
невисоêої міцності і абразивності. Ширина завантажóваль-
ноãо отворó від 250 до 1500 мм, продóêтивність в залежності
від типорозмірó — від 2 до 1000 т/ãод. Стóпінь дроблення 3-15
в залежності від êрóпності живлення і міцності породи. Д.р.
поширені при дробленні êарбонатних ã.п. з метою отриман-
ня щебеню. Ударний процес дроблення в Д.р. забезпечóє підв-
ищенó вибірêовість рóйнóвання в порівнянні з щоêовими і
êонóсними дробарêами. Вітчизняні Д.р. (виробництво
НКМЗ) типó ДРКГ 20х21 при масі 213 т має продóêтивність
до 2500 м3/ãод. В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо.
ДРОБАРКА ЩОКОВА,  -и, -ої, ж. * р. дробилêа щеêовая,
а. jaw crusher; н. Backenbrecher m  — машина для механіч.
рóйнóвання (дезінтеãрації) шматêів твердоãо матеріалó
шляхом роздавлення між двома плосêими поверхнями з
метою доведення їх розмірів до необхідної êрóпності. За-
стосовóють в ãірн. пром-сті при êрóпномó (1500-350 мм) і

середньомó (350-100 мм) дробленні міцних та в’язêих порід
— рóд чорних і êольорових металів, вóãілля, сланців, не-
рóдних і ін. ê.ê. Вперше Д.щ. запропонована А.Блеêом
(Велиêобританія) в 1858 р. За êінематич. схемою привод-
ноãо механізмó розрізнюють Д.щ. з простим (ЩДП) і
сêладним (ЩДС) рóхом пересóвної щоêи; за способом
êріплення пересóвної щоêи — з верх. і ниж. її підвісом; за
технол. призначенням — êрóпноãо і середньоãо дроблення.
Д.щ. сêладається з станини, частиною яêої є нерóхома
щоêа, вала з підвишеною пересóвною щоêою, приводно-
ãо механізмó і пристрою для реãóлювання. Рóхома щоêа
шарнірно підвішóється до вала і, навперемінно повертаю-
чись навêоло своєї осі на невелиêий êóт, то наближаєть-
ся, то віддаляється відносно нерóхомої щоêи. При збли-
женні щоê шматêи матеріалó, що дробиться, рóйнóються,
при зворотномó (холостомó) ході пересóвної щоêи відбó-
вається розвантаження дробленоãо продóêтó. Траєêторія
рóхó точоê пересóвної щоêи являє собою замêненó овало-
подібнó êривó. Більш сêладнó траєêторію рóхó реалі-
зовóють Д.щ. з двома рóхомими щоêами, при цьомó про-
дóêтивність зростає вдвічі, спостеріãається менш значний
абразивний знос фóтеровêи.

 Осн. методом рóйнóван-
ня шматêів в ЩДП є роз-
давлення, в ЩДС роздав-
лення і стирання. Д.щ. типó
ЩДС застосовóють для
дроблення відносно дрібних
малоабразивних рóд з підв-
ищеним вмістом ãлини і во-
лоãи, Д.щ. типó ЩДП — для
міцних ã.п. Для запобіãан-
ня абразивномó зносó дро-
барêи щоêи і бічні стінêи між ними фóтерóються змінн-
ими плитами з марãанцевистої сталі. Д.щ. забезпечóє
стóпінь дроблення в від 4 до 6. Основні параметри Д.щ.: êóт
захоплення (до 24°), хід пересóвної щоêи і частота ãойдан-
ня щоêи. Оптимальна частота ãойдання 300-90 хв-1.
В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо, С.Л.Бóêін.
ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНА УСТАНОВКА,  -…-ої,
-и, ж. * р. дробильно-сортировочная óстановêа, а. crush-
er-grader, н. Brech- und Siebanlage f  — призначена для пер-
винної переробêи і підãотовêи видобóтої ãірничої маси.
Вêлючає дробарêи велиêоãо і середньоãо дроблення, ãрохо-
ти, êонвеєри і ін. обладнання. Д.-с.ó. дозволяють здійсн-
ювати потоêовó технолоãію і êомплеêснó механізацію
відêритих і підземних ãірн. робіт. Розрізняють пересóвні і
стаціонарні Д.-с.ó. 
П е р е с ó в н і застосовó-
ють на êар’єрах малої по-
тóжності з невелиêими за-
пасами ê.ê. і річною про-
дóêтивністю до 100 тис. м3.
За продóêтивністю пере-
сóвні Д.-с.ó. розділяють на:
малої (до 10 т/ãод.), серед-
ньої (до 50 т/ãод.), велиêої
(понад 50 т/ãод.) продóê-
тивності (найбільші в світі
самохідні Д.-с.ó. 2700 т/
ãод). На монтаж пересóв-
них Д.-с.ó. необхідно від
деê. ãодин до 7 діб. 

Рис. Нереверсивна молотêова дробарêа (вітчизняна êонстрóêція).

Рис. Дробарêа роторна 
ДРКГ-20х21 (Уêраїна, НКМЗ).

Рис. Схеми щоêових дробароê з простим (а) і сêладним (б) рóхом 
щоêи: 1 – нерóхома щоêа; 2 – рóхома щоêа; 3 – привод; 4 – еêс-
центриêовий вал; 5 – механізм зміни ширини випóсêної щілини; 6 – 
прóжина; 7 – шатóн; 8 – розпірні плити; 9 – штанãа; 10 – стани-

на; 11 – вісь рóхомої щоêи.

Рис. Дробарêа щоêова ДЩ-4х6, 
ДЩ-6х9 (Уêраїна, НКМЗ).

Кар’єрна дробильна óстановêа 
СДПА-2000 НКМЗ, Уêраїна.
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С т а ц і о н а р н і Д.-с.ó. спорóджóють на велиêих êар'єрах
і шахтах, що забезпечóють роботó óстановоê протяãом
20-25 і більше роêів при річній продóêтивності понад 100
тис. м3. При цьомó Д.-с.ó. розташовóють яê на поверхні,
таê і під землею. Обладнання Д.-з. ó. встановлюють ó
спец. приміщеннях або підземних êамерах і монтóють на
бетонних фóндаментах. При відêритій розробці êрóтопа-
даючих родовищ на невелиêих ãлибинах (до 120 -150 м)
стаціонарні Д.-с.ó. розташовóють на бортó êар’єрó, а при
розробці пластових родов. з ãоризонтальним або полоãим
заляãанням на значних ãлибинах Д.-с.ó. спорóджóють на
дні або на проміжномó ãоризонті êар’єрó. Найбільше по-
ширення отримали централізовані Д.-с.ó., яêі спорóджó-
ються звичайно на ниж. ãоризонті і переробляють мате-
ріал, що перепóсêається з верхніх ãоризонтів. Крім тоãо,
для вибірêовоãо дроблення застосовóють ãрохоти-дробарêи.
Розробêа нових Д.-с.ó. йде в напрямêó збільшення їх про-
дóêтивності і надійності роботи обладнання. Приêладом
вітчизняної Д.-с.ó. може бóти дробильно-перевантажó-
вальний аґреґат СДПА-2000 виробництва НКМЗ.
В.С.Білецьêий.
ДРОБИЛЬНО- СОР-
ТУВАЛЬНА ФАБ-
РИКА,  -…-ої, -и, ж.
* р. дробильно- сор-
тировочная фабриêа,
а. crushing and grading
plant, н. Brech- und
Klassieranlage f, Brech-
und Sortieranlage f, Bre-
cherei f und Sieberei f
— ãірниче підприєм-
ство для дроблення і
(або) ãрохочення (сор-
тóвання) за êрóпні-
стю ã.п., ê.ê., шлаêів
та ін. матеріалів з ме-
тою отримання продóêтó необхідноãо ґранóлометричноãо
сêладó. Д.-с.ф. може бóти самостійним підприємством і
цехом рóдних і вóãільних збаãачóвальних або бриêетних
ф-ê. Яê самостійне
підприємство Д.-с. ф.
виêористовóють при
переробці ê.ê. для от-
римання нерóдних
бóд. матеріалів (напр.,
щебеню). В.С.Білец-
ьêий.
ДРОБЛЕННЯ,  -…, с.
* р. дробление, а. crush-
ing, breaking, н. Brec-
hen n, Zerkleinerung f,
Quetschen n  — техно-
лоãічна операція ме-
ханічноãо рóйнóвання
велиêих ãрóдоê ê.ê. та
сóпóтніх порід зі зменшенням їх розмірів до êрóпності,
яêа відповідає вихідномó продóêтó операції подрібнення
(яê правило, до 5-6 мм). Виêонóється з метою: # врахó-
вання можливостей збаãачóвальних апаратів по ãранич-
ній êрóпності живлення; # розêриття зростêів для вивіл-
ьнення зерен êорисноãо êомпонента; # створення сприят-
ливих óмов для подальшоãо виêористання ê.ê. 

Розрізняють êр óпне  Д. — операції, яêі дають дроблений
продóêт з верхньою межею êрóпності 100- 150 мм та біл-
ьше (щоêові, êонóсні, валêові, відбійно-відцентрові дро-
барêи); с е р е днє  Д. — операції по зменшенню êрóпності
матеріалó від 100-150(200) мм до 10-12(25) мм і більше
(валêові, молотêові, роторні дробарêи); др і бне  Д. —
зменшення розмірів матеріалó до 5-6 мм (валêові та ін).
Таêий поділ є óмовним. Д. основане на дії зовнішніх сил
— стисêó, розтяãнення, виãинó або зсóвó. 
Заêони дроблення визначають роботó, яêó виêонóють

зовнішні сили при рóйнóванні ãрóдоê êорисної êопалини,
що дробиться. При дробленні мінеральні зерна рóйнóють-
ся по найбільш слабêих перетинах (тріщинах, дислоêаціях
тощо). Робота, затрачóвана на дроблення, частêово витра-
чається на деформацію ãрóдоê, що рóйнóються, частêово
затрачóється на óтворення нових поверхонь. В сóчасній
теорії і праêтиці дроблення і подрібнення виêористовóють
чотири основних заêони (ãіпотези), яêі є емпіричними. За
заêоном Ріттінґера (П.Ріттінґер, 1867); робота, витрачена
на рóйнóвання зерна, пропорційна новій óтвореній по-

верхні: , або ,
де kR та k — êоефіцієнти пропорційності; D — розмір

ãрóдêи матеріалó, що дробиться;  – нова óтворена по-
верхня.
За заêоном Кіêа-Кірпічова (В.Л.Кірпічов 1874; А.Кіê

1885) витрата енерãії на дроблення матеріалó пропорційна

йоãо об’ємó або масі: ,
де kk — êоефіцієнт пропорційності. 
За заêоном Ребіндера (П.А.Ребіндер, 1944) повна робо-

та дроблення дорівнює сóмі робіт деформацій і óтворення
нової поверхні:

, 

тобто заêон Ребіндера об’єднóє два попередніх (Ріттін-
ãера і Кіêа-Кірпічова).
За заêоном Бонда (Ф.Бонд, 1950) робота, затрачóвана

на дроблення, пропорційна середньомó ãеометричномó
об’ємó і площі зерна, що рóйнóється:

, 

де kВ — êоефіцієнт пропорційності. 
Інші ãіпотези основані на припóщенні про зв'язоê на-

прóження на êінцях тріщин зерна і êритичної довжини
тріщини (А. Гріффітс, 1920).
При êрóпномó Д. роботó Д. визначають за В.Кірпі-

човим; при дрібномó — за П.Ріттінãером, при середньомó
— за Ф.Бондом. 
У сóчасних вітчизняних дослідженнях процесó рóйнóвання

мінералів при їх подрібненні (Горобець Л.Ж.) поêазано зв’язоê
поêазниêів подрібнення з аêóстоемісійними хараêтеристиêами
матеріалів при навантаженні стисêом; доводиться, що óтворена
поверхня подрібненоãо продóêтó при дисперãóванні на міêр-
орівні визначається величиною êритичної щільності енерãії рóй-
нóвання, яêа зростає в мірó зменшення розмірó об’єêта, що рóй-
нóється, таê що добóтоê щільності енерãії на розмір рóйнóвання
залишається постійним; при цьомó хараêтеристиêи ãранóломет-
рії подрібнених продóêтів підêоряються заêономірностям ãео-
метричної проãресії для рядó хараêтерних розмірів частиноê. По-
êазниêи подрібнення проãнозóються на підставі êомплеêсó фóн-
êціональних та êореляційних зв’язêів параметрів та заêономі-
рностей процесів подрібнення, деформóвання, рóйнóвання й
аêóстичноãо випромінювання при рóйнóванні з виêористанням
дисêретно-хвильовоãо і êонцентраційноãо êритеріїв відповідно
міêро- та маêрорóйнóвання.

Д. може бóти здійснене таêими методами: роздавлен-
ням, розêолюванням, зламом, зрізанням, стиранням, зсó-

Рис. Дробильно-сортóвальне відділення 
бриêетної фабриêи: 1 – приймальні 
бóнêери; 2 – живильниêи; 3-5,8,11,12 
– стрічêові êонвеєри; 6 – дозóвальні 
бóнêери; 7 – вібраційні живильниêи; 9 
– молотêова дробарêа; 10 – резонанс-

ний ãрохот.

Рис. Дробильно-сортóвальне відділення 
бриêетної фабриêи: 1 – приймальні 
бóнêери; 2 – живильниêи; 3-5,8,11,12 
– стрічêові êонвеєри; 6 – дозóвальні 
бóнêери; 7 – вібраційні живильниêи; 9 
– молотêова дробарêа; 10 – резонанс-

ний ãрохот.
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вом і подальшим зрізанням, óдаром. Процес Д., яê прави-
ло, поєднóють з попереднім ãрохоченням — весь вихідний
матеріал спочатêó надходить на ãрохот, а в дробарêó на-
правляється надрешітний êлас. Існóють відêритий і за-
мêнений циêли Д. При відêритомó циêлі Д. продóêт про-
ходить через дробарêó тільêи один раз, при замêненомó —
продóêт з дробарêи надходить на ãрохот і надрешітний
продóêт зновó направляється в дробарêó. В.С.Білецьêий.
ДРОБЛЕННЯ ПОВТОРНЕ,  -…, -оãо, с. * р. дробление
вторичное, а. secondary crushing; н. Blockbehandlung f, Nach-
zerkleinerung f  — рóйнóвання неãабаритів в ãірн. масі при
відêритій або підземній розробці родовищ. Проводиться:
на êар'єрах — в еêсêаваторномó вибої або на перевантажó-
вальномó пóнêті; на шахтах — безпосередньо в очисномó
вибої і ó виробêах ãоризонтів ãрохочення, сêреперóвання
або навантаження. За видом енерãії, що підводиться до
об'єêта рóйнóвання, виділяють способи Д.п.: вибóхові,
механічні, елеêтричні, термічні, ãідравлічні, аêóстичні,
оптичні, радіаційні, хімічні, êомбіновані.
ДРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ,  -…, -их, -ів, мн.
* р. дробления специальные методы, а. special methods of
crushing, н. Spezialzerkleinerungsverfahren n pl  — нетради-
ційні методи дроблення стиснóтим середовищем, елеê-
троãідравлічним впливом, термообробêою тощо. Сóть
процесó дроблення стисненим середовищем поляãає ó
створенні надлишêовоãо тисêó в ãрóдêах матеріалó, яêий
підляãає рóйнóванню. Газ під висоêим тисêом прониêає в
шматêи матеріалó і при різêомó зменшенні тисêó розши-
рюючись рóйнóє їх. Рóйнóвання має вибóховий хараêтер.
Відомі óстановêи Тімрота (1934) та сóчасна — Снайдера.
Процес може бóти застосований для титано-маãнетитових
та азбестових рóд, вилóчення смараãдів з рóди тощо. Інший
метод дроблення передбачає виêористання елеêтроãідрав-
лічноãо ефеêтó (ефеêт Л.Ютêіна, 1950). Рóйнóвання ã.п.
досяãається за рахóноê ãідравлічних óдарних хвиль, êавіт-
ації, óльтразвóêовоãо óдарó та резонансних явищ. Елеêт-
роãідравлічна дробарêа поêазала висоêó селеêтивність при
дробленні êімберлітів. В.М.Самилін, В.С.Білецьêий.
ДРОГОБИЦЬКА ВИСОЧИНА,  -ої, -и, ж.  — передãірна
височина на межиріччі Дністра та Стрию, ó Львівсьêій
обл. Висота 300-400 м, маêс. — понад 450 м. Хараêтерний
óвалисто- хвилястий тип рельєфó з розãалóженою ярóжно-
балêовою сітêою. Геострóêтóрно пов’язана з Передêар-
патсьêим проãином. Уêладена лесовидними сóãлинêами та
ãалечниêами. Є джерела мінеральних вод («Нафтóся»). 
ДРОСЕЛЮВАННЯ,  -…, с. * р. дросселирование; а. throt-
tling, wire-drawing; н. Druckreduzierung f, Drosselung f  —
процес зниження тисêó пiд час рóхó флюїдiв.
ДРОСЕЛЮВАННЯ ГАЗУ,  -…, с. * р. дросселирование ãа-
за; а. gas throttling; н. Gasdruckreduzierung f, Gasdrosselung f 
— зниження тисêó в потоці ãазó під час проходження йоãо
через дросель — місцевий ãідродинамічний опір (діафраãма,
êлапан, êран, вентиль тощо), що сóпроводжóється зміною
температóри; спостеріãається в óмовах, êоли потіê не зді-
йснює зовнішньої êорисної роботи і відсóтній теплообмін
з навêолишнім середовищем. Хараêтеризóється êоефіці-
єнтом Джоóля-Томсона (ãраниця відношення зміни тем-
ператóри ãазó до зміни йоãо тисêó в ізоентальпійномó
процесі). Д.ã. виêористовóється для сêраплювання і ãлибо-
êоãо охолодження ãазів. Останнє здійснюється на óстат-
êóванні низьêотемператóрної сепарації при промисловій
підãотовці ãазó до подальшоãо транспортóвання. Крім то-
ãо, Д.ã. застосовóється при трóбопровідномó транспортó-

ванні природних ãазів — для реãóлювання тисêó і зміни
витрати ãазó. Д.ã. може спричинити обмерзання запірних,
реãóлювальних і вимірювальних пристроїв, а таêож óтво-
рення в ãазопроводах ãазових ãідратів. Внаслідоê дроселю-
вання температóра ãазó в ãазопроводах маãістральних може
опóсêатися нижче температóри навêолишньоãо середовища.
В.С.Бойêо.
ДРОСЕЛЬ,  -я, ч. * р. дроссель; а. throttle (valve), choke,
constrictor; н. Drossel f, Drosselklappe f, Drosselventil n, Dros-
selspule f, Selbstinduktionsspule f  — 1) Пристрій ó виãляді
êлапана, заслінêи і т.ін. для реãóлювання тисêó рідини, па-
ри або ãазó (пропóсêання їх по трóбопроводах). 2) Котóшêа
індóêтивності в елеêтричномó êолі для óсóнення змінної
сêладової стрóмó в цьомó êолі, розділення чи обмеження
сиãналів різної частоти (елеêтричний Д.).
ДРУЗА,  -и, ж. * р. дрóза, а.
druse, н. Druse f, Krack m  —
мінеральний аґреґат, що óт-
ворюється ó пóстомó про-
сторі, тріщинах і порожнинах
ãірсьêих порід. У Д. êристали
одним êінцем приêріплені до
певної поверхні, іншим —
повернóті в біê порожнини.
Розрізняють дрóзи наростан-
ня і переêристалізації.
ДРУМЛІН,  -а, ч. * р.
дрóмлин, а. drumlin, н.
Drumlin m  — невелиêий
зãладжений ãорб оваль-
ної або витяãнóтої фор-
ми, сêладений льодови-
êовою валóнною ãли-
ною, вісь яêоãо витяãнó-
та в напрямêó рóхó льодо-
виêа.
ДУГОВЕ СИТО,  -оãо,
-а, с. * р. дóãовое сито, а.
arc sieve, sieve-bend; н.
Bogensieb n  — апарат
(ãрохот) для моêрої êла-
сифіêації і зневоднення
зернистоãо матеріалó на
нерóхомій просіювальній
поверхні щілинноãо сита,
яêа має êриволінійнó
формó. Щілини Д.с.
розміщóються перпенди-
êóлярно до потоêó мате-
ріалó. Застосовóється для
зневоднення та знешлам-
лювання дрібних êласів
ê.ê., а таêож для розділе-
ння шламів за êрóпністю
0,5-1 мм. Потіê вихідн-
оãо матеріалó подається ó
верхню частинó Д.с. віл-
ьно (безнапірне Д.с.) або
під напором (напірне
Д.с.). Кривина поверхні
сприяє розділенню мате-
ріалó завдяêи відцен-
тровій сêладовій діючих
сил.

Дрóза êварцó (ãірсьêий 
êришталь).

Рис. Дóãове сито êонстрóêції Heyl 
and Patterson, Inc.  (США): 1 – блоê 
розподілó живлення; 2 – отвір для 
подачі живлення; 3 – обичайêа; 4 – 
жолоб живлення; 5 – óніверсал-
ьний реверсивний механізм; 6 – пі-
дрешітний продóêт; 7 – зневодне-
ний продóêт; 8 – щілинна êарта 

дóãовоãо сита.

Рис. Дóãове сито СДО-1: 1 – над-
ходження пóльпи; 2 – зневоднений 
продóêт; 3 – підрешітна вода.
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ДУДКА,  -и, ж. * р. дóдêа, а. pipe, н. Duckel m, Lichtloch n,
Handsschacht m  — вертиêальна ãірнича виробêа êрóãлоãо
чи овальноãо перерізó (діаметр 0,8-1 м, ãлибина до 20 м),
пройдена з поверхні до êорисної êопалини з метою її роз-
відêи й розробêи. Найбільш доцільна область застосóван-
ня Д. — ãоризонтальні або полоãі поêлади невелиêих рóд-
них ãнізд або лінз.
ДУМПКАР,  -а, ч. * р. дóмпêар, а. dump car, н. Seitenkipper
m  — саморозвантажний ваãон або вантажний залізничний
півваãон, що йоãо êóзов при розвантажóванні нахиляється
в той, чи інший біê пневматичним пристроєм. За допомо-
ãою Д. переміщóють в основномó рóдó чи бóдівельні сипêі
матеріали територією велиêих підприємств. Ванта-
жопідйомність 60-180 т. Інша назва — ваãон-самосêид.

ДУНБЕЙСЬКА ПЛИТА,  -ої, -и, ж. *  — стрóêтóрний
елемент Півн.-Сх. Китаю, сêладчастий фóндамент яêоãо
має палеозойсьêий і доêембрійсьêий віê. Охоплює тер.
Маньчжóрсьêої низовини (рівнина Сóнляо) і хр. Вел. Хінã-
анó. На підмóрівêó майже ãоризонтально заляãають шари
вóлêаноãенно-осадовоãо чохла (потóжність 1-8 êм), сêла-
деноãо ефóзивами, тóфами і óламêовими відêладами
юрсьêої та нижньоêрейдової доби. На Д.п. розташований
нафтоãазоносний бас. Сóнляо.
ДУНДАЗИТ,  -ó, ч. * р. дóндазит, а. dundasite, н. Dundasit
m  — ãідроêсилêарбонат свинцю та алюмінію. Формóла:
Pb2Al4(CO3)4 (OH)8⋅3H2O. Містить (%): PbО — 46; Al2О3 —
21,01; CO2 — 18,14; H2O — 14,85. Синãонія ромбічна. Гóсти-
на 3,25. Тв. 2. Колір білий. Асоціює з êроêоїтом та лімо-
нітом. Виявлений на Тасманії. Знайдений ó соляних родо-
вищах Тіролю. Інша назва дандасит.
ДУНІТ,  -ó, ч. * р. дóнит, а. dunite, н. Dunit m  — маãматич-
на ãірсьêа порода, що сêладається переважно з олівінó
(85-100 %). Яê домішêи містить хроміт і маãнетит. Колір
чорний, темно- й світлозелений. Сер. хім. сêлад (%): SiO2

40,49; ТiO2 0,02; Аl2O3 0,86; Fe2O3 2,84; FeO 5,54; MnO 0,16;
MgO 46,32; CaO 0,70; Na2O 0,10; К2О 0,04; P2O5 0,005; Н2О
2,88. Гóстина Д. 3,28, модóль Юнãа (0,89-1,95)·105 МПа,
модóль зсóвó (0,476-0,706)·105 МПа, êоеф. Пóассона
0,16-0,40. Д. поширені в дóніт-ãарцбóрãітових і дóніт-êл-
інопіроêсенітãабрових êомплеêсах сêладчастих областей,
на платформах — в розшарованих інтрóзіях і êільцевих
лóжно-óльтраосновних êомплеêсах. Класична область
розвитêó Д. — Урал. 
ДУТТЯ,  -…, с. * р. дóтье, а. draught, н. Vergasungsmittel n,
Wind m, Kühlluft f  — 1) Процес подачі ãазоподібних ãазиф-
іêóючих аґентів (дóття) в поêлад ê.ê. при йоãо ãазифіê-
ації. 2) Подавання повітря (êисню) вентиляторами або
êомпресорами в металóрãійні та інші промислові аґреґати.
Сприяє інтенсифіêації фізиêо-хімічних процесів.
ДУТТЬОВА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, -и, ж. * р. дóтьевая
сêважина, а. draught well, н. Luftzufuhrbohrloch n, Bohrloch n
zur Vergasungsmittelzufuhr f; Bohrloch n für die Einleitung f der
Luft f bzw. eines Luft-Wasserdampfgemisches n  — призначена
для подачі ãазоподібних ãазифіêóючих аґентів (дóття) в
поêлад ê.ê. при йоãо ãазифіêації. Діаметр Д.с. вибирають в

залежності від інтенсивності дóття (при дóтті 3-16 тис.
м3/ãод. оптимальний діаметр Д.с. — 250-300 мм). 
ДУЧКА,  -и, ж. * р. дóчêа, а. draw hole; н. Abzugsloch n, Rol-
loch n, Rolle f  — êоротêа вертиêальна або похила виробêа,
призначена для випóсêó відбитої рóди на приймальний ãо-
ризонт. При підземній розробці вóãільних родов. Д. —
сêат, що влаштовóють в заêладеномó виробленомó про-
сторі. 
ДЮКЕР,  -а, ч. * р. дюêер; а. inverted siphon, tunnel; н. Düker
m, Durchlaß m, Unterführung f  — напірний трóбопровід для
транспортóвання рідин або ãазів, що проêладається при
перетині водних перешêод (річоê, озер, водоймищ,
морсьêих аêваторій і ін.), під рóслом річêи, по схилах та
днó ярó, під залізницею чи дороãою. За типом водоймища
розрізняють дюêери річêові, морсьêі та болотні; за хараê-
тером транспортноãо продóêтó — водопровідні, на-
фтопровідні, нафтопродóêтопровідні і ãазопровідні; за
êонстрóêцією — однотрóбні і двотрóбні; êрім тоãо, дюêери
різняться за ãлибиною занóрення ó водó, внóтрішнім тис-
êом, діаметром, видом óêладêи на дні водоймища, êільê-
істю паралельно проêладених трóб, а таêож хараêтером
впливó транспортноãо продóêтó на навêолишнє середови-
ще. В.С.Бойêо.
ДЮМОРТЬЄРИТ,  -ó, ч. * р. дюмортьерит, а. dumortierite,
н. Dumortierit m  — мінерал, боросиліêат алюмінію. Формó-
ла: Al7(BO3)(SiO4)3O3. Al може широêо заміщатися на Fe3+

та Ti4+. Синãонія ромбічна. Волоêнисті або радіально-про-
менисті аґреґати. Тв.7. Гóстина 3,26-3,36. Блисê сêляний.
Прозорий до напівпрозороãо. Колір синій, фіолетовий,
рожевий або зеленóвато-синій. Зóстрічається ó виãляді
вêлючень ó польових шпатах в ґнейсах поблизó Ліонó та
Бьонó (Франція), в пеãматитових дайêах на п-ові Манхет-
тен (шт. Нью-Йорê, а таêож шт. Невада, Каліфорнія,
США), ó Бразилії і на Мадаãасêарі. Виêористовóється при
виробництві висоêосортноãо елеêтротехнічноãо фарфорó.
ДЮНА,  -и, ж. * р. дюна, а. dune, н. Düne f  — паãорб наві-
яноãо вітром пісêó. За êордоном Д. — заãальний термін
для всіх форм рельєфó пісêів, яêі створені діяльністю
вітрó. 
ДЮРЕН,  -ó, ч. * р. дюрен, а. durain, н. Durain m, Düren m 
— петроãрафічна сêладова, маêросêопічно помітний
найбільш матовий інãредієнт, літоãенетичний тип (літ-
отип) вóãілля виêопноãо. Являє собою тверде вóãілля з зер-
нистим або нерівним зломом та неінтенсивним блисêом,
яê правило, містить різні вêлючення тонêодисперсної
мінеральної речовини. Дюрен óтворює шари різної потóж-
ності, а інêоли в ціломó пласти. Щільний, твердий, часто
в'язêий, блисê маслянистий, êолір сірий або сіро-чорний.
За сêладом хараêтеризóється невисоêим (до 30%) вмістом
ãеліфіêованих (ãрóпа вітринітó) і висоêим (понад 70%)
фюзенізованих (ãрóпа інтертинітó) та ліпоїдних (ãрóпа
ліптинітó) міêроêомпонентів. В залежності від перева-
жання тих або інших міêроêомпонентів розрізняють Д.:
споровий, смоляний, êóтиêóловий, фюзено-êсиленовий.
З підвищенням вмістó ãеліфіêованих êомпонентів Д. пе-
реходить в літотипи: êларено-дюрен і дюрено-êларен.
Дюрен — дослівно «твердий». Під міêросêопом виділяється
при товщині понад 50 мêм і визначається яê міêролітотип
— дюрит. 
ДЮРИТ,  -ó, ч. * р. дюрит, а. durite, а. Durit m  — бімац-
еральний міêролітотип, що містить мінімóм 95 % (за
об'ємом) мацералів ãрóпи інертинітó і ліптинітó, êожноãо
з яêих повинно бóти яê мінімóм 5% (за об'ємом).

Рис. Дóмпêар вантажопідйомністю 180 т.
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Термін введений Р. Потоньє (1924). З 1955 р. за ріше-
нням Міжнародноãо êомітетó з петролоãії вóãілля і орãані-
чної речовини (МКПВОР) термін застосовóється для поз-
начення міêролітотипó, що сêладається, в основномó, з
мацералів мацеральних ãрóп інертинітó і ліптинітó. 
Співвідношення мацералів ãрóпи інертинітó і ліпти-

нітó можóть сóттєво варіювати, напр., дюритL і дóритI —
дюрити, баãаті відповідно інертинітовими або ліптиніто-
вими мацералами. Крассидюрит — це дюритL, що містить
велиêó êільêість êрассиспор (спор, що належать до родó
Densosporites в північній півêóлі). Тенюідюрит — це зви-
чайно дюритI, що містить тенюіспори — тонêостінні спо-
ри баãатьох видів. Найчастіше зóстрічаються інертинітові
мацерали êрассидюритó — маêриніт, міêриніт та інерт-
одетриніт, тоді яê семіфюзиніт є основним êомпонентом
тенюідюритів, нерідêо в поєднанні з невелиêою êільêістю
сеêретинітó. Інертинітові мацерали забезпечóють основнó
масó, в яêій вêраплені ліптинітові мацерали. Тенюідюрит
звичайно містить неорãанічні домішêи, типово ãлинисті
мінерали; êрассидóрит є, яê правило, «чистим вóãіллям».
Дюрит, що зóстрічається ó вóãіллі середньої і висоêої стадії
вóãлефіêації, де леãêо розпізнаються при схрещених ніê-
олях ліптинітові êомпоненти, називають метадюреном
(Е.Штах та ін., 1982). Дюрити, що містять міêриніт, мо-
жóть переходити в сапропелеве вóãілля (Е.Штах і ін., 1982).
Гóстина Д. варіює між

1,3 і 1,7 ã/см3 в залежності
від стóпеня вóãлефіêації
вóãілля. У вóãіллі серед-
ньоãо стóпеня вóãлефіê-
ації ãóстина змінюється
зворотно пропорційно
вмістó ліптинітó. Міцність
варіює від 28 до 85 êã/мм2.
Звичайно міцність вища,
ніж ó вітритó і êларитó в
томó ж вóãіллі, але ця відм-
інність меншає із збільше-
нням стóпеня вóãлефіê-
ації. ДюритL має найвищó
міцність і менш схильний
до розтрісêóвання, ніж
вітрит і êларит.
Вихід і сêлад еêстра-

êтів і летêих речовин варі-
юють в залежності від êіл-
ьêості і типó ліптинітових мацералів і вмістó інертинітó
(Вонлес і Маêре, 1934). Заãалом, їх вихід менше, ніж ó
êларитó відповідноãо стóпеня вóãлефіêації.
Про походження дюритó можна сóдити по типó і êіл-

ьêості ліптинітó і êільêості присóтньої ãлинистої речови-
ни (Сміт, 1964). Дюрит, баãатий спорами, імовірно являє
собою ãіпоавтохтонні-алохтонні підводні відêлади (Ді-
ссель, 1992; Штах і ін., 1982) або автохтонний омброãен-
ний торф ó випадêó êрассидюритó (Сміт, 1964). Дюрит,

баãатий інертинітом, міã сформóватися різними шляхами
в залежності від рівнів води ó відêладах торфó. Альãініт ó
дюриті вêазóє на підводне відêладення.
Д. óтворює дюрен і зóстрічається в більш матових час-

тинах êларенó. Д. є типовим для потóжних пластів низьêої
і середньої стадії вóãлефіêації вóãілля. Потóжні паралічні
(прибережні) пласти êам'яновóãільноãо періодó в Європі
можóть містити приблизно 10%, рідше 30% дюритó (Фен-
тон та ін., 1957). У ціломó, дюрит частіше зóстрічається ó
вóãіллі Гондвани і вóãіллі Півн. Америêи êрейдовоãо періодó,
ніж ó вóãіллі північної півêóлі êам'яновóãільноãо періодó.
Вóãілля Гондвани особливо баãате дюритомI (Діссель, 1992;
Марчоні і Калêреóт, 1991; Штах і ін., 1982).
Технолоãічні хараêтеристиêи. Вміст ó дюриті ліптинітó

обóмовлює тенденцію до меншоãо розтрісêóвання, ніж ó
випадêó вітритó і êларитó, і відповідно більшої міцності.
Від вмістó ліптинітó, а таêож потóжності прошарêів дюре-
нó, що зóстрічаються в пласті, залежать êрóпність і хараê-
теристиêи дроблення дюритó. При дробленні дюрит має
тенденцію до êонцентрації в ґранóли êрóпністю > 1 мм.
При збаãаченні з метою одержання надчистоãо вóãілля не-
обхідно видалити літотипи, що містять дюрит, осêільêи
вони можóть хараêтеризóватися висоêим вмістом власної
мінеральної речовини.
У êоêсівномó вóãіллі спіêливість дюритó слабша, ніж ó

вітритó, êларитó і тримацеритó, і залежить від відносних
пропорцій ліптинітó та інертинітó. У шихті для êоêсóван-
ня, що містить бітóминозне вóãілля баãате вітринітом з
низьêим виходом летêих, дюритI може діяти яê розчин-
ниê (Бенедиêт і Томпсон, 1976 р.; Лойсон і ін., 1989 р.), а
таêож перешêоджати розвитêó надмірноãо тисêó в êоê-
совій печі за рахóноê відсóтності óсадêи після êоêсóвання
(Тейлор і ін., 1998 р.).
У вóãіллі середньої стадії вóãлефіêації дюритL ãідроãе-

нізóється леãêо, а дюритI ãірше. Швидêість êонверсії та-
êож залежить від стóпеня оêиснення інертинітових маце-
ралів.
В процесі спалення при рівних óмовах реаêційна здат-

ність дюритó нижча, ніж ó вітритó і êларитó. 
Оêиснюється дюрит поãано. Тенденція до пилоóтво-

рення невисоêа.
Походження слова: durus (лат.) — твердий. Синонім:

опаêовий детрит.
ДЬОГОТЬ,  -ãтю, ч. * р. деãоть, а. tar, н. Teer m  — про-
дóêт сóхої переãонêи деревини, торфó, бóроãо та êам’яно-
ãо вóãілля, сланців тощо. В’язêа бóра або чорна рідина;
сêладна сóміш орãанічних речовин. При сóхій переãонці
вóãілля, торфó та ін. в óмовах невисоêих температóр (500-
600°С) — напівêоêсóванні — óтворюється таê званий пер-
винний дьоãоть. До йоãо сêладó входять (залежно від си-
ровини) парафін, фенол тощо. При êоêсóванні êам’яноãо
вóãілля óтворюється êам’яновóãільна смола. Дьоãоть, óтво-
рюваний при термічній переробці деревини, називають
деревною смолою.

Рис. Дюрит: а) дюрит L; б) дю-
рит І. Вóãілля марêи Г. Львівс-
ьêо-Волинсьêий басейн. Відбите 
світло, імерсія. Шêала 0,02 мм. 

Фото Г.П.Маценêо.
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ЕВАПОРИТИ,  -ів, мн. * р. эвапориты, а. evaporites, н. Eva-
porite m pl  — мінерали, яêі óтворюються внаслідоê випа-
ровóвання розчинів. Е. можóть бóти рідêими (розсоли) і
твердими (осади). Всі водоймища, де óтворюються Е., роз-
ташовані в аридних і напіваридних êліматич. зонах. Осади
в них представлені набором мінералів від важêорозчинних
(хемоãенний êальцит, ãідромаãнезит, ґіпс) до леãêо-
розчинних (ãаліт, астраханіт, мірабіліт, ґлаóберит, еп-
соміт, êарналіт). З виêопних відêладів до Е. належать со-
ляні породи пізньопліоценовоãо віêó, а таêож ті ãалоãенні
відêлади, яêі óтворилися з мор., êонтинентальних і слаб-
êомінералізов. ãідротермальних вод ó процесі підвищення
їх мінералізації сонячним випаровóванням (ãалоãенез). В
Уêраїні евапоритові формації поширені ó девонсьêих
відêладах рифтової зони Дніпровсьêо-Донецьêої западини,
ó пермсьêих відêладах Донецьêої сêладчастої спорóди,
юрсьêих та неоãенових Передêарпатсьêоãо проãинó, неоãе-
нових — Заêарпатсьêоãо проãинó, а таêож ó сóчасних ла-
ãóнних відêладах Сивашó. Вони óтворюють потóжні верс-
тви, що перешаровóються з арãілітами та алевролітами.
Родовища ãалітó розробляють ó Донбасі, Передêарпатті,
на Заêарпатті, ó Присивашші; сóльфатних êалійних солей
— ó Передêарпатті, ґіпсó і анãідритó — на Донбасі. 
ЕВГЕДРАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. эвãедральный, а. euhedral, н.
euhedral, idiomorph  — те ж саме, що й ідіоморфний.
ЕВГЕОСИНКЛІНАЛЬ,  -і, ж. * р. эвãеосинêлиналь, а.
eugeosyncline, н. Eugeosynklinale f  — внóтрішня, найбільш
рóхлива і насичена продóêтами маãматизмó частина
ãеосинêлінальної системи, на відмінó від зовнішніх, менш
рóхливих міоãеосинêлінальних зон (див. міоãеосинê-
ліналь), що примиêають до платформ. Виділена нім. ãео-
лоãом X.Штілле (1940). Е., звичайно, довãасті ó виãляді
лінійних зон і тяãнóться на сотні і тисячі êм. Нижні части-
ни їх стратиãрафіч. розрізó сêладені, яê правило, офіолі-
тами, верхні — óламêовими товщами ґраóваêêовоãо сêла-
дó, флішем, рифоãенними вапняêами, що асоціюють з вóл-
êанічними породами андезитовоãо сêладó. Розвитоê Е. за-
вершóється óтворенням сêладчастих зон з êонтиненталь-
ною êорою. До Е. приóрочені важливі ê.ê.: рóди платини,
хромó, заліза, міді, поліметалів, азбест.
ЕВДІАЛІТ,  -ó, ч. * р. эвдиалит, а. eudialyte, н. Eudialyt m
— мінерал êласó силіêатів, підêласó êільцевих силіêатів.
Силіêат натрію, êальцію, заліза, цирêонію êільцевої бóдо-
ви. Na4(Ca,Fe)2Zr[Si3O9]2. За іншою версією (К.Фрея):
Na4(Ca, Се, Fe2+)2ZrSi6O17(OH, Cl)2. Часто містить домішêó
Y і лантаноїдів (до 7,5%). Сêлад ó %: Na2О — 15,9;  CaО —
10,57; FeО — 5,54; ZrО2 — 14,49; Н2О — 1,91; Сl — 1,04;
SiO2 — 48,63. Колір червоний або рожевий. Синãонія триãо-
нальна. Гóстина 2,74-3,07. Тв. 5,5-6. Кристалічна стрóê-
тóра сóбêарêасна і сóбшарóвата. Форми виділення — зер-
нисті аґреґати, рідше — товстотаблитчасті, êорот-

êостовпчасті або бочêоподібні êристали. Колір рожевий,
рожево-червоний. Напівпрозорий, блисê сêляний. Спай-
ності немає. Крихêий. Типоморфний для аãпаїтових не-
фелінових сієнітів і їх пеãматитів. Рóда цирêонію. Рідê-
існий мінерал лóжних пеãматитів. Породотвірний мінерал
êомплеêсó евдіалітових лóявритів. Родовища Е. є на Коль-
сьêомó п-ові, в Тóві, Ґренландії (Ілімаóсаê), на о. Мада-
ãасêар, в Австралії (шт. Квінсленд), США (шт. Арêанзас).
Виêористовóється в чорній металóрãії (для модифіêації
сталей), ó êераміці та ін.
ЕВКЛАЗ,  -ó, ч. * р. эвêлаз, а. euclase, н. Euklas m  — мін-
ерал підêласó острівних силіêатів, силіêат алюмінію і бери-
лію острівної бóдови, Al2Be2[SiО4]2(OH)2. Містить (%):
Al2О3 — 35,16;  BeО — 17,24; SiО2 — 41,4; Н2О — 6,2. Синãо-
нія моноêлінна. Утворює пластинчасті, таблитчасті, êо-
ротêо- і довãопризматичні êристали, баãаті ãранями;
аґреґати сноповидної і напівсферичної форми. Безбарв-
ний, білий або забарвлений в блаêитний, синій, жовтий,
жовтóвато- або смараãдово-зелений êольори. Прозорий.
Блисê сêляний, на зламі жирний. Тв. 7,5. Гóстина бл. 3,1.
Спайність довершена в одномó напрямі.  Е. — ендоãенний
мінерал. При терті елеêтризóється. Зóстрічається в міарол-
ових порожнинах ґранітних пеãматитів; ó ґрейзенах і ви-
соêотемператóрних êварцових жилах; в альпійсьêих жи-
лах спільно з êристалами адóлярó, êварцó і флюоритó. Ут-
ворення велиêих сêóпчень дрібноêристалічноãо Е.
пов'язано з флюоритизацією, мóсêовітизацією, тóрмаліні-
зацією, хлоритизацією вапняêів і ґранітів. У еêзоãенних
óмовах Е. стійêий, зóстрічається в алмазоносних і золото-
носних пісêах. Прозорий Е. — êоштовний êамінь. Гол. ро-
дов.: Кольсва (Швеція), Альто-Момос (Еêвадор), Кашмір
(Індія), Лóêанãазі (Танзанія), Івеланн (Норвеãія); При-
мор'я, Респóбліêа Саха, Забайêалля, Урал (Росія) та ін. Е.
— один з êомпонентів берилієвих рóд.
ЕВКСЕНІТ,  -ó, ч. * р. эвêсенит, а. euxenite, н. Euxenit m  —
мінерал êласó оêсидів. Сêладний оêсид ітрію, титанó,
танталó, ніобію êоординаційної бóдови. Сêлад широêо
варіює, відповідаючи формóлі АВ2 (О, ОН)6 де А — Y, U,
Са, Се, Тh, Рb, Fe2+, Мg,  Мn; B — Nb, Ti, Та, рідше Fe3+,
Sn. У ãрóпі А переважають рідêісні землі ітрієвої ãрóпи
(18,5-35,5%), а серед них ітрій. У ãрóпі В переважає ніобій.
Мінерал звичайно частêово або повністю метаміêтний.
Синãонія ромбічна, стрóêтóрний тип ферсмітó. Утворює із-
оморфні ряди з поліêразом (ó ãрóпі В переважає Ti), тан-
тевêсенітом (в ãрóпі В переважає Та) і з ферсмітом (в ãрóпі
В переважає Nb, а в ãрóпі А — Са). Виділяється ó виãляді
незавершених êристалів стовпчастоãо і пластинчатоãо
виãлядó. Відомі двійниêи та зростêи. Колір чорний, бóрóва-
то-чорний. У тонêих óламêах просвічóє червоно-бóрим
êольором. Риса жовтóвато-бóра. Блисê алмазний зі смо-
листим відливом. Злам раêовистий. Тв. 5-6. Гóстина
4,5-5,9. Е. — аêцесорний мінерал лóжних ґранітоїдів. Зóстр-
ічається в рідêісноземельних ґранітних пеãматитах (Нор-
веãія). При рóйнóванні ґранітів наãромаджóється в розси-
пах (шт. Айдахо, США). Е. — джерело отримання Nb, Та
та ін. елементів.
ЕВТЕКТИКА,  -и, ж. * р. эвтеêтиêа, а. eutectic, н. Eutekti-
kum n, eutektische Mischung f, eutektisches Gemisch n, eutekti-
scher Punkt m  — тип êристалізації розплавó, яêий сêла-
дається з певних êомпонентів ó співвідношенні, що відпо-
відає найнижчій температóрі їх одночасної êристалізації.
Ця температóра (евтеêтична точêа) завжди бóває нижчою,
ніж температóра êристалізації êожноãо мінералó зоêрема.
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ЕГІРИН, АКМІТ,  -ó, ч. * р. эãирин, аêмит; а. aegirite, aegir-
ine, acmite; н. Ägirin n  — силіêат  натрію і заліза ланцюж-
êової бóдови з ãрóпи моноêлінних піроêсенів. Важливий
породотвірний мінерал лóжних êомплеêсів. Формóла:
NaFe3+[Si2O6]. Домішêи: Са, Мn, Fe2+, Al. Пов’язаний пере-
ходами з авãітом, діопсидом-ãеденберґітом (проміжні
члени рядів еãірин-авãіт, еãірин-діопсид). Утворює тверді
розчини з жадеїтом. Іноді присóтні домішêи Ti, Nb, Zr, V,
Be, таêож Sc (до 100-150 ã/т), Cu, Ni, Co. Сêлад ó % (Є.Ла-
заренêо): Na2О —  13,4; Fe2О3 — 34,6;  SiO2 — 52. Форми
виділень: êоротêо- і довãопризматичні тонêоãолчасті
êристали, радіально-променисті аґреґати (“сонця"), рі-
дше паралельно-жердинисті або сплóтано-волоêнисті
(повстеподібні). Забарвлення від чорноãо і зеленóва-
то-чорноãо до ясêраво-зеленоãо. Іноді майже безбарвні.
Блисê сêляний. Тв. 6-6,5. Гóстина 3,5-3,6. Спайність до-
вершена за призмою. Е. — хараêтерний породоóтворюю-
чий мінерал лóжних порід; особливо часто приóрочений до
польовошпатових і êварц-польовошпатових жил, пеãма-
титів, альбітитів. Зóстрічається в зонах лóжних полево-
шпатових метасоматитів з рідêіснометалічним зрóдені-
нням, а таêож в óраноносних альбітитах, в товщах залізи-
стих êварцитів. Поширений в лóжних породах Уêраїни,
РФ (Хібіни, Урал, Тóва, Прибайêалля), êраїн Сер. Азії,
Сêандинавії, в Канаді, Портóãалії і ін. Потенційне джере-
ло отримання сêандію. Виêористовóється в бóдів.
пром-сті яê деêоративний êамінь. Назва — від імені мор.
велетня Еãіра в сêанд. міфолоãії.
Розрізняють: еãірин-авãіт, еãірин-ãеденберґіт (мінерал, промі-

жний за сêладом між еãірином і ãеденберґітом); еãірин-діопсид
(еãірин-авãіт); еãірин-жадеїт (мінерал, проміжний за сêладом між
еãірином і жадеїтом); еãірин хромистий (різновид еãіринó, яêий
містить до 2 % Cr2O3).
ЕГІРИН-АВГІТ,  -…-ó, ч. * р. эãирин-авãит, а. aegirine-aug-
ite, н. Ägirin-Augit m  — моноêлінний піроêсен сêладó —
(Na, Ca) (Fe3+, Fe2+, Mg, Al)[Si2O6]. Сêлад ó % (з сієнітовоãо
пеãматитó Ільменсьêих ãір): Na2O — 5,34; CaO — 13,40;
Fe2O3 — 13,99; FeO — 7,49; MgO — 5,31; Al2O3 — 2,20; H2O
— 0,71; SiO2 — 50,44. Домішêи: MnO, K2O, TiO2. Утворює
призматичні, іноді велиêі (до 100х35х20 см) êристали.
Спайність ясна. Гóстина 3,40-3,55. Тв. 6. Колір темно-зеле-
ний до чорноãо, жовтóвато-зелений, бóрий. В шліфі зеле-
ний. Хараêтерний мінерал лóжних êомплеêсів. Зóстрічаєт-
ься в сієнітах, сієнітових пеãматитах та лóжних ґранітах.
Розрізняють: еãірин-авãіт цинêовистий (різновид еãірин-авã-

ітó з родов. Франêлін (шт. Нью-Джерсі, США), яêий містить до
8,77 % ZnO).
ЕЖЕКТОР,  -а, ч. * р. эжеê-
тор, а. ejector, air jet; н. Ejek-
tor m, Strahlsaugpumpe f, Aus-
werfer m, Ausstoßer m, Strahl-
gebläse n, Strahlsaugapparat m 
— 1) Стрóминний насос для
відсмоêтóвання (при знач-
номó розрідженні) рідин,
ãазів, пари або сипóчих мас за рахóноê передачі êінетичної
енерãії від робочоãо середовища (що рóхається) до відсмо-
êтóвальноãо. Дія Е. ґрóнтóється на розрідженні, створю-
ваномó в ньомó стрóминою іншої рідини (пари, ãазó), що
швидêо рóхається. Застосовóється в ãірн. промисловості яê
змішóвач, для відсмоêтóвання повітря з ґрóнтових насосів і
для їх запóсêó, відсмоêтóвання води з важêодостóпних
місць, при збаãаченні ê.ê. — яê основний апарат ó стрó-
минних млинах, óстановêах ãлибоêоãо механічноãо зне-
воднення шляхом механічноãо зривó водної плівêи, в

ежеêторній флотації. Е. застосовóються яê змішóвачі
(дисперãатори) промивної води при знесоленні нафти,
відборі низьêонапірноãо ãазó висоêонапірним (ó системі
збирання нафтовоãо ãазó, при дорозробці виснажених ãа-
зових поêладів, на підземних ãазосховищах і т.д.). Відр-
ізняється простою êонстрóêцією. У залежності від
аґреґатноãо станó взаємодіючих середовищ розрізнюють
Е. однаêовофазні (ãазо-, паро- і водострóминні), різн-
офазні (ãазоводяні, водоãазові) і змінної фазності (парор-
ідинні — див. інжеêтор, водопароãазові). Е. сêладається з
робочоãо сопла (насадêи), приймальної êамери, êамери
змішóвання і дифóзора (або розãінної трóбêи). Потіê робо-
чоãо середовища надходить з сопла ó приймальнó êамерó
Е. з велиêою швидêістю, за рахóноê ваêóóмó, що óтво-
рюється, захоплює за собою середовище низьêоãо тисêó.
В êамері змішóвання відбóвається вирівнювання швид-
êостей (тисêó) потоêів середовищ. Потім змішаний потіê
прямóє в дифóзор, де відбóвається перетворення йоãо êін-
етич. енерãії в потенційнó енерãію і швидêісноãо напорó в
статичний, під дією яêоãо здійснюється подальше перем-
іщення сóміші. Переваãи Е. — відсóтність рóхомих частин,
простота êонстрóêції і обслóãовóвання. ККД Е. не пере-
вищóє 30%. 2) Робочий орãан (аератор) ежеêторної фло-
таційної машини, яêий здійснює всмоêтóвання з атмосфе-
ри та дисперãóвання повітря в потоці флотаційної пóльпи,
що надходить до флотаційної êамери через Е. під напо-
ром. В.С.Бойêо, В.С.Білецьêий.
ЕЖЕКЦІЯ,  -ії, ж. * р. эжеêция; а. ejection; н. Ejektion f  —
процес змішóвання двох середовищ (напр., ãазó і води), з
яêих одно, яê транзитний стрóмінь, перебóваючи під тис-
êом, діє на дрóãе, підсмоêтóє і виштовхóє йоãо ó певномó
напрямі. Транзитний стрóмінь óтворюється робочою рід-
иною, що рóхається з велиêою швидêістю.
ЕЙФЕЛЬСЬКИЙ ЯРУС, ЕЙФЕЛЬ,  -оãо, -ó; -ю, ч. * р.
эйфельсêий ярóс, эйфель; а. Eifelian; н. Eifel n, Eifelien n, Eife-
lium n  — нижній ярóс середньоãо відділó девонсьêої систе-
ми. Від ãірсьêоãо масивó Ейфель ó ФРН.
ЕКВАТОР,  -а, ч. * р. эêватор, а. equator, н. Äquator m  —
ãеоãрафічний Е. — лінія перетинó земної êóлі з площи-
ною, що проходить через центр Землі, перпендиêóлярно
до осі її обертання. Всі точêи Е. мають ãеоãрафічнó широ-
тó 0о. Цей Е. називають таêож земним, він ділить Землю
на північнó та південнó півêóлі. Довжина ãеоãрафічноãо Е.
40 075 696 м. Геодезичний Е. — слід від перетинó поверхні
референц-еліпсоїда площиною, яêа проходить через йоãо
центр і розташована перпендиêóлярно до йоãо малої осі.
Небесний Е. — велиêе êоло небесної сфери, яêе лежить ó
площині, перпендиêóлярній до осі світó. Геомаãнітний Е.
— лінія перетинó земної поверхні площиною, яêа прохо-
дить через центр Землі перпендиêóлярно осі її однорідної
намаãніченості. Маãнітний Е. — ãеометричне місце точоê
на земній поверхні, в яêих маãнітне схилення дорівнює 0.
ЕКВІВАЛЕНТ,  -а, ч. * р. эêвивалент, а. еquivalent, н. Äqui-
valent n  — предмет або êільêість, що відповідає ін. пред-
метам або êільêостям, може замінювати або виражати їх.
ЕКВІВАЛЕНТ ТРОТИЛОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. эêвива-
лент тротиловый, а. trinitrotoluene-equivalent,  TNT-equiva-
lent; н. Trotyl-Äquivalent n  — відносна величина, яêа вира-
жає працездатність даної ВР через поêазниê працездат-
ності тротилó. Еталоном вважається тротил з ãóстиною
1,5 ã/см3 і теплотою вибóхó 4186 êДж/êã.
ЕКВІВАЛЕНТНИЙ,  -оãо. * р. эêвивалентный, а. еquiva-
lent, н. äquivalent  — рівносильний, рівнозначний, рівноц-

Рис. Ежеêтор: 1 – сопло; 
2 – êамера змішóвання; 

3 – дифóзор.
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інний, однаêовий за величиною; е.  о б м і н — обмін рівн-
оцінними товарами, предметами, частêами тощо.
ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ДІАМЕТР — діаметр de êóлі рівнов-
елиêої за об’ємом реальномó зернó довільної форми: 

de =1,24(m/д)0,33, мм,
де m — маса зерна, êã; д — ãóстина зерна, êã/м3.
ЕКВІВАЛЕНТНІ ВР,  -их, -…, мн.  — Див. запобіжні ВР.
ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. эêвипотенциальный,
а. еquipotential, н. äquipotential, Äquipotential-, gleichen Poten-
tials  — однаêовий з чимось щодо величини потенціалó; Е
- на  пов ер хня  — поверхня, в óсіх точêах яêої однаêо-
вий потенціал.
ЕКЗАРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. эêзарация, а. exaration, н. Exarati-
on f  — рóйнóвання ã.п. сповзаючим ãлетчерним льодови-
êом. Зоêрема рóйнóвання ложа льодовиêа вмерзлими в лід
óламêами ã.п. Інша назва — льодовиêове виорювання.
ЕКЗО…, * р. эêзо…, а. exo…, н. Exo…  — префіêс, що оз-
начає "зовні", "поза чимось".
ЕКЗОГЕННИЙ,  -оãо. * р. эêзоãенный, а. exogenetic, н. exo-
gen (etisch)  — зóмовлений зовнішніми причинами; яêий
óтворився на земній поверхні й ó верхній частині земної
êори під впливом процесів вивітрювання, діяльності води
й орãанізмів (про мінерал і мінеральний êомплеêс).  Див.
ендоãенні процеси. 
ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ,  -их, -ів, мн. * р. эêзоãенные про-
цессы, а. exogenic processes, exogenous processes; н. exogene
Vorgänge m pl  — ãеолоãічні процеси, що відбóваються на
поверхні Землі та в її приповерхневих шарах (вивітрюван-
ня, денóдація, абразія, ерозія, діяльність льодовиêів, підзе-
мних вод); зóмовлені, ã.ч., енерãією сонячної радіації, си-
лою тяжіння і життєдіяльністю орãанізмів; тісно пов'язані
з ендоãенними процесами. Протилежне — ендоãенні про-
цеси. 
ЕКЗОГЕННІ РОДОВИЩА,  -их, -щ, мн. * р. эêзоãенные
месторождения, а. exogenetic deposits; н. exogene Lagerstätten
f pl  — ãіперãенні родовища, седиментоãенні родовища,
поêлади  êорисних êопалин, пов'язані з древніми і сó-
часними ãеохім. процесами Землі. Утворюються на повер-
хні Землі, в її тонêій верх. частині, що вêлючає ãоризонти
ґрóнтових і частêово пластових підземних вод, на дні боліт,
озер, ріê, морів і оêеанів. Е.р. формóються в резóльтаті ме-
ханіч. і біохім. перетворення і диференціації мінеральних
речовин ендоãенноãо походження. Серед Е.р. розрізнюють
чотири ãенетичні ãрóпи: залишêові, інфільтраційні, роз-
сипні і осадові. Залишêові родовища формóються внасл-
ідоê винесення розчинних мінеральних сполóê із зони
вивітрювання і наêопичення важêорозчинноãо мінерал-
ьноãо залишêó, що створює рóди заліза, ніêелю, марãанцю,
алюмінію. Інфільтраційні родовища виниêають при осад-
женні з підземних вод поверхневоãо походження розчине-
них ó них мінеральних речовин з óтворенням поêладів рóд
óранó, міді, срібла, золота, самородної сірêи. Розсипні родо-
вища створюються при наêопиченні в пóхêих відêладах на
дні ріê і мор. óзбережжя важêих цінних мінералів, до яêих
належать золото, платина, мінерали титанó, вольфрамó,
олова. Осадові родовища óтворюються в процесі осадона-
êопичення на дні морів і êонтинентальних водоймищ, що
формóє поêлади вóãілля, ãорючих сланців, нафти, ãорючоãо
ãазó, солей, фосфоритів, рóд заліза, марãанцю, боêситів,
óранó, міді, а таêож бóд. матеріалів (ґравій, пісоê, ãлина,
вапняê, цементна сировина). 
ЕКЗОГЕОСИНКЛІНАЛЬ,  -і, ж. * р. эêзоãеосинêлиналь, а.
exogeosyncline, deltaexogeosyncline, foredeep; н. Exogeosynkli-

nale f  — проãин теêтонічний, в яêомó наêопичóються
óламêи відêладів, походження яêих пов’язане з розмивом
сóсідньої сêладчастої ãірсьêої спорóди, яêа виниêла в орто-
ãеосинêліналі і розташована поза êратоном. Термін введе-
ний америê. ãеолоãом Дж.М.Кеєм в 1947 р. Часто під Е.
розóміють êрайовий або передовий проãин.
ЕКЗОКЛІВАЖ,  -ó, ч. * р. эêзоêливаж, а. exocleavage, н.
Exoclivage f, Exoschieferung f  — розчленованість ãірсьêих
порід системою тріщин, що óтворилися під впливом зовн-
ішніх, переважно теêтонічних впливів. Е. розташовóється
під різними, яê правило, ãострими, êóтами до площин на-
шарóвання.
ЕКЗОТЕРМІЧНИЙ,  -оãо. * р. эêзотермичный, а. exother-
mal, н. exothermisch  — той, що віддає тепло; Е-н і  р е а ê ц
і ї — хімічні реаêції, під час яêих виділяється тепло (напр.,
ãоріння).
ЕКЕР,  -а, ч. * р. эêêер, а. optical square, prism
square; н. Winkelinstrument n, Rechtwinkelinstru-
ment n, Winkelkreuz n, Winkelmass n  — простий
механічний або оптичний марêшейдерсьêо-
ãеодезичний прилад для побóдови на місц-
евості êóтів величиною 450, 900, 1350. В прaê-
тиці застосовóються металеві (восьмиãран-
ний, циліндричний, êонічний, êóльовий) та
оптичні Е. (одно-, дво-, тридзерêальні, од-
но-, дво-, трипризмові).
ЕКЛІМЕТР,  -а, ч. * р. эêли-
метр, а. clinometer, н. Eklime-
ter n, Neigungsmesser m, Gefäl-
lemesser m  — 1). Портатив-
ний êишеньêовий прилад
для вимірювання êóтів нахи-
лó ліній на земній поверхні й
ó підземних ãірничих вироб-
êах з точністю до 0,25°. Застосовóють еêліметри ã.ч. при
реêоãносцирóвальних роботах. Набóв розповсюдження
еêліметр Брандіса, виãотовлений ó виãляді êрóãлої заêри-
тої êоробêи з односторонньо навантаженим лімбом, аре-
тирним пристроєм для лімба й оãлядовим віêном, сêріпл-
еним з візирною трóбêою прямоêóтноãо перетинó, в зоро-
вий діоптр яêої поміщена відліêова лóпа, а на бічній по-
верхні êоробêи нанесена таблиця ãоризонтальних заêла-
дань довжин, êратних 10 при різних êóтах нахилó (див.
рис.). 2). Сêладова частина ãірничоãо êомпаса, виêонана ó
виãляді маятниêовоãо висêа, яêий ãойдається на шпилі
маãнітної стрілêи, і напівêрóãової шêали, поміщеної óсе-
редині êомпасної êоробêи, або ó виãляді односторонньо
навантаженоãо лімба, вільно підвішеноãо на ãоризонталь-
ній осі. У деяêих типах êомпасів Е. забезпечено аретир-
ним пристосóванням. В.В.Мирний.
ЕКЛОГІТ,  -ó, ч. * р. эêлоãит, а. eclogite, н. Eklogit m  —
êристалічна, ãлибинна метаморфічна або маãматична
ã.п., що сêладається з низьêохромистоãо піроп- альман-
дин- ґросóляровоãо ґранатó і жадеїт-діопсидовоãо êл-
інопіроêсенó (омфацитó). Яê дрóãорядні і аêцесорні мінер-
али зóстрічаються: рóтил, êіаніт, êорóнд, санідин, êоесит,
енстатит, ãрафіт, алмаз, флоãопіт. Стрóêтóра алотрі-
оморфнозерниста, ґранобластова, теêстóра масивна. За
хім. сêладом Е. відповідають базальтам і ãабро. Е. óтворю-
ються в широêомó інтервалі т-р (350-1200 оС), при висо-
êомó (більше 0,75 ГПа) тисêó. Зóстрічаються ó виãляді
êсенолітів в êімберлітах, рідше в базальтах; прошарêів і
лінз ó тілах ґранатових перидотитів; прошарêів і велиêих

Рис. Еêер.

Рис. Еêліметр.
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блоêів ó ґнейсах і міãматитах; спільно з ãлаóêофановими
сланцями. З Е. пов'язані родов. рóтилó, алмазів.
ЕКОЛОГІЯ,  -ії, ж. * р. эêолоãия, а. ecology, н. Ökologie f  —
розділ біолоãії, що вивчає заêономірності взаємовідносин
орãанізмів з середовищем, в яêомó вони живóть, а таêож
орãанізацію і фóнêціонóвання надорãанізмових систем
(попóляцій, видів, біоценозів, біосфери). Основи еêолоãії
яê наóêи почали заêладатися наприêінці XVIII — початêó
ХІХ ст. Термін "еêолоãiя" запровадив ó 1866 р. німецьêий
вчений Е.Геêêель. Розрізняють еêолоãію заãальнó, що до-
сліджóє основні принципи орãанізації і фóнêціонóвання
різних надорãанізмових систем, і спеціальнó, предметом
яêої є вивчення взаємовідносин певних еêолоãічних ãрóп
орãанізмів з навêолишнім середовищем (еêолоãія рослин і
еêолоãія тварин). Крім тоãо, еêолоãію поділяють на аóтеêо-
лоãію і синеêолоãію. Еêолоãія досліджóє проблеми впливó
навêолишньоãо середовища на людинó. Винятêовоãо зна-
чення набóвають еêолоãічні дослідження ó зв'язêó з про-
блемою охорони природи. Еêолоãічно чистими вважа-
ються технолоãічні процеси, виробництва в ціломó, про-
дóêти тощо, яêі не завдають шêідливоãо впливó людсьêо-
мó орãанізмó та довêіллю. В.С.Білецьêий.
ЕКОНОМАЙЗЕР,  -а, ч. * р. эêономайзер; а. economizer; н.
Ekonomiser m, Eko m, Speisewasservorwärmer m, Abgasvor-
wärmer m  — пристрій для підіãрівання води в êотельних
óстановêах, повітря в теплообмінних апаратах або для
реãóлювання сêладó ãорючої сóміші в êарбюраторах дви-
ãóнів.
ЕКОНОМІКА,  -и, ж. * р. эêономиêа, а. economics, economy,
н. Ökonomik f  — 1) Сóêóпність сóспільних відносин ó
сфері виробництва, обмінó і розподілó продóêції. 2) Гос-
подарство даної êраїни або йоãо частина. 3) н. Ökonomie f,
Wirtschaftswissenschaft f — Еêономічна наóêа, яêа вивчає
об'єêтивні заêони та êатеãорії сóспільноãо виробництва,
розподілó, обмінó і споживання; методи і форми орãаніз-
ації та óправління виробництвом; cпецифічні особливості
розвитêó еêономічних відносин в оêремих ãалóзях ãоспо-
дарства, ãосподарство реãіонó тощо (напр., Е. промис-
ловості).
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ,
-…-оãо, -…, с. * р. эêономиêо-математичесêое моделирова-
ние, а. economic and mathematic modelling, н. wirtschaft-
lich-mathematische Simulation f  — математичний опис заêо-
номірностей, притаманних певномó об’єêтó, системі,
процесó, виражених за допомоãою еêономічноãо поêаз-
ниêа — ãрн, ãрн/т та ін. Стосовно ãірничої справи — мате-
матичний опис витрат на проведення та підтримання ви-
робоê, транспортóвання вóãілля, водовідлив, вентиляцію та
ін. з óрахóванням ãірничо-ãеолоãічних, технолоãічних, ча-
сових та інших фаêторів. Е.-м.м. дозволяє зробити пор-
івняння різних варіантів систем розробêи, способів підã-
отовêи та розêриття шахтноãо поля за êільêісним значен-
ням êритерію (частіше за все вираженоãо в ãрн/т) і вибра-
ти найбільш еêономічно виãідний варіант. З іншоãо боêó,
в моделі ó заãальномó виãляді відображені параметри
об’єêта, напр., довжина лави, розмір виїмêовоãо поля та ін.,
що впливають на значення êритерію. Отже, Е.-м.м. доз-
воляє знаходити таêі значення параметра, при яêих зна-
чення êритерію бóде мінімальним (напр., за питомими
витратами), або ж, навпаêи, маêсимальним (напр., за
продóêтивністю праці). Процес моделювання передбачає
вирішення двох завдань: — сêладання (розробêó) самої
моделі; — реалізації моделі, тобто знаходження параметрів

об’єêта (системи),  за яêих фóнêція мети досяãає еêстре-
мальноãо значення. Напр., модель довжини лави в заãаль-
номó випадêó має таêий виãляд:

де: С — êритерій оптимальності, ãрн./т; С1, С2, С3 — пос-
тійні величини, що враховóють витрати на проведення,
підтримання виробоê і транспорт з óрахóванням впливó
різних фаêторів; Ал — добовий видобóтоê вóãілля з лави, т;
lл — довжина лави, м. Знаходження оптимальної довжини
лави — мета реалізації моделі. Д.В.Дорохов.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. эêономи-
чесêая эффеêтивность, а. economic efficiency; н. Wirtschafts-
effektivität f  — співвідношення між отриманими резóльта-
тами (ефеêтом) і витратами на здійснення даноãо технічн-
оãо чи ãосподарсьêоãо рішення.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ
ВКЛАДЕНЬ У ГАЗОНАФТОВИДОБУВНУ ГАЛУЗЬ
ЗАГАЛЬНА (АБСОЛЮТНА),  -ої, -і, -…, -ої (-ої), ж. * р.
эêономичесêая эффеêтивность êапиталовложений в ãазо-
нефтедобывающóю отрасль общая (абсолютная); а. general
(absolute) economic efficiency of capital investment in gas and oil
industry; н. gesamte (absolute) Wirtschaftseffektivität f der
Kapitalinvestitionen f pl in die Erdöl- und Erdgasförderungsin-
dustrie f  — поêазниê, що визначається за формóлою:

Еав = Цп /Кв,
де Цп — середньорічна розрахóнêова цінність, що одер-
жóється за рахóноê введення нових потóжностей вироб-
ництва нафти і ãазó, ãрн; Kв — êапітальні вêладення в бóд-
івництво об’єêтів виробничоãо призначення, ãрн.
Середньорічна розрахóнêова цінність 

Цв = (Зп.ã — Сн) Nн,
де Зп.ã — середньорічний, за період оцінêи ãраничний нор-
матив зведених витрат ó розрахóнêó на одиницю продóê-
ції, ãрн/т; Сн — середньорічна собівартість видобóвання
одиниці продóêції (тонна) з нових свердловин, ãрн/т; Nн —

середньорічний видобóтоê із нових свердловин (по-
тóжність), введених ó даномó періоді, т.
Середньорічна потóжність нових свердловин, введених

ó даномó році

де Nн — річна потóжність нових свердловин ó ріê введення
їх в еêсплóатацію, т; Kз.ó — середньорічний êоефіцієнт зм-
іни потóжності свердловин, частêи одиниці.
Річна потóжність нових нафтоãазових свердловин ó ріê

введення їх в еêсплóатацію:

де  — середньодобовий дебіт нових свердловин, т/добó,
м3/добó; nн — êільêість нових свердловин, виведених ó да-
номó році з бóріння і освоєння; Kе.н — êоефіцієнт еêсплóа-
тації нових свердловин, частêи одиниці.
Середньорічний êоефіцієнт зміни потóжності свердловин:

де K1, K2, K3,...,Kt — êоефіцієнт зміни потóжності нових
свердловин в 1-мó, 2-мó, 3-мó, t-мó році еêсплóатації; дор-
івнюють êоефіцієнтам зміни видобóтêó нафти по перех-
ідномó фондó свердловин, частêи одиниці; Tам — період
оцінêи, що звичайно береться рівним нормативномó
строêó амортизації видобóвних свердловин (15 р.), роêи.

 В.С.Бойêо.

C f lл( )
C1lл
Aл
-----------

C2
lл
------ C3 min,→+ += =

NH NHKЗ.У,=

NH 365qнnнKе.н,=

qн

KП.З
K1 K1K2 K1K2K3 … K1K2…Kt+ + + +

Tам
----------------------------------------------------------------------------------------------------,=



ЕКО — ЕКО 362

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. эêо-
номичесêое стимóлирование, а. economic stimulation, н.
ökonomische (wirtschaftliche) Stimulierung f (Stimulation f)  —
система заходів, що виêористовóє матеріальні засоби з
метою спонóêання óчасниêів до продóêтивної праці для
створення сóспільноãо продóêтó.
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦIОНАЛЬНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ,  -оãо, -…, с. * р. эêономи-
чесêое стимóлирование рациональноãо использования запа-
сов, а. economic stimulation of rational use of resources, н.
ökonomische (wirtschaftliche) Stimulierung f (Stimulation f) der
rationalen Vorratsausnutzung f; ökonomische (wirtschaftliche)
Stimulierung f (Stimulation f) der rationalen Benutzung f der
Vorräte m pl  — сóêóпність орãанізаційно-технічних та еêо-
номічних заходів, яêі забезпечóють оптимальне (або нор-
мативне) з точêи зорó підприємства, підãалóзі, ãалóзі та
ãосподарства в ціломó видобóвання запасів êорисних êопа-
лин з надр при розробці родовищ.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ,  -оãо, -ó, ч. * р. эêономичесêий
эффеêт; а. economic effect; н. Wirtschaftseffekt m, ökonomi-
scher (wirtschaftlicher) Effekt m  — сóмарна еêономія всіх
виробничих ресóрсів (живої праці, êапітальних вêла-
день, інших ресóрсів, а таêож часó), яêó одержóє вироб-
ництво в резóльтаті запровадження наóêово-технічних
заходів, що проявляється остаточно ó збільшенні наці-
ональноãо доходó. Утворення еêономічноãо ефеêтó від
впровадження заходів наóêово-технічноãо проãресó на
підприємствах нафтоãазовоãо êомплеêсó досяãається
при: а) розробці й еêсплóатації нафтових і ãазових родо-
вищ за рахóноê додатêовоãо видобóтêó нафти, що може
бóти досяãнóтий в резóльтаті оптимізації режимó
розробêи об’єêтів і еêсплóатації свердловин; застосó-
вання методів діяння на привибійнó зонó; виêористання
різних способів підтримóвання тисêó; сêорочення вит-
рат часó на проведення підземних і êапітальних ре-
монтів свердловин; підвищення яêості ремонтів; збіл-
ьшення міжремонтноãо періодó роботи свердловин та
іншоãо нафтопромисловоãо обладнання; вдосêонален-
ня процесів збирання, підãотовêи і транспортóвання
нафти, ãазó і води; зменшення втрат ó резóльтаті êорозії;
зниження витрат енерãії, матеріалів, палива; зниження
трóдомістêості продóêції; підвищення фондовіддачі;
зниження êапіталомістêості нафтоãазовидобóвноãо ви-
робництва і т.д.; б) бóдівництві нафтових і ãазових свер-
дловин за рахóноê сêорочення часó вежомонтажних
робіт; сêорочення часó бóріння, êріплення свердловин, їх
випробóвання й освоєння; підвищення яêості бóдівни-
цтва свердловин; еêономії матеріалів, палива, енерãії;
сêорочення потреби в бóровомó обладнанні; збільшення
міжремонтних періодів роботи обладнання; підвище-
ння продóêтивності праці бóрових бриãад; підвищення
фондовіддачі; зниження êапіталомістêості бóрових
робіт; оптимізації режимів бóріння свердловин; підв-
ищення яêості розêриття продóêтивних пластів і т.д.;
в) проведенні ãеофізичних досліджень ó свердловинах за
рахóноê підвищення яêості, надійності та продóêтив-
ності ãеофізичної апаратóри; вдосêоналення технолоãії
ãеофізичних досліджень; вдосêоналення методиê інте-
рпретації ãеофізичних досліджень; сêорочення витрат
матеріальних ресóрсів і т.д.; ã) маãістральномó транс-
портóванні нафти і ãазó за рахóноê сêорочення витрат
елеêтроенерãії внаслідоê виêористання нових техноло-
ãій переêачóвання нафти і ãазó; виêористання продóê-

тивніших переêачóвальних аґреґатів; зменшення втрат
нафти і ãазó при переêачóванні; сêорочення чисель-
ності персоналó в резóльтаті підвищення рівня автома-
тизації й óправління процесом переêачóвання; збіл-
ьшення строêó слóжби лінійної частини маãістральних
нафто- і ãазопроводів за рахóноê антиêорозійноãо за-
хистó; підвищення надійності маãістральних нафтопро-
водів внаслідоê виêористання нових матеріалів і облад-
нання; підвищення пропóсêної здатності маãістрал-
ьних нафтоãазопроводів; зниження витрат на матеріали,
паливо, енерãію і т.д.
Рішення про доцільність впровадження êонêретно-

ãо заходó приймається на основі оцінêи еêономічноãо
ефеêтó, що визначається на річний обсяã виробництва,
і виêористання нововведення в розрахóнêовомó році. У
праêтиці розрахóнêів визначають ефеêт трьох видів:
еêономічний ефеêт очіêóваний, плановий та фаêтич-
ний. В.С.Бойêо.
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВТРАТ КОРИСНОЇ КОПА-
ЛИНИ (КОРИСНОГО КОМПОНЕНТА),  -их, -ів, -…, мн.
* р. эêономичесêие последствия потерь полезноãо исêопае-
моãо (полезноãо êомпонента), а. economic consequences of
mineral resources (component) losses, н. ökonomische Folgen n
der Verluste m pl) des nutzbaren Minerals n (der nutzbaren Kom-
ponente f)  — величина еêономічних збитêів або ефеêтó,
що виêлиêаний зміною повноти видобóвання êорисних êо-
палин з надр при їх видобóтêó та переробці на діючих і
проеêтованих ãірничих підприємствах.
ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПОКАЗНИК,  -…, -а, ч. * р.
эêономичесêоãо эффеêта поêазатель; а. economic effect in-
dex; н. Nutzeffektskennziffer f  — перевищення вартісної оці-
нêи резóльтатів над вартісною оцінêою сóêóпних витрат
ресóрсів за весь строê здійснення заходó:

,

де Eз t — еêономічний ефеêт заходів наóêово-технічноãо
проãресó за розрахóнêовий період; Pз t — вартісна оцінêа
резóльтатів здійснення заходів за розрахóнêовий період;
Вз t — вартісна оцінêа витрат на здійснення заходó наóêо-
во-технічноãо проãресó за розрахóнêовий період.
При вартісній оцінці резóльтатів і витрат заходó можливі два

основних випадêи:
а) виêористання заходó дає змоãó одержати додатêовий видо-

бóтоê нафти, ãазó і продóêтів їх переробêи. При цьомó вартісна
оцінêа резóльтатів являє собою оцінêó виробленої продóêції в
оптових цінах; 
б) виêористання заходó змінює еêономічні поêазниêи існó-

ючоãо виробництва. В цьомó випадêó вартісна оцінêа резóльтатів
при постійних обсяãах êінцевої продóêції виражається в зміні
витрат на її виробництво. При різних обсяãах êінцевої продóêції
вартісна оцінêа резóльтатів повинна, êрім зміни витрат, враховó-
вати зміни обсяãó продóêції в оптових цінах.
Вартісна оцінêа резóльтатів визначається яê сóма основних

(Pзto) і сóпóтніх (Pзtс) резóльтатів:

.

Вартісна оцінêа основних резóльтатів заходів визначається:
а) для нових засобів праці тривалоãо виêористання, яêщо їх

застосóвання дає змоãó одержати продóêцію, виробництво яêої
вже існóючими способами бóло неможливе:

 ,

де Цt — ціна одиниці продóêції, що виробляється з допомоãою
нових засобів праці в t-мó році; At — обсяã застосóвання нових за-
собів праці в t-мó році; Пt — продóêтивність засобів праці в t-мó
році;

зtзtзt BPE −=

зtcзtoзtc PPP +=

tttзto ПАЦP =
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б) для нових предметів праці, яêщо їх виêористання дає змоãó
одержати продóêцію, виробництво яêої вже існóючими способа-
ми бóло неможливе:

де Уt — витрати предметів праці на одиницю продóêції, що ви-
робляється з їх виêористанням в t-мó році;
в) для нових предметів і засобів праці довãотривалоãо виêо-

ристання, виêористання яêих в обсязі At змінює еêономічні по-
êазниêи існóючоãо виробництва продóêції:

де  — зміни обсяãó продóêції, що випóсêається в t-мó

році;  — зміни êапітальних вêладень, пов’язаних з виêо-

ристанням нових предметів і засобів праці в t-мó році;  —
зміни поточних витрат на виробництво продóêції в t-мó році.
Вартісна оцінêа сóпóтніх резóльтатів вêлючає додатêові еêо-

номічні резóльтати в різних ãалóзях ãосподарства, а таêож еêо-
номічні оцінêи соціальних і еêолоãічних наслідêів реалізації за-
ходів наóêово-технічноãо проãресó.
Соціальні і еêолоãічні резóльтати здійснюваних заходів визна-

чаються за величиною відхилення їх соціальних й еêолоãічних
поêазниêів від встановлених ó централізованомó порядêó норма-
тивів:

де Pзtс — вартісна оцінêа соціальних і еêолоãічних резóльтатів зді-
йснення заходів в t-мó році; Pit — величина оêремоãо резóльтатó
(в натóральномó вимірі) з врахóванням масштабó йоãо впровад-
ження в t-мó році; ait — вартісна оцінêа одиниці оêремоãо резóль-
татó в t-мó році; n — êільêість поêазниêів, що враховóються.
Розрахóноê вартісної оцінêи різночасних резóльтатів і витрат

проводиться з обов’язêовим їх зведенням до єдиноãо, для всіх ва-
ріантів заходів, моментó часó — розрахóнêовоãо роêó.
Для зведення різночасних витрат і резóльтатів до розрахóнêо-

воãо роêó виêористовóють êоефіцієнт зведення:

,

де Eн — норматив зведення різночасових витрат і резóльтатів,
яêий чисельно дорівнює нормативó ефеêтивності êапітальних
вêладень Eн=0,1; tр — розрахóнêовий ріê; ti — ріê, витрати і ре-
зóльтати êотроãо зводяться до розрахóнêовоãо роêó.
Тоді вартісна оцінêа резóльтатів за розрахóнêовий період виз-

начається таê:

де Pt — вартісна оцінêа резóльтатів в t-мó році розрахóнêовоãо пе-
ріодó; tп — початêовий ріê розрахóнêовоãо періодó (початêовим
роêом вважається ріê початêó фінансóвання робіт зі здійсненням
заходів, вêлючаючи проведення наóêових досліджень); tê — êінц-
евий ріê розрахóнêовоãо періодó; визначається нормативними
строêами слóжби створюваних засобів праці (з врахóванням їх
моральноãо зносó).
Витрати (Вн.п) на впровадження нових технічних рішень за

розрахóнêовий період вêлючають витрати при виробництві (Ввр) і
при виêористанні продóêції (Ввн) без врахóвання витрат на її при-
дбання:

Витрати на виробництво (виêористання) продóêції розрахо-
вóється однаêово:

де Ввр — величина витрат óсіх ресóрсів в t-мó році (вêлючаючи
витрати на одержання сóпóтніх резóльтатів); С твр — поточні вит-
рати при виробництві (виêористанні) продóêції в t-мó році без
врахóвання амортизаційних відрахóвань на реновацію; Ktвр — од-
ночасові витрати при виробництві (виêористанні) продóêції в

t-мó році; Фtз — залишêова вартість (ліêвідаційне сальдо) основ-
них фондів, ó t-мó році.
Поточні витрати — витрати підприємства, яêі пов’язані з йоãо

виробничою діяльністю — виробництвом продóêції, виêонанням
робіт, наданням послóã. До сêладó поточних витрат (Сtвр) вêлюча-
ються витрати, яêі визначаються зãідно зі запровадженим ó ãалó-
зях порядêом êальêóлювання собівартості продóêції. На ранніх
стадіях розробêи і проеêтóвання нової техніêи, êоли відсóтня
êонêретна звітна і нормативна інформація, для розрахóнêів по-
точних витрат ó виробництві можóть виêористовóватись різні
óзаãальнені методи êальêóлювання (метод питомих поêазниêів,
аґреґатний, бальний метод та ін.). При цьомó в розрахóнêах слід
враховóвати стрóêтóрó витрат і нормативи, що виêористовóються
при виробництві аналоãічної продóêції на діючих підприємствах
з передовою технолоãією і оснащених проãресивним обладнан-
ням. Передвиробничі витрати — частина одноразових витрат, що
пов’язані з підãотовêою та освоєнням виробництва, орãанізацією
робіт для випóсêó нової продóêції, запровадженням проãресивної
технолоãії, освоєнням нових підприємств, виробництв, цехів та
аґреґатів (пóсêові витрати). Сюди належать таêож витрати на пі-
дãотовчі роботи ó видобóвній промисловості та ін.
Передвиробничі витрати враховóються повністю в сêладі од-

норазових витрат ó тих випадêах, êоли резóльтати передвиробни-
чої роботи виêористовóються при реалізації й інших заходів наó-
êово-технічноãо проãресó, то на даний захід слід відносити
тільêи частинó передвиробничих витрат, що встановлюється еêс-
пертним шляхом.
Залишêова вартість основних фондів — це та частина вартості

основних фондів, яêó ще не віднесено на витрати для виãотов-
лення продóêції, виêонання роботи чи надання послóã. Залиш-
êова вартість основних фондів Фtз визначається яê різниця між
початêовою вартістю основних фондів і величиною амортизаці-
йних відрахóвань для них на êінець розрахóнêовоãо періодó. Для
основних фондів, яêі вибóвають ó році, берóть їх ліêвідаційнó
вартість.
Для заходів наóêово-технічноãо проãресó, що хараêтеризó-

ються стабільністю техніêо-еêономічних поêазниêів (обсяãи ви-
робництва, поêазниêи яêості і резóльтати) по роêах розрахóнêо-
воãо періодó, розрахóноê еêономічноãо ефеêтó проводиться за
формóлою:

де Pр — незмінна за роêами розрахóнêовоãо періодó вартісна оці-
нêа резóльтатів, вêлючаючи основні і сóпóтні резóльтати; Вр —
незмінні за роêами розрахóнêовоãо періодó витрати на реаліз-
ацію заходів:

де С — річні поточні витрати при виêористанні продóêції (без
врахóвання амортизаційних відчислень на реновацію); Kр — нор-
ма реновації продóêції, що визначається з врахóванням фаêтора
часó; Ен — норматив зведення різночасових витрат і резóльтатів
(Ен=0,1); K — одноразові витрати при виêористанні продóêції (ó
випадêó їх розподілó в часі вони зводяться до розрахóнêовоãо ро-
êó).
Розрахóноê за цією формóлою слід проводити в томó випадêó,

êоли на стадії техніêо-еêономічне обґрóнтóвання невідома ди-
наміêа резóльтатів витрат, а таêож для порівняння варіантів при
óмові збіãання в часі початêó виробництва. В решті випадêів слід
врахóвати фаêтор часó.
При виборі êращоãо заходó з різних варіантів таêим вважаєть-

ся варіант, для яêоãо величина еêономічноãо ефеêтó маêсималь-
на або за óмови рівності êорисноãо резóльтатó витрати на йоãо
реалізацію мінімальні. В.С.Бойêо.
ЕКРАНОВАНІ ПОКЛАДИ (НАФТИ, ГАЗУ),  -их, -ів, мн.
* р. эêранированные залежи (нефти, ãаза), а. screened (oil,
gas) pools; н. abgeschirmte Erdöllager n pl  — поêлади,  óтво-
рення яêих зóмовлене наявністю пастоê еêранованоãо ти-
пó (див. пастêа нафти і ãазó). Еêранами є малопрониêні
породи: ãлини, солі, інтрóзивні та ін. Еêранóвання виниêає
внаслідоê диз’юнêтивноãо теêтоніч. порóшення, незãідн-
оãо стратиãрафіч. переêриття пласта-êолеêтора або різêої
зміни літолоãічних відмін порід. Різновидами Е.п. є êозир-
êові поêлади та рóêавоподібні (шнóрêові). До Е.п. відн-
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осять таêож нафтові поêлади, “запечатані” продóêтами
оêиснення нафти — мальтами, асфальтами і ін.
ЕКРАНУВАННЯ,  -…, с. * р. эêранирование, а. screening, н.
Abschirmen n, Abschirmung f, Schirmwirkung f  — 1) Захист
апаратів, приладів, машин від зовнішніх впливів (найчаст-
іше елеêтричноãо, маãнітноãо та елеêтромаãнітноãо
полів). 2) Переêриття родовищ ê.ê. малопрониêними поро-
дами. Див. еêрановані поêлади, êозирêові поêлади.
ЕКС... ,   р. эêс..., а. ex…, н. Ex…  — префіêс, що означає
відоêремлений, рóх доãори, позбавлення, звільнення, зм-
інó яêості, завершення. У сêладних словах означає таêож
"êолишній".
ЕКСГАЛЯЦІЇ,  -ій, мн. * р. эêсãаляции, а. exhalation, н. Ex-
halationen f pl  — виділення ãазів, пов’язане з діючими вóл-
êанами або з маãмою, яêа знаходиться на деяêій ãлибині.
ЕКСГАУСТЕР,  -а, ч. * р. эêсãаóстер, а. exhauster, н. Exhau-
stor m, Saugzuggebläse n  — пристрій для відсмоêтóвання
(при невелиêомó розрідженні) ãазів і леãêих матеріалів
(твердих частиноê, завислих ó потоці повітря). Еêсãаóсте-
ром підсилюють тяãó за топêами, видаляють шêідливі ãази
тощо. Див. ваêóóм-насос.
ЕКСКАВАТОР,  -а, ч. *
р. эêсêаватор, а. excava-
tor, excavating machine; н.
Bagger m, Exkavator m  —
самохідна землерийна
машина для виймання та
переміщення м’яêоãо
ґрóнтó, ãірсьêої породи
тощо. Ідея створення
землерийних машин на-
лежить Леонардо да
Вінчі, яêий на початêó
XVI ст. запропонóвав
схемó Е.-драґлайна. Е. —
найбільш поширений
тип виймально-вантаж-
них машин, що еêсплóа-
тóються на відêритих
розробêах родов. ê.ê. За
принципом дії Е. поділ-
яються на машини циêлі-
чної дії (одноêовшевий
Е, драґлайн, ãідравл-
ічний Е.) і безперервної
дії (баãатоêовшевий Е.,
роторний Е., фрезерний
Е. Констрóêтивно Е.

сêладаються з робочоãо, ходовоãо, силовоãо обладнання,
механізмів їх привода і óправління, допоміжноãо облад-
нання, платформи з рамою, надбóдови і êóзова. За еêс-
плóатаційним призначенням і родом роботи існóючі типи
Е. êласифіêóють на êар'єрні, розêривні, видобóвні, бóд-
івельні і т.п.; за типом ходовоãо обладнання — ãóсеничні,
êроêóючі, пневмоêолісні і рейêові, плавóчі; за родом си-
ловоãо обладнання — елеêтричні, дизельні, ãідравлічні,
êомбіновані. В Уêраїні Е. виãотовляються на Донецьêомó
машинобóд. з-ді та на Новоêраматорсьêомó машинобóд-
івномó з-ді (НКМЗ). Тільêи еêсêаватори НКМЗ виêонó-
ють ó êраїнах СНД до 50% землерийних робіт. Див. еêсêа-
ватор баãатоêовшевий, баштовий еêсêаватор, еêсêаватор
ланцюãовий, еêсêаватор одноêовшевий, еêсêаватор фрезер-
ний, драґлайн, ãідравлічний еêсêаватор, роторний еêсêава-
тор, êомпаêтний роторний еêсêаватор. А.Ю. Дриженêо.
ЕКСКАВАТОР БАГАТОКОВШЕВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. эê-
сêаватор мноãоêовшовый, а. multi-bucket excavator; н. Mehr-
gefässbagger m, Eimerkettenbagger m  — виймально-наван-
тажóвальна машина безперервної дії з ланцюãовим або
роторним робочим орãаном (відповідно ланцюãовий та
роторний еêсêаватори). Еêсêавація породи здійснюється
êовшами, послідовно розташованими на несêінченномó
ланцюзі або на роторномó êолесі. Навантаження породи в
засоби транспортó виêонóється з розвантажóвальної êон-
солі або через спеціальний навантажóвальний пристрій. У
залежності від хараêтерó рóхó робочоãо орãанó Е.б. бóва-
ють: подовжньоãо, поперечноãо  і радіальноãо êопання.
На відêритих ãірн. розробêах перев. застосовóються лан-
цюãові і роторні Е.б. поперечноãо і радіальноãо êопання.
Ці еêсêаватори найбільш ефеêтивно виêористовóються
на однотипних роботах велиêоãо обсяãó, зосереджених в
одномó місці або на протяжних дільницях з відносно
м'яêими ãірсьêими породами. Е.б. подовжньоãо êопання
(фрезерні, траншейні) призначені для видобóтêó вóãілля,
бóд. траншей для підземних êомóніêацій, ãазопроводів та
ін., а таêож  іриãаційних спорóд ó породах до IV êатеãорії
вêлючно і ґрóнтах з ãлибиною промерзання до 1,5 м. 
ЕКСКАВАТОР БАШТОВИЙ,  -а, -оãо, ч.  — Див. башто-
вий еêсêаватор.
ЕКСКАВАТОР ЛАН-
ЦЮГОВИЙ,  -а, -оãо,
ч. * р. эêсêаватор цеп-
ной, а. chain bucket ex-
cavator; н. Kettenbagger
m  — самохідна ãірнича
машина безперервної
дії з виêонавчим орãа-
ном ó виãляді несêі-
нченноãо ланцюãа з
заêріпленими на ньо-
мó êовшами. Виêо-
нóється на залізничн-
омó, ãóсеничномó або
êроêóючомó ходó з по-
воротною або непово-
ротною платформою. Призначений для проведення роз-
êривних або видобóвних робіт верх. і ниж. черпанням ó
породах або вóãіллі невисоêої міцності при т-рі до -35°С,
розробêи виїмоê (êаналів) з видаленням породи ó відвал
або навантаження ãірничої маси ó трансп. засіб безпере-
рвної або циêлічної дії. Ковші Е.л. (від 20 до 60 шт.) êрі-
пляться на пальцях до шарнірів ланоê несêінченноãо лан-

Роторний еêсêаватор на вóãільн-
омó êар’єрі (США).

Рис. Схема безтранспортної відро-
бêи з застосóванням êроêóючоãо 

еêсêаватора.

Рис. Ланцюãовий еêсêаватор попе-
речноãо êопання.

Рис. Схема баштовоãо еêсêаватора: 1, 2 – машинна і опорна 
башти; 3, 6, 8 – відповідно несóчий, розвантажóвальний і тя-
ãовий êанати; 4 – êаретêа; 5 – êівш; 7 – балансир; 9, 13 – по-
родний та вóãільний бóнêери; 10 – êонвеєр; 11, 14 – поліспаст і 

лебідêа; 12 – привід лебідêи; 15 – ваãонетêа; 
16 – ходова частина.

Рис. Схеми ланцюãових баãатоêовшових 
еêсêаваторів: а – відвальний поворотний; 
б – спарений двопортальний; 1 – рама; 2 
– направляючі; 3 – êовші; 4 – êорпóс; 5 – 

ребро жорстêості; 6 – поліспаст.
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цюãа, яêий переміщається ведóчими зірêами по êатêах і
направляючих êовшової рами; нижня ãілêа ланцюãа за-
вжди рóхається до еêсêаватора, відділяючи êовшами по-
родó від вибою і транспортóючи її до місця розвантаження,
розташованоãо біля ведóчих зіроê. Порода з êовшів, яêі
оãинають ведóчі зірêи, висипається або на приймальний
стіл, яêий обертається, або на перевантажóвальний êон-
веєр, яêі передають її в бóнêер або на відвальний êонвеєр.
Ківшева рама і відвальна стріла підвішóються, яê пра-
вило, до металоêонстрóêцій, яêі мають індивідóальні êон-
солі противаã. Сóчасні Е.л. мають продóêтивність від
36-73 м3/ãод. до 8-15 тис. м3/ãод. Вони виêористовóються
на êар'єрах нерóдних бóдматеріалів при розробці ãлин,

пісêó, ãравію і талих ґрóнтів та ін. Е.л. êомпонóються за
шістьма принциповими схемами (рис.).
ЕКСКАВАТОР ОДНОКОВШЕВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. эêс-
êаватор одноêовшовый, а. power shovel,  backhoe, dragline; н.
Löffelbagger m, Eingefäßbagger m  — самохідна повнопово-
ротна виймально-вантажна машина з виêонавчим орãа-
ном ó виãляді êовша. Е.о. сêладається з робочоãо, механі-
чноãо, ходовоãо і силовоãо обладнання, механізмів óправ-
ління, платформи з рамою, надбóдови і êóзовів.
Виêонóються на ãóсеничномó, êроêóючомó (тільêи
драґлайни з êовшом містêістю понад 4 м3) або пнев-
моêолісномó (ã.ч. машини з êовшами містêістю до 0,8 м3)
ходó з елеêтрич., елеêтроãідравліч. або ін. приводом. Робо-
чий циêл сêладається з чотирьох послідовних операцій:
наповнення êовша (черпання), переміщення йоãо до

місця розвантаження (транспортóвання), розвантаження і
переміщення порожньоãо êовша до місця черпання для
відтворення новоãо циêлó. Внаслідоê цьоãо Е.о. наз. ма-
шинами циêлічної дії. У поняття Е.о. вêлючають дві ãрóпи
еêсêаваторів, що відрізняються способом зв'язêó йоãо ви-
êонавчоãо орãанó (êовша) з поворотною платформою
(стрілою): з  ж о р с т ê и м   (пряма лопата, зворотна лопа-
та) і  ã н ó ч ê и м  зв'язêом (драґлайн). У свою черãó êожна
ãрóпа в залежності від видó робочоãо обладнання і приз-
начення поділяється на типи. Існóючі типи Е.о. êласифі-
êóють за призначенням і видом роботи, що виêонóється,
видом робочоãо, ходовоãо і силовоãо обладнання, містê-
істю êовша. В Уêраїні розвинóте виробництво яê êар’єр-
них еêсêаваторів-лопат, таê і драґлайнів. А.Ю.Дриженêо.
ЕКСКАВАТОР РОТОРНИЙ,  -а, -оãо, ч.  — Див. ро-
торний еêсêаватор.
ЕКСКАВАТОР ФРЕЗЕРНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. эêсêаватор
фрезерный, а. milling excavator; н. Fräsbagger m, Fräserbagger
m  — землерийна машина, призначена для розробêи щіл-
ьних і мерзлих ã.п. шарами з поверхні масивó. Е.ф. рóйнóє
ã.п.  фрезерним робочим орãаном, вантажить її на êонвеєр
і передає через розвантажóвальнó êонсоль ó трансп. засо-
би під час своãо рóхó по фронтó робіт. Фреза являє собою
ãоризонтально розташованó циліндричнó êонстрóêцію
шир. до 3,5 м з різцями. При обертанні фрези різці рóйнó-
ють масив на ãлиб. 0,1-0,35 м. Продóêтивність Е.ф.
100-2500 т/ãод. Еêсêаватор обладнаний приладами для
êонтролю товщини шарó, що розробляється, і величини
прошарêів, що дозволяє ефеêтивно виêористати йоãо для
селеêтивної виїмêи.
ЕКСКАВАТОРНИЙ ВІДВАЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. эêсêава-
торный отвал, а. excavator dump; н. Baggerkippe f  — насип
з пóстих порід або неêондиційних рóд, що створюється еê-
сêаваторами при відêритій розробці родов. ê.ê. Е.в. роз-
ташовóють на бортó êар'єрó на відстані, що забезпечóє
ефеêтивність і безпеêó роботи (1-2 êм). 

Рис. Схеми êомпоновêи ланцюãових еêсêаваторів параметрич-
ноãо рядó: повноповоротних на рейêах верхньоãо і нижньоãо 
черпання з розвантаженням через бóнêер на нижній рамі (а), 
через êонсольний поворотний êонвеєр (б), на ãóсеничномó ходó з 
повноповоротними óрівноваженними êонсольними êонвеєрами 
(в,ã), і êонсольними відвалоóтворюючими стрілами (д), з роз-

вантажóвальним мостом (е).

Рис. Схеми óніверсальноãо одноêовшовоãо еêсêаватора з різним 
робочим обладнанням: а – з прямою лопатою – для розробêи 

ґрóнтó вище рівня бази еêсêаватора; б – зі зворотною лопатою 
– для розробêи ґрóнтó (траншей та êотлованів) нижче рівня 
бази еêсêаватора; в – з ґрейфером – для êолодязів, вóзьêих і 

ãлибоêих êотлованів, навантаження та розвантаження сипêих 
матеріалів; ã – з драґлайном – для розробêи ґрóнтó нижче рівня 
бази еêсêаватора; д – зі спеціальним пристроєм для êорчóвання 
пеньêів; е – з êопром – для забивêи паль; ж – з дизель-молотом 
– для дроблення замерзлоãо ґрóнтó; з, і – з êрановим обладнан-

ням – для перевантажóвальних та монтажних робіт.
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ЕКСКАВАЦІЯ,  -ії, ж. * р. эêсêавация, а. excavation, н.
Baggern n, Ausbaggerung f, Baggerung f, Aushub m  — техно-
лоãічний процес відоêремлення ãірн. маси ã.п. або ê.ê. від
масивó або навалó, що здійснюється шляхом впроваджен-
ня в ньоãо виêонавчоãо орãанó машини, яêий при цьомó
наповнюється породою. Виêонóється еêсêаваторами,
бóльдозерами, сêреперами, навантажóвачами êар’єрними.
Е. застосовóється при підземномó і відêритомó видобóтêó
ê.ê., при виêонанні земляних робіт, спорóдженні êаналів і
дамб та ін. Е. сêельних порід здійснюється тільêи після їх
попередньоãо розпóшення вибóховим способом. Основ-
ним поêазниêом, що хараêтеризóє процес Е., є питомий
опір êопанню, на величинó яêоãо впливають фізиêо-ме-
ханічні хараêтеристиêи ґрóнтів, тип землерийної маши-
ни, êонстрóêція і параметри робочоãо орãанó і порядоê
відробêи вибою. Коеф. Е. Ке являє собою відношення êо-
еф. наповнення êовша еêсêаватора до êоеф. розпóшення
породи в êовші. Для одноêовшевих еêсêаваторів Ке = 0,55
-0,8, для роторних Ке = 0,65-0,9, для ланцюãових Ке =
0,8-1,35. Вдосêоналення  процесó  Е. поляãає в застосó-
ванні нетрадиційних способів рóйнóвання ã.п. (лазерни-
ми óстановêами, термомеханіч. і ін. êомбінов. робочими
орãанами), більш широêоãо виêористання при Е. сил ãрав-
ітації і ін.  А.Ю.Дриженêо.
ЕКСОЛЮЦІЯ,  -ії, ж. * р. эêсолюция, а. exsolution, н. Exso-
lution f  — розпад твердоãо розчинó.
ЕКСПЕРИМЕНТ,  -ó, ч. * р. эêсперимент, а. experiment, н.
Experiment n, Test m, Versuch m  — 1) Спроба, дослід. 2)
Форма пізнання об'єêтивної дійсності, один з основних
методів наóêовоãо дослідження, в яêомó вивчення явищ
відбóвається в доцільно вибраних або штóчно створених
óмовах, що забезпечóють появó тих процесів, спостере-
ження яêих необхідне для встановлення заêономірних
зв’язêів між явищами. Розрізняють пасивний та аêтивний
Е. В сóчасних еêспериментальних дослідженнях техноло-
ãічних процесів широêо застосовóється планóвання еêспе-
риментó.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. эêспериментальный,
а. experimental, н. experimentell  — той, що ґрóнтóється на
досліді, спостереженні, резóльтатах еêспериментó.
ЕКСПЕРТ,  -а, ч. * р. эêсперт, а. expert, н. Experte m,
Sachverständiger m, Gutacher m  — фахівець, яêий здійснює
еêспертизó.
ЕКСПЕРТИЗА,  -и, ж. * р. эêспертиза, а. examination, н.
Expertise f, Begutachtung f, Gutachten n, Gutachtung f  — роз-
ãляд, дослідження еêспертом-фахівцем яêихось справ,
питань, що потребóють спеціальних знань ó ãалóзі наóêи,
техніêи і т.і.
ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК МЕТОДИ,  -…, -ів, мн. * р. эêс-
пертных оценоê методы, а. methods of expert estimation, Del-
phi technique; н. Methodern f pl der Begutachtungsschätzungen f
pl  — один з основних êласів методів наóêово-технічноãо
проãнозóвання, яêий ґрóнтóється на припóщенні, що на
основі дóмоê еêспертів можна збóдóвати адеêватнó модель
майбóтньоãо розвитêó об’єêта проãнозóвання. Відпра-
вною інформацією при цьомó є дóмêа спеціалістів, яêі
займаються дослідженнями й розробêами в проãнозо-
ваній ãалóзі. Е.о.м. поділяють на індивідóальні та êолеê-
тивні. Перші бóвають двох типів: оцінêа типó “інтерв’ю”
та аналітичні (найпоширеніші з останніх — морфолоãічні
— виявлення різних варіантів поведінêи об’єêта проãно-
зóвання та метод сêладання аналітичних оãлядів). Серед
êолеêтивних методів розрізняють: метод êомісії, метод

віднесеної оцінêи та дельфійсьêий метод. Метод  êом -
і с і ї   передбачає проведення ãрóпою еêспертів дисêóсії
для вироблення заã. дóмêи щодо майбóтньої поведінêи
проãнозованих об’єêтів. Недоліê цьоãо метода — ін-
ерційність (êонсервативність) поãлядів еêспертів щодо
проãнозованої поведінêи об’єêта. Цих вад можна частêо-
во позбóтися шляхом  в і д н е с е н о ї  оцінêи, або методó
“мозêовоãо штóрмó”. Більш досêоналим методом êолеê-
тивної оцінêи є  д е л ь ф і й с ь ê и й  метод. Він передба-
чає відмовó від прямих êолеêтивних обãоворень. Дебати
заміняють проãрамою індивідóальних опитóвань, яêі
здебільшоãо проводять ó формі таблиць еêспертної оці-
нêи. Відповіді еêспертів óзаãальнюють і передають їм на-
зад (іноді разом з новою інформацією про об’єêт), після
чоãо еêсперти óточнюють свої відповіді. Таêó процедóрó
повторюють êільêа разів, поêи не досяãають прийнятної
збіжності всіх висловлених дóмоê. Оцінêи Е.о.м., яê пра-
вило, перетворюють на êільêіснó формó. Настóпним ета-
пом розвитêó Е.о.м. є метод “п р о ã н о з о в а н о ã о   ã р а
ф а”. Сóть йоãо поляãає в побóдові на основі еêспертних
оціноê і настóпноãо аналізó моделі сêладної мережі взає-
мозв’язêів, яêі виниêають під час розв’язóвання перспеê-
тивних наóêово-техн. проблем. При цьомó забезпечóється
можливість формóвання баãатьох різних варіантів наóêо-
во-техн. розвитêó, êожний з яêих ó перспеêтиві веде до
досяãнення мети розвитêó проãнозованоãо об’єêта (ãа-
лóзі, сфери тощо). Настóпний аналіз моделі дає змоãó виз-
начити оптимальні (за певними êритеріями) шляхи до-
сяãнення мети. В.С.Білецьêий.
ЕКСПЛОЗІЯ,  -ії, ж. * р. эêсплозия, а. explosion, explosive
activity, н. Explosion f, Vulkanexplosion f  — переважно вибó-
хове вóлêанічне виверження, що звичайно сóпровод-
жóється виêидами велиêої êільêості піроêластичноãо ма-
теріалó, óламêів лави, порід стіноê êанальної частини вóл-
êанів і ãазоподібних речовин. Виниêає, êоли внóтр. маã-
матичний тисê перевершóє міцність поêрівлі воãнища
вóлêанó. Хараêтер виêидó залежить від в'язêості маãми. У
рідêої маãми рівень Е. розташовóється ãлибоêо в êаналі, і
ãази, що вириваються з попелом, об'єднóються в стрóмінь,
спрямований вертиêально вãорó. У випадêó з в'язêою маã-
мою рівень Е. знаходиться поблизó поверхні, і сила óдарó
ãазів, що вибóхають, розподіляється ó всіх напрямах вãорó
і вбіê. Швидêість поширення хмар, що виниêають при Е.,
і хмар з сóміші твердих, рідêих і ãазоподібних маãматоãен-
них речовин досяãає сотень м/с, а на ó вóлêанах сóпóтниêа
Юпітера Іо 1000 м/с.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ РОДОВИЩА
КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ,  -ої, -ії, -…, ж. * р. эêсплóата-
ционная ãеометризация месторождения полезноãо исêопае-
моãо, а. exploitation geometrization of mineral deposits, н. Explo-
itationsgeometrisation f der Lagerstätte f pl  — моделювання
(ãрафічне, аналітичне, цифрове) родовища êомплеêсним
виêористанням інформації, отриманої при розвідці,
розробці та з óрахóванням технолоãічних вимоã еêсплóа-
тації родовища.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА РОЗВІДКА,  -ої, -и, ж. * р. эêсплóа-
тационная разведêа, а. mining exploration, mining prospecting;
н. Abbauerkundung f  — найбільш детальна стадія ãеоло-
ãо-розвідóвальних робіт, що проводяться в процесі
розробêи родовища. Планóється і здійснюється спільно з
планами розвитêó ãірничих робіт, випереджаючи очисні
роботи і, яê правило, поєднóється ó часі з проходêою ãірн-
ичо-підãотовчих виробоê. Осн. завдання Е.р. — óточнення
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отриманих при детальній розвідці даних про морфолоãію,
êонтóри поширення, внóтр. бóдовó тіл ê.ê., сêлад і технол.
властивості ê.ê., ãідроãеол. і ãірничо-ãеол. óмови розроб-
êи на еêсплóатаційних ãоризонтах, що розêриваються, по-
верхах, óстóпах, дільницях. Резóльтати Е.р. виêористовó-
ються для óточнення схем і проеêтних рішень по підã-
отовці тіл ê.ê. до відробêи, для визначення і обліêó вели-
чин підãотовлених і ãотових до виїмêи запасів, поточноãо
(річноãо) і оперативноãо (êвартальноãо, місячноãо, добо-
воãо) планóвання видобóтêó ê.ê., встановлення розмірів
фаêтич. видобóтêó, втрат і розóбожóвання, а таêож для
êонтролю за повнотою і яêістю виêористання надр.  Крім
тоãо, на основі резóльтатів Е.р. забезпечóють приріст за-
пасів êорисної êопалини шляхом виявлення нових поêладів
та переведенням запасів ó більш висоêі êатеãорії; виявля-
ють ãірнично-ãеолоãічні óмови розробêи оêремих діляноê
шахтноãо (êар’єрноãо) поля та ін.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. эêсплóатация; а. exploitation;
operation, running; н. Ausbeutung f, Betrieb m, Nutzbarmachung
f, Ausnutzung f  — в ãірництві — систематичне виêористан-
ня людиною родовищ êорисних êопалин, промисловоãо
óстатêóвання, засобів транспортó.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО ОБ’ЄКТА РОЗРОБКИ
ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВА,  -ії, …, -ої, ж. (від франц.
exploitation, від лат. explico  — розãортаю; від ãаз; від лат.
objectus — предмет) * р. опытно-промышленная эêсплóата-
ция ãазовоãо объеêта разработêи; а. trial and commercial ex-
ploitation of a gas field; н. Betriebsprobeförderung f des Erdgas-
abbauobjektes  — присêорений метод освоєння родовищ,
яêий передбачає введення їх в розробêó і припинення
розвідóвальноãо бóріння на ранній стадії розвідêи (до за-
твердження запасів в ДКЗ), з дорозвідêою поêладів ó про-
цесі еêсплóатації родовища.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО РОДОВИЩА БЕЗКОМ-
ПРЕСОРНА, ,  -ії, …, -ої, ж.  — Див. безêомпресорна еêс-
плóатація ãазовоãо родовища. 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОДОВИЩА,  -ії, -…, ж. * р. эêсплóа-
тация месторождения, а. exploitation of a deposit, н. Ausbeu-
tung f der Lagerstätte f pl  — видобóвання êорисної êопалини
з надр з метою її подальшоãо виêористання. Та саме, що
розробêа родовища êорисної êопалини.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ГАЗЛІФТНА,  -ії, -...,
-ої, ж. * р. эêсплóатация сêважин ãазлифтная; а. gas-lift ex-
ploitation of wells; н. Gasliftlagerstättenabbau m  — еêсплóата-
ція свердловин, êоли піднімання рідини на поверхню здій-
снюється з допомоãою стиснóтоãо ãазó. Див. ãазліфт.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ГЛИБИННОНАСОС-
НА,  -ії, -..., -ої, ж. * р. эêсплóатация сêважин ãлóбиннона-
сосная; а. exploitation of wells with well pumps, deep-pumping
exploitation of wells; н. Tiefpumpenbetrieb m  — еêсплóатація
свердловин, êоли піднімання рідини на поверхню здій-
снюється ãлибиннонасосними (напр., штанãовонасосни-
ми) óстатêованнями. Див. ãлибиннонасосний видобóтоê. 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ЕРЛІФТНА,  -ії, -...,
-ої, ж. * р. эêсплóатация сêважин эрлифтная; а. airlift ex-
ploitation of wells; н. Airliftförderung f  — ãазліфтна еêсплóа-
тація свердловин, êоли піднімання рідини на поверхню
здійснюється з допомоãою стиснóтоãо повітря. Див. ãазл-
іфт, ерліфт, ерліфтний підйом.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН КОМПРЕСОРНА,
-ії, -..., -ої, ж. * р. эêсплóатация сêважин êомпрессорная; а.
compressor exploitation of wells; н. Liftförderung f, Kompressor-
förderung f  — ãазліфтна еêсплóатація свердловин, êоли під-

німання рідини на поверхню відбóвається під дією стис-
нóтоãо на êомпресорній станції ãазó. Див. ãазліфт, êомпре-
сорна еêсплóатація ãазовоãо родовища. 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ПЕРІОДИЧНА,  -ії,
-..., -ої, ж.   — Див. періодична еêсплóатація свердловин.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ФОНТАННА,  -ії, -...,
-ої, ж. * р. эêсплóатация сêважин фонтанная; а. flow exploi-
tation of wells, spouter exploitation; н. eruptive Förderung f,
Eruptivförderung f  — еêсплóатація свердловин, êоли піднім-
ання рідини на поверхню відбóвається під дією природної
пластової енерãії. Див. фонтанний видобóтоê нафти, фон-
танóвання.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СВЕРДЛОВИНИ,  -ії, -..., ж. * р. эêс-
плóатация сêважины; а. well exploitation, well recovery; н.
Förderung f von Sonden f pl — процес піднімання з вибою
свердловини на поверхню заданої êільêості рідини чи ãазó.
ЕКСПОНЕНЦІЙНА (ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНА) ФУНКЦІЯ,
-ої (-ої), -ії, ж. р. эêспоненциальная фóнêция, а. exponential
function, н. Exponentialfunktion f  — фóнêція видó ó = аx, де а
— стале число (додатне, але не дорівнює одиниці). Інша
назва — п о ê а з н и ê о в а  ф ó н ê ц і я. 
ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ,  -…-ó, ч. * р. эêспресс-анализ, а. rapid
analysis, spot check, proximate analysis; н. Expreßanalyse, Sch-
nellanalyse f, Schnellbestimmung f  — сóêóпність методів
êільêісноãо аналізó, що дають змоãó швидêо êонтролюва-
ти певний виробничий чи технолоãічний процес. Напр.,
при збаãаченні ê.ê. відсадêою — оперативне розшарóвання
проби продóêтó відсадêи ó важêій рідині для визначення
величини втрат леãêих фраêцій ó відходах і прийняття
рішення щодо êориãóвання технолоãічноãо режимó відса-
дêи. Для вóãілля êам’яноãо  Е.-а. проводять з виêористан-
ням розчинів хлористоãо цинêó ãóстиною 1500-1800 êã/м3,
для антрацитó — 1800-2000 êã/м3. Див. таêож нейтронний
ãамма-метод, пиломір.
ЕКСТЕНСИВНИЙ,  -оãо. * р. эêстенсивный, а. extensive, н.
extensiv  — пов'язаний з êільêісним (а не яêісним) збіл-
ьшенням, розширенням, поширенням. Протилежне —
інтенсивний.
ЕКСТЕРНІДИ,  -нід, мн. * р. эêстерниды, а. externides, sec-
ondary arc; н. Externiden pl  — зовнішня частина ороãенічн-
оãо поясó, найближча до êратонó або форландó. Яê прави-
ло, це міоãеосинêліналь на ранніх фазах її розвитêó. Під час
ороãенезó піддається êрайовим деформаціям (сêладчас-
тості та óтворенню насóвів). 
ЕКСТРА,  * р. эêстра, а. extra, prime quality, н. extra, extra-
fein  — найвищий стóпінь яêості; вищий від заãальнопри-
йнятих норм або зразêів.
ЕКСТРА...,  * р. эêстра..., а. extra…, н. Extra…  — пре-
фіêс, що означає надмірність, винятêовість, розташóван-
ня поза чимось.
ЕКСТРАГУВАННЯ,  -…, с. * р. эêстраãирование, а. extrac-
tion, н. Extrahieren n, Extraktion f, Ausziehen n, Ausziehung f 
— дія, власне розділення сóміші речовин на сêладові час-
тини за допомоãою розчинниêа, в яêомó вони розчиня-
ються неоднаêово. Механізм Е. ó заãальномó випадêó
вêлючає прониêнення еêстраґента в пори твердоãо мате-
ріалó, розчинення цільовоãо êомпонента, перенесення
речовини, що еêстраãóється, з ãлибини твердої частини до
поверхні розділó фаз (молеêóлярна дифóзія); перенесення
речовини від поверхні розділó фаз в об'єм еêстраґента
(êонвеêтивна дифóзія). Швидêість Е. визначається рóші-
йною силою процесó, сóмарним опором на всіх стадіях,
співвідношенням маси еêстраґента і рідини ó твердій фазі
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(ãідромодóлем). При збільшенні ãідромодóля зростає
рóшійна сила Е., але одночасно óтрóднюється і дорожчає
подальше виділення цільовоãо êомпонента. Перемішóва-
ння (механічне, з виêористанням псевдозрідження і ін.)
присêорює êонвеêційнó дифóзію, але не впливає на
швидêість мол. дифóзії. Еêстраґент повинен леãêо реãе-
нерóватися, бóти селеêтивним, порівняно дешевим. Та-
êим вимоãам відповідають вода, етанол, бензин, бензол,
ацетон, розчини êислот, солей і лóãів. На ефеêтивність Е.
впливає спосіб підãотовêи сировини (подрібнення або ґра-
нóлювання), що забезпечóє необхіднó формó, розміри і
дисперсний сêлад частиноê, а таêож зволоження, тер-
мохім. і ін. види обробêи, що поліпшóють дифóзні і ме-
ханічні властивості твердоãо матеріалó. Е. здійснюється в
спец. апаратах — еêстраêторах. Процес Е. може протіê-
ати в нерóхомомó шарі твердоãо матеріалó, рóхомомó або
псевдозрідженомó шарі. Е. виêористовóється для вилó-
чення сполóê рідêісних металів, óранó з рóд та ін. Див. еêс-
траêція.
ЕКСТРАҐЕНТ,  -ó, ч. * р. эêстраãент, а. extractant, extract-
ing agent; н. Extraktionsmittel n  — вибірêовий розчинниê
для вилóчення оêремих êомпонентів з рідêих сóмішей (на-
пр., водних розчинів). Осн. вимоãи до Е.: висоêий êоеф.
дії,  висоêа селеêтивність, низьêа розчинність ó воді, хім.
стійêість, велиêа т-ра спалахó, нетоêсичність (див. еêс-
траêція). Розрізнюють êислі (еêстраãóють за êатіонообм-
інним механізмом), лóжні (еêстраãóють за аніонообмін-
ним механізмом) і нейтральні (еêстраãóють за рахóноê
сольватації) Е. Кислі Е. — êарбонові ê-ти, нафтенові
ê-ти, фосфорорãанічні ê-ти, сóльфоêислоти, феноли, êислі
хелатні аґенти, напр., оêсіми. Лóжні Е. — солі четвертин-
них амонієвих основ, первинних, вторинних і третинних
висоêомол. амінів. Нейтральні Е. — фосфорорãанічні спо-
лóêи, сóльфоêсиди, фосфіноêсиди, спирти, êетони, аль-
деãіди. Е. широêо  застосовóються в ãідрометалóрãії.
ЕКСТРАКТ,  -ó, ч. * р. эêстраêт, а. extract, н. Extrakt m,
Auszug m  — 1) Зãóщена водна, спиртова або ефірна витяж-
êа з рослинних чи тваринних тêанин, речовини. 2) Стис-
лий виêлад яêоãось творó, доêóмента тощо.
ЕКСТРАКТИВНИЙ,  -оãо, * р. эêстраêтивный, а. extract-
able, extractible, н. extraktiv  — 1) Той, що стосóється еêс-
траêції. 2) Той, що має властивості еêстраêтó. 3) Е — н і
р е ч о в и н и — орãанічні небілêові речовини, яêі містят-
ься в тваринних і рослинних тêанинах і яêі можна одер-
жати еêстраêцією за допомоãою êиплячої води.
ЕКСТРАКТОР,  -а, ч. * р. эêстраêтор, а. extractor, extrac-
tion unit, extraction apparatus; н. Extraktor m, Extrakteur m,
Auszieher m, Extrakrionsapparat m  — апарат для розділення
рідêих або твердих речовин за допомоãою селеêтивних
розчинниêів (еêстраґентів). У залежності від взаємноãо
напрямó рóхó фаз розрізнюють Е. прямотечійні, про-
титечійні та зі змішаним рóхом. Процес може проходити в
нерóхомомó, рóхомомó або псевдозрідженомó шарі твер-
доãо матеріалó. Е. бóвають періодичної та безперервної
дії. Останні представлені êолонними апаратами,
змішóвачами-відстійниêами і відцентровими апаратами. 
ЕКСТРАКЦІЯ,  -ії, ж. * р. эêстраêция, а. extraction; н. Ex-
traktion n, Ausziehung f  — спосіб розділення сóміші ре-
човин на сêладові частини за допомоãою розчинниêа, в
яêомó вони розчиняються неоднаêово. Резóльтат еêстра-
ãóвання. Е. базóється на різниці êоефіцієнтів розподілó рі-
зних речовин між двома фазами: двома рідинами, яêі не
змішóються, рідиною та твердим тілом, рідиною та ãазом.

Е. виêористовóється в ãідрометалóрãії і технолоãії рідê-
існих металів для вилóчення і очищення Cu, Ni, Та, Co,
Мо, Re, Th, Mn, Hf і ін., в óрановій пром-сті для отриман-
ня і êонцентрóвання óранó та переробêи радіоаêтивних
відходів, а таêож ó нафтопереробці. Е. вêлючає стадію
змішóвання початêовоãо розчинó з еêстраґентом, стадію
механіч. розділення (розшарóвання) двох фаз — еêстра-
êтó, збаãаченоãо êомпонентом, що вилóчається, і залиш-
êó початêовоãо розчинó (рафінатó); видалення еêстраґен-
тó з обох фаз і йоãо реґенерацію з метою повторноãо виêо-
ристання. Звичайно еêстраêт є орãаніч. розчином, а раф-
інат — водним. Е. — масообмінний процес, яêий êільê-
існо хараêтеризóється êоеф. розподілó — відношенням
рівноважних êонцентрацій êомпонента, що вилóчається ó
водній і орãанічній фазах відповідно. Швидêість процесó
Е. визначається різницею між рівноважною і робочою
êонцентраціями êомпонента, що вилóчається в еêстраêт.
Розрізнюють йонообмінний, сольватаційний і змішаний
механізми Е. Процес Е. проводять ó спец. апаратах —
еêстраêторах. Для протитечійної баãатостóпінчастої Е.
хараêтерна висоêа міра вилóчення цільовоãо êомпонента
— понад 99%. Рееêстраêція забезпечóється зміною стóпе-
ня оêиснення і êоординаційноãо числа атомів металів, рН
водної фази, т-ри та ін. чинниêів. 
ЕКСТРАКЦІЯ ГАЗОВА,  -ії, -ої, ж. * р. эêстраêция ãазо-
вая; а. gas extraction; н. Gasextraktion f  — селеêтивне вилó-
чення рідêих êомпонентів сóмішей ó фазó стисненоãо над-
êритичноãо ãазó (СО2, етан та ін.), що відбóвається завдя-
êи різêомó зростанню розчинності біля êритичної точêи.
ЕКСТРАКЦІЯ РІДИННА,  -ії, -ої, ж. * р. эêстраêция
жидêостная; а. liquid extraction; н. Flüssigkeitsextraktion f  —
вибірêове вилóчення êомпонентів розчинó в оêремий роз-
чинниê, що знаходиться в êонтаêті та може містити еêс-
траêтивний аґент; êільêісною хараêтеристиêою процесó
є êоефіцієнт розподілó — відношення рівноважних êон-
центрацій речовини ó фазах.
ЕКСТРАПОЛЮВАТИ,  * р. эêстраполировать, а. extrapo-
late, н. extrapolieren  — поширювати висновêи, одержані
щодо однієї частини яêоїсь системи на іншó частинó тієї
самої системи.
ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. эêстраполяция, а. extrapo-
lation, н. Extrapolation f  — наближене знаходження за ря-
дом даних значень фóнêції інших її значень, що містяться
поза цим рядом.
ЕКСТРЕМУМ,  -а, ч. * р. эêстремóм, а. extremum, н. Extre-
mum n  — найбільше та найменше значення  фóнêції. Розр-
ізняють Е. лоêальний — Е. в деяêомó довільно маломó
оêолі даної точêи, і Е. ãлобальний — Е. в óсій розãлядó-
ваній області значень фóнêцій.
ЕКСТРУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн.  —
Див. ефóзивні ãірсьêі породи.
ЕКСТРУЗІЯ,  -ії, ж. * р. эêстрóзия, а. extrusion, н. Extrusi-
on f  — 1) Тип вóлêаніч. виверження, при яêомó в'язêа лава
(андезитовоãо, дацитовоãо, ріолітовоãо сêладів) видав-
люється або виштовхóється на деннó поверхню, óтворюю-
чи над ãирлом вóлêана êóполи. 2) Обробêа (продавлюван-
ням êрізь формóючі пристрої) матеріалів тисêом, що ство-
рюється спеціальними пресами. Методом Е. можóть ґра-
нóлюватися різноманітні матеріали, напр., ãлинисті відх-
оди збаãачення ê.ê.
ЕКСУДАЦІЯ,  -ії, ж. * р. эêссóдация, а. exudation, н. Exsu-
dation f  — виділення рідêих êомпонентів із вибóхових ре-
човин, що відбóвається внаслідоê неправильноãо зберіãа-
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ння або виãотовлення їх. Зоêрема проявляється ó нітрое-
фірових ВР — при їх зберіãанні виділяються рідêі нітрое-
фіри (нітроãліцерин, нітроãліêоль). Це підвищóє небезпе-
êó передчасноãо вибóхó ВР від óдарó або тертя. Див. роз-
шарóвання сипêих ВР.
ЕКСЦЕНТРИК,  -а, ч. * р. эêсцентриê, а. eccentric, cam; н.
Exzenter m, Exzenterscheibe f  — дисê або інша деталь, вісь
обертання яêоãо не збіãається з йоãо ãеометричною віссю.
Виêористовóється в ряді пристроїв. Див. насос еêсцентри-
êовий.
ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ,  -ó, ч. * р. эêсцентриситет, а. eccen-
tricity, excentricity; н. Exzentrizität f, Außermittigkeit f  — 1) ма-
тем. Відношення віддалі між довільною точêою êривої
дрóãоãо порядêó (еліпса, ãіперболи, параболи) та її фоêó-
сом до віддалі між тією самою точêою і диреêтрисою. Е.
еліпса менший за 1, параболи — дорівнює 1, ãіперболи —
більший за 1. 2) тех. Віддаль між віссю обертання еêсцен-
триêа і йоãо центром. 3) Відхилення від центра.
ЕЛАСТОМЕР,  -ó, ч. * р. эластомер; а. elastomer; н. Elasto-
mer n, Elast m  — полімер з висоêоеластичними властивостя-
ми в широêомó температóрномó діапазоні (ґóма, êаóчóêи).
ЕЛЕВАТОР,  -а, ч. * р.
элеватор, а. elevator, н.
Elevator m, Becherwerk n,
Aufzug m, Gestängeanheber
m  — 1) Машина для без-
перервноãо переміщення
вантажів ó вертиêальній
або êрóтопохилій (понад
60о) до ãоризонтó площині
ó êовшах, що заêріплені з
певним êроêом на безê-
інечних ланцюãах або стр-
ічці. Область виêористан-
ня Е. в ãірн. пром-сті  —
міжповерхове транспор-
тóвання дрібно- і серед-
ньоãрóдêових, зернистих
і пилоподібних вантажів на поверхні шахт і на збаãач.
ф-êах. Ковшеві Е. (осн. тип Е. в ãірн. пром-сті) застосовó-
ють для транспортóвання сипêих вантажів, люльêові —
штóчних  вантажів. Е. з щілинними êовшами застосовóють
в аґреґаті з відсаджóвальними машинами або баґер-зóмп-
фами для транспортóвання і одночасноãо зневоднювання
дренóванням осілих продóêтів (важêих продóêтів відса-
дêи). Констрóêція Е. вêлючає тяãовий орãан (два ланцюãи
або стрічêа), до яêих приêріплені трансп. посóдини. Не-
сêінченний тяãовий орãан оãинає óêріплені на метало-
êонстрóêції приводні і натяжні зірочêи або барабани. За-
вантаження посóдин Е. здійснюється в йоãо нижній час-
тині — черевиêó, в яêий вантаж подається живильниêом
або по похиломó лотêó. Розвантажóються посóдини при
переході через верх. зірочêи або барабан. При цьомó ван-
таж направляється в розвантажóвальний патрóбоê і далі
йде в бóнêер або ін. трансп. засоби. Знаходять широêе за-
стосóвання збезводнюючі Е., в процесі підйомó яêими
зволожених вантажів відбóвається видалення води через
отвори в êовшах. Швидêість переміщення ланцюãів Е.
0,4-2,0 м/с. Містêість êовшів Е. 1,5-140 дм3, продóê-
тивність Е. 20-250 м3/ãод.,  висота підйомó 50-75 м. 2)
Пристрій (частина торфодобóвної óстановêи), по яêомó
переміщóється торфова маса. 3) Сталевий хомóт для пі-
дхоплення трóб або шланã під час спóсêання їх ó нафтовó

свердловинó. 4) Пристосóвання для з'єднання бóрильної êо-
лони або оêремої свічêи з механізмом, що здійснює спóсê і
підйом бóровоãо інстрóмента. Розрізнюють таêі типи Е.:
вертлюжні пробêи, що застосовóються з леãêими бóрови-
ми станêами, фарштóли — для нафт. бóріння, êільцеві Е. —
для спец. робіт ó свердловинах і напівавтоматичні Е. Верт-
люжні пробêи з’єднóються з трóбами за допомоãою різ-
ьби, фарштóли надіваються на трóбó і підхоплюють її під
замêове з'єднання. Кільцеві Е. мають êорпóс з виїмêою,
спорядженою вистóпами, яêі входять ó проріз замêовоãо
або ніпельноãо з'єднання і сприймають масó інстрóмента.
Найбільш перспеêтивні напівавтоматичні Е., що надів-
аються на трóбó врóчнó і від’єднóються від свічêи автома-
тично при óстановці на свічниê. О.А.Золотêо, В.С.Білец-
ьêий, В.С.Бойêо.
ЕЛЕВАТОРНЕ КОЛЕСО — обертовий пристрій ó виãляді
вертиêальноãо або похилоãо êолеса з щілястими полиця-
ми або êарманами для вивантаження важêоãо продóêтó з
важêосередовищноãо êолісноãо сепаратора і одночасноãо
йоãо дренóвання.
ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. элеêтризация, н. electrizati-
on, electrification; н. Elektrisierung f  — надання тілó елеêт-
риêи, зарядження елеêтриêою. Е. ã.п., яêі мають низьêó
елеêтропровідність, ó процесі видобóтêó, транспортóван-
ня, подрібнення, сóшêи може сóттєво впливати на хід тех-
нолоãічних процесів, а таêож бóти причиною пожеж та виб-
óхів. У зв’язêó з цим вивчення і врахóвання Е. твердих та
рідêих аерозолей дóже важливе для рядó промислових пі-
дприємств, зоêрема ãірничих, де основний продóêт, сиро-
вина чи відходи виробництва містять тонêодисперсні ре-
човини, пил. Е. твердих і рідêих матеріалів обóмовлена ме-
ханічними, фізичними, хімічними або фізиêо-хімічними
процесами: êонтаêтною передачею зарядó, індóêцією за-
рядó, порóшенням нерóхомоãо êонтаêтó різнорідних тіл
(розривно-êонтаêтовий заряд), зітêненням (балоелеêт-
ричний заряд), трибоелеêтризацією, емісією або захоп-
ленням елеêтронів та йонів. Пиловий потіê завжди ство-
рює елеêтричне поле, величина і знаê яêоãо залежать від
баãатьох фаêторів. В основі Е. рідин і розчинів лежать про-
цеси, пов’язані з óтворенням подвійноãо елеêтричноãо
шарó (ПЕШ) на поверхні поділó фаз “ãаз-рідина”. Е. має
місце в óсіх випадêах, êоли відбóвається розрив ПЕШ. У
процесі Е. рідини при розбризêóванні велиêе значення ма-
ють явища, пов’язані з адсорбцією йонів з об’ємó рідини і
повітря. Заряд êрапель прямо пропорційний їх радіóсó.
Елеêтростатичні заряди ґенерóються при рóсі рідини по
трóбах, перемішóванні, зливі, фільтрації і розбризêóванні,
томó при проведенні цих операцій для попередження виб-
óхів і пожеж необхідно виêонóвати спеціальні заходи (за-
землення, добавêа антистатиêів тощо). Ефеêт Е. поси-
люється при переробці в’язêих рідин (полімерів, нафти,
нафтопродóêтів, êлеїв тощо), а таêож сóмішей рідин. У
помольних аґреґатах, апаратах з псевдозрідженим ша-
ром, пневмотранспортних óстановêах в резóльтаті Е. час-
тинêи матеріалó налипають на стінêи і створюють тов-
стий та міцний шар, що приводить до порóшення техно-
лоãічноãо процесó. Елеêтростатична сêладова адãезійних
сил для тонêодисперсних діелеêтриêів перевищóє моле-
êóлярнó. Теорія і праêтиêа поêазóє, що елеêтростатичні
сили треба враховóвати при розрахóнêó двофазних по-
тоêів з частинêами менше 20 мêм. Вибóхи і пожежі,
виêлиêані Е., мають таêі першопричини: ісêровий розряд
з зарядженоãо діелеêтричноãо матеріалó; розряд з розряд-

Рис. Елеватор з ланцюãовим (а) і 
стрічêовим (б) тяãовим орãаном: 
1 – тяãовий орãан; 2 – êівш; 3 – 
барабан; 4 – черевиê (башмаê).
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женоãо металевоãо незаземленоãо предмета; розряд з лю-
дини на заземлений предмет. Разом з тим Е. знайшла ши-
роêе застосóвання в промисловості для очищення ãазів від
твердих частиноê в елеêтростатичномó полі, елеêтроста-
тичне фарбóвання тощо. У цих процесах зарядження час-
тиноê здійснюється ó êоронномó розряді, а óправління
потоêом заряджених частиноê — штóчно створеним елеê-
тростатичним полем. В.І.Саранчóê.
ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН,  -ії, -…, ж. *
р. элеêтризация взрывчатых веществ, а. electrization of ex-
plosives; н. Elektrisierung f der Sprengstoffe m pl  — наêопи-
чення елеêтрич. зарядів на поверхні частиноê ВР.
Найбільш інтенсивна Е. спостеріãається в процесі просі-
ювання в бóнêерах, пневматич. транспортóвання і ін.
операцій, при яêих відбóвається переміщення ґранóл і
особливо пилоподібних частиноê ВР одна відносно од-
ної або відносно стіноê трóбопроводів, бóнêерів. Це може
за певних óмов виêлиêати вибóх зависі в трóбопроводі або
ó відêритомó просторі, вибóх або заãоряння порошêопод-
ібних ВР ó шарі, в бóнêерах розтарюючих óстановоê. Для
забезпечення безпеêи робіт пневмотрансп. системи, при-
строї для просіювання ВР, розтарювання, бóнêери-наêо-
пичóвачі та ін. заземляють. Трóбопроводи, що виêористо-
вóються при пневмотранспорті пром. ВР, виêонóють
елеêтропровідними. Для виêлючення небезпеêи запа-
лення пилó ВР в бóнêерах систематично очищають їх по-
верхні від осілоãо пилó і відсмоêтóють пил ВР з бóнêера.
Для зниження Е. ВР зволожóють, вводять антистатичні
домішêи. 
ЕЛЕКТРИЧНА РОЗВІДКА, ЕЛЕКТРОРОЗВІДКА,  -ої,
-и, ж. (-и, ж.) * р. элеêтричесêая разведêа, элеêтроразвед-
êа; а. electric prospecting,  electric exploration, geophysical pros-
pecting by electric means; н. elektrische Erkundung f  — ãрóпа
методів розвідóвальної ãеофізиêи, що базóються на вив-
ченні природних або штóчних елеêтромаãнітних полів,
яêі збóджóються в земній êорі.  Елеêтромаãнітне поле, що
досліджóється в землі і на її поверхні, залежить від власти-
востей ã.п. (їх пит. елеêтрич. опорó, маãнітної і діелеê-
трич. прониêності, поляризовності), що дозволяє по зміні
йоãо параметрів вивчати ãеол. бóдовó територій і виявляти
поêлади ê.ê. Застосовóється понад 100 модифіêацій Е.р.,
що поділяються на таêі осн. ãрóпи методів: óявних опорів,
елеêтрохімічної поляризації, маãнітотелóричноãо поля,
елеêтромаãнітноãо зондóвання, індóêтивні і радіохв-
ильові. Елеêтророзвідóвальна апаратóра сêладається з
джерел стрóмó (батареї, ґенератори тощо), живильних (за-
землена на êінцях лінія, замêнений одновитêовий або ба-
ãатовитêовий êонтóр та ін.) і вимірювальних (датчиêи по-
ля, набір проміжних перетворювачів сиãналó) пристроїв.
Для вивчення малих ãлибин (до одноãо êм) застосовóєть-
ся, яê правило, переносна апаратóра. Для ãлибинних до-
сліджень виêористовóють елеêтророзвідóвальні станції. У
ãірн. справі шахтні, свердловинні і êар'єрні модифіêації
Е.р. виêористовóються при еêсплóатаційній розвідці, тех-
нол. êартóванні, дослідженні стійêості ãірн. виробоê та ін. 
ЕЛЕКТРИЧНА СЕПАРАЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. элеêтричес-
êая сепарация, а. electric separation; н. Elektroscheidung f  —
процес розділення сóхих частиноê ê.ê. або матеріалів ó
елеêтрич. полі за величиною або знаêом зарядó, óтворе-
ноãо на частинêах в залежності від їх елеêтрич. властивос-
тей, хім. сêладó, розмірів тощо. Застосовóється для довод-
êи чорнових êонцентратів алмазних і рідêіснометалічних
рóд: титан-цирêонієвих, тантало-ніобієвих, олов’яно-

вольфрамових, рідêісноземельних (монацит-êсенотимо-
вих). Менш поширена Е.с. ãематитових рóд, êварцó і по-
льовоãо шпатó, збаãачення êалійних (сильвінітових) рóд,
вилóчення  верміêóлітó та ін. Вперше Е.с. запропонована
ó 1870 р. ó США. Для збаãачення ê.ê., а таêож розділення
за êрóпністю (елеêтроêласифіêація) виêористовóють різні
елеêтрофіз. властивості: елеêтропровідність, діелеêтри-
чна прониêність, поляризація тертям, наãріванням та ін. У
залежності від способó óтворення на частинêах зарядó і
йоãо передачі ó процесі Е.с. розрізняють елеêтростатичнó,
êороннó, діелеêтричнó, трибоадãезійнó сепарації. При
елеêтростатичній сепарації розділення проводиться ó
елеêтростатичномó полі, частинêи заряджаються êонтаê-
тним або індóêційним способом. Розділення по елеêтро-
провідності відбóвається при зітêненні частиноê з елеêт-
родом (напр., зарядженою поверхнею барабана; елеêтро-
провідні частинêи при цьомó отримóють однойменний
заряд і відштовхóються від барабана, а неелеêтропровідні
не заряджаються). Утворення різнойменних зарядів мож-
ливе при розпиленні, óдарі або терті частиноê об поверх-
ню апарата (трибоелеêтростатична сепарація). Вибірêова
поляризація êомпонентів сóміші можлива при êонтаêті
наãрітих частиноê з холодною поверхнею зарядженоãо ба-
рабана (піроелеêтрична сепарація). Коронна сепарація
проводиться ó полі êоронноãо розрядó, частинêи заряд-
жаються йонізацією. Коронний розряд створюється в
повітрі між елеêтродом ó виãляді вістря або дротó і зазем-
леним елеêтродом, напр., барабаном; при цьомó провідні
частинêи віддають свій заряд заземленомó елеêтродó. Час-
тинêи таêож можóть заряджатися йонізацією, напр., раді-
аційною. Діелеêтрична сепарація проводиться за рахóноê
пондеромоторних сил в елеêтростатичномó полі; при цьо-
мó частинêи з різною діелеêтричною прониêністю рóха-
ються за різними траєêторіями. Трибоадãезійна сепарація
базóється на відмінностях в адãезії частиноê після їх елеê-
тризації тертям. Тертя реалізóється при транспортóванні
частиноê по спец. підêладці, в êиплячомó шарі при
зітêненні частиноê одна з одною. Можливі êомбіновані
процеси Е.с.: êоронно-елеêтростатичний, êоронно-маãн-
ітний та ін. Відносно мала поширеність Е.с. пояснюється
її висоêою енерãоємністю, необхідністю еêсплóатації
сêладноãо висоêовольтноãо обладнання (напрóãою 20-60
êВ), а таêож вимоãами до ретельноãо попередньоãо про-
сóшóвання матеріалó, що важêо забезпечити на збаãачó-
вальних ф-êах. О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ВИСАДЖЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р. элеêт-
ричесêое взрывание, а. electric firing, electric blasting, electric
ignition; н. elektrische Zündung f  — спосіб висадження за до-
помоãою елеêтрич. засобів ініціювання, вêлючених до
елеêтровибóхової мережі. При Е.в. заряд ВР ініціюється
елеêтродетонаторами (ЕД), елеêтротермічними елемен-
тами, елеêтрозапалювальними трóбêами і патронами, по-
чатêовим імпóльсом яêих є елеêтричний стрóм. Найбіл-
ьшим поширенням êористóються ЕД. Е.в. хараêтери-
зóється висоêою безпеêою, можливістю ініціювання вели-
êоãо числа зарядів яê одночасно, таê і в бóдь-яêій необ-
хідній послідовності і праêтично з бóдь-яêою тривалістю
óповільнення; висоêою надійністю висадження завдяêи
можливості попередньої перевірêи справності всієї елеê-
тровибóхової мережі безпосередньо перед подачею імпóл-
ьсó стрóмó; можливістю застосóвання в шахтах, небезпеч-
них за ãазом і пилом, а таêож ó виробêах бóдь-яêоãо напря-
мó, вêлючаючи стовбóри. Недоліêи Е.в.: трóдомістêість
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монтажó елеêтровибóхової мережі і перевірêи її справ-
ності; необхідність відêлючення елеêтроенерãії в небез-
печній зоні на період монтажó мережі для попередження
передчасноãо ініціювання елеêтродетонаторів блóêаючи-
ми стрóмами.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН,
-оãо, -…, с. * р. элеêтричесêое обоãащение полезных исêопа-
емых, а. electric mineral processing, electric mineral preparation;
н. elektrische Aufbereitung f, Sortieren n im elektrischen Feld n
der nutzbaren Mineralien n pl  — метод збаãачення êорисних
êопалин в елеêтричномó полі, оснований на відмінностях
елеêтрофізичних властивостей êомпонентів, що розділ-
яються: елеêтропровідності, діелеêтричної прониêності
та трибоелеêтростатичноãо ефеêтó (сприйнятливості ре-
човини до елеêтризації через дотиê). За елеêтропровідн-
істю ефеêтивно розділяються речовини-провідниêи або
напівпровідниêи від непровідниêів; трибоелеêтричний
спосіб найбільш придатний для розділення речовин, що
мають близьêó елеêтропровідність; за діелеêтричною про-
ниêністю доцільно розділяти êомпоненти ê.ê., яêі різêо
відрізняються за цим поêазниêом, напр., метали, сóль-
фідні рóди, ãрафіт — від неметалів.  Застосовóється таêож
для розділення матеріалів за êрóпністю (êласифіêацією) та
знепилення. Область застосóвання — зернисті сипóчі ма-
теріали êрóпністю 3-0,05 мм. Найбільш широêо Е.з.ê.ê.
виêористовóється при дозбаãаченні чорнових êонцент-
ратів рідêісних металів. Крім тоãо, Е.з.ê.ê. застосовóєть-
ся при збаãачóванні залізних рóд, фосфорних, êалійних,
êварцевих, маãнезитових, баритових, азбестових та ін.
рóд. Див. таêож елеêтростатичні сепаратори, елеêтрична
сепарація. О.А.Золотêо.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. элеê-
тричесêое профилирование, а. electric profiling; н. elektrisches
Profilieren n  — елеêтропрофілювання — спосіб виêонання
елеêтророзвідóвальних робіт, при яêомó елеêтророзвід-
óвальна óстановêа після êожноãо вимірювання перем-
іщається на певнó відстань (êроê профілювання) вздовж
профілю і ãлибинність дослідження зберіãається приблиз-
но однаêовою для всіх точоê площі, яêа досліджóється. У
залежності від параметрів елеêтромаãнітноãо поля, розрі-
зняють опорó методи, поляризації методи, індóêтивні ме-
тоди елеêтророзвідêи і радіохвильові методи розвідêи. Ре-
зóльтати Е.п. зображóються ó виãляді ãрафіêів або êарт
ізоліній êомпонентів елеêтромаãнітноãо поля, яêі вимір-
юють вздовж профілю. Осн. ãалóзь застосóвання Е.п. —
ãеол. êартóвання і пошóê родов. ê.ê., рідше Е.п. виêорис-
товóють на етапі еêсплóатац. розвідêи ó ãірн. виробêах і
êар'єрах для технол. êартóвання рóд і пошóêів нових рóд-
них тіл ó проміжêах між óже виробленими, а таêож при
вирішенні інж.-ãеол. і ãідро-ãеол. задач. 
ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -их,
-ей, -…, мн. * р. элеêтричесêие свойства ãорных пород, а.
electric properties of rock; н. elektrische Gesteinseigenschaften f
pl  — властивості, яêі визначаються елеêтричним опором
ã.п. або їх елеêтропровідністю (що є зворотною елеêтроопо-
рó), а таêож діелеêтричною прониêністю. Г.п. здебільшоãо
є напівпровідниêами, частина їх — діелеêтриêи. В табл. по-
дано питомий елеêтричний опір rп деяêих ã.п. та відноснó
діелеêтричнó прониêність деяêих ã.п. На Е.в.ã.п. впливає
волоãість, вміст солей, мінеральних домішоê, орієнтація
вимірювань (вздовж чи впопереê шарó), температóра порід,
частотні хараêтеристиêи елеêтричноãо поля, стрóêтóра мін-
ералів тощо. Наявність прожилоê рóдних матеріалів сóттєво

підвищóє елеêтропровідність ã.п. Домішêи часто дають той
же ефеêт. Цементація, навпаêи, знижóє елеêтропровідність,
осêільêи цементóючими речовинами є речовини з велиêим
опором — êварц, ґіпс, êальцит та ін. Метаморфізм вóãілля
підвищóє їх елеêтропровідність, причомó особливо різêо
при вмісті вóãлецю понад 87%. Із збільшенням зольності
елеêтричний опір вóãілля (при відсóтності піритó) зростає.
Вивітрювання та пористість таêож спричиняють зростання
елеêтроопорó ã.п. Причомó елеêтричний опір деяêих ã.п.
(пісêовиêів, вапняêів, доломітів і т.д.) сóттєво залежить від
форми пор. Зволоження та водонасичення порід може змін-
ити їх елеêтричний опір на деêільêа порядêів, виêлиêає
збільшення діелеêтричної прониêності ã.п. При цьомó
особливо сильні зміни елеêтропровідності спостеріãаються
на початêó зволоження і для ã.п., яêі в сóхомó стані мають
висоêий питомий елеêтричний опір. Елеêтропровідність
пластових вод залежить від їх мінералізації. Елеêтропров-
ідність нафт порівняно низьêа, томó нафтонасичені породи
менш елеêтропровідні (вирішальним ó цьомó випадêó є
мінеральний сêелет ã.п.). З підвищенням температóри елеê-
тропровідність та діелеêтрична прониêність ã.п. зростає,
що відповідає заêонам êвантової теорії. Причомó це зрос-
тання найбільше для ã.п. з малою початêовою елеêтропров-
ідністю. У деяêих напівпровідниêових мінералів з висоêою
елеêтропровідністю вона праêтично не залежить від темпе-
ратóри (піротин). Крива (Т) інêоли може мати еêстре-
мóм-маêсимóм. Елеêтричний опір вóãілля при йоãо на-
ãріванні до 100°С різêо падає, а потім до 20°С — збільшóєт-
ься. Настóпний наãрів до 800°С хараêтеризóється найбіл-
ьшим лінійним зниженням елеêтроопорó. Елеêтропров-
ідність замерзлих порід, особливо пóхêих та тріщинóватих,
зменшóється, причомó різêо після переходó в область ниж-
че 0°С, що, очевидно, пов’язано з більшим, ніж ó води,
елеêтроопором льодó. В.І.Саранчóê.

ε

Питомий опір та відносна діелеêтрична прониêність деяêих 
ãірсьêих порід

Речовина rп, ом·м Речовина rп, ом·м

Повітря 1,0006 Рóда піритова 102 -

Вода 105 80,0 Рóда маãнети-
това

105 -

Лід 6,7х105 79,0 Рóда хроміт-
ова

103 -

Нафта 1010 2,0-2,7 Роãовиê піро-
êсеновий

103-104 11,0

Арãіліт 102 6,0-8,0 Кам’яне вóãі-
лля

103-1012 3,0-15,0 

Глина 106 7,0-12,0 Вапняê тонêо-
зернистий

105 7,0-11,0

Ґнейс 102-107 8,0-15,0 Кварцит 105 7,0

Ґраніт 102-107 4,9-9,0 Мармóр 102-105 8,3

Габро 102-105 17,5 Порфір êвар-
цевий

102 14,0-17,0 

Діорит 102-108 8,0-9,0 Перидотит 102-103 8,6 

Діабаз 102-106 14,4-28,
5

Сланець 
серицитовий

104 11,0-12,0

Вапняê 102-103 8,0-15,0 Сêарн нерóд-
ний

108-109 4,0-8,0 

Пісêовиê 108 9,0-11,0 Серпентиніт 103-104 11,2

Рóда мар-
титова

104105 - Сієніт 102-105 7,0-14,0

ε ε
∞

ε
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ЕЛЕКТРОАКТИВНІ КОМПОНЕНТИ ВОД,  -их, -ів, -…,
мн. * р. элеêтроаêтивные êомпоненты вод, а. electoactive
water components, н. elektroaktive Wasserkomponenten f  pl  —
êомпоненти (елементи) природних вод, яêі впливають на
величинó їх оêиснювально-відновлювальноãо потенціалó.
Найважливішими Е.ê.в. є êисень та сірêа, яêі óтворюють
системи, що визначають власне оêиснювально-відновлю-
вальний потенціал. Система êисню — визначає верхню
межó значень оêиснювально-відновлювальноãо потенці-
алó. Система сірêи — визначає нижню межó значень оêис-
нювально-відновлювальноãо потенціалó. Крім тоãо, важ-
ливó роль відіãрають системи заліза, водню, орãанічних ре-
човин. 
ЕЛЕКТРОБУР,  -а, ч. * р. элеêтробóр, а. electric drill; н.
Elektrobohrer m  — вибійна бóрова машина з занóреним
елеêтродвиãóном, призначена для бóріння ãлибоêих сверд-
ловин, перев. на нафтó і ãаз. Е. сêладається з маслонапов-
неноãо елеêтродвиãóна і шпинделя. Потóжність трифаз-
ноãо елеêтродвиãóна залежить від діаметра Е. і становить
75-240 êВт. Для збільшення обертальноãо моментó Е. за-
стосовóють редóêторні вставêи, яêі знижóють частотó
обертання до 350, 220, 150, 70 хв.-1. Довжина Е. 12-16 м,
зовнішній діаметр 164-290 мм. При бóрінні Е., приєднаний
до низó бóрильної êолони, передає обертання бóровомó до-
лотó. Елеêтроенерãія підводиться до Е. по êабелю, змон-
тованомó відрізêами в бóрильних трóбах. При зґвинчó-
ванні трóб відрізêи êабелю зрощóються спец. êонтаêтни-
ми з'єднаннями. До êабелю елеêтроенерãія підводиться
через стрóмоприймач, êовзаючі êонтаêти яêоãо дозволя-
ють провертати êолонó бóрильних трóб. При бóрінні Е.
очистêа вибою здійснюється бóровим розчином, повітрям
або ãазом.
ЕЛЕКТРОВИБУХОВА МЕРЕЖА,  -ої, -і, ж. * р. элеêт-
ровзрывная сеть, а. electric explosive (blasting) net (network),
н. Zündleitungsnetz n, Zündkreis m  — сóêóпність елеêтроде-
тонаторів та дротів, що з’єднóють елеêтродетонатори
між собою та джерелом стрóмó. Е.м. сêладається з маãі-
стралі, що з’єднóє джерело стрóмó (або підривнó станцію)
з розподільною мережею, яêа розподіляє стрóм між елеê-
тродетонаторами. Розподільнó мережó сêладають êінцеві
дроти, що йдóть від вивідних дротів елеêтродетонаторів ó
заряджених свердловинах, рóêавах, шóрфах або штольнях
до поверхні і дільничні (з’єднóвальні) дроти, яêі з’єднó-
ють між собою êінцеві дроти сóміжних елеêтродетона-
торів і приєднóють êінцеві проводи до маãістралі. В праê-
тиці вибóхових робіт застосовóються Е.м.: послідовна —
всі елеêтродетонатори з’єднані послідовно, паралельна
(паралельно-пóчêова, паралельно-стóпінчата, êільцева)
— з паралельним з’єднанням всіх детонаторів та змішана
— елеêтродетонатори в ãрóпах з’єднані між собою одним
способом, а ãрóпи між собою — іншим. 
ЕЛЕКТРОВІДЦЕНТРОВА НАСОСНА УСТАНОВКА,
-ої, -ої, -и, ж. * р. элеêтроцентробежная насосная óста-
новêа, а. electrocentrifugal pump plant; electric centrifugal
pumping unit; н. elektrische Schleuderpumpenanlage f, Elektro-
kreiselpumpenanlage f  — êомплеêс обладнання для механ-
ізов. видобóтêó рідини через свердловини за допомоãою
відцентровоãо насоса, безпосередньо сполóченоãо з занó-
реним елеêтродвиãóном. Виêористовóють при видобóтêó
нафти і води, в т.ч. розсолів. Е.н.ó. вêлючає відцентровий
насос з 50-600 рівнями; асинхронний елеêтродвиãóн, за-
повнений спец. діелеêтрич. маслом; протеêтор, яêий
оберіãає порожнинó елеêтродвиãóна від попадання пласто-

воãо середовища; êабельнó лінію, яêа з'єднóє елеêтродви-
ãóн з трансформатором і станцією óправління. Рівень
відцентровоãо насоса містить направляючий апарат з ро-
бочим êолесом. Довжина Е.н.ó. 25-30 м. При довжині
відцентровоãо насоса і елетродвиãóна 5-8 м (в залежності
від діаметра) вони сêладаються з оêр. сеêцій для зрóчності
транспортóвання і монтажó. Продóêтивність Е.н.ó. для на-
фт. свердловин 15-20 до 1400-2000 м3/добó, напір до
2500-3000 м, потóжність елеêтродвиãóна до 500 êВт, напрó-
ãа до 2000 В, т-ра середовища, яêе відêачóється, до 180°С,
тисê до 25 МПа. Е.н.ó. для води містить заповнений водою
елеêтродвиãóн і насос з 5-50 рівнями. Продóêтивність йоãо
до 3000 м3/добó, напір до 1500 м, потóжність елеêтродвиãó-
на до 700 êВт, напрóãа 3000 В, т-ра води до 40°С.
ЕЛЕКТРОВОГНЕВЕ ВИСАДЖЕННЯ,  -оãо, -…, с. * р.
элеêтрооãневое взрывание, а. electric cap-and-fuse blasting; н.
elektrische Zündschnurzündung f  — спосіб висадження воãне-
воãо, при яêомó воãнепровідний шнóр запал. трóбêи запа-
люється з допомоãою елеêтрич. засобів ініціювання. За-
стосовóється ã.ч. при висадженні шпóрових і наêладних
зарядів на відêритих і підземних ãірн. розробêах (êрім
шахт і рóдниêів, небезпечних за ãазом або пилом), при
ãеол.-розвідóвальних роботах і в бóдівництві. Яê елеêт-
ричні засоби ініціювання при Е.в. застосовóють елеêтро-
запалювальнó трóбêó (ЕЗТ) і елеêтрозапалювач воãнепров-
ідноãо шнóра (ЕЗВШ), яêі являють собою ãільзó, в донній
частині яêої розміщена запалювальна сóміш та елеêтроза-
палювач (ЕЗ). Констрóêція і параметри ЕЗ таêі ж, яê і ó
елеêтродетонаторів (ЕД) нормальної чóтливості до стрó-
мó. ЕЗТ і ЕЗВШ виêористовóють для одиночноãо і ãрóпо-
воãо висадження зарядів. Е.в., в порівнянні з воãневим,
дозволяє висаджóвати більше число зарядів ó певній пос-
лідовності, підвищити продóêтивність праці підривниêів,
забезпечити достатню безпеêó і ефеêтивність робіт.
ЕЛЕКТРОВОЗ,  -а, ч. * р. элеêтровоз, а. electric locomotive;
н. Elektrolokomotive f, E-Lok f  — лоêомотив, що приводить-
ся в рóх тяãовими елеêтродвиãóнами, яêі живляться елеê-
тричним стрóмом від êонтаêтної мережі. З êонтаêтною
мережею з'єднóється стрóмознімачем, а з рейêами (зво-
ротним проводом елеêтричноãо êола) — êолісними пара-
ми. Рóх від елеêтродвиãóнів до êоліс елеêтровоза пере-
дається механічною передачею. Розрізняють: êар’єрні
елеêтровози і тяãові аґреґати, маневрові елеêтровози для
внóтрішньозаводсьêоãо транспортó і маневрово-вивізної
роботи на підземних êоліях êрóпних промислових підпр-
иємств, спеціальні та рóдниêові. 
Кар’єрні Е. розрізняють змінноãо і постійноãо стрóмó.

На відêритих роботах Е. виêористовóється для перевезен-
ня технолоãічних і допоміжних вантажів. Більшість
êар’єрних Е. елеêтрифіêовані на постійномó стрóмі на-
прóãою 1500 В. Виїзні êолії мають похил 40 ‰. Еêсплóатó-
ють елеêтровози німецьêоãо (EL1, EL2) та чесьêоãо ви-
робництва (21Е, 26Е) на постійномó стрóмі, зчіпною ма-
сою 100…180 т. Сêладаються Е. із візêів, êóзова, ãальмівн-
оãо і пневматичноãо обладнання, тяãових двиãóнів, до-
поміжних елеêтричних машин, трансформаторів і статич-
них перетворювачів, елеêтричних апаратів, джерел авто-
номноãо живлення.
В основі лоêомотивноãо парêó вітчизняних вóãільних

шахт — аêóмóляторні Е. (бл. 70%), рóдних — êонтаêтні Е.
(бл. 100%). Застосовóються таêож безêонтаêтні Е. змінн-
оãо стрóмó підвищеної частоти (50 êГц), яêі отримóють
елеêтроенерãію за рахóноê індóêтивноãо зв'язêó стрóмо-
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приймача Е. з êа-
бельною тяãовою
мережею. Аêóмóля-
торні Е. зчіпної ма-
си 2, 5, 7, 10, 14, 16 і
28 т розраховані на
тривалі швидêості
5,5-18 êм/ãод. За
êордоном виãотов-
ляються шахтні
êонтаêтні Е. зі зчі-
пною масою 4-45 т
при тривалих швид-
êостях 5-25 êм/ãод. і
аêóмóляторні Е. з
відповідними пара-
метрами 3-45 т і 5-15 êм/ãод. А.Ю.Дриженêо.
ЕЛЕКТРОД,  -а, ч. * р. элеêтрод, а. electrode, н. Elektrode f 
— провідниê елеêтриêи, яêим підводять елеêтричний
стрóм до рідини і ãазів тощо, напр., полюси (анод, êатод)
ґальванічних елементів або аêóмóляторів.
EЛЕКТРОДВИГУН (ЕЛЕКТРОМОТОР),  -а, ч. * р. элеê-
тродвиãатель, а. electric motor, н. Elektromotor m  — елеêт-
рична машина, двиãóн, що перетворює елеêтричнó енерãію
на механічнó. Сêладається з обертової частини (в êласич-
номó варіанті — ротора) та нерóхомої (статора). Е. розрі-
зняють постійноãо та змінноãо стрóмó. Останні поділяють
на синхронні та асинхронні. Потóжність Е. від десятих
частоê Вт до десятêів МВт. Е. — основний вид двиãóна в
промисловості, на транспорті і ó побóті. Е. є частиною
елеêтропривода транспортних (підіймально-транспорт-
них) засобів, зоêрема êонвеєрів, шахтних підіймальних óс-
тановоê і т.і.
ЕЛЕКТРОДВИГУН ЗАНУРЕНИЙ (ЗАГЛИБНИЙ),  -а,
-оãо (-оãо), ч. * р. поãрóжной элеêтродвиãатель; а. submers-
ible  electric motor; н. Unterwassermotor m, UW-Motor m  —
трифазний, асинхронний, мастилонаповнений з êоротêо-
замêнóтим ротором елеêтродвиãóн, яêий опóсêається ó
свердловинó на êолоні насосно-êомпресорних трóб, занó-
рюється під рівень рідини і слóжить індивідóальним при-
водом елеêтровідцентровоãо насоса.
ЕЛЕКТРОДЕГІДРАТОР,  -а, ч. * р. элеêтродеãидратор, а.
electric dehydrator; н. Elektroentwässerungsanlage f, Elektrode-
hydrator m  — апарат для відоêремлення води від сирої на-
фти шляхом рóйнóвання нафт. емóльсій зворотноãо типó
(вода в нафті) ó елеêтрич. полі. Призначений для рóйнó-
вання емóльсій і знесолення середніх, важêих та в’язêих
нафт. Внаслідоê індóêції елеêтрич. поля дисперãовані
ґлобóли води поляризóються з óтворенням ó вершинах
елеêтрич. зарядів, змінюють напрям своãо рóхó синхрон-
но осн. полю і весь час знаходяться в стані êоливання.
Форма ґлобóл постійно змінюється, що призводить до
зняття стрóêтóрно-механіч. бар'єрó, рóйнóвання адсорбці-
йних оболоноê і êоалесценції ґлобóл води. Для підвищення
ефеêтивності роботи Е. нафт. емóльсії заздалеãідь підіãр-
івають до 100-110оС, додають деемóльãатори, іноді до 10%
прісної води. Продóêтивність серійних Е. сêладає по то-
варній нафті: для ЕГ-160 2000-8000 т/добó, 2ЕГ-160
3000-4300 т/добó, ЕГ-22 5000-11500 т/добó в залежності
від властивостей сировини.
ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР, ЕД,  -а, ч. * р. элеêтродетона-
тор, а. electric blasting cap, electric detonator; н. Elektrozünder
m, Sprengzünder m  — засіб висаджóвання, призначений для

ініціювання зарядó ВР, що спрацьовóє під дією елеêтрич-
ноãо стрóмó. Сêладається з елеêтрозапалювача, êапсó-
ля-детонатора з наважêою первинної і вторинної ВР зі
стовпчиêом óповільнюючоãо сêладó, вêритоãо шовêовою
сітêою, зібраних ó спільній ãільзі з пластиêовою пробêою
в її óсті. За швидêістю дії розрізняють ЕД миттєвої дії —
2-6 мс, êоротêосповільненої — 25-250 мс і óповільненої
0,5-10 с. За чóтливістю до сторонніх стрóмів розрізняють
ЕД: нормальної чóтливості, зниженої чóтливості та не-
чóтливі (блисêавêостійêі). За êонстрóêтивним оформлен-

ням і призначенням — заãальноãо призначення, для сейс-
морозвідêи, для торпедóвання нафтових свердловин та ін.
цілей.  За óмовами застосóвання — в сóхих і обводнених
місцях, залежно від стóпеня безпеêи шахт за ãазом і пи-
лом. На вибóхових роботах ЕД застосовóють яê для оди-
ночноãо, таê і ãрóповоãо висадження. У елеêтровисаджó-
вальних ланцюãах (елеêтровибóхових мережах) при ãрóпо-
вомó висаджóванні виêористовóють 3 типи з’єднань ЕД:
послідовне, паралельне і змішане. Перевірêó ЕД на опір
перед роботою проводять лінійним містêом, вêлючення
ЕД здійснюється приладами висадження і джерелами
стрóмó.
ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР ЗАПОБІЖНИЙ — елеêтродето-
натор, яêий не виêлиêає займання метано-повітряної та
пилоãазової сóміші. Призначений для застосóвання ó
шахтах, небезпечних за ãазом та пилом.
ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР ТЕРМОСТІЙКИЙ (ТЕД) —
спеціальний елеêтродетонатор, призначений для підр-
ивання при температóрі навêолишньоãо середовища по-
над 100°С.
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА,  -и, ж. * р. элеêтродинамиêа, а.
electrodynamics, н. Elektrodynamik f  — Е. êласична — розділ
фізиêи, яêий вивчає взаємодію і рóх елеêтрично зарядже-
них тіл в елеêтромаãнітномó полі й заêони елеêтромаãні-
тноãо поля. Cêладається з двох частин: маêросêопічної Е.,
що базóється на рівняннях Маêсвелла, і êласичної елеêт-
ронної теорії. Всі елеêтромаãнітні явища описóються за
допомоãою рівнянь Маêсвелла, яêі встановлюють зв’язоê
величин, що хараêтеризóють елеêтричні та маãнітні поля,
з розподілом ó просторі зарядів та стрóмів. Сóть чотирьох
рівнянь Маêсвелла для елеêтромаãнітноãо поля яêісно
зводиться до: 1. Маãнітне поле породжóється зарядами,
що рóхаються, та змінним елеêтричним полем; 2. Елеêт-
ричне поле з замêнóтими силовими лініями (вихрове по-
ле) породжóється змінним маãнітним полем; 3. Силові
лінії маãнітноãо поля завжди замêнóті (це означає, що во-
но не має джерел — маãнітних зарядів, подібних елеêт-
ричним); 4. Елеêтричне поле з незамêненими силовими
лініями (потенційне поле) породжóється елеêтричними
зарядами — джерелами цьоãо поля. З теорії Маêсвелла
витіêає сêінченність швидêості розповсюдження елеêт-
ромаãнітних взаємодій та існóвання елеêтромаãнітних
хвиль.

Рис. Аêóмóляторні елеêтровози: а – 
АМ8Д; б – 2АМ8Д; 1 – рама; 2 – êолісні 
пари; 3 – ресорна підвісêа; 4 – ãальма; 

5 – аêóмóляторна батарея; 
6 – êонтролер.

Рис. Схема елеêтродетонаторів миттєвої (а) та êоротêоспов-
ільненої дії: 1 – провод; 2 – пробêа; 3 – місточоê розжарювання; 

4 – запал; 5 – сповільнювач; 6 – ініціюючий заряд.
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,  -и, ж. * р. элеêтроэнерãетиêа,
а. electrical power engineering, power industry, н. Elektroenerge-
tik f  — провідна ãалóзь енерãетиêи, що охоплює ґенерацію,
передавання й виêористання елеêтричної енерãії. Основ-
нó частинó елеêтроенерãії виробляють теплові (ТЕС),
атомні (АЕС) та ãідравлічні (ГЕС) елеêтростанції. В еêо-
номічно розвинених êраїнах технічні засоби Е. об’єднó-
ються в автоматизовані і централізовані êеровані елеêтро-
енерãетичні системи.
ЕЛЕКТРОЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА,  -ої, -и, ж.  —
Див. засоби ініціювання.
ЕЛЕКТРОЗАПАЛЮВАЧ,  -а, ч. * р. элеêтровоспламени-
тель, а. electrodetonating fuse, electric fuse, igniter; н. Elektro-
anzünder m, Elektrozündsatz m, elektrischer Zünder m  — при-
стрій, призначений для підривання на відстані елеêтрич-
ним стрóмом êапсóлів-детонаторів або зарядів димноãо по-
рохó. Належить до висадження засобів. Сêладається з пари
провідниêів, до êінців яêих припаяний містоê розжарю-
вання із платино-іридієвої, êонстантанової або ніхром-
ової (частіше за все) нитêи діаметром 25-50 мêм. Містоê
знаходиться в êраплі затверділої запалювальної речовини.  
ЕЛЕКТРОЗНЕСОЛЮВАЛЬНА УСТАНОВКА,  -ої, -и,
ж. * р. элеêтрообессоливающая óстановêа; а. electric desalt-
ing plant, н. Elektroentwässerungsanlage f, Elektrodehydrator m 
—  Див. елеêтродеãідратор.
ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. элеêтроêоаãóляция,
а. electric coagulation, н. Elektrokoagulation f  — êоаãóляція
(зсідання) êолоїдних систем внаслідоê дії на них пості-
йним елеêтричним стрóмом, що виêлиêає елеêтричнó ди-
соціацію присóтніх ó системі солей, вибірêовó взаємодію
йонів з óтворенням та випаданням ãелів. Е. застосовóється
для прояснення обіãових вод ó системах обробêи шламів.
ЕЛЕКТРОКОРОЗІЯ,  -ії, ж. * р. элеêтроêоррозия; а.
electrocorrosion; н. Elektrokorrosion f  — êорозія під дією
зовнішньоãо джерела стрóмó або блóêаючоãо (мандрівн-
оãо) стрóмó.
ЕЛЕКТРОЛІЗ,  -ó, ч. * р. элеêтролиз, а. electrolysis, н. Elek-
trolyse f  — сóêóпність хімічних реаêцій розêладó речовин
(напр., води, розчинів êислот, лóãів, розчинених або роз-
плавлених солей тощо) під дією постійноãо елеêтричноãо
стрóмó. Е. поляãає в елеêтрохімічних процесах оêиснення
та відновлення на елеêтродах. При Е. позитивно заряджені
йони (êатіони) рóхаються до êатода, на яêомó елеêтрохім-
ічно відновлюються. Неãативно заряджені йони (аніони)
рóхаються до анода, де елеêтрохімічно оêиснюються. В
резóльтаті елеêтролізó на елеêтродах виділяються речови-
ни в êільêостях, пропорційних êільêості пропóщеноãо
стрóмó. Е. застосовóється для одержання баãатьох речовин
(металів, водню, хлорó та ін.), при ґальваностеãії (нане-
сенні металічних поêриттів), ґальванопластиці (відтв-
оренні форми предметів), а таêож ó хімічномó аналізі (по-
ляроãрафія). 
ЕЛЕКТРОЛІЗЕР,  -а, ч. * р. элеêтролизер, а. electrolyzer, н.
Elektrolyseur m, Elektrolisierzelle f  — апарат для елеêтрол-
ізó.
ЕЛЕКТРОЛІТИ,  -ів, мн. * р. элеêтролиты, а. electrolytes,
н. Elektrolyte m pl  — 1) Хімічні речовини або їх системи, в
яêих проходження елеêтричноãо стрóмó зóмовлене пере-
міщенням йонів і ó випадêó постійноãо стрóмó сóпровод-
жóється елеêтролізом. Розрізняють тверді Е. (AgCl), рідêі
(розчини солей, êислот, лóãів) і розплавлені (NaOH, MgCl2

та ін.). В твердих елеêтролітах елеêтропровідність зóмов-
лена рóхом йонів одноãо типó (напр., йонами Сl– в AgCl), в

розчинах — завдяêи елеêтролітичній дисоціації на йони під
дією йонізóючоãо розчинниêа або в резóльтаті хімічної ре-
аêції. За стóпенем дисоціації розрізняють Е. сильні та
слабêі. Е. є ó всіх рідêих системах живих орãанізмів, слóãó-
ють середовищем для проведення хімічних синтезів. 2)
Сêладниêи рідêоãо елеêтролітó — речовини, що, самі не-
обов'язêово бóдóчи провідниêами, здатні óтворювати йони
внаслідоê розчинення в йонізóючих розчинниêах (воді,
ацетонітрилі, спирті та ін.) або в резóльтаті реаêції, чим
зóмовлюється провідність розчинó.
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИЙ,  -оãо. * р. элеêтролитичесêий,  а.
electrolytic, н. elektrolytisch  — пов'язаний з наявністю
елеêтролізó, йоãо застосóванням; Е — на   д и с о ц і а ц і я
— розпад молеêóл елеêтролітів на йони при розчиненні їх ó
полярномó розчинниêó; Е — на   в а н н а — посóдина з
розчином, в яêій проводять елеêтроліз.
ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ,  -ії, ж. * р. элеêтролюми-
несценция, а. electric luminescence, н. Elektrolumineszenz f  —
свічення ãазів під час проходження через них елеêтрично-
ãо стрóмó, а таêож свічення êристалів від дії елеêтричноãо
поля. Запропонована для застосóвання в деяêих спеціал-
ьних процесах збаãачення. Виêористовóється при вив-
ченні êристалів мінералів.
ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ,  -ó, ч. * р. элеêтромаãнетизм, а.
electromagnetism, н. Elektromagnetismus m  — сóêóпність
маãнітних явищ, що виниêають від дії елеêтричноãо стрó-
мó, та вчення про елеêтромаãнітні явища.
ЕЛЕКТРОМАГНІТ,  -а, ч. * р. элеêтромаãнит, а. electro-
magnet, н. Elektromagnet m  — елеêтротехнічний пристрій,
яêий вêлючає феромаãнітне осердя (сталь або м'яêе зал-
ізо) з обмотêою, по яêій тече стрóм. При вêлюченні об-
мотêи в елеêтричнó мережó вона намаãнічóє осердя. Е. за-
стосовóють для створення маãнітних потоêів в елеêтрич-
них машинах і апаратах, пристроях автоматиêи тощо (ґе-
нераторах, двиãóнах, реле, пóсêачах і т.д.). 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ,  -оãо. * р. элеêтромаãнитный, а.
electromagnetic, н. elektromagnetisch  — той, що належить до
елеêтромаãнетизмó, тобто одночасно до елеêтриêи й маã-
нетизмó. Той, яêий здійснюється або діє за допомоãою
елеêтромаãнітó. 
ЕЛЕКТРОМОТОР,  -а, ч. — Те ж саме, що й елеêтродвиãóн. 
ЕЛЕКТРОН1,  -а, ч. * р. элеêтрон, а. electron, н. Elektron n 
— eлементарна частинêа речовини êласó лептонів. Має
найменший елеêтричний заряд (е= — 1,6021892(46)10-19

êóлон) і найменшó масó (mе=0,9109534(47)10-27 ã). Рóх Е.
описóється рівняннями êвантової механіêи. Е. — хімічно
аêтивна сêладова атома, де вона пов’язана з елеêтропо-
зитивним ядром силами елеêтростатичноãо притяãання.
ЕЛЕКТРОН2,  -ó, ч. * р. элеêтрон, а. electron, н. Elektron n 
— 1) Стара ãрецьêа назва бóрштинó (янтарю). 2) Сплав
маãнію з алюмінієм, цинêом або марãанцем, що відзначаєт-
ься міцністю і пластичністю. 3) Сплав золота і срібла для
ювелірних виробів.
ЕЛЕКТРОН-ВОЛЬТ,  -а, ч. * р. элеêтрон-вольт, а. elec-
tron-volt, eV; н. Elektronenvolt n  — одиниця роботи або
енерãії в атомній та ядерній фізиці; дорівнює енерãії, яêó
набóває елеêтрон, проходячи різницю потенціалів в 1
вольт. 1ев, дорівнює 1,6·10-12ерã = 1,6·10-19дж.
ЕЛЕКТРОНАСОС,  -а, ч. * р. элеêтронасос; а. electric
pump; н. elektrische Pumpe f  — насос, що приводиться в дію
елеêтродвиãóном.
ЕЛЕКТРОНАСОСНИЙ АҐРЕҐАТ,  -оãо, -а, ч. * р. элеêт-
ронасосный аãреãат; а. electric pumping unit; н. Elektropum-
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penanlage f  — насосний аґреґат, в яêомó приводним дви-
ãóном є елеêтродвиãóн.
ЕЛЕКТРОННА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАШИНА (ЕОМ),
КОМП’ЮТЕР,  р. элеêтронная вычислительная машина
(ЭВМ), êомпьютер, а. computer, н. Elektronenrechenmashine
f, Elektronenrechner m, Computer m  — аналоãова або цифро-
ва машина, основні фóнêціональні елементи яêої (лоã-
ічні, пам’яті, індиêації тощо) виêонані на елеêтронних
приладах. Розрізнюють êільêа (п’ять основних) поêолінь
ЕОМ, êожне з яêих свідчить про стан розвитêó цієї ãалóзі
(див. табл.).

Перші ЕОМ з’явилися в середині 40-х роêів. Першó в Уê-
раїні ЕОМ  “МЕСМ” розроблено в 1950 р. в Інститóті
елеêтротехніêи АН Уêраїни. ЕОМ виêористовóють при
наóêово-технічних розрахóнêах, обробці інформації, вир-
ішенні задач оптимізації процесів, навчальномó процесі,
передачі інформації через системó Інтернет та ін. Особли-
вó ãрóпó сêладають персональні ЕОМ (ПЕОМ), яêі в êінці
ХХ ст. набóли найбільшоãо поширення (десятêи млн). З
середини 80-х роêів ХХ ст. ó вітчизняній літератóрі для
позначення ЕОМ застосовóється термін “êомп’ютер”. У
ãірничій справі ЕОМ застосовóється праêтично повсюдно
— від ПЕОМ до êомп’ютерів оêремих велиêих ãірничих
машин, напр., роторних еêсêаваторів, ЕОМ АСК ТП, АС-
КП тощо. В.С.Білецьêий.
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ,  -…, с.  — Те ж саме, що й
елеêтроóстатêóвання.
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ РУДНИКОВЕ,  -…, -оãо, с.  —
Див. рóдниêове елеêтрообладнання. 
ЕЛЕКТРООСМОС,  -ó, ч. * р. элеêтроосмос, а. electroos-
mosis, н. Elektroosmose f  — спрямований рóх рідин (води,
водних розчинів) ó êапілярах порóватої системи в елеêт-
ричномó полі постійноãо стрóмó під впливом елеêтроêін-
етичних сил, що виниêають внаслідоê взаємодії приêла-
деної різниці потенціалів та зарядó подвійноãо елеêтрич-
ноãо шарó на ãраниці розділó фаз.
ЕЛЕКТРОПИЛОВЛОВЛЮВАЧ,  -а, ч.  — Див. елеêтро-
фільтр.
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ,
-…, с. * р. элеêтроснабжение ãорных предприятий, а. power
supply of mines; н. Stromversorgung f der Bergbaubetriebe m pl 
— забезпечення енерãоóстатêóвання ãірн. підприємств
елеêтричною енерãією. Перше пром. впровадження ел-

еêтроенерãії на ãірн. підприємствах для сиãналізації, зв'яз-
êó і стаціонарноãо освітлення належить до 80-90 рр. ХІХ
ст. Встановлена потóжність сóчасних шахт досяãає де-
сятêів МВА. У зв'язêó з цим стрóêтóра системи Е.ã.п.
вêлючає деê. блоêів, яêі мають свою специфіêó в частині
техн. реалізації, техн. хараêтеристиê і виêонання енерãо-
óстатêóвання. За цим принципом можна виділити систе-
ми: зовнішньоãо елеêтропостачання, елеêтропостачання
споживачів поверхні, елеêтропостачання підземних ãірн.
робіт напрóãою вище 1 êВ, стаціонарних і напівстаціон-
арних óстановоê, а таêож дільниць, яêі можóть живитися
від ãоловної знижóвальної підстанції (ГЗП) по свердлови-
нах, штольнях або від центр. підземної підстанції (ЦПП).
Е.ã.п. може здійснюватися від енерãосистем; автономних
джерел живлення; власних елеêтростанцій, пов'язаних з
енерãосистемою. Ввід на підстанції ãлибоêоãо вводó
(ПГВ) може здійснюватися напрóãою 35, 110, 150, 220 êВ,
а на ГЗП  від 6 до 220 êВ. За хараêтером збитêів, яêі мо-
жóть бóти заподіяні ãірн. підприємствó через перерви в
елеêтропостачанні, всі споживачі елеêтроенерãії поділ-
яються на 3 êатеãорії (I, II, III). Е.ã.п. здійснюють не
менш ніж по двох лініях від двох незалежних джерел жив-
лення. Всі живильні ЛЕП повинні знаходитися під наван-
таженням.  

ГЗП, що входять в системó Е.ã.п., являють собою, яê
правило, розподільчо-трансформаторнó підстанцію, в яêій
встановлюють 2 трансформатори. Потóжність êожноãо з
них забезпечóє 100%-ве навантаження. При аварійномó
відêлюченні одноãо з трансформаторів той, що залишив-
ся, забезпечóє живлення споживачів I êатеãорії і осн. спо-
живачів ІІ êатеãорії на час ліêвідації аварії. Схеми і êонс-
трóêції ГЗП різноманітні. Незалежно від р-нó розташóван-
ня передбачаються відêриті розподільчі пристрої (ВРПр)
на напрóãó 35-220 êВ із зовнішньою óстановêою силових
трансформаторів і заêриті розподільчі пристрої (ЗРПр) на
напрóãó 6-10 êВ. Схеми елеêтрич. з’єднань підстанцій ви-

Поêоління 
ЕОМ

Хараêтеристиêи

І
(1940-50 рр.)

На елеêтронних лампах, швидêодія — десятêи 
тис. операцій за сеêóндó. Проãрамóвання в ма-

шинних êодах. 

ІІ
(1960-і рр.)

На дисêретних напівпровідниêових приладах, 
швидêодія — до 1 млн операцій за сеêóндó. Опе-
раційні системи, паêетна обробêа завдань.

ІІІ
(1970-і рр.)

На інтеãральних міêросхемах, швидêодія — до 
сотень млн операцій за сеêóндó, проãрамне за-

безпечення.

IV
(1980-і рр.)

На велиêих і надвелиêих інтеãральних міêросх-
емах і міêропроцесорній техніці.  Швидêодія — 
понад 1 млрд операцій за сеêóндó. Мережі ЕОМ, 

персональні ЕОМ. 

V
(1990-і рр.) — 
початоê ХХІ 

ст.

Глобальні обчислювальні мережі. Швидêодія — 
деêільêа млрд операцій за сеêóндó. Масове за-

стосóвання ЕОМ. Інтернет.

Майбóтнє Біоелеêтронні ЕОМ. Штóчний інтелеêт. 

Рис. Схема елеêтропостачання шахти.
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бирають, виходячи з навантаження підприємства, схеми і
прилеãлих мереж енерãосистеми, êільêості і потóжності
силових трансформаторів і ліній, необхідноãо стóпеня
надійності елеêтропостачання, рівня стрóмів êоротêоãо
замиêання, параметрів і надійності енерãоóстатêóвання.
Схеми первинних з'єднань ГЗП можóть виêонóватися з
вимиêачами на стороні 35-220 êВ. На сóчасних ãірн. підпр-
иємствах найбільше поширення отримали спрощені схе-
ми ВРПр на 35-220 êВ, основані на блоêовомó принципі.
На таêих ГЗП відсóтні збірні шини ВРПр на 35-220 êВ, а
êожний трансформатор живиться від оêремої радіальної
лінії 35-220 êВ, приєднаної до шин підстанції енерãосис-
теми через вимиêач або до маãістральної повітряної лінії.
Відоêремлювач в цьомó випадêó призначений для відêл-
ючення тільêи пошêодженоãо трансформатора. При не-
обхідності мати на ГЗП деêільêа рівнів вторинної напрóãи
(напр., 35 і 10 êВ) на êар'єрах (розрізах) встановлюють три-
обмотêові трансформатори і виêонóють роздільні при-
строї РПр. На шахтах, внаслідоê специфіêи підземних
óмов, óстановêа триобмотêових або розділювальних
трансформаторів обов'язêова. Яê підстанції ãлибоêоãо
введення напрóãи 35-220 êВ можóть застосовóватися êом-
плеêтні трансформаторні підстанції (типó КТП-35 і
КТП-110) з одним або двома трансформаторами. 
Елеêтропостачання підземних ãірн. робіт зóмовлене ãі-

рничо-ãеол. óмовами розробêи, технолоãією робіт, мета-
норясністю виробоê, запиленістю і підвищеною волоãістю
в ãірн. виробêах. Найбільш потóжні споживачі елеêтрое-
нерãії в шахтах — óстановêи водовідливó, очисні механіз-
овані êомплеêси, прохідницьêі êомбайни, породонаванта-
жóвальні машини, транспорт. Сóмарна встановлена по-
тóжність сóчасних дільниць 800-1200 êВт. Найбільш по-
ширений спосіб живлення дільниць — через стовбóр. З
метою підвищення рівня безпеêи орãанізовóється відосо-
блене живлення елеêтроспоживачів шахт від поверхневих
мереж. Основним обладнанням підземних підстанцій є
êомплеêсні розподільчі пристрої КРПр, силові трансфор-
матори, êомóтаційна апаратóра напрóãою до 1 êВ. На рóд-
ниêах і шахтах, безпечних за ãазом і пилом, застосовóється
елеêтрообладнання в нормальномó або в рóдниêовомó ви-
êонанні, а в шахтах небезпечних за ãазом і пилом — ó спе-
ціальномó вибóхозахищеномó виêонанні. Розподіл елеêт-
роенерãії в підземних виробêах, живлення стаціонарних і
пересóвних машин і механізмів здійснюють êабелі спец.
призначення напрóãою до і понад 1 êВ (броньовані, нап-
івãнóчêі, ãнóчêі і особливо ãнóчêі). Для апаратóри випе-
реджальноãо відêлючення виêористовóється êабель з
розщепленими жилами. У залежності від ãірничо-ãеол.
óмов, системи розробêи і ін. енерãоóстатêóвання розта-
шовóють на êонвеєрномó або на вентиляц. штреêó, інших
ãірничих виробêах.
Осн. елементи системи елеêтропостачання êар'єрó: од-

на або деê. ГЗП, ЦРП, êар'єрні лінії ЛЕП, êар'єрні роз-
подільчі пóнêти КРП, пересóвні трансформаторні пóнêти
ТП, пóнêти підêлючення ПП і пересóвні пóнêти захистó.
Схеми розподільчих мереж êар'єрó поділяють на ра-
діальні, маãістральні і êомбіновані. У залежності від роз-
ташóвання ЛЕП відносно фронтó робіт їх розділяють на
подовжні і поперечні. Живлення деêільêох споживачів
або РП в першомó випадêó здійснюється по бортовій
лінії, що розташовóється за межами робочих ãоризонтів.
Пересóвні приймачі живляться від повітряних ЛЕП ãнóч-
êими êабелями через стаціонарні або пересóвні ПП, яêі

розташовóють через 200-300 м. Напрóãа 0,4 êВ подається
від пересóвних êомплеêсних трансформаторних підста-
нцій ПКТП, для освітлення — через заãальний або місц-
евий освітлювальний трансформатор. При поперечній
схемі елеêтроспоживачі і ТП êар'єрó живляться через ПП
від поперечних ліній, сполóчених з стаціонарними ЛЕП,
проêладених вздовж бортів êар'єрó поза межею поля ро-
довища, що розробляється. 
Елеêтропостачання драã і земснарядів здійснюється від

береãової підстанції, до яêої підводиться повітряна ЛЕП
35 êВ, а відходить ЛЕП 6 êВ. За допомоãою ãнóчêоãо
дражноãо êабелю довжиною 200 м і більше, що втримóєть-
ся плотами або понтонами, елеêтроенерãія йде ó ввіднó
êамерó драãи. 
Встановлена потóжність сóчасних збаãач. ф-ê (ЗФ) ста-

новить 100-150 МВт. Різноманітні аґреґати об'єднóються
в деêільêа паралельних технолоãіч. ліній, працюють в сó-
ворій послідовності, а при необхідності ще розãалóжóють-
ся на паралельні траêти. Подібна стрóêтóра ставить жорс-
тêі вимоãи до систем елеêтропостачання ЗФ. Постачання
таêих підприємств елеêтроенерãією доцільно здійснювати
напрóãою 110-220 êВ з однією-двома підстанціями ãлибо-
êоãо введення (ПГВ). Система внóтрішньоãо елеêтропос-
тачання ЗФ являє собою сóêóпність цехових підстанцій,
РП, РУ, êабельних і повітряних ліній ó межах проммай-
данчиêа. В.С.Білецьêий.
ЕЛЕКТРОРОЗВІДУВАЛЬНА СТАНЦІЯ,  ої, ії, ж. * р.
элеêтроразведывательная станция, а. electroprospecting sta-
tion; н. elektrische Erkundungsstation f  — êомплеêт апаратó-
ри, змонтований на трансп. засобі і призначений для ви-
êонання елеêтророзвідóвальних робіт. До Е.с., яê прави-
ло, входить ґенераторна ãрóпа, яêа вêлючає потóжне (до
деê. десятêів êВт) джерело стрóмó і пристрій, що êомóтóє
стрóм, а таêож вимір. лабораторія, яêа забезпечóє пере-
творення сиãналó елеêтромаãнітноãо поля до виãлядó,
зрóчноãо для реєстрації йоãо в цифровій або аналоãовій
формі. Розрізняють наземні Е.с. (на автомобілях або всю-
диходах), аероелеêтророзвідóвальні станції (на літаêах або
вертольотах), і морсьêі Е.с. — на êораблях; за призначен-
ням — óніверсальні для роботи деê. елеêтророзвідóвальн-
ими методами (маãнітотелóричноãо поля, опорів, елеêт-
ромаãнітноãо зондóвання) і спеціалізов. станції для дослі-
дження одним методом.
ЕЛЕКТРОСИНТЕЗ,  -ó, ч. * р. элеêтросинтез, а. elec-
trosynthesis, н. Elektrosynthese f  — одержання хімічних спо-
лóê за допомоãою елеêтролізó (напр., одержання хлорó,
лóãів).
ЕЛЕКТРОСТАТИКА,  -и, ж. * р. элеêтростатиêа, а. elec-
trostatics, н. Elektrostatik f  — розділ фізиêи, яêий розãлядає
властивості, взаємодію й óмови рівноваãи нерóхомих
елеêтричних зарядів (на відмінó від елеêтродинаміêи). В
основі Е. лежить заêон Кóлона, яêий визначає величинó
сили взаємодії точêових елеêтричних зарядів або сили
взаємодії маãнітних полюсів. 
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ,  -оãо. * р. элеêтростатичесêий,
а. electrostatic, н. elektrostatisch  — той, що стосóється
елеêтростатиêи (напр., Е-на індóêція). 
ЕЛЕКТРОСТРИКЦІЯ,  -ії, ж. * р. элеêтростриêция, а.
electrostiction, н. Elektrostriktion f  — зміна розмірів діелеê-
триêів (напр., сеãнетової солі) під дією елеêтричноãо поля.
Е. пропорційна êвадратó напрóженості елеêтричноãо поля і
не залежить від зміни йоãо напрямó.  Е. — явище, протилеж-
не п'єзоелеêтричномó ефеêтó (див. п’єзоелеêтриêа).
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ЕЛЕКТРОТАБЛО,  с. * р. элеêтротабло, а. electric panel,
н. Elektrotableau n, Elekropaneel n  — щит з елеêтричними
сиãнальними пристроями. Розповсюджене в диспет-
черсьêих всіх ãірничих підприємств. Є основною сêладо-
вою сенсорноãо поля диспетчера. 
ЕЛЕКТРОТАЛЬ,  -лі, ж. * р. элеêтроталь, а. electric polys-
past, (electric) monorail (hoist); н. Elektrokatze f, Elektrozug m 
— те саме, що і тельфер (елеêтротельфер).
ЕЛЕКТРОТЕЛЬФЕР,  -а, ч. * р. элеêтротельфер, а.
electrotelpher, н. Elektrokatze f, Elektrozug m  — механізм для
внóтрішньоцеховоãо транспортóвання вантажів підвiш-
еною монорейêою за допомоãою елеêтроенерãії.
ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ (ЕТЕ),  -оãо, -а, ч.  —
Див. засоби ініціювання.
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА,  -и, ж. * р. элеêтротехниêа, а. elec-
trical engineering, н. Elekrotechnik f  — наóêа про елеêтро-
маãнітні явища та виêористання їх для праêтичних цілей;
ãалóзь техніêи, що здійснює застосóвання елеêтриêи ó ви-
робництві, побóті тощо. У ãалóзі енерãетиêи Е. пов’язана з
перетворенням енерãії різних видів на елеêтричнó з її пе-
редаванням, розподілом, споживанням та оберненим пе-
ретворенням на енерãію інших видів; в ãалóзі технолоãії —
з виêористанням елеêтричної енерãії в елеêтрохімії, елеêт-
ротермії, на транспорті, в ãірничій справі та ін.
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (EЛЕКТРООБЛАДНАН-
НЯ),  -…, с. * р. элеêтрооборóдование, а. electrical equipment,
н. elektrische  Einrichtung f (Ausstattung f)  — сóêóпність
елеêтричних машин, апаратів, пристроїв, яêі забезпечó-
ють елеêтропостачання стрóмоприймачів та êерóвання
ними. Див. рóдниêове елеêтрообладнання.
ЕЛЕКТРОФІЛЬТР,  -а, ч. * р. элеêтрофильтр, а. electric
filter, electrostatic precipitator; н. Elektrofilter n  — апарат для
очищення ãазів від твердих домішоê (пилó) за допомоãою
елеêтриêи, пиловловлювач, в яêомó тверда фаза відділяє-
ться від ãазó в елеêтричномó полі êоронноãо розрядó.
Процес вилóчення твердих частиноê з ãазовоãо потоêó
відбóвається яê послідовне створення на поверхні частин-
êи елеêтричноãо зарядó за допомоãою êоронóючоãо елеê-
трода та осадження їх на заземленомó елеêтроді з проти-
лежним зарядом.
ЕЛЕКТРОФЛОТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. элеêтрофлотация, а.
electroflotation; н. Elektroflotation f  — флотація, при яêій
óтворення ãазових бóльбашоê проводиться шляхом
елеêтролітич. розêладó води з виділенням на аноді бóльба-
шоê êисню, а на êатоді — водню. Застосовóється ã.ч. для
очищення відпрацьованих пром. розчинів і стоêів від йонів
металів і тонêодисперсних осадів ãідрооêсидів металів:
заліза, міді, ніêелю, êадмію, хромó, маãнію тощо. Вперше Е.
запропонована ó 1904 р. Ф.Ельмором (Велиêобританія).
До êінця 60-х рр. ХХ ст. спосіб праêтично не виêористо-
вóвався. Відомо деê. різновидів Е. яê самост. процесó, таê
і в поєднанні зі звичайною пінною флотацією, при яêій Е.
слóãóє для аêтивації поверхні частиноê, придання їм пев-
них зарядів, зміни рН пóльпи. Е. може проводитися сóмі-
шшю бóльбашоê водню і êисню. Елеêтролітичний розêлад
води здійснюється при ãóстині стрóмó 10-20 мА/см2 безпо-
середньо в êамері флотомашини або ó виносномó ãазоґе-
нераторі. При цьомó виêористовóють різні за формою і
розташóванням елеêтродів êонстрóêтивні рішення: аноди
і êатоди, розташовані біля дна êамери на певній відстані
один від одноãо, óтворюють своєріднó решітêó. Принци-
пова особливість Е. — можливість здійснення процесó без
реаґентів-збирачів (застосовóються тільêи реаґенти для

óтворення осадів і їх флоêóляції), а таêож висоêа диспер-
сність бóльбашоê (мêм і десятêи мêм), що на 1-2 порядêи
менша, ніж ó звичайній пінній флотації; це дозволяє фло-
тóвати більш тонêі частинêи, аж до йонів. Перспеê-
тивність виêористання Е. визначається можливістю
істотноãо присêорення процесó відстоювання і виділення
осадó, яêий ó звичайних хім. виробництвах становить 2-6
ãод. Крім тоãо, при Е. існóє принципова можливість се-
леêтивноãо вилóчення металів, а не в сóміші з ін. êомпо-
нентами розчинó. Відсóтність орãаніч. реаґентів обóмо-
влює еêолоãічнó чистотó процесó, що сприяє створенню
виробництв по вилóченню Е. деяêих êомпонентів з
морсьêих і термальних вод. О.А.Золотêо.
ЕЛЕКТРОФОРЕЗ,  -ó, ч. * р. элеêтрофорез, а. electro-
phoresis, н. Elektrophorese f, Kataphorese f  — рóх дисперсних
твердих частиноê, рідинних êрапель або ãазових пóхир-
ців, йонів тощо, завислих ó рідинномó або ãазоподібномó
середовищі в елеêтричномó полі постійноãо стрóмó під
дією елеêтроêінетичних сил, що виниêають завдяêи óтво-
ренню подвійноãо елеêтричноãо шарó на ãраниці розділó
фаз. Е. — одне з елеêтроêінетичних явищ, на яêомó ба-
зóється, напр., вловлювання частиноê димó та пилó.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ,  -их, -ів, -ó, мн.
* р. элеêтрохимичесêие методы анализа, а. electrochemical
methods of analysis; н. elektrochemische Analyseverfahren n pl
— сóêóпність методів яêісноãо та êільêісноãо аналізó речо-
вин, основаних на процесах, яêі протіêають на елеêтродах
або ó міжелеêтродномó просторі. При цьомó вимірюється
ряд параметрів, напр., елеêтродний потенціал, ампераж,
ê-ть елеêтриêи, повний опір, ємність, елеêтропров-
ідність, діелеêтрична прониêність, значення яêих про-
порційні êонцентраціям речовин, яêі визначаються. Розрі-
зняють методи, яêі базóються на елеêтродній елеêтрохім.
реаêції (потенціометрія, поляроãрафія, вольтамперомет-
рія, амперометрія, хронопотенціометрія, елеêтроліз, êóло-
нометрія та ін.); методи, не пов'язані з елеêтродною елеê-
трохім. реаêцією (êондóêтометрія, діелеêрометрія), і ме-
тоди, пов'язані зі змінами стрóêтóри подвійноãо елеêтрич.
шарó (тензометрія). Е.м.а. виêористовóють для визначен-
ня понад 60 елементів ó різних природних і пром. матері-
алах, в рóдах, мінералах.
ЕЛЕКТРУМ, ЕЛЕКТР,  -ó, ч. * р. элеêтрóм, элеêтр; а.
electrum, н. Elektrum n  — мінерал, інтерметалічна сполóêа
золота й срібла êоординаційної бóдови. Сêлад ó %: Au
(98,96-60,98),  Ag (38,38- 0,16). Домішêи: Cu, Fe, Bi. Синãо-
нія êóбічна. Гóстина 12,5-15,6. Тв. 2-3. Колір світло-жов-
тий до срібно-білоãо, зеленóватий. Риса металічна, блис-
êóча. Добрий провідниê елеêтриêи. Зóстрічається ó êвар-
цових, êальцитових і баритових жилах. Рідêісний. Див.
золото самородне. 
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ОБ’ЄМ ПОРИСТОГО СЕРЕДОВИ-
ЩА,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. элементарный объем пористой сре-
ды; а. elementary volume of porous medium; н. Elementarvolu-
men n des porösen Mediums n  — несêінченно малий об’єм,
яêий ще зберіãає заãальні хараêтеристиêи середовища.
ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ,  -них, -ноê, мн. * р. элемен-
тарные частицы, а. fundamental(elementary) particles; н. Ele-
mentarteilchen n pl  — найдрібніші сóб’ядерні частинêи ре-
човини або поля фізичноãо. Це дисêретні стрóêтóрні еле-
менти, яêі можóть існóвати в неасоційованомó стані. Най-
хараêтернішою особливістю Е.ч. є їх здатність до перетво-
рень і взаємодії. При цьомó дочірні частинêи не є стрóê-
тóрними сêладовими материнсьêих, а народжóються при
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аêтах перетворення. За властивостями Е.ч. поділяють на
таêі ãрóпи: фотони, лептони, мезони й баріони (нóêлони й
ãіперони). Майже всі Е.ч. нестабільні (за винятêом елеêт-
рона, протона, нейтрона, нейтрино, фотона). Заãальна
êільêість відомих Е.ч. перевищóє 350, і це число продов-
жóє зростати. Основні хараêтеристиêи Е.ч.: елеêтричний
заряд, маса, тривалість життя, спін, лептонний і баріо-
нний заряди, дивність (êвантове число). 
Дослідження останніх десятиліть ХХ ст. поêазали

відносність вживання терміна “елементарні” до рядó час-
тиноê. Зоêрема виявлено внóтрішню стрóêтóрó протона,
нейтрона, інших частиноê. Вони сêладаються з êварêів,
пар “êварê-антиêварê” та ãлюонів (êванти поля). В свою
черãó êварêи, можливо, теж мають свою стрóêтóрó, хоча
на сóчасномó рівні знань вони є фóндаментальними сêла-
довими адронів.
Сóчасний нам набір Е.ч. не бóв таêим протяãом всьоãо

існóвання Всесвітó. На самих йоãо початêах ó момент часó
10-33 с після Велиêоãо вибóхó існóвали частинêи-прабать-
êи, таê звані преони, з енерãією 1015 ГеВ. Прямими “на-
щадêами” преонів стали êварêи, що бл. 10-6 с після Вели-
êоãо вибóхó óтворили вже зãадані протони і нейтрони. За
цими óявленнями через приблизно 3 хв. після початêó
процесó óтворилася більша частина ядер ãелію, яêі існ-
óють ó Всесвіті. В.С.Білецьêий.
ЕЛЕМЕНТИ ДВІЙНИКОВІ,  -ів, -их, мн. * р. элементы
двойниêовые, а. twin elements, н. Zwillingselemente n pl — від-
повідні елементи симетрії двійниêів: двійниêова вісь,
двійниêова площина, двійниêовий центр, за допомоãою
яêих один індивід збіãається з іншим. Елементи двійниêів
завжди строãо паралельні простомó елементó ґратêи,
спільномó для ґратоê обох індивідів.
ЕЛЕМЕНТИ-ДОМІШКИ,  -ів-оê, мн. * р. элементы-при-
меси, а. impurity elements; н. Fremdelemente n pl  — дрóãо-
рядні êомпоненти ã.п., рóд і мінералів, яêі ізоморфно зам-
інюють осн. êомпоненти або представлені міêровиділен-
нями самост. мінералів. При низьêомó (менше 1%) і надз-
вичайно низьêомó вмісті (соті, тисячні частêи % і менше)
можóть мати пром. значення і рентабельно попóтно вилó-
чатися з ãолов. рóдних мінералів, при технол. переділі поê-
ращóвати або поãіршóвати яêість сировини або виділят-
ися в самост. êонцентрати при збаãаченні. Попóтні êорисні
êомпоненти: Rb — в êалієвих, Ga — в алюмінієвих, цинêо-
вих, Та — в олов'яних, ніобієвих мінералах тощо. Вміст і
співвідношення Е.-д. або їх ізотопів виêористовóються
таêож яê пошóêові і ãенетич. індиêатори процесів мінер-
ало- і рóдоóтворення. Зональний розподіл Е.-д. в рóдних
тілах і навêолорóдних ореолах дозволяє визначити рівень
ерозійноãо зрізó і напрям пошóêів прихованоãо зрóденіння.
Див. домішêа.
ЕЛЕМЕНТИ-ІНДИКАТОРИ,  -ів-ів, мн. * р. элемен-
ты-индиêаторы, а. indicator elements; н. Indikatorelemente n
pl  — міêроелементи, розподіл яêих ó тих або інших типах
природних óтворень може бóти виêористаний яê ознаêа
для пошóêів родовищ. При ãеохім. пошóêах рóдних родов.
в яêості Е.-і. виêористовóють: метали (ãол. êомпоненти
рóд) та ін. елементи, яêі êонцентрóються спільно з ними в
рóднó стадію (прямі Е.-і.); елементи-сóпóтниêи, яêі фіêс-
óються ó рóдномó тілі і вмісних породах в до- або пострóднó
стадію (непрямі Е.-і.). Часто виêористовóваними досить
óніверсальними Е.-і. слóжать As, Ag, Сu, Zn, Pb, Sn, Мо,
W, Sb, Li, Be. Детальний аналіз розподілó Е.-і., їх співвід-
ношень дозволяє не тільêи виявити ділянêи, перспеê-

тивні на виявлення орóденіння, але і зробити попередню
оцінêó проãнозних запасів ê.ê., оцінити рівень ерозійноãо
зрізó рóдноãо тіла. 
ЕЛЕМЕНТИ КАР’ЄРУ,   -ів, -…, мн. * р. элементы êарье-
ра, а. open pit elements, н. Tagebauelemente n pl  — просторові
сêладові êар’єрó, яêі вичерпно хараêтеризóють йоãо ãео-
метрію. Основні елементи (рис.): робочий (1) і неробочий

(2) борт êар’єрó, підошва або дно (3), верхній і нижній
êонтóри (4) êар’єрó, óстóпи (5,6), майданчиêи (7,8), êóти
óêосó óстóпó γ1, γ2, ãраниці êар’єрó.
ЕЛЕМЕНТИ КРИСТАЛА,  -ів, -а, мн. * р. элементы êрис-
талла, а. crystal elements, н. Kristallelemente n pl  — êóти α,
β, γ між êристалоãрафічними осями й відношення
відрізêів, яêі відтинає на цих осях одиночна ãрань a0: b0: c0:
= a0/b0: b0/b0: c0/b0 = a:1:c.
ЕЛЕМЕНТИ ОБМЕЖЕННЯ КРИСТАЛА,  -ів, -…, -а, мн.
* р. элементы оãраничения êристалла, а. crystal limiting ele-
ments, н. Kristallbegrenzungselemente n pl  — ãрані, ребра і
вершини, яêими замиêається простір êристала.
ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНУ,  -ів, -ó, мн. * р. элементы плана, а.
plan elements, н. Elemente n pl des Planes m  — óмовні знаêи
лінійних êонтóрів, площ, позамасштабних об’єêтів, що
вêазóються на êресленні. Розрізнюються Е.п.: ш т р и х о в
і (виêонóють за допомоãою штрихів, ліній або точоê); т о
н а л ь н і  та  н а п і в т о н а л ь н і (оêонтóрені площі на
ãрафічних зображеннях, яêі виêонóють бóдь-яêим êольо-
ровим тоном або напівтоном одноãо êольорó). Е.п. виêо-
нóють тóшшю, олівцем, фарбами, деêолями, темплетами,
за допомоãою пристроїв ЕОМ (принтерів, ãрафопобóдо-
вóвачів, плотерів).
ЕЛЕМЕНТИ САМОРОДНІ,  -ів, -их, мн. * р. элементы
самородные; а. native elements; н. Gediegenelemente n pl  — те
ж саме, що й речовини прості. 
ЕЛЕМЕНТИ СИМЕТРІЇ,  -ів, -ії, мн. * р. элементы сим-
метрии, а.  elements of symmetry, н. Elemente n pl der Symme-
trie f  — допоміжні ãеометричні елементи (точêи, прямі і
площини), за допомоãою яêих хараêтеризóється симетрія
êристала. До них належать: осі симетрії, площини симет-
рії, інверсійні осі, центр інверсії, веêтори трансляції
(ґвинтові осі й площини êовзноãо відбиття) для несêінче-
нних фіãóр (êристалічних стрóêтóр).
ЕЛЕМЕНТИ ХІМІЧНІ,  -ів, -их, мн. * р. элементы хими-
чесêие, а. chemical elements; н. chemische Elemente n pl  — сó-
êóпність атомів з однаêовим зарядом атомних ядер і одна-
êовим числом елеêтронів в атомній оболонці. Таêа сó-
êóпність атомів має однаêові хімічні властивості. У ней-
тральноãо атома число елеêтронів в елеêтронній обо-

Рис. Елементи êар’єрó.



379 ЕЛЕ — ЕЛЕ

лонці дорівнює зарядó ядра. Вперше поняття Е.х. сформó-
лював Р.Бойль ó 1661 р. Відомо (2004 р.) 112 Е.х., з них 89
виявлені в природі, інші отримані штóчно внаслідоê ядер-
них реаêцій (атоми технецію, прометію, протаêтинію,
нобелію в надмалих êільêостях бóли виявлені в óранових і
торієвих мінералах). Є повідомлення про відêриття ще
трьох хімічних елементів, але ці дані потребóють підтвер-
дження. 
Ядро атома сêладається з протонів (число яêих відпо-

відає атомномó числó Е.х.)  і нейтронів; число останніх
може бóти різним. Атом з певним числом протонів і ней-
тронів (масовим числом) наз. нóêлідом. Атоми даноãо еле-
мента, ядра яêих містять різне число нейтронів, наз. ізот-
опами. Е.х. можóть мати деêільêа ізотопів. Для ізотопів
зберіãаються назви і символи Е.х., винятоê сêладають

тільêи ізотопи водню — Н -протій, Н(D) — дейтерій,

Н(Т) — тритій. Е.х., яêі мають стабільні нóêліди, в при-

роді представлені одним або деê. ізотопами. Відомо бл.
270 стабільних ізотопів, яêі належать 81 природномó Е.х.,
і понад 1800 радіонóêлідів. Е.х., всі ізотопи яêих радіоа-
êтивні, наз. радіоаêтивними елементами. До них нале-
жать технецій, прометій, полоній і всі елементи з атомним
номером, більшим 84. Природний ізотопний сêлад Е.х.,
яêі зóстрічаються на Землі, праêтично постійний, томó
êожний елемент має певнó атомнó масó, яêа є однією з
найважливіших йоãо хараêтеристиê. Атомна маса Е.х.
дорівнює середньомó значенню мас всіх йоãо природних
ізотопів з врахóванням поширеності останніх. Її звичайно
виражають в атомних одиницях маси, за яêó прийнята 1/
12 частина маси нóêлідó 12С. Формам існóвання Е.х. в при-
роді відповідають речовини прості. Елемент може існóвати
ó виãляді деê. речовин простих (явище алотропії), відм-
інних одна від одної сêладом молеêóл (напр., êисень О2 і
озон О3) або типом êристалічної ґратêи (напр., модифіê-
ації вóãлецю — алмаз, лонсдейлеїт, ãрафіт; явище полімо-
рфізмó). Число речовин простих понад 500. Сêладна речо-
вина — хім. сполóêа. Вона сêладається з хімічно пов'яза-
них атомів двох або більше різних елементів. Відомо по-
над 100 тис. неорãанічних і понад 3 млн орãанічних спо-
лóê. Для позначення Е.х. слóãóють хім. символи, яêі сêла-
даються з першої або першої і однієї з подальших бóêв ла-
тинсьêої назви елемента. Кожний Е.х. хараêтеризóється
мірами оêиснення, яêий можóть проявляти атоми даноãо
елемента ó хім. сполóêах, а таêож значенням елеêтронеãа-
тивності, яêа хараêтеризóє здатність атомів Е.х. віддавати
і приймати елеêтрони. У хім. реаêціях Е.х. зберіãаються,
бо в резóльтаті відбóвається лише перерозподіл елеêтронів
зовніш. елеêтронних оболоноê атомів, а ядра атомів зали-
шаються незмінними.
Взаємозв'язêи Е.х. відображає періодична система еле-

ментів. Перший переліê Е.х. сêлав в 1789 р. франц. хіміê
А.Л.Лавóаз’є. До цьоãо списêó óвійшли 25 відомих ó той
час елементів. Першó таблицю відносних атомних мас 5
Е.х. (êисень, азот, вóãлець, сірêа і фосфор) сêлав анãл. вче-
ний Дж. Дальтон в 1803 р. До часó відêриття періодичноãо
заêонó (1869 р.) бóло відомо 63 елементи. Узаãальнення
заêонó виêонали паралельно Д.Менделєєв та Ю. Майєр.
Відêриття періодичної системи дозволило передбачóвати
існóвання, а таêож властивості рядó невідомих ó той час
Е.х. і послóжило наóê. основою для їх êласифіêації. Успіхи
ядерної фізиêи дозволили ó ХХ ст. óточнити поняття Е.х. і
синтезóвати нові — технецій, прометій, астат і всі еле-

менти починаючи з атомноãо номера 93. За властивостя-
ми Е.х. поділяються на метали і неметали. До неметалів
належать 23 елементи (Н, В, С, N, О, Si, Р, S, As, Se, Те та
ін.), ãалоãени (F, Cl, Вr, I, At), інертні ãази (Не, Ne, Ar, Кr,
Хе, Rn); до металів — решта 86 Е.х. Для хім. властивостей
металів найбільш хараêтерна здатність віддавати зовніш.
елеêтрони і óтворювати êатіони, для неметалів — приєд-
нóвати елеêтрони і óтворювати аніони. Елеêтронеãа-
тивність металів, яê правило, від 0,7 до 1,8-2,0; неметалів
від 1,8-2,0 до 4,0. Деяêі елементи об’єднóють ó сімейства:
лóжних металів — літій, натрій, êалій, рóбідій, цезій, фран-
цій; лóжноземельних металів — êальцій, стронцій, барій,
радій; лантаноїдів — лантан, церій, празеодим, неодим, про-
метій, самарій, європій, ґадоліній, тербій, диспрозій, ãоль-
мій, ербій, тóлій, ітербій, лютецій; аêтиноїдів — аêтиній,
торій, протаêтиній, óран, нептóній, плóтоній, америцій,
êюрій, берêлій, êаліфорній, ейнштейній, фермій, мен-
делєєвій, нобелій, лоóренсій; родина заліза — залізо, êо-
бальт, ніêель; родина платини — рóтеній, родій, паладій,
осмій, іридій, платина; хальêоãени — êисень, сірêа (сóль-
фóр), селен, телóр, полоній; ãалоãени — флóор, хлор, бром,
йод, астат; інертні елементи (блаãородні ãази) — ãелій, не-
он, арãон, êриптон, êсенон, радон.
У достóпній частині Землі (ó земній êорі) найбільш по-

ширені 10 елементів з атомними номерами в інтервалі від
8-26; О (47,00%), Si (29,50%), Al (8,05%), Fe (4,65%), Са
(3,30%), Na (2,50%), К (2,50%), Мg (1,87%), Ti (0,45%),
Mn (0,1%). Перераховані елементи становлять 99,92% ма-
си земної êори. Е.х., êонцентрація яêих ó земній êорі низь-
êа або вони праêтично не óтворюють власних мінералів
(завдяêи ізоморфномó входженню ó мінерали більш поши-
рених елементів), наз. розсіяними. 

1
1

1
2

1
3

Поширеність хімічних елементів ó Землі (мас. %) 

№ п/п Символ 
елемента

В земній 
êорі

У воді оêе-
анів

В атмос-
фері

У біосфері

1 2 3 4 5 6

1 Н 1,00 ... 0,000033 10,5

2 Не 1х10-6 5х10-10 0,000072 сліди

3 Li 0,0032 1,5x10-5 ... 1x10-5

4 Be 0,00038 6x10-11 ... сліди

5 В 0,0012 4,6х10-4 ... 1х10-3

6 С 0,023 2,8х10-3 0,0151 18,0

7 N 0,0019 5x10-5 75,510 0,3

8 O 47,0 ... 23,1811 70,0

9 F 0,066 1,3x10-4 ... 5x10-4

10 Ne 5x10-7 1x10-8 0,00125 сліди

11 Na 2,50 1,03554 ... 0,02

12 Mg 1,87 0,1297 ... 0,04

13 Al 8,05 1x10-6 ... 5x10-3

14 Si 29,0 3x10-4 ... 0,2

15 P 0,093 7x10-6 ... 0,07

16 S 0,047 0,089 ... 0,05

17 Cl 0,017 1,93534 ... 0,02

18 Ar 4x10-4 6x10-5 1,2800 сліди

19 К 2,5 0,03875 ... 0,3

20 Са 2,96 0,0408 ... 0,5

21 Sc 0,001 4x10-9 ... сліди

22 Ті 0,45 1х10-7 ... 8х10-4
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В êосмосі домінóють леãêі елементи — Н і Не. Розповсюд-
женість інших швидêо зменшóється з ростом їх ат. номе-
ра. В.С.Білецьêий.
ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ,  -оãо, -ó, ч. (від лат. elementum 
— первісна речовина)  р. элементный анализ, а. ultimate
analysis, н. Elementaranalyse f, Verbrennungsanalyse f — сó-
êóпність методів, за допомоãою яêих визначають яêісний
та êільêісний сêлад орãанічних сполóê. Цей аналіз можна
здійснювати, напр., за допомоãою елеêтронної спеêтрос-
êопії, ãамма-спеêтросêопії тощо.
ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ВУГІЛЛЯ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р.
элементный анализ óãля, а. ultimate analysis of coal, н. Ele-
mentaranalyse f von Kohle f, Verbrennungsanalyse f von Kohle f 
— êільêісне визначення вмістó ó вóãіллі хімічних елементів,
яêі входять до йоãо сêладó, в першó черãó вóãлецю, водню,
азотó, êисню і сірêи. Див. елементний сêлад вóãілля.
ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ НАФТИ І НАФТОВИХ ФРАК-
ЦІЙ,  -оãо, -ó, ... ч. * р. элементный анализ нефти и нефтя-
ных фраêций; а. elementary analysis of oil and oil fractions; н.
Elementaranalyse f des Erdölbestandes m und der Erdölfraktion
f  — êільêісне визначення вмістó ó нафті та її фраêціях
хімічних елементів, яêі входять до їх сêладó, а таêож аналіз
за типом молеêóл вóãлеводнів, êоли визначається вміст
аренів, алêенів, циêлоалêанів і алêанів.
ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ВУГІЛЛЯ,  -оãо, -ó, ... ч. * р. эле-
ментный состав óãля, а. elementary composition of coal, н.
Kohlenzusammensetzung f, Elementarzusammensetzung f von
Kohle f  — xараêтеризóється наявністю та êільêістю хім-
ічних елементів, яêі входять до сêладó вóãілля. Е.с.в. визна-
чають шляхом елементноãо аналізó. Під час елементноãо
аналізó визначають вміст вóãлецю (С), водню (Н), êисню
(О), азотó (N), орãанічної сірêи (Sорã), іноді фосфорó (Р) та
деяêих ін. елементів, яêі берóть óчасть ó побóдові сêлад-
них орãанічних речовин. Вміст вóãлецю та водню визнача-
ють одночасно з однієї порції вóãілля шляхом її спалюван-
ня ó потоці очищеноãо êисню при 800°С. СО2 та Н2О, яêі
óтворюються при цьомó, вловлюються відповідним поã-
линачем — 40% розчином лóãó та êонцентрованою сірч-
аною êислотою, або асêаритом (лóã натрію, препарова-
ний на азбесті) та анãідроном (зневоднений хлорид маã-
нію). За приростом ваãи поãлиначів розраховóють вміст
вóãлецю і водню ó вóãіллі. Поправêи на вміст вóãлецю ó мін-
еральних речовинах роблять при аналізі зольноãо вóãілля
та ãорючих сланців. Визначення вмістó азотó проводять
методом Кьєльдаля, за яêим піддослідне вóãілля протяãом

23 V 0,009 3x10-7 ... 10-4

24 Cr 0,0083 2x10-9 ... 10-4

25 Mn 0,10 2x10-7 ... 1x10-3

26 Fe 4,65 1x10-6 ... 0,01

27 Co 0,0018 5x10-8 ... 2x10-5

28 Ni 0,0058 2x10-7 ... 5x10-5

29 Cu 0,0047 3x10-7 ... 2x10-4

30 Zn 0,0083 1x10-6 ... 5x10-4

31 Ga 0,0019 3x10-9 ... сліди

32 Ge 1,4x10-4 6x10-9 ... 10-4

33 As 1,7x10-4 1x10-7 ... 3x10-5

34 Se 5x10-6 1x10-8 ... 10-6

35 Br 2,1x10-4 6,6x10-3 ... 1,5x10-4

36 Kr 2x10-8 3x10-8 0,00029 сліди

37 Rb 0,015 2x10-5 ... 5x10-4

38 Sr 0,034 8x10-4 ... 2x10-3

39 Y 0,0029 3x10-8 ... сліди

40 Zr 0,017 5x10-9 ... сліди

41 Nb 0,002 1x10-9 ... ...

42 Mo 1,1x10-4 1x10-6 ... 1x10-5

44 Ru 5x10-6 ... ... сліди

45 Rh 1x10-6 ... ... сліди

46 Pd 1,3x10-6 ... ... 5x10-5

47 Ag 7x10-6 3x10-8 ... сліди

48 Cd 1,3x10-5 1x10-8 ... сліди

49 In 2,5x10-5 1x10-9 ... ...

50 Sn 2,5x10-7 3x10-7 ... 5x10-5

51 Sb 5x10-5 5x10-8 ... сліди

52 Te 1x10-7 ... ... сліди

53 I 4x10-5 5x10-6 ... 1x10-5

54 Xe 3x10-9 ... 0,000036 сліди

55 Cs 3,7x10-4 3,7x10-8 ... 1x10-5

56 Ba 0,065 2x10-6 ... 3x10-3

57 La 2,9x10-3 2,9x10-10 ... сліди

58 Ce 7x10-3 1,3x10-10 ... сліди

59 Pr 9x10-4 6x10-11 ... сліди

60 Nd 3,7x10-3 2,3x10-11 ... сліди

62 Sm 8x10-4 4,2x10-11 ... сліди

63 Eu 1,3x10-4 1,1x10-10 ... сліди

64 Gd 8x10-4 6x10-11 ... сліди

65 Tb 4,3x10-4 ... ... сліди

66 Dy 5x10-4 7,3x10-11 ... сліди

67 Ho 1,7x10-4 2,2x10-11 ... сліди

68 Er 3,3x10-4 6x10-11 ... сліди

69 Tm 2,7x10-5 1x10-11 ... сліди

70 Yb 3,3x10-5 5x10-11 ... сліди

71 Lu 8x10-5 1x10-10 ... сліди

72 Hf 1x10-4 ... ... сліди

73 Ta 2,5x10-4 ... ... сліди

74 W 1,3x10-4 1x10-5 ... сліди

75 Re 7x10-8 ... ... сліди

76 Os 5x10-6 ... ... сліди

1 2 3 4 5 6

77 Ir 1x10-6 ... ... сліди

78 Pt 2x10-5 ... ... сліди

79 Au 4,3x10-7 4x10-10 ... сліди

80 Hd 8,3x10-6 3x10-9 ... 10-7

81 Tl 1x10-4 1x10-9 ... сліди

82 Pb 1,6x10-3 3x10-9 ... ...

83 Bi 9x10-7 2x10-8 ... сліди

84 Po 2x10-14 ... ... ...

86 Rn 7x10-16 6x10-20 ... ...

88 Ra 2x10-10 1x10-14 ... 10-12

89 Ac 6x10-14 2x10-20 ... ...

90 Th 1,3x10-3 1x10-9 ... сліди

91 Pa 7x10-11 5x10-15 ... ...

92 U 2,5x10-4 3x10-7 ... 10-6

1 2 3 4 5 6
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4-5 ãод. обробляється êиплячою êонцентрованою сірч-
аною êислотою ó присóтності êаталізатора (оêсид ртóті,
йодид êалію, сóльфат маãнію та ін.) ó êолбі з тóãоплавêоãо
сêла. В резóльтаті весь вóãлець та водень оêиснюються до
СО2 і Н2О, а азот переходить ó стан NH3, яêий з надлиш-
êом êислоти óтворює сóльфат амонію. Останній розêла-
дається потім ó іншій êолбі êонцентрованим лóãом, і óт-
ворений аміаê вловлюється êільêісним титрóванням сірч-
аною êислотою. Сірêа ó виãляді різних сполóê ó більших
або менших êільêостях входить до сêладó всіх твердих ãо-
рючих êопалин. Поêазниê технічноãо аналізó — заãальна
сірêа вóãілля (St, %) вêазóє сóмарний вміст сірêи ó всіх
сполóêах, перерахований óмовно на елементарнó сірêó по
відношенню до вóãілля, яêе піддається аналізó. Для визна-
чення вмістó заãальної сірêи ó вóãіллі за стандартний прий-
нятий метод Ешêа. Наважêа вóãілля спалюється в мóфель-
ній печі ó тиãлі при 850±25оС в присóтності MgO i Na2CO3

для зв’язóвання óтворених оêсидів сірêи, яêі перетворю-
ються на сóльфати натрію та маãнію та осаджóються ó со-
ляно-êисломó розчині хлоридом барію ó виãляді сóльфатó
барію. За êільêістю останньоãо розраховóють поêазниê St,

і йоãо перераховóють на сóхе вóãілля (S , %). У торфах

вміст заãальної сірêи сêладає 0,5-2,5%, ó бóромó óêраїнсь-
êомó вóãіллі — 2,5-7,0%. Вóãілля Донбасó має вміст заãаль-
ної сірêи 0,5-9,3%, а антрацити 0,6-6,3%. З óрахóванням
технолоãічної переробêи для êам’яноãо вóãілля Донбасó
прийнятий розподіл йоãо на чотири ãрóпи за сірчистістю.

Більша частина вóãільних пластів Донбасó вміщóють се-
редньосірчисте та сірчисте вóãілля. Мінеральні сірчані
сполóêи вêлючають сóмó піритної FeS2(Sp) та сóльфатної
(Ss) сірêи. Інêоли ó вóãільних шарах зóстрічається елемен-
тна сірêа (Sel). Крім тоãо, сірêа входить до сêладó орãані-
чних êомпонентів вóãілля. Кільêість орãанічної сірêи ó вóã-
іллі визначається розрахóнêовим методом

При спалюванні вóãілля виділяються сірчані сполóêи,
яêі êородóють обладнання, а таêож шêідливо впливають
на довêілля та здоров’я людини. Напр., сірêа êоêсó неãа-
тивно впливає на яêість чавóнó і надає йомó êрихêості,
знижóючи цим яêість сталі, яêа стає більш êрихêою при
висоêих температóрах (червоноламêою). Вміст êисню ó
вóãіллі визначається за формóлою (на сóхó беззольнó масó,
Оdaf, %)

Заãальний вміст фосфорó ó вóãіллі незначний і стано-
вить 0,001-0,062 для донецьêоãо вóãілля, але навіть ó не-
значній êільêості фосфор надає металó холодноламêості
(êрихêості при низьêих температóрах). 
      Тверді ãорючі êопалини різної природи і стóпеня вóãле-
фіêації значно відрізняються між собою за елементним
сêладом. У ряді ãóмітів з підвищенням стóпеня вóãлефіê-
ації найбільш різêо змінюється вміст êисню: від 29-40% ó

торфах до 0,5-1,0 ó антрацитах (ó 30-60 разів). У 3-5 разів
зменшóється вміст водню (від 6,5 до 1,3%), а вміст вóãлецю
збільшóється майже ó 2 рази (з 52-60 до 98%). У ряді сап-
ропелітів від торфяної стадії до більш зрілих вміст вóãлецю
збільшóється з 50 до 82%, а вміст êисню зменшóється 25 до
1%. Заêономірноãо зниження вмістó водню для сапропе-
літів різноãо стóпеня вóãлефіêації не спостеріãається — він
завжди ó 1,5-2 рази більший, ніж ó ізометаморфних
ãóмітів, що є хараêтерною ознаêою сапропелевоãо поход-
ження. Ліптобіоліти вміщóють більше водню, ніж ãóміти, і
мало відрізняються за елементним сêладом від сапропе-
літів. Вміст азотó з ростом стóпеня вóãлефіêації ãóмітів
Донбасó знижóється з 1,8 до 0,1%. У сапропелітах він êо-
ливається від 0,5 до 6,0%. Петроãрафічні інãредієнти та-
êож відрізняються за елементним сêладом. У одномó і то-
мó ж вóãіллі найбільша êільêість вóãлецю міститься ó фю-
зиніті (інертиніті), а ó вітриніті та лейптиніті (еêзиніті)
йоãо вміст праêтично однаêовий. З підвищенням стóпеня
вóãлефіêації вміст вóãлецю ó вітриніті та фюзиніті стає
близьêим, але навіть ó антрацитах вони не збіãаються.
Найбільша êільêість водню ó вóãіллі з одноãо пласта
міститься ó лейптиніті, а найменша — ó фюзиніті, найбіл-
ьшó êільêість êисню містить вітриніт, а найменшó — фю-
зиніт. В.І.Саранчóê.  
ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД НАФТИ,  -оãо, -ó, ... ч. * р. эле-
ментный состав нефти, а. elementary composition of oil; н.
Erdölzusammensetzung f  — xараêтеризóється наявністю та
êільêістю хімічних елементів, яêі входять до сêладó нафти:
вóãлецю (82-87 мас.%), водню (11-15 мас. %), сірêи (0,1-7,0
мас.%), азотó (до 2,2 мас.%), êисню (до 1,5 мас.%) та ін.
Вóãлець і водень входять до сêладó нафти ó виãляді сполóê
вóãлеводнів. Сірêа, яê правило, міститься або ó сполóêах
(мерêаптанів, сóльфідів тощо) або рідêо — ó вільномó
стані. 70-90% всіх сірчистих сполóê êонцентрóється ó ма-
зóті і ãóдроні. Кисень і азот перебóвають ó зв’язаномó стані
(нафтенові êислоти, смоли, феноли, аміни тощо). Домішêи
нафти — пісоê та ãлини (до 0,15%), вода (до 50% і більше),
солі (0,0001-10 ã/дм3). В.С.Бойêо.
ЕЛІПС ПОХИБОК,  -а, -…, ч. * р. эллипс поãрешностей, а.
ellipse of errors, н. Fehlerellipse f  — хараêтеризóє точність
положення обóмовленоãо пóнêтó щодо вихідних точоê,
положення яêих вважаються безпомилêовими. Е.п., побó-
дований з виêористанням середніх êвадратичних похибоê,
називається середнім еліпсом. Е.п. — ãеометричне місце
точоê з однаêовою щільністю імовірності. Маêсимальнó 
щільність має центр еліпса. В
мірó віддалення від центра
щільність імовірності змен-
шóється. Імовірність перебó-
вання обóмовленоãо пóнêтó
óсередині середньоãо Е.п.
дорівнює 0,3935, поза серед-
нім еліпсом 1—0,3935 =
0,6065. Для еліпса з подвоєни-
ми півосями імовірність пере-
бóвання обóмовленоãо пóнê-
тó óсередині еліпса сêладає
0,8647, з потроєними — 0,9889
і з почетверенними — 0,99966.
Для побóдови Е.п. необхідно знати три елементи: розмір
велиêої півосі а, розмір малої півосі b і диреêційний êóт
велиêої  півосі або інші три параметри  (див. рис.).
Елементи еліпса і середня êвадратична похибêа поло-
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ження пóнêтó можóть бóти обчислені за відповідними
формóлами або отримані ãрафічною побóдовою.
При визначенні пóнêтó за двома виміряними величи-

нами Е.п. можна побóдóвати, виêориставши лінії поло-
ження і ґрадієнти вимірюваних величин. В.В.Мирний.
ЕЛІПСОЇД ЗЕМНИЙ,  -а,
-оãо, ч. * р. эллипсоид зем-
ной, а. earth ellipsoid; н. Er-
dellipsoid n  — еліпсоїд
обертання, яêий найêра-
щим чином представляє
фіãóрó ãеоїдó. В Уêраїні та
ряді êраїн Сх. Європи при
ãеодезич. і êартоãрафіч.
роботах прийнятий елі-
псоїд Красовсьêоãо, роз-
міри яêоãо бóло обчислено
в 1940 р.: велиêа напіввісь 63 782 245 м, полярне стиснен-
ня 1:298,3. Назва — від прізвища відомоãо вітчизняноãо
астронома-ãеодезиста Феодосія Красовсьêоãо (1878-
1948), під êерівництвом яêоãо вперше обчислено цей Е.
В.В.Мирний.
ЕЛІПСОЇД КРАСОВСЬКОГО,  -а, -оãо, ч.  — Див. елі-
псоїд земний.
ЕЛЮВІАЛЬНІ РОЗСИПИ,  -их, ів, мн. * р. элювиальные
россыпи, а. eluvial placers, residual placers; н. eluviale Seifen f
pl  — розсипи, яêі óтворюються внаслідоê вивітрювання
рóд і ã.п., що містять êорисні мінерали; представлені непе-
реміщеними продóêтами вивітрювання. Е.р. заляãають на
виході êорінноãо джерела на поверхню Землі безпосеред-
ньо на йоãо верхній напівзрóйнованій частині. По перева-
жанню тоãо або іншоãо аґента вивітрювання, при спільн-
омó їх вияві, розрізняють Е.р. фіз. і хім. вивітрювання.
ЕЛЮВІЙ,  -ю, ч. * р. элювий, а. eluvium, н. Eluvium n  —
продóêти рóйнóвання ãірсьêих порід, яêі залишилися на
місці їх óтворення. Формóються на ãоризонтальних по-
верхнях або на схилах, де слабêо протіêає денóдація. Сêла-
дають êори вивітрювання. У залежності від хараêтерó мате-
ринсьêих ã.п. і типó вивітрювання можóть мати різнó
стрóêтóрó (від óламêової до ãлинистої) і сêлад (êаоліни,
рóди заліза, марãанцю, алюмінію, ніêелю тощо). Елювіальні
óтворення поширені на всій Уêраїні. В Уêраїнсьêих Кар-
патах та Кримсьêих ãорах на êрóтих схилах вони представ-
лені ãрóбоóламêовими óтвореннями, на відносно полоãих
схилах формóється ґрóнтовий поêрив, а на річêових тера-
сах — молода êаолінова êора вивітрювання. На êристалі-
чних породах Уêраїнсьêоãо щита розвинóта потóжна (до
60 м і більше) êаолінова, рідше латеритна êора вивітрюва-
ння (ортоелювій). У Дніпровсьêо-Донецьêій і Причорно-
морсьêій западинах, Донецьêомó проãині, Волино-Подільс-
ьêій моноêліналі поширені êори вивітрювання, óтворені на
осадових породах (метаелювій). Своєрідні елювіальні ви-
соêоêремнієві пóхêі óтворення трапляються на êарбонат-
них породах (півд.-зах. схили Уêраїнсьêоãо щита, Львівсьêа
êрейдова западина). Всьоãо на терит. Уêраїни виявлено
понад 16 різновіêових ãоризонтів виêопноãо елювію. Див.
пісêи елювіальні, елювіальні розсипи.
ЕЛЬБАЇТ,  -ó, ч. * р. эльбаит, а. elbaite, н. Elbait m  — мін-
ерал, літіїстий різновид тóрмалінó. Синãонія триãональна.
Дитриãонально-пірамідальний вид. За назвою родовища
на о.Ельба. Син. — ільваїт.
ЕМАН,  -а, ч. * р. эман, а. eman, н. Eman n  — одиниця ра-
діоаêтивності. 1 еман = 10-10 êюрі/л = 0,275 одиниць Maxe.

ЕМАНАЦІЇ,  -ій, мн. * р. эманации, а. emanations, н. Emana-
tionen f pl  — виділення парів і ãазів, з яêих  óтворюються
пневматолітові мінерали при застиãанні маãми.
ЕМАНАЦІЙНИЙ МЕТОД,  -оãо, -ó, ч. * р. эманационный
метод, а. emanation method, н. Emanationsmethode f  — фіз-
иêо-хімічний метод вивчення властивостей твердих тіл
(що містять радій), оснований на їх здатності виділяти ó
навêолишнє середовище ізотопи радіоаêтивноãо ãазó ра-
донó (еманації). Виêористовóють для вивчення напрóже-
ноãо станó масивó ãірсьêих порід, переêристалізації, деã-
ідратації, поліморфних перетворень тощо.
ЕМБАТОЛІТОВИЙ,  -оãо. * р. эмбатолитовый, а. em-
batholithic, н. embatholithisch  — той, що знаходиться серед
вивержених порід ó верхній частині батолітó (про мінерал і
мінеральний êомплеêс). 
ЕМІТЕР,  -а, ч. * р. эмиттер, а. emitter, н. Emitter m  — 1)
Випромінювач. 2)Елеêтрод, яêий є джерелом елеêтронів
внаслідоê йоãо наãрівання, при дії елеêтричноãо поля тощо.
ЕМПІРИЧНИЙ,  -оãо. * р. эмпиричесêий, а. empirical, н.
empirisch  — 1) Оснований на емпірії (досвіді). 2) Е.
р і в ен ь  зн ань  — рівень пізнавальноãо процесó, що дає
знання тих заêономірних зв'язêів і відношень, яêі виявля-
ються через аналіз безпосередніх даних спостереження. 
ЕМСЬКИЙ ЯРУС, ЕМС,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р. эмссêий ярóс,
эмс; а. Emsian, н. Ems n  — верхній ярóс нижньоãо відділó
девонсьêої системи. Від назви ã. Емс ó ФРН.
ЕМУЛІТИ,  -ів, мн. * р. эмóлиты, а. emulites, н. Emulite n pl 
— емóльсійні ВР з діаметром від 25 мм і більше, ãóстиною
1,15-1,3 ã/см3, швидêістю детонації 4,0-5,5 êм/с, тепло-
тою вибóхó 3-4 тис. êДж/êã. Водостійêі. Патроновані Е.
детонóють від êапсóль-детонаторів або елеêтродетона-
торів. Вважаються перспеêтивними для обводнених свер-
дловин та шпóрів.
ЕМУЛЬГАТОР,  -а, ч. * р. эмóльãатор, а. emulsifier, emulsi-
fying agent; н. Emulgator m, Emulgiermittel n, Emulseur m  —
1) Речовина, яêа сприяє óтворенню і підвищенню сті-
йêості емóльсії. Ефеêтивні Е. — міцелоóтворюючі ПАР,
розчинні висоêомолеêóлярні речовини, деяêі висоêодис-
персні тверді тіла. Дія Е. на межі поділó двох рідêих фаз
основана на óтворенні навêоло ґлобóл дисперсної фази ад-
сорбц. оболоноê з висоêою стрóêтóрною в'язêістю (стрóê-
тóрно-механіч. бар'єрó), яêа перешêоджає зближенню ґло-
бóл і їх êоалесценції або флоêóляції. Осн. типи Е.: мила і ми-
лоподобні поверхнево-аêтивні речовини, розчинні висоêо-
мол. сполóêи, висоêодисперсні тверді речовини. Природ-
ними Е. є нафтенові ê-ти, асфальтени і висоêоплавêі па-
рафіни, яêі містяться ó нафтах. Їх дія посилюється наявні-
стю в пластових водах мінеральних солей, êислот і дрібн-
одисперсних механіч. домішоê. Осн. типом синтетич. Е.,
яêі застосовóються ó нафтоãазовидобóтêó, є ПАР. Їх ефеê-
тивність яê Е. хараêтеризóє ãідрофільно-ліпофільний ба-
ланс (ГЛБ), тобто співвідношення ãідрофільних і ãідрофо-
бних (ліпофільних) ãрóп молеêóл ПАР. 2) Апарат для при-
ãотóвання тонêодисперсної емóльсії з флотаційних ре-
аґентів або інших маслоподібних рідин та води. 
ЕМУЛЬГАТОРИ ПРИРОДНІ,   -ів, -их, мн. * р. эмóльãа-
торы природные; а. natural emulsifiers; н. Naturemulgatoren m
pl  — речовини, що містяться в нафті (асфальтени, нафте-
ни, смоли, парафіни) та пластовій воді (солі, êислоти) і вияв-
ляють істотний вплив на óтворення та стійêість емóльсій.
ЕМУЛЬГУВАННЯ,  -..., с. (від лат. emulgeo — дою) р.
эмóльãирование, а. emulsification; н. Emulgierung f  — процес
приãотóвання емóльсій. Здійснюється шляхом дисперãóван-

Рис. Еліпсоїд Красовсьêоãо.
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ня однієї рідини в іншій або êонденсацією — виділенням
êрапельоê рідини з перенасичених парів, розчинів або
розплавів. Дисперãóвання здійснюють шляхом перемішóва-
ння мішалêами різних типів, пропóсêанням сóміші рідин
через вóзьêі зазори тощо. Процеси емóльãóвання та дее-
мóльãóвання (деемóльсації) відіãрають основнó роль при
зневодненні сирої нафти, очищенні нафтових ємêостей,
танêерів, при одержанні бітóмних (асфальтових) емóльсій,
при переробці емóльсій натóральноãо êаóчóêó, одержанні
êонсистентних змазоê, охолоджóвальних рідин ó метало-
обробці. При збаãаченні êорисних êопалин Е. реаґентів
зменшóє їх витрати та підвищóє ефеêтивність процесів. 
ЕМУЛЬГУВАННЯ НАФТИ,  -..., с. * р. эмóльãирование не-
фти; а. petroleum emulsification; н. Erdölemulgierung f — про-
цес óтворення нафтових емóльсій (зворотний деемóльсації)
під дією емóльãаторів та (чи) енерãії розширення ãазó, ме-
ханічної та ін. У системах видобóвання та збирання нафти
Е. відбóвається внаслідоê дисперãóвання нафти і води в
процесі роботи ãлибинних насосів, ó фонтанних та ãазліф-
тних свердловинах — внаслідоê виділення ãазó з нафти, пі-
дсилюється дією емóльãаторів природних.
ЕМУЛЬСІЇ ДИСПЕРСНІСТЬ,  -…, -ості, ж. * р. эмóльсии
дисперсность; а. emulsion dispersivity, degree of dispersion; н.
Dispersion f der Emulsion f  — стóпінь подрібненості дис-
персної фази в дисперсійномó середовищі, що хараêтери-
зóється питомою міжфазовою поверхнею, яêа визна-
чається відношенням сóмарної поверхні êрапель до за-
ãальноãо їх об’ємó. Для монодисперсних систем питома
поверхня S = 6/d, де d — діаметр êрапель дисперсної фази.
За дисперсністю емóльсії нафтові підрозділяються на дрі-
бнодисперсні (з розміром êрапель води від 0,2 до 20 мêм),
середньої дисперсності (20-50 мêм) і ãрóбодисперсні
(50-300 мêм). 
ЕМУЛЬСІЇ «СТАРІННЯ»,  -…, ж. * р. эмóльсии "старение";
а. "ageing" of emulsion; н. Alterungsemulsionen f pl — підвище-
ння емóльсії стійêості типó "вода в нафті" в часі (праêтич-
но до доби) внаслідоê адсорбції дисперãованих, особливо
твердих, емóльãаторів на водонафтовій поверхні і потов-
щення міжфазноãо “броньованоãо” шарó на цій поверхні.
ЕМУЛЬСІЇ СТІЙКІСТЬ (СТАБІЛЬНІСТЬ),  -…, -ості
(-ості), ж. * р. эмóльсии стойêость (стабильность); а. emul-
sion stability; н. Emulsionsstabilität f  — здатність емóльсії
протяãом певноãо часó не рóйнóватися і не розділятися на
дві фази (напр., на нафтó і водó); хараêтеризóється три-
валістю її існóвання і виражається формóлою: t = h/v, де t
— тривалість існóвання емóльсій (емóльсійна стійêість), с;
h — висота стовпа емóльсії, м; v — середня лінійна
швидêість розшарóвання емóльсії, м/с.
ЕМУЛЬСІЯ,  -ії, ж. * р. эмóльсия, а. emulsion, н. Emulsion f 
— дисперсна система з рідêим дисперсійним середовищем
та рідêою дисперсною фазою. Сêладається з двох взаємно
нерозчинних рідин, одна з яêих рівномірно розподілена в
дрóãій ó виãляді найдрібніших êрапель, а розміри розпо-
рошених часточоê є більшими від хараêтерних для êо-
лоїдів. При визначенні назви першою називають дисперс-
нó фазó, а потім дисперсійне середовище, напр., вода в
маслі, бензол ó воді тощо (напр., молоêо — Е., де êрап-
линêи жирó розподілені ó водномó середовищі). Е. низь-
êої êонцентрації — нестрóêтóровані рідини. Висоêоêон-
центровані Е. — стрóêтóровані системи. Основні типи Е.:
прямі, з êраплями неполярної рідини в полярномó сере-
довищі (типó “масло ó воді”) і зворотні або інвертні (типó
“вода ó маслі”). Зміна сêладó Е. або зовнішня дія можóть

привести до перетворення прямої Е. ó зворотнó, і навпа-
êи. Ліофільні Е. óтворюються самочинно і термодинамі-
чно стійêі. Ліофобні Е. виниêають при механічномó,
аêóстичномó або елеêтричномó емóльãóванні, а таêож
внаслідоê êонденсаційноãо óтворення êрапель дисперс-
ної фази ó перенасичених розчинах чи розплавах. Вони
термодинамічно нестійêі і тривало можóть існóвати лише
в присóтності емóльãаторів. При збаãачóванні êорисних êо-
палин інêоли виêористовóється емóльãований реаґент
(напр., при масляній аґломерації). У виãляді Е. одержóють
мастильно-охолоджóючі рідини. Е. застосовóють при бри-
êетóванні вóãілля зі зв’язóючими, ãідрофобізації поверхні
вóãілля при йоãо зневодненні, при бóрінні тощо. Див. емóль-
сія інвертна, емóльсія нафтова, міêроемóльсії, емóльсії сті-
йêість, емóльсії дисперсність, емóльсії “старіння”, емóльãа-
тори природні. В.С.Білецьêий.
ЕМУЛЬСІЯ ІНВЕРТНА,  -ії, -ої, ж. * р. эмóльсия инверт-
ная, а. invert emulsion, н. Invertspülung f  — в бóрінні — бóро-
вий розчин, в яêомó дисперсійним середовищем є нафта, ди-
зельне пальне, мазóт і ін., а дисперсною фазою — водні
розчини солей хлоридó натрію, êальцію або маãнію. До
сêладó Е.і. входять ПАР- емóльãатори (ефіри, аміди, метал.
мила, оêсіетиловані продóêти та ін.). Е.і. застосовóють
при бóрінні в сêладних ãірничо-ãеол. óмовах (висоêі т-ри,
нестійêі породи), для ãлóшіння свердловин при êапітальн-
омó ремонті, а таêож при первинномó розêритті продóê-
тивних пластів з метою збереження їх природної про-
ниêності і пористості.
ЕМУЛЬСІЯ НАФТОВА,  -ії, -ої, ж. * р. эмóльсия нефтя-
ная, а. oil emulsion, н. Erdölemulsion f, Rohölemulsion f  — ме-
ханічна сóміш нафти і пластової води, яêі нерозчинні одне
в одномó і перебóвають ó дрібнодисперсномó стані. Утво-
рюється при видобóванні обводнених нафт ó свердлови-
нах, промислових трóбопроводах, а таêож в апаратах зне-
солення нафти внаслідоê інтенсивноãо тóрбóлентноãо пе-
ремішóвання нафто-водяної сóміші. При цьомó на повер-
хнях розділó фаз відбóвається наêопичення емóльãаторів
(поверхнево-аêтивних речовин), яêі містяться в рідині, яêа
видобóвається (асфальтени, нафтени, смоли, парафін, солі
та ін.). У резóльтаті поверхневий натяã на межі розділó на-
фта-вода знижóється, що сприяє дисперãóванню êрапель
води (нафти). Е.н. поділяються на два велиêі êласи: 1)
емóльсії першоãо родó, або прямі, або типó «нафта ó воді»
(óмовно позначаються Н/В), êоли êраплі нафти яê дис-
персна фаза рівномірно чи нерівномірно розміщені ó воді
— дисперсійномó середовищі; 2) емóльсії дрóãоãо родó, або
обернені, або типó "вода в нафті" (óмовно позначаються
В/Н), êоли êраплі води — дисперсна фаза рівномірно або
нерівномірно розміщені в нафті, яêа є дисперсійним се-
редовищем. Е.н., яêі óтворюються при знесоленні нафти,
належать в основномó до дрóãоãо типó. За êонцентрацією
дисперсної фази в дисперсійномó середовищі їх підрозді-
ляють на три типи: розведені (об’ємна частêа дисперсної
фази сêладає до 0,2%), êонцентровані (до 74%) і висоêо-
êонцентровані (понад 74%). Основні фізиêо-хімічні влас-
тивості Е.н.: дисперсність, в’язêість, ãóстина, а таêож сті-
йêість до рóйнóвання. Утворення Е.н. призводить до
втрат нафти при її видобóванні, транспортóванні і підã-
отовці до переробêи. Рóйнóвання емóльсій (деемóльсація) є
одним з найважливіших процесів промислової підãотовêи
нафти. В.С.Бойêо.
ЕМУЛЬСІЯ ПРЯМА ГЛТ-20В,  -ії, -ої, ж. * р. эмóльсия
прямая ГЛТ-20В, а. oil-in-water [o/w] emulsion ГЛТ-20В,
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н. Emulsion f ГЛТ-20В  — ãарячий розчин селітри і роз-
плавó тротилó зі стабілізóючими добавêами. ВР має ãомо-
ãеннó стрóêтóрó з висоêою рóхливістю, близьêою до рі-
дêих мінеральних масел, а таêож підвищеною водостійê-
істю. Може застосовóватися при заряджанні під стовп во-
ди ó свердловинах бóдь-яêої обводненості.
ЕНАНТІОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. энантиоморфизм, а.
enantiomorphism, н. Enantiomorphie f  — властивість деяêих
êристалів існóвати в модифіêаціях, що є дзерêальними
відображеннями один одноãо (права і ліва модифіêація).
Е. можливий ó êристалах, яêі не мають центра симетрії,
площин та дзерêальних осей симетрії. Приêлад — êварц.
ЕНАНТІОТРОПНІСТЬ,  -ості, ж. * р. энантиотропность,
а. enantiotropability, н. Enantiotropie f  — здатність полімор-
фних речовин зі зміною фізичних óмов переходити з од-
нієї модифіêації в іншó в обох напрямах.
ЕНАРГІТ,  -ó, ч. * р. энарãит, а. enargite; н. Enargit m  — міне-
рал, сêладний сóльфід, арсениста сóльфосіль міді êоорди-
наційної бóдови Cu3AsS4. Яê правило, містить 46-48% Cu,
домішêи Fe (до 2%), Sb (до 6%), іноді сліди Те і Ge. Синãо-
нія ромбічна; êристалічна стрóêтóра похідна від вюртци-
товоãо типó. Поліморфна модифіêація (тетраãональної
синãонії з êристаліч. стрóêтóрою, похідною від стрóêтóри
типó сфалеритó) — люцоніт. Е. óтворює сóцільнó масó ма-
сивної дрібнозернистої стрóêтóри, рідше — таблитчасті
або призматичні подовжені êристали; хрестоподібні
двійниêи, зірчасті трійниêи; епітаêсичні зростêи з халь-
êопіритом, сфалеритом, тенантитом. Колір сталево-сірий
до залізо-чорноãо. Блисê металічний до тьмяноãо. Риса
сірóвато-чорна. Спайність довершена за призмою. Злам
нерівний. Твердість, за різними даними, від 3 до 4,5. Гóс-
тина 4,4-4,5. Крихêий. Слабêоелеêтропровідний. Утво-
рюється ó середньо- і низьêотемператóрних ãідротермал-
ьних óмовах в асоціації з ґаленітом, хальêопіритом, сфале-
ритом, тенантитом, хальêозином, борнітом. У ãіперãе-
нних óмовах леãêо оêиснюється з óтворенням малахітó,
азóритó, оêсидів As. Добóвається яê ãол. рóдний мінерал
міді на родов. Цóмеб (Намібія), Чóêіêамата (Чилі). Поши-
рений на родов. Бьютт (Монтана, США), Сьєрро-де Пас-
êо (Перó), в Коóнрадсьêомó родов. (Казахстан), Алмалиê-
сьêомó (Узбеêистан), Каджарансьêомó (Вірменія) та ін.
Збаãачóється флотацією.
ЕНДО...,   р. эндо..., а. endo…, н. Endo…  — префіêс, що
означає знаходження в середині чоãось.
ЕНДОБАТОЛІТОВИЙ,  -оãо. * р. эндобатолитовый, а.
endobatholithic, н. endobatholithik  — той, що знаходиться
серед вивержених порід ó ãлибинній частині батолітó (про
мінерал і мінеральний êомплеêс).
ЕНДОГЕННИЙ,  -оãо. * р. эндоãенный, а. endogenous, endo-
gene, endogenic, н. endogen(etisch)  — 1) Зóмовлений внóтрі-
шніми причинами; Е-ні п р о ц е с и — процеси, що відб-
óваються в середині Землі (розпад радіоаêтивних речо-
вин, хімічні реаêції, перетворення й переміщення ãірсьêих
порід). Протилежне — еêзоãенний. 2) Мінерал і мінеральний
êомплеêс, яêий виниê внаслідоê êристалізації маãми і
мінералотвірної діяльності маãматичних розчинів.
ЕНДОГЕННІ ПРОЦЕСИ,  -их, -ів, мн. * р. эндоãенные про-
цессы, а. endogenous processes; н. endogene Vorgänge m pl  —
ãеол. процеси, пов'язані з енерãією, яêа виниêає ó надрах
Землі. До Е.п. відносять теêтонічний рóх земної êори, маã-
матизм, метаморфізм, сейсміч. аêтивність. Гол. джерела-
ми енерãії Е.п. є тепло і перерозподіл матеріалó ó надрах
Землі по ãóстині (ãравітац. диференціація). Глибинне теп-

ло Землі, на дóмêó більшості вчених, має перев. радіоа-
êтивне походження. Радіоаêтивне тепло, знижóючи
в'язêість матеріалó, сприяє йоãо диференціації, а остання
присêорює винос тепла до поверхні. Поєднання цих про-
цесів веде до нерівномірності в часі виносó тепла і леãêої
речовини до поверхні, що, в свою черãó, може пояснити
наявність в історії земної êори теêтоно-маãматичних циê-
лів. Просторові нерівномірності тих же ãлибинних про-
цесів пояснюють розділення земної êори на більш або
менш ãеолоãічно аêтивні області, напр., на ãеосинêліналі і
платформи. З Е.п. пов'язане формóвання рельєфó Землі і
óтворення баãатьох найважливіших ê.ê.
ЕНДОГЕННІ РОДОВИЩА,  -их, -щ, мн. * р. эндоãенные
месторождения, а. endogenous deposits, hypogenic deposits; н.
endogene Lagerstätten f pl  — ãіпоãенні родов., маãматоãенні
родов., поêлади ê.ê., пов'язані з ãеохім. процесами ãли-
бинних частин Землі. Формóються з маãматич. розплавів
або з ãазових і рідêих ãарячих мінералізованих розчинів се-
ред ãлибинних ãеол. стрóêтóр в óмовах висоêоãо тисêó і
температóри. Серед Е.р. виділяють 5 ãол. ãенетич. ãрóп:
маãматичні, пеãматитові, êарбонатитові, сêарнові, ãідр-
отермальні. Маãматичні родовища óтворюються при за-
стиãанні розплавів з відособленням рóд хромó, титанó,
ванадію, заліза, платини, міді, ніêелю, рідêісних металів, а
таêож апатитó і алмазів. Пеãматитові родовища являють
собою розêристалізовані відãалóження êінцевих про-
дóêтів застиãаючої маãми, яêі виêористовóються яê êе-
рамічна сировина і для видобóтêó слюди, дороãоцінних êа-
менів і рідêісних металів. Карбонатитові родовища асоці-
юють з óльтраосновними лóжними маãматичними порода-
ми, серед яêих наãромаджóються êарбонатні мінерали і рó-
ди міді,  ніобію, апатитó і флоãопітó. Сêарнові родовища
виниêають під впливом ãарячої мінералізованої пари, ó
êонтаêті з маãматич. масою, яêа створює поêлади рóд зал-
іза, міді, вольфрамó, молібденó, свинцю, êобальтó, золота,
борó тощо. Гідротермальні родовища сêладаються з рóд êо-
льорових, блаãородних і радіоаêтивних металів, яêі явля-
ють собою осади цирêóлюючих на ãлибині ãарячих мін-
ералізованих водних розчинів. 
ЕНДОКРИПТІЯ,  -ії, ж. * р. эндоêриптия, а. endocryptic
process, н. Endokryptie f  — заміщення вóзлів êристалічних
ґратоê йонами тоãо ж знаêа, але інших властивостей і
розмірів.
ЕНДОТЕРМІЧНИЙ,  -оãо. * р. эндотермичесêий, а. endot-
hermic, н. endothermisch  — той, що вбирає тепло; Е -н і
р е аêц і ї  — хімічні реаêції, яêі відбóваються з вбиранням
тепла (напр., розêлад вапняêó на неãашене вапно й вóãле-
êислий ãаз).
ЕНДР’ЮСИТ,  -ó, ч. * р. эндрьюсит, а. andrewsite, н. An-
drewsit m  — мінерал, ãідроêсилфосфат міді і заліза. Формó-
ла: (Cu, Fe2+)· Fe33+(PO4)3(OH)2. Містить (%): Cu — 12,58;
FeО — 8,23;  Fe2О3 — 43,55; Р2О5 — 25,81; Н2О — 9,83. Син-
ãонія ромбічна і моноêлінна. Гóстина 3,48. Тв. 4. Колір
темно-зелений. Блисê — шовêовистий. Утворює натічні
радіально-волоêнисті аґреґати. Рідêісний. Виявлений на
рóдниêó Уест-Феніêс (Корнóолл, Анãлія), де асоціює з
лімонітом, дюфренітом, хальêосидеритом і êóпритом.
Рідêісний. Інша назва — андрюсит (за прізв. анãл. хіміêа
Т.Ендрюса). 
ЕНЕРГЕТИКА,  -и, ж. * р. энерãетиêа, а. power, energetics,
power engineering; н. Energetik f  — ãалóзь ãосподарства, що
вивчає й виêористовóє природні енерãетичні ресóрси з
метою вироблення, перетворення, розподілó й споживан-
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ня енерãії. Є теплоенерãетиêа, атомна енерãетиêа, ãідро-
енерãетиêа (ці види в Уêраїні розвинóті найбільше), а та-
êож вітро- та ãеліоенерãетиêа і ін.
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС,  -оãо, -ó, ч. * р. энерãетичес-
êий баланс, а. power balance, н. Energiebilanz f, Energiebalan-
ce f  — система поêазниêів, що хараêтеризóють ресóрси,
виробництво та виêористання всіх видів палива й енерãії.
До Е.б. входять яê сêладові частини баланси елеêтроенер-
ãії, паливний і тепла, томó йоãо називають зведеним па-
ливно-енерãетичним балансом. Весь обсяã виробленої і
виêористаної енерãії, яêий вêазóють в Е.б., подають ó
тоннах óмовноãо палива. Перерахóноê провадять за допо-
моãою т.з. êалорійноãо еêвівалента, яêий обчислюють яê
відношення теплоти зãоряння êілоãрама робочоãо палива
до теплоти зãоряння êілоãрама óмовноãо палива
(7000 êêал.). Е.б. виêористовóють для встановлення рівня
забезпеченості еêономіêи наявними енерãетичними ре-
сóрсами та виявлення змін ó стрóêтóрі паливних та енер-
ãетичних ресóрсів і енерãопостачання. В.С.Бойêо.
ЕНЕРГІЯ,  -ії, ж. * р. энерãия, а. energy, power; н. Energie f 
— заãальна міра всіх форм рóхó матерії; здатність тіла ви-
êонóвати роботó. Розрізняють механічнó, хімічнó, тепло-
вó, елеêтромаãнітнó, ядернó, ãравітаційнó та ін. види Е.
Крім тоãо, розрізняють Е. внóтрішню і зовнішню. Внóтрі-
шня Е. ізольованої системи є постійною. Внаслідоê існ-
óвання заêонó збереження енерãії поняття Е. пов’язóє всі
явища природи. Взаємозв’язоê Е. з масою тіла встановле-
ний ó теорії відносності. 
У Міжнародній системі одиниць Е. вимірюють ó джоó-

лях, ó СГС системі одиниць — в ерãах; позасистемною
одиницею Е. є елеêтрон-вольт. В.С.Білецьêий.
ЕНЕРГІЯ ПЛАСТОВА,  -ії, -ої, ж. * р. энерãия пластовая,
а. reservoir energy, н. Schichtenenergie f, Lagerstättenenergie f 
— енерãія нафтовоãо (ãазовоãо) пласта (поêладó) і флюїдó,
що міститься в ньомó (нафта, вода, ãаз), яêі перебóвають ó
напрóженомó стані під дією ãірничоãо та пластовоãо
тисêів. Виêористовóється для переміщення нафти, ãазó в
пласті, свердловині і далі на поверхні. Розрізняють при-
роднó і штóчнó Е.п.(ó випадêó введення ззовні, з повер-
хні). Вони виражаються ó виãляді потенціальної енерãії яê
енерãії положення й енерãії прóжної деформації. Основні
види Е.п.: енерãія напорó пластових вод, вільноãо ãазó, роз-
чиненоãо в нафті і виділеноãо при зниженні тисêó ãазó,
прóжності стиснóтих порід і рідин та енерãія напорó, що зó-
мовлена силою тяжіння нафти. Чим більше в нафті роз-
чинено ãазів, тим вищий запас Е.п. При відборі рідини (ãа-
зó) із пласта запаси Е.п. витрачаються на переміщення
флюїдів і на подолання сил, що протидіють цьомó рóхó
(сил внóтрішньоãо тертя рідин і ãазів і тертя їх до породи, а
таêож êапілярних сил). Рóх нафти і ãазó в пласті найчаст-
іше зóмовлюється проявом різних видів Е.п. одночасно
(завжди проявляється енерãія прóжності порід і рідин та
енерãія, що зóмовлена силою тяжіння нафти). В.С.Бойêо.
ЕНЕРГІЯ ПОВЕРХНЕВА,  -ії, -ої, ж. * р. энерãия поверх-
ностная, а. surface energy, н. Oberflächenenergie f  — енерãія,
яêа потрібна на виêонання роботи по збільшенню повер-
хні розділó фаз на одиницю її площі. За фізичною
сóтністю Е.п. – це надлишêова енерãія поверхневоãо
шарó на межі двох фаз, зóмовлена різницею
міжмолеêóлярних взаємодій в цих фазах. Питома повна
Е.п. U визначається рівнянням Гіббса-Гельмãольца

, де a — поверхневий натяã,  — прихо-

вана теплота óтворення одиниці площі поверхні поділó
фаз в оборотномó ізотермічномó процесі при температóрі
Т. Е.п. зростає зі збільшенням дисперсності фаз.
ЕНЕРГІЯ ПОТЕНЦІАЛЬНА,  -ії, -ої, ж. * р. потенциаль-
ная энерãия; а. potential energy; н. potentielle Energie f — енер-
ãія, що зóмовлюється взаємодією тіл або елементарних
частиноê, залежить від їх взаємноãо розташóвання і може
проявитися в певних óмовах.
ЕНЕРГОБЕЗПЕКА ПРАЦІ,  -и, -…, ж. * р. энерãобезопас-
ность работы, а. power safety in operation, н. Energiesicherheit
f der Arbeit f  — статистично-еêономічний поêазниê, що ха-
раêтеризóє озброєність живої праці всіма видами енерãії (ме-
ханічної, елеêтричної, теплової тощо). Розрізняють потен-
ціальний і фаêтичний поêазниêи енерãоозброєності праці. 
ЕНЕРГОХРОМАТИЗМ,  -ó, ч. * р. энерãохроматизм, а.
energochromatism, н. Energochromatismus m  — êолір
мінералó, зóмовлений впливом опромінювання (радіоа-
êтивноãо та êосмічноãо).
ЕНСТАТИТ,  -ó, ч. * р. энстатит, а. enstatite, а. Enstatit m 
— породотвірний мінерал маãматичних порід, піроêсен.
Силіêат ланцюжêової бóдови. Хім. формóла Mg2[Si2O6].
Сêлад ó %: MgО — 39,97; SiО2 — 60,03. Е. часто містить
домішêи Fe2O3 (до 1,5%), Сr2О3 (до 0,5%), TiO2 (до 0,2%),
МnО (до 0,4%), CaO (до 2%), іноді NiO (до 0,07%), Al2O3

(0,7-2,7%). Синãонія ромбічна. Форми виділення — ма-
сивні зернисті або пластинчаті аґреґати; êристали
рідêісні. Колір білий, сірий, жовтóватий, êоричнюватий,
зеленóватий. Непрозорий. Блисê сêляний. Спайність доб-
ра по призмі під êóтом бл. 88°. Тв. 5,5. Гóстина 3,2-3,5.
Крихêий. Походження Е. маãматичне, рідше метаморфі-
чне. Типовий мінерал баãатих на маãній основних маãма-
тичних порід. Зóстрічається таêож ó êристалічних сланцях і
деяêих êам’яних та залізних метеоритах. Беззалізистий Е.
знайшов праêтичне застосóвання яê баãатофóнêціонал-
ьний діелеêтриê.
Розрізняють: енстатит-авãіт (моноêлінний піроêсен, промі-

жний за сêладом між авãітом і енстатитом); енстатит-ãіперстен
(мінеральний вид ромбічних піроêсенів ланцюжêової бóдови —
(Mg, Fe)2[Si2O6]; сêлад і властивості змінюються від маãніїстоãо
(енстатит) до залізистоãо різновидó); енстатит-діопсид (діопсид
маãніїстий); енстатит залізний; енстатит-феросиліт (мінеральний
вид змінноãо сêладó — (Mg, Fe2+)[Si2O6], сêлад і властивості яêоãо
змінюються від êрайньоãо маãніїстоãо члена естатитó —
Mg2[Si2O6] до êрайньоãо залізистоãо члена феросилітó —
Fe2+2[Si2O6]).
ЕНТАЛЬПІЯ,  -ії, ж. * р. энтальпия, а. enthalpy, н. Enthal-
pie f  — термодинамічна фóнêція, що дорівнює сóмі внóтрі-
шньої енерãії і роботи проти зовнішньоãо тисêó. 
ЕНТООЛІТИ,  -ів, мн. * р. энтоолиты, а. entoolites, н.
Entoolithe m pl  — ооліти, яêі виниêли внаслідоê інêрóст-
ації ãазових пóхирців.
ЕНТРОПІЯ,  -ії, ж. * р. энтропия, а. entropy, н. Entropie f —
1) У фізиці — Фізична величина, яêа в спостережóваних яви-
щах і процесах хараêтеризóє знецінювання (розсіювання)
енерãії, зóмовлене перетворенням óсіх видів її на тепловó і
рівномірним розподілом тепла між тілами (вирівнювання їх-
ніх температóр). 2) В теорії інформації — міра невизначе-
ності ситóації.  3) В математиці — міра невизначеності ви-
падêової фóнêції. 4) У збаãаченні ê.ê. — міра невпо-
рядêованості сóміші мінеральних зерен. Уêраїнсьêими вче-
ними (УêрНДІвóãлезбаãачення) запропоновано ентропійний
метод оцінêи ефеêтивності розділення мінеральної сóміші.
ЕНТРОПІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ — числова міра сêлад-
ності передавання повідомлення за заданих óмов щодо
яêості йоãо відтворення.

U α Tdα
dT
-------–= Tdα
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ЕОЛІТИ,  -ів, мн. * р. эолиты, а. aeolites, н. Eolithe m pl  —
невелиêі óламêи êременю з ãострими êраями, немовби-то
штóчно оброблені.
ЕОЛОВІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р. эоловые отложе-
ния, а. aeolian deposits, eolian deposits, wind deposits, eolinites;
н. anemogene Ablagerungen f pl, aölische Ablagerungen f pl  —
ãеолоãічні óтворення, що виниêають внаслідоê осідання
принесених вітром продóêтів вивітрювання ãірсьêих порід
або річêових, озерних, морсьêих та інших відêладів. Поши-
рені ã.ч. в аридних областях. До них відносять еолові пісêи
й еолові леси. Утворюють дюни, бархани, піщані пасма та
інші форми рельєфó. Іноді являють собою розсипи ê.ê.
ЕОН, ó. ч. * р. эон, а. Aeon, Eon; н. Eon m  — найбільший
підрозділ ãеолоãічної історії Землі, що об’єднóє êільêа ер.
Виділяють два Е.: доêембрійсьêий або êриптозойсьêий і
фанерозойсьêий. Е. — ãеохронолоãічний еêвівалент еоно-
теми.
ЕОНОТЕМА,  -и, ж. * р. эонотема, а. Aeonothem,  Eono-
them; н. Eonothem m  — найбільша одиниця заãальної (мі-
жнародної) стратиãрафічної шêали; відêлади, що óтвори-
лися протяãом еонó. Кожна Е. відображає найбільший і
принципово відмінний від сóміжноãо етап ãеол. розвитêó
Землі. Виділяють фанерозойсьêó Е., яêа об'єднóє палеозой-
сьêó, мезозойсьêó і êайнозойсьêó ератеми, та êриптозойсьêó
Е.
ЕОЦЕНОВА ЕПОХА (ЕОЦЕН),  -ої, -и, ж. (-ó, ч.) * р. Эо-
ценовая эпоха (Эоцен), а. Eocene, н. Eozän n  — середня
епоха палеоãеновоãо періодó. Хараêтеризóється розвитêом
вічнозеленої тропічної рослинності. Відбóлися значні
трансґресії морів. Відêлади еоценó поширені в Уêраїні. З
ними пов’язані родовища нафти, ãазó, бóроãо вóãілля, бóд.
матеріалів тощо. Відêлади, що óтворилися протяãом Е.е.,
становлять еоценовий відділ.
ЕПЕЙРОГЕНІЧНІ РУХИ, ЕПЕЙРОГЕНЕЗ,  -них, -ів,
мн.,  -ó, ч. * р. эпейроãеничесêие движения, эпейроãенез; а.
epeirogenetic movements, epeirogenesis; н. epeirogenetische Be-
wegungen f pl, epirogene Bewegungen f pl  — безперервні пов-
ільні підняття й опóсêання земної êори, яêі зóмовлюють
óтворення форм рельєфó планетарноãо порядêó. 
ЕПІ…, * р. эпи…, а. epi…, н. Epi…  — префіêс, яêий вжи-
вається в назвах мінералів, щоб підêреслити їх більш пізнє
óтворення (напр., епібóланжерит, епілейцит, епімілерит,
епінатроліт, епісêолецит).
ЕПІБАТОЛІТОВИЙ,  -оãо. * р. эпибатолитовый, а.
epibatholithic, н. epibatholithisch  — той, що знаходиться се-
ред вивержених порід ó верхній частині батолітó, недалеêо
від земної поверхні (про мінерал і мінеральний êомплеêс).
ЕПІГЕНЕЗ,  -ó, ч. * р. эпиãенез, а. epigenesis; н. Epigenese f,
Epigenesis f  — ó ãеолоãії — вторинні процеси, що зóмовлю-
ють бóдь-яêі зміни мінералів і ãірсьêих порід, ó т. ч. êо-
рисних êопалин після їх óтворення.
ЕПІГЕНЕТИЧНИЙ,  -оãо. * р. эпиãенетичесêий, а. epigenet-
ic, н. epigenetisch  — óтворений пізніше êомплеêсів, яêі йо-
ãо містять (про мінерал).
ЕПІГЕНЕТИЧНІ РОДОВИЩА,  -их, -щ. мн. * р. эпиãене-
тичесêие месторождения, а. epigenetic deposits; н. epigeneti-
sche Lagerstätten f pl  — поêлади ê.ê., яêі óтворилися піз-
ніше ã.п., що їх вміщають. Вони, яê правило, представлені
січними жилами, лінзами, штоêами і трóбами. Їх мінерал-
ьний і хім. сêлад різêо відрізняється від сêладó вмісних
ã.п. До Е.р. належать маãматичні родов. титано-маãне-
титів, хромітів, платиноїдів, алмазів, апатитó, а таêож
деяêі тіла сóльфідних мідно-ніêелевих рóд. Найширшó

ãрóпó Е.р. óтворюють ãідротермальні жильні і метасома-
тичні родов. рóд êольорових, рідêісних, блаãородних і ра-
діоаêтивних металів, а таêож êварцó, баритó, флюоритó і
азбестó. До Е.р,  належать таêож інфільтраційні родов.
рóд заліза, міді і óранó. 
ЕПІГЕОСИНКЛІНАЛЬНІ ГОРИ,  -их, ãір, мн. * р. эпиãео-
синêлинальные ãоры, а. epigeosyncline mountains; н. epigeo-
sinklinales Gebirge n, Epigeosynklinalsgebirge n  — ãори, яêі
виниêли в ороãенний етап теêтонічноãо циêлó, що йшов
безпосередньо за ãеосинêлінальним етапом тоãо ж циêлó.
Сêладені відносно слабêо êонсолідованими породами.
Ороãрафічні елементи часто співпадають зі сêладчастими
стрóêтóрами êрóпних порядêів. Хараêтерний вóлêанізм
(сóчасний або неоãен-четвертинний). В сóчаснó ãеолоãі-
чнó епохó до Е.ã. належать ãори, що сформóвалися в аль-
пійсьêій ãеосинêлінальній області (напр., Альпи, Карпа-
ти, Кавêаз, Копетдаã та ін.). 
ЕПІДОТ,  -ó, ч. * р. эпидот, а. epidote, pistacite; н. Epidot m 
— діортосиліêат êальцію, алюмінію і заліза острівної бóдо-
ви. Формóла Са2(Fe3+,Al)Аl2О(ОН)[SiО4][Si2О7]. Містить
(%): СаО — 23,71; Al2O3 — 20,36; Fe2O3 — 16,35; SiО2 —
38,76; H2O — 2. Утворює безперервний ізоморфний ряд з
беззалізистим êліноцоїзитом; за сêладом і стрóêтóрою
близьêий до цоїзитó і ортитó. Синãонія моноêлінна. Гóс-
тина 3,35-3,38. Тв. 6,5-7,0. Колір переважно зелений. Оê-
ремі відміни чорні або червонóвато-фіолетові. Блисê сêля-
ний. Форми виділення: стовпчасті, сплощено-призма-
тичні або ãолчаті êристали з різêою подовжньою штри-
ховêою; дрóзи, віялоподібні, сноповидні, радіально-про-
менисті зростêи, моховидні êірочêи, рідше тонêозернисті
або зливні аґреґати (епідозити). За êольором і сêладом
домішоê виділяються різновиди: тавмавіт трав'яно-зеле-
ний (з домішêами Cr); п’ємонтит вишнево-червоний
(Мn); різновид êліноцоїзитó — мóхініт  чорний (V). Типо-
вий продóêт ãідротермальноãо метаморфізмó вапнистих
та баãатих на êальцій вивержених ãірсьêих порід. Найчаст-
іше óтворюється внаслідоê ãідротермальної зміни польо-
вих шпатів. В Уêраїні є в межах Уêраїнсьêоãо щита та на
Заêарпатті.
За Є.Лазаренêом та О.Винар виділяють: епідот алюм-

ініїстий (êліноцоїзит), епідот залізистий (різновид епід-
отó, яêий містить до 11% FeO), епідот êальціїстий (цої-
зит), епідот марãанцевистий (п'ємонтит), епідот натрії-
сто-літіїстий (пóшêініт), епідот темно-зелений норвезь-
êий (епідот темно-зеленоãо êольорó), епідот фосфорно-
земельний (наãателіт), епідот хромистий (різновид епід-
отó, яêий містить до 7% Cr), епідот церіїстий (ортит).
ЕПІКОНТИНЕНТАЛЬНЕ (НАДМАТЕРИКОВЕ) МОРЕ,
-оãо (-оãо), -я, с. * р. эпиêонтинентальное море, а. epiconti-
nental sea, shelf sea, н. Epikontinentalmeer n, Epikontinentalsee
f, Schelfmeer n  — мілêе море, яêе розташовóється на êон-
тинентальномó масиві. Виниêає при трансãресії Світовоãо
оêеанó в резóльтаті опóсêання оêоличної частини
материêа або при підвищенні рівня оêеанó. Приêлад –
Охотсьêе м.
ЕПІПЛАТФОРМНИЙ ОРОГЕНЕЗ,  -оãо, -ó. ч. * р.
эпиплатформенный ороãенез, а. epiplatformian orogenesis, н.
Bruchorogenese f  — ãоротвірні теêтонічні рóхи, яêі мали
місце на ділянêах земної êори, що розвивалися до тоãо
протяãом тривалоãо ãеолоãічноãо часó в óмовах платфор-
мноãо режимó. На найновішомó етапі ãеолоãічної історії
Е.о. виявлявся починаючи з êінця еоценó і в оліãоцені або
пізніше яê ãранична форма теêтонічної аêтивізації. 
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ЕПІСКОП,  -а. ч. * р. эписêоп, а. episcope, н. Episkop n  —
проеêційний прилад, що дозволяє з непрозорих ориãіналів
êреслення одержóвати на еêрані зображення з плавною
зміною масштабó. У марêшейдерсьêій праêтиці застосо-
вóється проеêтор êартоãрафічний вертиêальний (ПКВ),
що дозволяє змінювати масштаб планó від 0,22 до 5,6.
Формат виêористовóваноãо ориãіналó 29х29 см, маêси-
мальний розмір зображення 90х90 см.
ЕПІТАКСІЯ,  -ії, ж. * р. эпитаêсия, а. epitaxy, н. Epitaxie f 
— заêономірне зростання різних мінералів, в яêих хоч де-
яêі êристалоãрафічні елементи паралельні. Виниêає
внаслідоê тоãо, що на мінерал-основó зверхó наростає
інший мінерал. Можливість епітаêсичноãо зростання зó-
мовлюється стрóêтóрною подібністю мінералів.
ЕПІТЕРМАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. эпитермальный, а. epither-
mal, н. epithermal  — óтворений з ãідротермальних роз-
чинів недалеêо від земної поверхні (про мінерал і мінерал-
ьний êомплеêс).
ЕПОХА ГЕОЛОГІЧНА,  -и, -ої, ж. * р. эпоха ãеолоãичес-
êая, а. geological epoch; н. geologische Epoche f  — підрозділ
ãеохронолоãічної шêали, що відповідає часові óтворення
відêладів одноãо відділó; сêладова частина ãеолоãічноãо пе-
ріодó, поділяється на віêи. Абсолютна тривалість біл-
ьшості епох — 10-30 млн роêів. Див. металоãенічні епохи.
ЕПОХА МІНЕРАЛОГІЧНА,  -и, -ої, ж. * р. эпоха минера-
лоãичесêая, а. mineralogical epoch; н. mineralogische Epoche f 
— проміжоê часó, сприятливий для відêладання тоãо чи
ін. êомплеêсó мінералів. Часто одні й ті ж провінції містять
мінеральні êомплеêси êільêох епох, але всі вони представ-
лені одним і тим же типом мінералізації.
ЕПОХА СКЛАДЧАСТОСТІ,  -и, -…, ж. * р. эпоха сêлад-
чатости, а. folding epoch, н. Faltungsepoche f  — епоха поси-
лення процесів сêладчастості, ãоротворення і ґранітоїдн-
оãо інтрóзивноãо маãматизмó. Протяãом цієї епохи відб-
óвається доêорінна перебóдова стрóêтóрноãо планó і сóт-
тєві зміни в розвитêó сêладчастих систем.
ЕПСОМІТ,  -ó, ч. * р. эпсомит, а. epsomite, н. Epsomsalz n,
Epsomit m  — мінерал êласó сóльфатів, типовий мінерал
евапоритів. Хім. формóла Mg[SO4]·7H2O. Домішêи Fe, Ni,
Мn, Zn. Містить (%): MgО — 16,36; SO3 — 32,48; H2O —
51,16. Спайність довершена в одномó напрямі. Тв. 2,0-2,5.
Гóстина 1,65-1,7. Колір білий. Крихêий, ãірêий на смаê,
розчинний ó воді. Форми виділення: білі ãолчаті êриста-
ли, щільні і землисті аґреґати, ãроноподібні натіêи, êіро-
чêи, нальоти і вицвіти. Поширений мінерал соляних поê-
ладів. Утворюється з водних розчинів при температóрі по-
над 31°С. Е. відомий в родов. виêопних солей (Калóсьêе і
Стебниêівсьêе ó Приêарпатті, Сасиê-Сивашсьêе — Уê-
раїна; Малинівсьêе — РФ; Джаман-Кличсьêе — Казахс-
тан; ó Штасфóрті, Німеччина, а таêож ó США, Меêсиці,
Китаї, Єãипті). Виêористовóють для одержання маãнієвих
препаратів. Від назви мінеральних джерел Епсом в Анãлії.
Розрізняють: епсоміт залізистий (різновид епсомітó, яêий

містить FeO); епсоміт êобальтистий (різновид епсомітó, яêий
містить до 2,5 % СоО); епсоміт марãанцевистий (різновид епсом-
ітó, яêий містить до 20 % MnO); епсоміт мідно-цинêовистий
(різновид епсомітó з шт.Невада (США), яêий містить мідь і цинê);
епсоміт ніêелистий (різновид епсомітó з серпентинітів Нової Зе-
ландії, яêий містить до 12 % NiO); епсоміт цинêовистий (різн-
овид епсомітó, яêий містить до 3 % ZnО).
ЕПЮР,  -а, ч. * р. эпюр, а. orthographic epure, projection, or-
thographic representation; н. Zeichenebene f, Bildenebene f, Auf-
rißebene f, Aufriß m, Figur f  — êреслення, на яêомó просто-
рова фіãóра зображена її ортоãональними проеêціями, сóм-
іщеними в одній площині. 

ЕПЮРА,  -и, ж. * р. эпюра, а. diagram, pattern, curve; н.
Zeichenebene f, Bildebene f, Aufrißebene f, Aufriß m, Figur f  —
ãрафіê залежності однієї величини від іншої (напр., ó тео-
рії машин і механізмів Е. зображóє змінó швидêості чи
присêорення по довжині стержня).
ЕПЮРА ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ,  -и, -…, ж. * р.
эпюра ãидростатичесêоãо давления; а. hydrostatic pressure
profile (diagram); н. Figur f des hydrostatischen Druckes m  —
ãрафіê, яêий побóдовано для плосêої прямоêóтної фіãóри
вертиêальної або похилої “стінêи”, що піддається ãідр-
остатичномó тисêó і визначає розподіл ãідростатичноãо
тисêó вздовж вертиêальноãо перерізó стінêи (ó вертиêаль-
ній площині, проведеній нормально до стінêи). Кожна
ордината ãрафіêа, відміряна в напрямі, перпендиêóлярно-
мó до “стінêи”, являє собою ãідростатичний тисê ó даній
точці “стінêи”. Площа ãрафіêа чисельно дає величинó си-
ли ãідростатичноãо тисêó, яêа діє на одиницю ширини
“стінêи” (відмірянó нормально до площини ãрафіêа).
Позначаючи при побóдові ãрафіêа ординати, що виража-
ють ãідростатичний тисê, не нормально до стінêи, а по
вертиêальномó й ãоризонтальномó напрямêах, отримóють
епюри сêладових сил ãідростатичноãо тисêó на стінêó
(відповідно вертиêальної й ãоризонтальної сêладових).
В.С.Бойêо.
ЕПЮРА ДИЗ’ЮНКТИВУ,
-и, -…, ж. * р. эпюра дизьюнê-
тива, а. disjunctive diagram, н.
Disjunktivkurve f  — заãальна
êартина диз’юнêтивó, яêа ха-
раêтеризóє йоãо параметри та
область розміщення в надрах.
ЕПЮРА ШВИДКОСТЕЙ,
-и, -…, ж. * р. эпюра сêоро-
стей; а. velocity diagram (pro-
file); н. Geschwindigkeitskurve f 
— фіãóра (плосêа або просто-
рова), що зображóє розподіл
місцевих швидêостей (осе-
реднених поздовжніх при тóр-
бóлентномó рóсі) по даномó
плосêомó живомó перерізó
або по вертиêалі, проведеній
в середині потоêó.
ЕРА ГЕОЛОГІЧНА,  -и, -ої,
ж. * р. эра ãеолоãичесêая, а.
geological era; н. geologische Ära
f  — 1) Один з найбільших
відрізêів часó в хронолоãії ãеолоãічної історії Землі. 2)
Підрозділ ãеохронолоãічної шêали, що відповідає часові óт-
ворення ãірсьêих порід, яêі сêладають ãрóпó. В історії ãео-
лоãічноãо розвитêó Землі виділяють 5 ер: архейсьêó, про-
терозойсьêó, палеозойсьêó, мезозойсьêó і êайнозойсьêó. Е.
поділяють на періоди.
ЕРАТЕМА,  -и, ж. * р. эратема, а. erathem; н. Ärathem n,
Ärathea n  — велиêа одиниця заãальної (міжнародної)
стратиãрафіч. шêали, підпорядêована еонотемі; відêлади,
яêі óтворилися протяãом ери ãеолоãічної. Син. терміна «Е.»
— ãрóпа ãеолоãічна. Е. відображає велиêий етап розвитêó
літосфери і орãаніч. світó. Палеозойсьêа, мезозойсьêа і êай-
нозойсьêа Е., яêі сêладають фанерозойсьêó еонотемó, ха-
раêтеризóються специфіч. êомплеêсами велиêих таêсонів
тварин і рослин, аж до êласів. Кожна Е. поділяється на 3 і
більше системи.

Рис. Епюра диз’юнêтивó: І – 
ãіпсометричний план пласта з 
лініями схрещення диз’юнê-
тивó; ІІ – епюра диз’юнê-
тивó, яêий виходить на по-
верхню або під наноси (а), і 
диз’юнêтивó, яêий повністю 
розташований в надрах (б); 
відмітêи ізоліній на епюрах 
виражають амплітóди теê-

тонічних порóшень.
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ЕРАТИЧНІ ВАЛУНИ,  -их, -ів, мн. * р. эрpатичесêие валó-
ны, а. erratic boulders, indicator (index) boulders, erratics, н. er-
ratische Blöcke m pl, Findlinge m pl, Leitgeschiebe n, charakteri-
stisches Geschiebe n  — валóни, занесені водою або льодом
далеêо від виходó êорінних порід, з яêих вони óтворилися,
напр., в Європі — зі Сêандинавії, Фінляндії, Кольсьêоãо
п-ова, і відêладені древнім льодовиêом.
ЕРБІЙ,  -ю, ч. * р. эрбий, а. erbium; н. Erbium n  — хім. еле-
мент. Cимвол Еr, ат. н. 68, ат. м. 167,26; лантаноїд. У віл-
ьномó стані Е. — м'яêий сріблясто-білий метал. Гóстина
4,77, tплав 1522°С, têип 2863°С. На повітрі оêиснюється, óт-
ворюючи рожевий оêсид Еã2О3. При êімнатній т-рі реаґóє
з водою, соляною, азотною і сірчаною ê-тами, при на-
ãріванні — з воднем, азотом, вóãлецем і фосфором. Сер.
вміст Е. в земній êорі 3,3⋅10-4% (мас.). Е. присóтній ó всіх
мінералах, яêі містять рідêісноземельні елементи ітрієвої
ãрóпи: êсенотимі, ґадолініті, самарсêіті та ін. Металіч. Е.
отримóють металотерміч. відновленням флóоридó або
хлоридó Е. Виêористовóють яê êомпонент маãнітних
сплавів з Fe, Co, Ni. Застосовóється при виробництві сор-
товоãо забарвленоãо сêла, а таêож сêла, яêе поãлинає ін-
фрачервоні промені.
ЕРГ1,  -а, ч. * р. эрã, а. erg, н. Erg n  — одиниця роботи або
енерãії ó СГС системі одиниць. Е. — робота сили в 1 динó
на шляхó в 1 см. 1 Е. дорівнює 10-7 дж.
ЕРГ2,  -а, ч. * р. эрã, а. erg, sand desert; н. Erg m, Sandwüste f
— арабсьêа назва піщаних масивів Півн. Африêи (напр., Ве-
лиêий Східний ерã, Західний ерã). В Середній Азії подібне óт-
ворення називається êóм, в Аравії — нефóд, ó Китаї — шамо. 
ЕРГАТИЧНА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж. * р. эрãатичесêая
система, а. ergo system, н. Ergosystem n, ergatisches System n 
— система, сêладовим елементом яêої є людина-оператор
(або êільêа людей-операторів). У заã. випадêó Е.с. — це
сêладні ієрархічні системи êерóвання, в яêих людина мо-
же брати óчасть на бóдь-яêомó рівні. Напр., Е.с. êерóван-
ня засобом транспортó, еêсêаватором, диспетчерсьêа
слóжба шахт, збаãачóвальних фабриê тощо.
ЕРГОНОМІКА, ЕРГОНОМІЯ,  -и, -ї, ж. * р. эрãономиêа,
эрãономия; а. ergonomics, human engineering; н. Ergonomik f,
Ergonomie f  — наóêа, що вивчає допóстимі фізичні, не-
рвові та психічні навантаження на людинó в процесі
праці, проблеми оптимальноãо пристосóвання навêолиш-
ніх óмов виробництва для ефеêтивної праці. У рамêах
ãірн. наóêи методи Е. виêористовóються при дослідженні
діяльності людини — оператора пóльта ãірн. диспетчера,
водіїв автотранспортó на êар'єрах, еêіпажів еêсêаваторів
роторних, êомбайнів, робочих на бóрових станêах, опера-
торів АСУТП, ЕОМ, в ін. системах «людина-машина» на
ãірн. підприємствах. 
ЕРДОКС,  -ó, ч.   — Див. безполóменеве висадження.
ЕРИТРИН, ЕРИТРИТ,  -ó, ч., êобальтові êвіти, -их, -ів,
мн. * р. эритрин, а. erythrine, erythrite; н. Erythrin n, Erythrit
m  — мінерал êласó арсенатів, водний арсенат êобальтó
шарóватої бóдови. Формóла: Cо3 [AsO4]2·8H2O. Містить із-
оморфні домішêи Са, Мn, Fe2+, іноді Zn, Ni, Cu. Сêлад ó
%: CоО — 37,54; As2O5 — 38,39; Н2O — 24,07. Звичайний
продóêт вивітрювання арсенідів êобальтó. Утворює тверді
розчини з анаберãітом. Синãонія моноêлінна. Ізострóêтó-
рний з вівіанітом. Прозорий. Блисê тьмяний. Спайність
довершена в одномó напрямі. Тв. 1,5-3,0. Гóстина
2,95-3,1. Крихêий. Форми виділення: рожево-, фіолет-
ово- або малиново-червоні землисті вицвіти, плівêи і
êірêи безпосередньо на êобальтвмісних мінералах або

поблизó них; таêож сферичні і нирêоподібні аґреґати, па-
ралельно-жердинисті і радіально-променисті зростêи, сп-
лощені довãопризматичні або ãолчаті êристали ó тонêих
тріщинах. Походження ãіперãенне. Утворюється ó зоні
оêиснення за рахóноê арсенідів і сóльфоарсенідів êобальтó.
Е. — пошóêова ознаêа на êобальтові рóди.
Розрізняють: еритрин залізистий (різновид еритринó, яêий

містить до 4 % FeO); еритрин êальціїстий (різновид еритринó·
яêий містить до 9,32 % СаО); еритрин цинêовистий (різновид
еритринó, яêий містить до 8,5 % ZnO).

ЕРЛІФТ,  -а, ч. * р. эрлифт,
а. air-lift, airlift; н. Wasser-
luftpumpe f, Druckluftheber m,
Air-Lift m, Druckluftförderer m,
Druckluft(wasser)heber m,
Mammutpumpe f  — 1) При-
стрій для піднімання êра-
пельної рідини або сóміші
рідини і твердоãо зернистоãо
матеріалó енерãією стиснó-
тоãо ãазó (повітря, пари), зм-
ішаноãо з нею. На виêо-
ристанні Е. ґрóнтóється
принцип дії ерліфтних фло-
таційних машин, ерліфтноãо
підйомó. Е. виêористовóють-
ся для ãідропідйомó ãірсьêої
маси (вóãілля і породи) з шах-
ти на поверхню, очистêи
зóмпфів, шахтноãо водовідл-
ивó, видобóвання пісêó, ãра-
вію з дна різноманітних во-
дойм (ріê, озер, боліт), свер-
дловинноãо ãідравлічноãо
видобóтêó êорисних êопа-
лин. У Донецьêомó наці-
ональномó технічномó óн-
іверситеті розроблена ãірн-
ичо-морсьêа ерліфтна óста-
новêа для підйомó êонêрецій
з дна світовоãо оêеанó (до 6 000 м). 2) Компресорний (з
виêористанням повітря) спосіб видобóвання нафти.
В.С.Білецьêий.
ЕРЛIФТНИЙ ПIДЙОМ,  -оãо, -ó, ч. * р. эрлифтный подъ-
ем, а. airlift hoisting, н. Druckluftheberförderung f, Druck-
luftschachtförderung f  — пiдйом рiдини або ãiдросóмiшi, що
здiйснюється за допомоãою стиснóтоãо повiтря через спе-
цiальний пiдйомниê — ерлiфт. Е.п. застосовóється для
видачi нафти через свердловини, на плавóчих снарядах для
пiдводної розробêи родовищ êорисних êопалин, на ãiдрошах-
тах та вóãiльних шахтах iз традицiйною технолоãiєю ви-
добóвання. Принцип дiї Е.п.: стиснóте повiтря êомпресо-
ром подається по трóбi ó змiшóвач (êiльцевó êамерó), роз-
ташований помiж всмоêтóючим наêонечниêом та трóбоп-
роводом для ãiдросóмiшi. В цiй êамерi óтворюється сóміш
рiдини (ãiдросóмiшi) з повiтрям, яêа через отвори надхо-
дить до вертиêальноãо трóбопроводó, в яêомó повітряно-
рідинна сóміш піднімається над рівнем рідини і, таêим
чином, видається на поверхню. При проході через повітр-
оохолоджóвач ãазова фраêція відділяється, а ãідросóміш
транспортóється до споживача. При велиêих висотах
пiдйомó спорóджóється стóпiнчастий Е.п. Див. таêож ерл-
іфт. В.С.Білецьêий.

Рис. Принципова схема ерлі-
фтó: 1 – піднімальна трóба; 

2 – трóба для подачі повітря; 
3 – змішóвач; 4 – сепаратор; 
5 – ресивер; 6 – трóбопровід; 

7 – всмоêтóвальний 
пристрій.
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ЕРОЗІЯ,  -ії, ж. * р. эрозия, а. ero-
sion; н. Erosion f  — 1) Рóйнóвання
ґрóнтó або ãірсьêих порід водним по-
тоêом, повiтрям (вітром), льодом. Е.
— один з ãол. чинниêів формóвання
рельєфó земної поверхні. Частина
процесó денóдації. Розрізняють Е.
схиловó й рóсловó. В резóльтаті Е.
óтворюються яри, балêи, річêові до-
лини тощо. Крім Землі, явища Е.
спостеріãаються на Марсі. 2) Рóйнó-
вання металó або металевих ви-
робів, зóмовлене дією механічних
фаêторів або елеêтричних розрядів.
3) Розмивання, роз’їдання, витрав-
лювання.

ЕРОЗІЯ ВИБІРКОВА,  -ії, -ої, ж. * р. эрозия избиратель-
ная, а. differential erosion, selective erosion; н. selektive Erosion
f  — вибірêове рóйнóвання ґрóнтó або ãірсьêих порід дією
проточної води. Спостеріãається в районах виходó на зем-
нó поверхню піддатливих розмивó ãлинистих порід або в
зонах сильноãо дроблення порід вздовж тріщин, розломів,
сêидів тощо. Син. — ерозія селеêтивна.
ЕРСТЕД,  -а, ч. * р. эрстед, а. oersted, н. Oersted, Oe n  —
одиниця напрóженості маãнітноãо поля в СГС системі
одиниць; дорівнює напрóженості маãнітноãо поля в точці
на віддалі 2 см від несêінченно довãоãо прямолінійноãо
провідниêа, по яêомó тече стрóм ó 10 а. Від прізвища дат-
сьêоãо фізиêа Г.-К. Ерстеда.
ЕСКАРП,  -ó, ч. * р. эсêарп, а. escarpment, escarp, н. Steil-
wand f, innere Grabenböschung f, innere Grabenwand f, Innen-
böschung f, Rückwand f, Abstufung f, Stufe f  — êрóтий óстóп
або обрив, яêий розділяє ділянêи з полоãим нахилом зем-
ної поверхні. 
ЕСКІЗ,  -а, ч. * р. эсêиз, а. sketch, draft, outline; н. Skizze f  —
попередній начерê êреслення, êартини тощо. Есêізний —
намічений ó заãальних і найхараêтерніших рисах;  есêі-
зний проеêт — заãальні риси й наêреслення машини, бó-
дови, технолоãічноãо процесó тощо.
ЕСКІЗ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ,  -а, -…, ч. * р. эсêиз ãорной
выработêи, а. sketch (draft) of a mine working, entry, н. Gruben-
bauskizze f  — детальний схематичний начерê (малюноê,
рисóноê) планó, перерізó ãірничої виробêи, виêонаний при
знімальних роботах. На Е.ã.в. вêазóють інформацію, не-
обхіднó для поповнення ãрафічної доêóментації та вир-
ішення інших задач (номери марêшейдерсьêих пóнêтів та
їх розташóвання, відстані до вибоїв ãірничих виробоê від
цих пóнêтів, місця відборó проб, переходó теêтонічних по-
рóшень, елементи поперечних перерізів виробоê тощо). Яê
правило, Е.ã.в. виêонóють без дотримання масштабó.

ЕСТАКАДА,  -и, ж. * р. эстаêада; а. trestle, scaffold bridge;
н. Gerüstbrücke f, Leitwerk n, Förderbrücke f, Überladeplattform
f, Hochbahn f, Hochgleis n  — спорóда (поміст) для проêла-
дання залізничноãо або іншоãо шляхó над землею чи во-
дою.
ЕТАЛОН,  -а, ч. * р. эталон, а. standbard, н. Etalon m  — 1)
Міра або вимірювальний прилад, яêий призначений для
відтворення, зберіãання і передачі одиниць бóдь-яêої ве-
личини. Еталон, яêий затверджено в межах êраїни, нази-
вається Державним еталоном. Існóють еталони частоти,
маси, довжини, часó тощо. 2) Мірило, зразоê.
ЕТАЛОНИ ДЕШИФРУВАННЯ — в ãеодезії — дешифро-
вані в натóрних óмовах знімêи, на яêих зазначене поло-
ження типових для даних óмов об'єêтів.
ЕТАН,  -ó, ч. * р. этан, а. ethane, н. Ethan n  — безбарвний
ãаз сêладó СН3СН3, найближчий ãомолоã метанó. Містит-
ься в нафтових та природних ãазах, а таêож ó ãазах, яêі
одержóють при переробці вóãілля та нафти. Сировина в
промисловомó орãаніч. синтезі.
ЕТАПНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ,  -ої, -и, -…, ж. * р.
этапная разработêа месторождений, а. mining in stages; н.
stufenweise Gewinnung f der Lagerstätten f pl  — порядоê ãірн.
робіт, при яêомó ними охоплюється не все êар'єрне (шахт-
не) поле відразó, а почерãово (поетапно) йоãо частини.
Е.р.р. дозволяє сóттєво підвищити ефеêтивність розробêи. 
ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ,  -ю, ч. * р. этиленãлиêоль; а. ethylene
glycol; н. Äthylenglykol n  — орãанічна сполóêа, найпрост-
іший двоатомний спирт; ãóста безбарвна рідина; рідêий
абсорбент волоãи із природноãо ãазó (С2Н6О2). Застосовó-
ють ó виробництві синтетичних смол, штóчноãо волоêна,
яê антифриз тощо.
ЕТМОЛІТ,  -ó, ч. * р. этмолит, а. ethmolith, н. Ethmolith m 
— інтрóзивне лійêоподібне тіло, яêе заляãає неóзãоджено. 
ЕФЕКТ,  -ó, ч. * р. эффеêт, а. effect, н. Effekt m, Wirkung f 
— 1) Резóльтат, наслідоê яêих-небóдь причин, заходів,
дій. 2) Фізичне явище. 
ЕФЕКТ ГАЗЛІФТНИЙ,  -ії, ж. * р. эффеêт ãазлифтный,
а. gaslift effect, н. Gaslifteffekt m, Gashebeverfahreneffekt m  —
явище піднімання рідини (нафти, води) ó свердловині за ра-
хóноê зменшення ãóстини із-за створення механічної
сóміші рідини і вільноãо ãазó. Газ може подаватися ззовні,
виділятися із рідини, де він знаходився в розчиненомó
стані, або надходити із іншоãо джерела (напр., в резóльтаті
сóблімації чи хімічних реаêцій).
ЕФЕКТ ГІДРОМОНІТОРНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. ãидромо-
ниторный эффеêт; а. hydromonitor effect; hydraulic giant ef-
fect; н. Wassermonitoreneffekt m  — ефеêт, що виниêає під
дією êонтаêтноãо тисêó стрóменя рідини, що витіêає із на-
садêи з велиêою швидêістю, напр., в ãірсьêі породи, на ви-
бої свердловини. У резóльтаті рóйнóються породи, що разом
з механічними рóйнóваннями поліпшóє техніêо-еêо-
номічні поêазниêи процесó.
ЕФЕКТ ДЖОУЛЯ-ТОМСОНА,  -ó, -…, ч. * р. эффеêт
Джоóля-Томсона; а. Joule-Thomson effect; н. Joule–Thomson–
Effekt m  — зміна температóри ãазó під час йоãо адіабати-
чноãо розширення (дроселювання).
ЕФЕКТ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИЙ (ПРИ РУЙНУВАННІ
ГІРСЬКИХ ПОРІД),  -ó, -оãо, ч. * р. эффеêт элеêтроãид-
равличесêий (при разрóшении ãорных пород), а. electro-hy-
draulic effect (in rock breaking), н. Elektrohydraulikeffekt m  —
явище, яêе поляãає ó створенні висоêоãо тисêó всередині
об’ємó рідини за допомоãою імпóльсноãо висоêовольтно-
ãо елеêтричноãо розрядó, внаслідоê чоãо ã.п. рóйнóється.

Резóльтат ерозії. 
Йєллоóстонсьêий на-
ціональний парê.

Ерозійно-денóдаційні форми рельєфó. 
«Сфінêси» Чóрóê-Сó, Кримсьêі ãори.
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ЕФЕКТ ЖАМЕНА,  -ó, -…, ч. * р. эффеêт Жамена; а.
Jamin effect; н. Gamen–Effekt m  — явище виниêання додат-
êовоãо поверхневоãо опорó переміщенню нафти, насиче-
ної ãазом, по тонêопоровомó пластó під час проходження
через звóжені місця порових êаналів. Газована (насичена
ãазом) рідина (тобто рідина з бóльбашêами ãазó) по вóзьêих
êапілярних êаналах рóхається повільніше, ніж рідина без
бóльбашоê. Сóть явища поляãає в зміні поверхневоãо на-
тяãó й êапілярності. Деформація бóльбашоê ãазó виêлиêає

перепад тисêó яêий протидіє рó-

хові рідини, сповільнює йоãо, де σ — поверхневий натяã
на межі рідêої і ãазової фаз, Н/м; r1, r2 — радіóси êривини
êраплі з протилежних сторін, м; θ — êрайовий êóт змочó-
вання. Отже, з боêó меншоãо радіóса êривини r1 êапіля-
рний тисê бóде більший, ніж з протилежноãо, де радіóс r2

— більший. Це створює додатêовий опір ó порах, на подо-
лання яêоãо треба приêласти тисê ∆p. В.С.Бойêо.
ЕФЕКТ КАРІОЛІСА,  -ó, -…, ч. * р. эффеêт Кариолиса, а.
Сariolis effect, а. Karioliseffekt m  — сила, яêа виниêає під
впливом обертання Землі і яêа примóшóє предмети або
потоêи, що рóхаються по поверхні Землі, відхилятися від
своãо шляхó. 
ЕФЕКТ РЕБІНДЕРА,  -ó, -…, ч. * р. эффеêт Ребиндера; а.
Rebinder effect; н. Rebinder–Effekt m  — зміна механічних
властивостей твердих тіл внаслідоê фізиêо-хімічних про-
цесів, що виêлиêають зменшення поверхневої (міжфа-
зної) енерãії тіла. Проявляється в зниженні міцності і
підвищенні êрихêості, пластичності твердих тіл, що по-
леãшóє їх рóйнóвання, дисперãóвання. Поверхневими про-
цесами, що обóмовлюють Е.Р., можóть бóти адсорбція
ПАР, змочóвання (особливо твердих тіл розплавами,
близьêими за молеêóлярною природою), елеêтричний за-
ряд поверхні, хімічні реаêції. Приêладом Е.Р. може бóти
виниêнення êрихêості металів під дією металічних роз-
плавів, розтрісêóвання ãірничих порід ó присóтності води,
рóйнóвання полімерних матеріалів під впливом орãані-
чних розчинниêів. У ãірничій справі Е.Р. виêористовóють
для інтенсифіêації тонêоãо подрібнення ã.п., при бóрінні і
проходці тóнелів. Е.Р. пояснює óтворення деяêих розломів
ó земній êорі, вивітрювання ã.п. та ін. Е.Р. відêритий П.Ре-
біндером ó 1928 р. 
ЕФЕКТ СЕГРЕ-ЗІЛЬБЕРБЕРҐА,  -ó, -…, ч. * р. эффеêт
Сеãре-Зильберберãа; а. Segre-Silberberg effect; н. Segre–Silber-
berg–Effekt m  — явище поперечної міãрації сóспендованих
твердих частиноê і бóльбашоê ãазó до стіноê вертиêальної
трóби або до її осі, що призводить до зміни êонцентрації
частиноê і в’язêості сóспензії в радіальномó напрямі, про-
філю швидêостей і ґрадієнта тисêó під час рóхó сóспензії з
певною витратою. Яêщо ãóстина сóспендованих частиноê
більша за ãóстинó розчинó (рідини), то ó висхідномó потоці
вони міãрóють до осі потоêó, а в низхідномó потоці — до
стіноê трóби. Яêщо ãóстина сóспендованих частиноê мен-
ша за ãóстинó розчинó, то вони міãрóють до осі трóби в
низхідномó потоці й до стіноê трóби ó висхідномó. Час-
тинêи, ãóстина яêих дорівнює ãóстині розчинó (з нóльовою
плавóчістю), набóвають станó стійêої рівноваãи на від-
стані (0,5-0,6) R від осі трóби, де R — радіóс трóби.
ЕФЕКТ СМАКУЛИ,  -ó, -…, ч. * р. эффеêт Смаêóлы, а.
Smakula effect; н. Smakula-Effekt m  — ефеêт таê званоãо
“просвітлення оптиêи”, сóть яêоãо поляãає в сóттєвомó
поêращенні оптичних властивостей лінз при нанесенні на
них шарó Mg2F товщиною в 1/4 довжини світлової хвилі.

Відêритий видатним óêраїнсьêим вченим в ãалóзі фізиêи
êристалів О.Смаêóлою (1900-1983).
ЕФЕКТ СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. эффеêт
стереосêопичесêий, а. stereoscopic effect, н. Stereoskopieeffekt
m  — здатність оêа людини відчóвати ãлибинó сприймано-
ãо зором просторó, тобто оцінювати відстані до предметів,
що спостеріãаються. Ефеêт стереосêопічний виниêає в
процесі зорó двома очима внаслідоê розбіжності центрів
перспеêтиви цих зображень. Для тренованоãо спостеріãача
радіóс стереосêопічноãо зорó 1,3 êм. Для розширення цієї
межі застосовóють біноêóлярні зорові трóби, що мають
значно більшó відстань (базó) між зіницями входó і здатні
підсилювати стереосêопічний ефеêт неозброєним оêом.
ЕФЕКТ ТЕРМОЛІФТНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. эффеêт тер-
молифтный, а. thermolift effect; н. Thermolifteffekt m  — яви-
ще піднімання рідини (нафти, води) ó свердловині за рахó-
ноê зменшення її ãóстини в резóльтаті наãрівання.
ЕФЕКТ ТОМСА,  -ó, -…, ч. * р. эффеêт Томса; а. Toms ef-
fect; н. Toms–Effekt m  — значне зменшення втрат тисêó при
тóрбóлентномó режимі рóхó води і розчинів на її основі при
вмісті в дóже малих êонцентраціях деяêих полімерів. Цей
ефеêт найбільш відчóтний для трóб малоãо діаметра, при
велиêих числах Рейнольдса і для полімерів з велиêою молеêó-
лярною масою. Масова частêа полімерó сêладає 10-5-10-3. На
праêтиці виêористовóють натрієвó êарбоêсиметилцелюло-
зó, поліізобóтилен, поліаêриламід, різні смоли тощо.
ЕФЕКТ ФОНТАННИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. эффеêт фонтан-
ный; а. spout effect; н. Fontäneeffekt m  — ефеêт ãазліфтний,
êоли вільний ãаз виділяється із нафти, яêа припливає із
нафтовоãо пласта ó свердловинó.
ЕФЕКТ   ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  — Див. фо-
тоефеêт.
ЕФЕКТИВНА ВИЙМАНА ПОТУЖНІСТЬ ПЛАСТА,  -ої,
-ої, -і, -…, ж. * р. эффеêтивная вынимаемая мощность
пласта, а. effective  worked thickness of a seam, н. effektive aus-
zubauende Flözmächtigkeit f  — потóжність, яêó приймають
для розрахóнêів зрóшень і деформацій земної поверхні при
відробці пластів за заêладêою виробленоãо просторó; виз-
начається з óрахóванням êонверãенції боêових порід, пов-
ноти заповнення виробленоãо просторó заêладêою та по-
дальшоãо óщільнення матеріалó заêладêи.
ЕФЕКТИВНІСТЬ,  -ості, ж. * р. эффеêтивность, а. effi-
ciency; performance; н. Effektivität f, Wirkunsgrad m, Wirksam-
keit f  — 1) Резóльтат, наслідоê бóдь-яêих причин, сил, дій;
Е.  е ê о н о м і ч н а  — поêазниê еêономії сóспільної праці
в резóльтаті застосóвання певних заходів; Е.  т е х н о л о ã і
ч н а  — стóпінь віддачі виробництва, машин, апаратів. 2)
Властивість певноãо процесó, яêа зóмовлена йоãо яêістю
та êільêістю засобів, що берóть óчасть ó процесі, а таêож
êонêретною ситóацією; Е óможливлює виêонання певної
задачі; хараêтеризóється певним співвідношенням між
отримóваним сóмарним ефеêтом та сóмарними витратами
на створення і виêористання засобів, що берóть óчасть ó
процесі, йоãо орãанізацію та здійснення. 3) У системах об-
робêи інформації — швидêість обробêи одиниці інформ-
ації, питомі витрати на обробêó одиниці інформації.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОХОЧЕННЯ (ГРОХОТІННЯ),
-ості, -…, ж. * р. эффеêтивность ãрохочения, а. screening ef-
ficiency, н. Siebungswirkungsgrad m  — міра (стóпінь) повно-
ти виділення дрібноãо матеріалó від êрóпноãо при ãрохо-
ченні. Е.ã. являє собою вилóчення нижньоãо êласó в підре-
шітний продóêт:

Е = ε = γβ/α = 100 (α — θ)β / [(β — θ)α],

p∆ 2σ θ 1
r1
---- 1

r2
----– 

  ,cos=
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де γ — вихід підрешітноãо продóêтó; α, β, θ — вміст ниж-
ньоãо êласó êрóпності відповідно ó вихідномó матеріалі, пі-
дрешітномó та надрешітномó продóêтах, %. О.А.Золотêо.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБАГАЧЕННЯ,  -ості, -…, ж. * р. эф-
феêтивность обоãащения, а. mineral preparation efficiency, н.
Effektivität f der Aufbereitung f  — стóпінь повноти вилóчення
ê.ê. в êонцентрат, міра досêоналості процесó збаãачення.
Визначається яê відношення фаêтичноãо значення поêаз-
ниêа збаãачення мінералó до теоретично досяжноãо. За-
стосовóються  три ãрóпи методів оцінêи Е.з.: аналітичні,
ãрафоаналітичні та ãрафічні. А н а л і т и ч н і базóються на
розрахóнêах êритеріїв ефеêтивності за даними виходó
продóêтів збаãачення та вмістó в них відповідноãо êомпо-
нента. Напр.:

Ео = (γê βê/α) х [γхв (100 - βê)/(100 — α)],
де: γê — вихід êонцен-
тратó, βê, βхв —
вміст ê.ê. в êонцент-
раті та відходах, α —
вміст ê.ê. ó вихідн-
омó продóêті. Пер-
ший співмножниê
означає вилóчення
êорисноãо êомпонен-
та в êонцентрат,
дрóãий — вилóчення
породи ó відходи зба-
ãачення. Гра ф і чн і
методи базóються на
виêористанні êри-
вих розділення
Тромпа. За резóльта-
тами фраêційноãо аналізó продóêтів збаãачення бóдóють
êривó вилóчення фраêцій, з яêої визначають ãóстинó розд-
ілення ρр (ãóстина фраêції, вилóчення яêої дорівнює
50%), середнє ймовірне відхилення Еpm = (ρ75 — ρ25)/2 та
êоефіцієнт похибêи розділення J = Еpm / ρр — 1000, яêі ви-
êористовóють яê êритерії ефеêтивності розділення, а та-
êож яê поêазниêи для оцінêи технолоãічної придатності
збаãачóвальних апаратів. За êривими Тромпа, вимірю-
ючи площó, обмеженó êоординатами і певним відрізêом
êривої, можна ãрафічно визначити вміст відповідних
фраêцій ó томó чи іншомó продóêті розділення. Можливі
таêож ãрафічні побóдови та оцінêи за збаãачóваності êри-
вими (визначення триêóтниêів помилоê). Граф і чно—
анал і тичн і  методи виêористовóють ãрафічні побóдови
для їх математичноãо описó з подальшим виêористанням
одержаних виразів при аналітичних розрахóнêах яê фаê-
тичних резóльтатів збаãачення, таê і очіêóваних (про-
ãнозних) поêазниêів. Напр., на базі математичноãо описó
êривих Тромпа побóдовано ентропійний метод оцінêи та
проãнозóвання поêазниêів збаãачення. О.А.Золотêо,
В.С.Білецьêий.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗНЕВОДНЕННЯ,  -ості, -…, ж. * р.
эффеêтивность обезвоживания, а. dewatering efficiency, н.
Entwässerungswirkungsgrad m  — відношення êільêості ви-
даленої в процесі зневоднення води до її початêової êіл-

ьêості. Визначається за формóлою: η = 100 (W -Wф)/ W, де
η — ефеêтивність; W — початêова волоãість продóêтó, %;
Wф — фаêтичний вміст волоãи в продóêті після йоãо зневод-
нення,%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗДІЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ
СУМІШЕЙ,  -ості, -…, ж. * р. эффеêтивность разделения
минеральных смесей, а. separation efficiency of mineral mix-
tures, н. Effektivität f der Scheidung f von Mineralgemischen n pl
— ó найбільш заãальномó плані — міра досяãнення ідеал-
ьноãо розділення, яêа визначається відношенням фаêтич-
ноãо значення поêазниêа збаãачення до теоретично мож-
ливоãо. Виражається в частêах одиниці, або %.
ЕФЕЛЬ,  -ю, ч. * р. эфель, а. dredging waste, dredging tailings;
н. Schwimmbaggerbetriebsabgänge m pl  — дрібнозернистий
матеріал (дрібніший за 12-16 мм), яêий відоêремлюється
промивêою і êласифіêацією на ãрохотах пісêів розсипних
родов. золота, платини, алмазів, олова, вольфрамó, титанó
тощо. Е. звичайно має підвищений вміст цінних êомпо-
нентів і збаãачóється ãравітац. методами на шлюзах, êон-
центрац. столах, ó відсаджóвальних машинах, важêих сере-
довищах, на ґвинтових сепараторах тощо; для золотовмі-
сних Е. застосовóють таêож ціанóвання і амальґамацію. 
ЕФУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн. * р. эф-
фóзивные ãорные породы, а. effusive rock; н. Effusivgesteine n 
— маãматичні ãірсьêі породи, що óтворилися внаслідоê за-
стиãання вóлêанічної лави на земній поверхні. Стрóêтóра
— порфірова, теêстóра — пориста. Розрізняють незмінні
Е.ã.п., або êайнотипні (вóлêанічне сêло, ліпарит, трахіт,
базальт тощо), та змінені, або палеотипні (порфірит, ді-
абаз, ортофір та ін.). Поширені на території Уêраїни. 
ЕФУЗІЯ,  -ії, ж. * р. эффóзия, а. effusion; н. Effusion f  — 1)
Процес виливання лави на поверхню землі. В резóльтаті
ефóзії óтворюються ефóзивні ãірсьêі породи, що заляãають ó
виãляді лавових потоêів і поêривів; 2) Повільне витіêання
ãазів êрізь малі отвори.
ЕШИНІТ,  -ó, ч. * р. эшинит, а. aeschynite, н. Äschynit m  —
сêладний оêсид рідêісних земель, êальцію та ін. êоордина-
ційної бóдови — (Ce, Th, Ca…)[(Nb, Ti, Ta)2O6]. Сêлад ó %
(з родовища Гіттере, Норвеãія): ThO2 — 2,48; CaO — 1,94;
Ce2O3 — 3,71; FeO — 2,61; (Y, Er)2O3 — 21,21;  UO2 — 1,75;
ZrO2 — 2,62; TiO2 — 21,95; Nb2O5 — 35,51. Синãонія ромбі-
чна. Ромбо-дипірамідальний вид. Кристали призматичні
до тонêопризматичних, іноді таблитчасті. Гóстина 4,95.
Тв. 5,5-6,0. Колір чорний, êоричнево-чорний. Риса тем-
но-бóра. Блисê алмазний, жирний. Злом раêовистий. Дóже
радіоаêтивний. Часто метаміêтний, ізотропний з п=2,26.
Крихêий. Знайдений ó пеãматитах нефелінових сієнітів
разом з нефеліном, польовим шпатом, біотитом, цирêоном.
Асоціює з мінералами ãрóпи евêсенітó. Виявлений ó пеã-
матитах ó р-ні Міассó (Росія). Рідêісний.
Розрізняють: ешиніт алюмініїстий (різновид ешинітó з Виш-

невих ãір на Уралі, яêий містить 7,37 % Al2O3); ешиніт іртіїстий
(різновид ешинітó, яêий містить 9,02 % Y2O3); ешиніт êальціїстий
(різновид ешинітó з êарбонатів Сибірó, яêий містить 13,49 %
СаО); ешиніт ніобіїстий (різновид ешинітó, яêий містить до 52 %
Nb2O5); ешиніт танталистий (різновид ешинітó, яêий містить до
32 % Та2O5); ешиніт титановий (різновид ешинітó, в яêомó Ті біл-
ьше, ніж Nb); ешиніт торіїстий (різновид ешинітó з Вишневих ãір
на Уралі, яêий містить 29,56 % ThO2).

Рис. Крива розділення Тромпа.
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ГАЗОВЕ КІЛЬЦЕ,  -оãо, -оãо, -я, с.  —
система ãазопроводів êраїн-членів ЄС, створена на основі
національних мереж ãазопроводів Німеччини, Ніде-
рландів, Бельãії, Італії, Франції. Формóвання почалося з
êінця 60-х рр. XX ст. Північна ділянêа êільця: ãазопровід
Емс-Долларт-Бремен-Гамбóрã з відãалóженнями на Ган-
новер і Кассель. Західна ділянêа вêлючає ãазопровід
Гронінãен-Париж-Рóсин-Ліон, південна ділянêа сêла-
дається з північно-італійсьêої мережі Тóрін — Верона.
Східна ділянêа — ãазопровід Фóльда — Бамберґ — Реãенс-
бóрґ — Мюнхен — Верона. З Марселю та Спеції до êільця
подається сêраплений природний ãаз з Алжирó та Лівії.
ЄВРОПІЙ,  -ю ч. * р. европий, а. europium, н. Europium n  —
хімічний елемент. Символ Eu, ат.н. 63, ат.м. 151,96. Нале-
жить до лантаноїдів. Сріблясто-білий метал. Хімічно аê-
тивний. Компонент люмінофорів. Входить яê ізоморфна
домішêа в êристалічнó ґратêó мінералів монацитó, лопари-
тó, евêсенітó, ферãóсонітó. Один з найефеêтивніших поã-
линачів нейтронів ó ядерній техніці.
ЄДИНІ НОРМИ ВИРОБІТКУ, ЄДИНІ НОРМИ ЧАСУ,
-их, норм, -…, мн. * р. единые нормы виработêи, единые
нормы времени; а. , unified work quotas, unified standard time;
н. einheitliche Arbeitsnormen f pl, einheitliche Zeitnorm f  —
норми, яêі встановлюють централізовано на певні види
технолоãічно однорідних робіт, що виêонóються на біл-
ьшості підприємств (óстанов) або є масовими в оêремій
ãалóзі за однаêових орãанізаційно-технічних óмов. Є.н.в.
поділяють на ãалóзеві і міжãалóзеві, на заãальнодержавні і
районні. Таêі норми встановлено, напр., на баãато робіт ó
ремонті свердловин підземномó.
“ЄДИНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ПІДРИВНИХ РО-
БОТАХ (ЄПБ)”,  -их, -ил, -…, мн. * р. “Eдиные правила бе-
зопасности при взрывных работах”, а. “Common safety regu-
lations in shotfiring (blasting)”, н. einheitliche Sicherheitsregeln f
pl bei Sprengarbeiten f pl  —  міжãалóзевий нормативний до-
êóмент, що встановлює норми, правила, способи і методи
безпечноãо ведення підривних робіт на об’єêтах ãірничої про-
мисловості. ЄПБ обов’язêові для виêонання посадовими
особами підприємств, орãанізацій та заêладів (незалежно
від форми власності), яêі пов’язані з виãотовленням, пере-
везенням, зберіãанням, виêористанням та обліêом вибóхо-
вих речовин (ВР), а таêож працівниêами орãанізацій-фóнда-
торів таêих підприємств (асоціацій, êорпорацій і т.п.), пра-
цівниêами проеêтних і наóêово-дослідних орãанізацій.
ЄПБ вêлючають основні положення щодо заãальноãо по-
рядêó виêористання ВР, їх êласифіêації за стóпенем небез-
пеêи при поводженні з ними і óмовах виêористання, марêó-
вання, порядêó одержання дозволó на виêористання і збер-
іãання, випробóвання, місць зберіãання, щодо ведення пі-
дривних робіт, вимоã персоналó для проведення підривних

робіт, правил перевезення ВР і доставêи до місць роботи,
зберіãання на місцях роботи, безпечних відстанях при про-
веденні підривних робіт і зберіãання ВР, щодо порядêó при-
ймання, відпóсêання та обліêó ВР, поводження з ними
(правила сóшіння, подрібнення, розморожóвання і т.п.),
знищення ВР, способів підривання, виãотовлення бойо-
виêів, підпалювальних і êонтрольних трóбоê. В ЄПБ виêла-
дені заãальні правила проведення підривних робіт: вимоãи
до технічної доêóментації і персоналó для їх проведення,
врахóвання особливих ãірничотехнічних óмов проведення
підривних робіт, правил охорони небезпечних зон і попе-
редження входó людей в ці зони, заряджання шпóрів і êонс-
трóêції зарядів, особливості масових вибóхів, правила ліêві-
дації зарядів, що не вибóхнóли (відмов). Наведені додатêові
вимоãи щодо ведення підривних робіт в підземних виробêах:
вибоях шахтних стволів, тóнелів і метрополітенів, ó вóãіл-
ьних шахтах, небезпечних щодо ãазó, яêі розробляють плас-
ти, небезпечні щодо вибóхів пилó, ãірничих óдарів, при
стрóсномó підриванні, підривних роботах в нафтових шах-
тах, на об’єêтах ãірничорóдної і нерóдної промисловості,
небезпечних щодо вибóхів ãазó і пилó. В оêремомó розділі
ЄПБ наведені вимоãи щодо проведення підривних робіт на
об’єêтах, що знаходяться на земній поверхні: підриванні
свердловинних, êотлових і êамерних зарядів; підривних ро-
ботах при сейсморозвідці, ãасінні пожеж на свердловинах,
підривах льодó, підводних підривних роботах, ãасінні ліс-
ових пожеж тощо. ЄПБ містять ряд додатêів, яêі пояснюють,
óточнюють основні положення. Ф.К.Красóцьêий.
ЄМКІСТЬ (ЄМНІСТЬ),  -і, ж. * р. емêость, а. capacity, н.
Fassungsvermögen n, Aufnahmefähigkeit f, Kapazität f, Raumin-
halt m, Geräumigkeit f  —  1) Міра можливоãо вмістó (в оди-
ницях маси або об’ємó) сховища, бóнêера, резервóара і т.п.
2) Заãальна назва заêритих спорóд та пристроїв, що призна-
чені для сêладóвання, аêóмóлювання, зберіãання сипêих
матеріалів, рідин та їх сóмішей (пóльп). 3) Елеêтрична
ємність — величина, яêа чисельно дорівнює êільêості
елеêтриêи, що змінює елеêтричний потенціал провідниêа
на однó одиницю.
ЄНЦШИТ,  -ó, ч. * р. енцшит, а. jenzschite, н. Jenzschit m  —
опалоподібний êварц з родовища Ґітенберґ (Австрія).
ЄРЕМЄЄВІТ,  -ó, ч. * р. еремеевит, а. jeremejevite, н. Jere-
mejewit m, Yeremejewit m  —  мінерал, борат алюмінію ост-
рівної бóдови —  Al6[(OH)3 (BO3)5]. Містить (%): Al2О3 —

59,41; B2O3 —  40,59. Синãонія ãеêсаãональна. Геêсаãо-
нальні видовжені призми з оêрóãлими неправильними
або зазóбленими êінцевими ãранями і віциналями. Гóсти-
на 3,28-3,3. Тв. 8. Безбарвний до блідоãо жовто-êоричне-
воãо. Знайдений ó виãляді поодиноêих êристалів на ã.
Соêтóй (Сх. Сибір).
ЄРНТАЛЬК,  -ó, ч. * р. ернтальê, а. jerntalc, н. Jerntalk m 
—  різновид тальêó, яêий містить до 9 % Fe2O3.
ЄТМАНІТ,  -ó, ч. * р. етманит, а. yeatmanite, н. Yeatmanit
m  —  мінерал, силіêат марãанцю, цинêó і стибію острівної
бóдови —  (Mn, Zn)16Sb2 [O13(SiO4)4]. Замість (SiO4)  може
бóти (Si2O7), (Si6O18). Містить (%): MnО —  36,63; ZnО —
31,84; Sb2O5 —  18,15; SiO2 —  13,88. Синãонія триêлінна. Ут-
ворює пластинчасті аґреґати, рідше êристали псевдоãеêса-
ãональноãо обрисó. Гóстина 5,02. Тв.4. Колір êоричневий.
Рисêа світло-êоричнева. Крихêий. Знайдений ó цинêовомó
родовищі Франêлін (шт. Нью-Джерсі, США). Рідêісний.
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ЖАД,  -ó, ч. * р. жад, а. jade, н. Jade m  — заãальна назва
різних в'язêих мінералів щільної бóдови від білоãо то тем-
но-зеленоãо êольорó. Це переважно нефрит і жадеїт, а
таêож силіманіт, пеêтоліт, серпентин. Напівдороãоц-
інний êамінь.
Розрізняють: жад êансьêий (êитайсьêа назва жадó, яêий має

êолір смаженоãо êаштана); жад êан-чінсьêий (êитайсьêа назва
світло-ãолóбоãо жадó); жад êан-юансьêий (êитайсьêа назва жов-
тóватоãо жадó); жад êашãарсьêий (нефрит із Кашãарó, Китай);
жад-лю (êитайсьêа назва ãолóбóвато-зеленої êоштовної відміни
жадеїтó); жад монтансьêий (обсидіан з Йєллоóстонсьêоãо парêó,
США); жад новоґвінейсьêий (êоштовний різновид нефритó з
Нової Ґвінеї); жад новозеландсьêий (êоштовний різновид нефри-
тó з Нової Зеландії); жад новоêаледонсьêий (êоштовний різн-
овид нефритó з Нової Каледонії); жад південноафриêансьêий
(жад); жад трансваальсьêий (êоштовний масивний зелений ґро-
сóляр з Трансваалю); жад хотансьêий (нефрит із Хотана, Китай).
ЖАДЕЇТ,  -ó, ч. * р. жадеит, а. jade, jadeite; н. Jadeit m  —
лóжний піроêсен ланцюжêової бóдови. Формóла:
NaAl[Si2O6]. Містить (%): Na2О — 15,35; Al2О3 — 25,25;
SiO2 –59,4. Крайній член безперервних ізоморфних рядів
Ж.-діопсид і Ж.-еãірин. Важливий мінерал деяêих лóжних
метаморфічних порід. Синãонія моноêлінна. Тв. 7, ãóстина
3,2-3,5. Колір зелений, зеленóвато-блаêитний, білий.
Блисê сêляний. Дóже в’язêий. Злом занозистий, нерівний.
Ювелірна сировина. Вироби з Ж. попóлярні в êраїнах
Сходó, зоêрема, Китаї. Родовища: ó М’янмі (Томо), Китаї,
Ґватемалі, США (шт. Каліфорнія), РФ, Казахстані,
Японії (Котаêі) та ін. 

Розрізняють: жадеїт-аêміт (еãірин-жадеїт); жадеїт везóвійсьêий
(везóвіан зеленоãо êольорó); жадеїт-діопсид (діопсид, яêий містить
28-47 % жадеїтó); жадеїт-еãірин (еãірин-жадеїт); жадеїт хромис-
тий (різновид жадеїтó, в яêомó частина алюмінію заміщена хро-
мом).
ЖАЛЮЗІ,  с. * р. жалюзи, а. grills, shutters, jalousie, н. Jal-
ousie f, Rolladen m  — пристрій ó виãляді ґратоê (решітоê) з
нерóхомими або обертовими перами для реãóлювання
повітряноãо або рідинноãо потоêó.
ЖАЛЮЗІЙНИЙ ЗНЕПИЛЮВАЧ,  -оãо, -а, ч. * р. жалю-
зийный обеспыливатель, а. jalousie deduster, н. Jalousieent-
stauber m  — пневматичний апарат, ó яêомó здійснюється
видалення пилó з сóхоãо (волоãістю до 5-6%) сипêоãо ма-
теріалó дією повітряних стрóменів на розпóшенó масó під
час її проходження по похилій жалюзійній решітці. Роз-
пóшення досяãається пересипанням матеріалó з полиці на
полицю, надлишêовий тисê повітря створюється під жа-
люзійною решітêою.
ЖДЯРСЬКІ ГОРИ,  -их, ãір, мн.  — північно-східна час-
тина Чесьêо-Моравсьêої височини ó Чехії. Висоти до 836
м (ã. Дев’ять Сêал). Сêладені переважно ґранітами.
Містять родовища ãрафітó, ґранітó та ін. 
ЖЕДИНСЬКИЙ ЯРУС, ЖЕДИН,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р. же-
динсêий ярóс, жедин; а. Gedinnian, н. Gedinnien n, Gedinnium
n, Gedinne n  — нижній ярóс нижньоãо відділó девонсьêої

системи Арденно-Рейнсьêої області. Від містечêа Жедин
ó Бельãії.
ЖЕДРИТ,  -ó, ч. * р. жедрит, а. gedrite, н. Gedrit m  — мін-
ерал, ãідроêсилалюмосиліêат натрію, маãнію, заêисноãо
заліза, марãанцю та алюмінію. Грóпа амфіболів. Сêлад ва-
ріює. У ізоморфномó рядó виділяють: маãнезіожедрит
Mg5Al2 (Si6Al2O22)(OH)2, ферожедрит Fe52+Al2(Si6Al2O22)
(OH)2, натрієвий жедрит Na(MgFe)6Al(Si6Al2O22)(OH)2.
Mg i Fe може заміщóватися Mn. Грóпа (OH) може заміщ-
óватися (F, Cl). Синãонія ромбічна. Гóстина 3,28. Тв. 6,0.
Колір бóрий. Волоêнистий. Перший жедрит з родовища
Жедре (Франція) знайдений в êристалічних сланцях. Зóс-
трічається в Норвеãії. Асоціює з амфіболітами і ãаброїдни-
ми породами.  Рідêісний.
Розрізняють: жедрит залізистий (різновид жедритó, яêий

містить понад 26 % FeO).
ЖЕЛАТИНОВАНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ЖВР),
-их, -их, -н, мн. * р. желатинированные взрывчатые вещес-
тва, а. gelatine explosives, gelatine blasting agents; н. gelatinöse
Sprengstoffe m pl  — динаміти та ін. ВР пластичної êонсис-
тенції, яêа досяãається за рахóноê введення до їх сêладó
êолоїдної бавовни. Приêладом ЖВР є вибóхова желатина,
желатин-донарити, желатин-динаміти.
ЖЕЛАТИН-ДИНАМІТИ — желатиновані нітроãліце-
ринові ВР, призначені для заряджання шпóрів. Мають не-
обхіднó пластичність для óщільнення в шпóрі і придатні
для застосóвання ó обводнених óмовах.  
ЖЕЛАТИН-ДОНАРИТИ — желатиновані аміачно-сел-
ітрові ВР, яêі містять 20-25% нітроефірів.
ЖЕЛІЗИНЕЦЬ,  -нцю, ч. * р. сидерит, а. siderite, н. Siderit
m  — стара óêр. назва сидеритó.
ЖЕЛІЗНЕЦЬ,  -нцю, ч. * р. железняê, а. iron ore, н. Eisen-
erz n  — стара óêр. назва залізняêó.
ЖЕЛІЗОВЕЦЬ,  -вцю, ч. * р. железняê, р. р. iron ore, Hä-
matit m  — стара óêр. назва ãематитó.
ЖЕЛОНКА,  -и, ж. * р. желонêа; а. bailer, sludge pump; н.
Schmandbüchse f, Schöpfbüchse f, Schöpflöffel m  — металева
посóдина циліндричної форми, яêою вичерпóють рідинó і
зрóйнованó породó, пісоê, ãрязь на поверхню із свердловини
під час бóріння, чищення піщаних пробоê, доставляють ó
свердловинó цементний розчин, здійснюють пробне відб-
ирання рідини з пласта під час освоєння свердловин. Розрі-
зняють желонêó, що являє собою трóбó з плосêим чи тарі-
лчастим êлапаном внизó і дóжêою для приєднання троса
вверхó (звичайна Ж.), поршневó Ж., в яêій всмоêтóвання
рідини і шламó в желонêó після êожноãо óдарó по вибою зді-
йснюється з допомоãою поршня, а таêож пневматичнó Ж.,
заповнення і розвантаження яêої здійснюється під дією
надлишêовоãо тисêó, що створюється в двох її êамерах
(пісêовій і повітряній). Ж. застосовóється при бóрінні свер-
дловин óдарно-êанатним способом, підземномó ремонті
свердловин, випробóванні пластів і освоєнні свердловин.
ЖЕОДА,  -и, ж. * р. жеода, а.
geode, bug hole, crystal cave, н. Geo-
de f, Sekretion f  — оêрóãле або
овальне мінеральне óтворення,
що виниêло внаслідоê заповнен-
ня порожнин ó ãірсьêій породі
мінеральною речовиною, яêа
відêладається від периферії до
центрó. Розміри Ж. в поперечни-
êó до 1 м. і більше. Відомі Ж.
êварцові, халцедонові, êальци-
тові, баритові, целестинові та ін.  

Уніêальна аãатова жео-
да діаметром 20 см, Са-
марсьêа обл. Росія. 
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ЖЕРЕЛИНЕЦЬ,  -нцю, ч. * р. араãонит, а. aragonite, н.
Aragonit m  — стара óêр. назва натічноãо араґонітó.
ЖИВЕТСЬКИЙ ЯРУС, ЖИВЕТ,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р. жи-
ветсêий ярóс, живет; а. Givetian, н. Givet(ien) n, Givetium n 
— верхній ярóс середньоãо відділó девонсьêої системи. Від
назви ã. Живет ó деп. Арденни, Франція.
ЖИВИЙ ПЕРЕРІЗ (ПЕРЕТИН),  -оãо, -ó, ч. * р. живое
сечение; а. free cross-sectional area, open area; н. freier Quer-
schnitt m, wirksame Fläche f  — 1) в ãідравліці — Поверхня,
проведена нормально до ліній течії й розміщена в сере-
дині потоêó. Відзначимо, що можóть існóвати системи
êривих ліній течії, до яêих неможливо провести ор-
тоãональнó поверхню. 2) при ãрохоченні — Частêа площі
отворів сита до всієї площі сита в %.
ЖИВИЛЬНИК,  -а, ч. * р. питатель, а. feeder, н. Speiser m 
— 1) Клапан, що реãóлює надходження води, пальноãо то-
що в машинó, апарат і т.і. 2) Машина або пристрій для
рівномірної подачі реãóльованої êільêості вихідноãо мате-
ріалó в різні види технолоãічноãо (напр., збаãачóвальноãо)
óстатêóвання. Механічні Ж. поділяються: з безперервним
постóповим рóхом робочоãо орãанó (пластинчасті, стрі-

чêові, ланцюãові, сêребêові, ґвинтові), із  зворотно-
постóпальним рóхом (лотêові, маятниêові, êоливні, вібр-
аційні, елеêтровібраційні, поршневі) та з обертовим рó-
хом (тарілчасті або дисêові, лопатеві, барабанні, êриль-
часті, шнеêові, роторні, столи дозóвальні). Пластинчасті,
ланцюãові і êоливні Ж. виêористовóють, в основномó,
при велиêоãрóдêовій ãірничій масі, стрічêові, маятниêові
та вібраційні — при середніх розмірах ãрóдоê; тарілчасті,
стрічêові та ґвинтові — при леãêосипêих і дрібноãрóдê-
ових матеріалах. Продóêтивність Ж. — 35-1000 т/ãод. Для

стрічêових, сêребêових і пластинчастих Ж. вона обóмо-
влюється площею перерізó потоêó вантажó і швидêістю
йоãо рóхó, а для êоливних, вібраційних і маятниêових —
площею перерізó, амплітóдою і частотою êоливань робо-
чоãо орãанó. Тип Ж. вибирається в залежності від власти-
востей матеріалó, необхідної продóêтивності та точності
реãóлювання йоãо потоêó. Яêщо Ж. виêонóє êільêісне ре-
ãóлювання технолоãічноãо потоêó або оêремоãо êомпо-
нентó, що надходить до процесó, він слóжить дозатором.
Є.М.Сноведсьêий.
ЖИВИЛЬНИК ВІБРАЦІЙНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. питатель
вибрационный, а. vibrofeeder, н. Vibrationsaufgabevorrichtung
f, Vibroschub m, Vibrationsspeiser m  — 1) Установêа для пе-
ревантаження і êласифіêації ãірн. маси в перевантажó-

Рис. Основні типи живильниêів: а — стрічêовий; б — пластин-
частий; в — сêребêовий; ã — хитний; д — тарілчастий (дисêо-
вий); е — лопатевий; ж — шнеêовий; з — лотêовий вібрац-

ійний.

Рис. Схеми живильниêів: а — стрічêовий; б — пластинчатий; 
в — ґвинтовий; ã — хитний; д — вібраційний; є — барабанний; 

ж — дисêовий; з — ланцюãовий.

Рис. Принципова схема вібраційноãо живильниêа (живильни-
êа-ãрохота): а — інерційноãо одномасноãо з дебалансним вібр-
атором; б — інерційноãо одномасноãо з самобалансним вібрат-
ором; в — інерційноãо одномасноãо óрівноваженої системи; ã — 
інерційноãо двомасноãо; д — еêсцентриêовоãо неóрівноважен-
оãо; е — еêсцентриêовоãо óрівноваженоãо; 1 — вантажонесó-
чий орãан; 2 — вібратор; 3 — еêсцентриê; 4 — прóжні зв’язêи.
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вальних êомплеêсах на êар'єрах при потоêовій і
циêлічно-потоêовій технолоãіях. Умовно виділяють влас-
не Ж.в. та Ж.в.-ãрохоти. Привод Ж.в. інерційний  або еêс-
центриêовий. Ж.в. з інерц. приводом виêонóється за одно-
масною і двомасною схемою. У одномасних живильниêах
виêористовóються вібратори дебалансноãо і самобаланс-
ноãо типів. У двомасних óстановêах, що сêладаються з
вантажонесóчоãо орãанó, вібратора, робочих прóжних
зв'язêів і амортизаторів, є реаêтивна маса, яêою слóжить
спец. важêа рама або сам вібратор. Ж.в. з еêсцентриêовим
приводом частіше за все виêонóють за одномасною схе-
мою. Продóêтивність Ж.в.-ãрохотів до 2000 т/ãод, частота
êоливань 730 хв-1, êóт óстановêи до 15о.  2) Живильниê,
яêим споряджають бóнêери, силоси тощо. Особливо ефеê-
тивний при вивантаженні волоãоãо матеріалó або матеріа-
лó, схильноãо до злежóвання. 
ЖИВИЛЬНИК РЕАҐЕНТНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. питатель
реаãентный, а. reagent feeder, н. Reagensspeiser m  — жи-
вильниê з дозóючим пристроєм для рідêих реаґентів. За-
стосовóється при флотації, ґранóляції тощо. Ж.р. бóвають
êлапанні, êовшові, поршневі, барабанні тощо. Див. доза-
тор.

ЖИВУЧІСТЬ МОРСЬКОЇ НАФТОГАЗОВОЇ СПОРУ-
ДИ,  -ості, -..., ж. * р. живóчесть морсêоãо нефтеãазовоãо
соорóжения; а. vitality (steadiness) of an offshore oil-gas con-
struction; н. Sicherheit f der marinen Erölgasanlage f  — здат-
ність морсьêої нафтоãазової спорóди протидіяти наслі-
дêам аварійних пошêоджень і діянь вибóхів, виниêненню
та поширенню пожеж, нафтоãазопроявлень, зберіãати і
відновлювати роботопридатність óсіх технічних засобів і
забезпечóвати безпеêó персоналó, яêий знаходиться на
платформі, а таêож зберіãати óстатêóвання і майно.
Ж.м.н.с. забезпечóється пожежобезпеêою, протифонтан-
ною безпеêою (êомплеêс заходів проти виниêнення і по-
ширення відêритих фонтанів, виêидів, нафтоãазопрояв-
лень), стійêістю технічних засобів (проти пошêоджень),
підãотовленістю персоналó до боротьби за живóчість спо-
рóди, êомплеêсом запобіжних заходів для збереження жи-
вóчості спорóди. Див. бóрова платформа, морсьêа ãірнича
технолоãія. В.С.Бойêо.
ЖИКЛЕР,  -а, ч. * р. жиêлер, а. calibrated(metering) orifice,
jet, nozzle; н. Düse f  — деталь з отвором точноãо розмірó

або сам отвір для пропóсêання певної êільêості рідêоãо
палива чи повітря. 
ЖИЛА,  -и, ж. * р. жила, а. lode, roke, vein, reef, searn; н.
Gang m, Ader f  — ãеолоãічне тіло неправильної форми, що
óтворилося в резóльтаті заповнення тріщин ó ãірсьêих по-
родах або внаслідоê метасоматичноãо заміщення порід óз-
довж тріщин мінеральною речовиною. Осн. ãеол. елемен-
ти, що визначають розміри і óмови заляãання жил: на-
прям простяãання і довжина за простяãанням, êóт паді-
ння і довжина за падінням, схилення (похил), а таêож по-
тóжність. Довжина Ж. êоливається від 1 êм і менше до 200
êм, ãлибина жильних родовищ, яêі розробляються — до 3
êм (Колар,  Індія).
 За формою Ж. поділяються на простої, плитоподібної

форми і сêладні (пóчоê тріщин, що переплітаються),
стóпінчасті (сходинêові), сітчасті, ãіллясті, êамерні, лінз-
оподібні, рóбцеві і ін. За розмірами і óмовами заляãання
серед Ж. виділяють апофізи і прожилêи. З Ж. пов'язані ро-
дов. золота, свинцево-цинêових рóд, вольфрамó, ртóті,
ін. Робоча потóжність Ж. — від деêільêох см до десятêів м.
Розрізняють: жили альпійсьêі (те саме, що жили альпійсьêоãо

типó); жили альпійсьêоãо типó (жили, що óтворилися під час ре-
ãіональноãо метаморфізмó внаслідоê вилóãовóвання і перевідêл-
адання в тріщинах деяêих êомпонентів вмісних порід); жили ме-
таморфічні (те саме, що жили альпійсьêоãо типó).
ЖИЛЬНЕ РОДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. жильное место-
рождение, а. ore deposit, lode  — рóдне родовище, в яêомó рó-
ди заляãають ó виãляді жил.
ЖИЛЬНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, -их, -их, -ід, мн.* р. жиль-
ные ãорные породы, а. vien rock, gangue  — маãматичні
ãірсьêі породи, що заляãають ó виãляді жил і дайоê. В Уê-
раїні Ж.ã.п. є в óсіх інтрóзивних масивах. Виходять на ден-
нó поверхню в межах Уêраїнсьêоãо щита (особливо ó півн.
зах. частині та Приазов’ї), Кримсьêих ãір, Уêраїнсьêих
Карпат. Ж.ã.п. êислоãо сêладó представлені пеãматита-
ми, аплітами, ґраніт-порфірами, êварцовими порфірами;
середньоãо сêладó — андезитами, діоритовими êварцови-

Рис. Живильниêи реаґентні: а,б,в — сêіпові; ã,д — êовшові; е — 
мембранний; ж,з — êлапанний ãолчастий; і — êлапанний 

імпóльсний; ê,л — порційні; м,н — насосні.

Рис. Жили: а — проста; б — сêладна; в — чотêовидна; 
ã — êамерна.
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ми порфірами, основноãо — базальтами, діабазами, доле-
ритами; лóжноãо — сієніто вими та лóжно-сієнітовими
породами. Товщина жильних тіл — від десятêів см. до де-
сятêів м. Довжина досяãає сотень м., рідше — десятêів êм,
а в ãлибинó вони розвиваються до êільêох êм. З Ж.ã.п. в
Уêраїні пов’язані родов. баритó і поліметалів (êварц-ба-
ритові жили Заêарпаття та Донбасó), ртóті, êристалів до-
роãоцінноãо і виробноãо êаміння.
ЖИРНІ ГАЗИ,  -их, -ів, мн. * р. жирные ãазы, а. rich gases,
fat gases; н. Fettgase n pl, Ölgase n pl, Reichgase n pl  — за-
старілий термін, що означає природні ãорючі ãази з висо-
êим вмістом важêих вóãлеводнів від С3 і вище. Таêий сêлад
ãазів хараêтерний для ãазоêонденсатних і нафтових родо-
вищ. Див. сирий ãаз.
ЖИРОБУС (ГІРОБУС),  -а, ч. * р. жиробóс (ãиробóс), а.
gyrobus; н. Girobus m  — безрейêовий самохідний візоê з
механічним аêóмóлятором енерãії — маховиêом. Є й елеê-
тричні жиробóси. Допоміжний транспортний засіб для êо-
ротêих трас; придатний для обслóãовóвання вибóхонебез-
печних об’єêтів.
ЖИРОВИК,  -ó, ч. *  р. жировиê, а. soapstone, н. Steatit m,
Speckstein m, Talkstein m  — те ж саме, що й стеатит. Ви-
робний êамінь. Сóцільні сêóпчення тальêó. Див. тальê. 
ЖИСМОНДИН,  -ó, ч. * р. жисмондин, а. gismondine, н.
Gismondin m  — мінерал, водний алюмосиліêат êальцію êо-
ординаційної бóдови, ãр. цеолітів. Формóла:
Ca4[Al8Si8O32]⋅16H2O. Містить (%): 1. За Є.Лазаренêом:
CaО — 7,7; Al2О3 — 26,04; SiO2 — 42,84; H2O — 17,16. 2. За
К.Фреєм: CaО — 16; Al2О3 — 29,1; SiO2 — 34,3; H2O — 20,6.
Синãонія моноêлінна (за ін. даними — ромбічна). Тв.
4,5-5,0. Гóстина 2,2. Блисê сêляний. Безбарвний, білий,
блаêитнóватий, сірóватий або червонóватий. Прозорий до
напівпрозороãо. Рідêісний. Знайдений в порожнинах
лейцитових тефритів ó Чехії і в лейцитових лавах в Італії.
У порожнинах базальтів на плато Антрим (Ірландія) óтво-
рює хараêтерні асоціації з шабазитом, томсонітом, філіп-
ситом. Знайдений таêож в Квінсленді (Австралія) та на
Гавайсьêих о-вах. 
ЖОВНА,  -ен, мн. * р. желваêи, а. concretions, н. Konkretion
f  — невелиêі сêóпчення і êонêреції мінералів оêрóãлої,
еліпсоїдальної або неправильної форми.
ЖОВТИЛЬНИЦЯ,  -і, ж. * р. железняê желтый, а. xantho-
siderite, н. Xanthosiderit m  — стара óêр. назва лімонітó вох-
ристоãо.
ЖОЛОБ,  -а, ч. * р. желоб, а. chute, shoot, trough, н. Rutsche
f, Rinne f, Gerinne n  — самопливний транспортний при-
стрій ó виãляді рóсла, встановленоãо під нахилом для пе-
реміщення сипêої маси або пóльпи.
ЖОЛОБ МИЙНИЙ (РЕОЖОЛОБ),  -а, -оãо, ч. *  р. же-
лоб моечный, а. rheolaveur, н. Rheorinne f, Rheobett n,
Waschrinne f  — збаãачóвальний апарат, ó яêомó розділе-
ння мінеральної сóміші за ãóстиною її êомпонентів відб-
óвається в рóсловомó потоці внаслідоê різниці в швидêос-
тях переміщення зерен збаãачóваноãо мінералó. Ж.м. за-
стосовóвалися переважно для збаãачення антрацитó
êрóпністю 6-100 мм. Область застосóвання Ж. за ãóстиною
матеріалó — 1200-2500 êã/м3. Продóêтивність 80-130 т/
ãод. Поêазниêи ефеêтивності розділення: Ер = 0,16-0,20;
J= 0,16-0,20. В 1970-і роêи повсюдно замінені на важêо-
середовищні сепаратори або відсаджóвальні машини. Див.
таêож реомийêа.
ЖОЛОБ ОКЕАНІЧНИЙ,  -а, -оãо, ч. *  р. желоб оêеани-
чесêий, а. oceanic trench, н. Tiefseegraben m, Tiefseerinne f  —

вóзьêі і довãі, злеãêа зіãнóті в плані ãлибоêоводні западини
на периферії оêеанів. Ширина їх 10-20 êм, довжина 35 тис.
êм, ãлибина 5-11 êм.

Основні ãлибоêоводні оêеанічні жолоби.

Маêс. ãлибинó Світовоãо оê. (11022 м) встановлено ó
Маріансьêомó жолобі. Походження Ж.о. зв'язóється зі
зсóвом та опóсêанням оêеаніч. літосферної плити. Для
Ж.о. (за винятêом жолоба Кайман) хараêтерні висоêа сей-
смічність і неãативні аномалії сили тяжіння Фая, велиêі
маãнітні аномалії обох знаêів і зниження значення тепло-
воãо потоêó. 

ЖОЛОБНА СИСТЕМА,  -ої, -и, ж. * р. желобная
система; а. ditch system; н. Spülrinnensystem n, Kehlesystem n,
Rillensystem n, Rinnensystem n  — система, що має формó
жолоба і виêористовóється для транспортóвання бóровоãо
розчинó під час бóріння.
ЖОРСТВА,  -и, ж. * р. дресва, а. gruss, debris, scree, н. Grus
m, Moderstein m, Steinschutt m, Steinschlag m  — продóêти

Назва жолобó Найбільша 
ãлибина, м

Про-
тяжність, 

êм

Середня 
ширина, 

êм

Атлантичний оêеан

Пóерто-Ріêо 8742 1070 87

Південно-Сандвічев 8264 1380 70

Романш 7856 230 9

Індійсьêий оêеан

Зондсьêий (Явансьêий) 7729 2900 49

Східно-Індійсьêий 6335 1244 45

Тихий оêеан

Маріансьêий 11022 1340 59

Тонãа 10882 860 78

Філіппінсьêий 10265 1330 65

Кермалеê 10047 1270 88

Індзó-Бонінсьêий 9810 1030 82

Кóрило-Камчатсьêий 9717 2170 59

Японсьêий 8412 680 59

Чилійсьêий 8180 2690 64

Алеóтсьêий 7855 3570 64

Рюêю (Нансей) 7790 603 38

Перóансьêий 6601 1340 61 

Центральноамериêансь-
êий

6639 2530 34

Витязя 6150 870 11

Рис. Оêеанічні жолоби в районах: а) оêолиці Півд. Америêи; 
б) східної частини Азіатсьêоãо êонтинентó.
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вивітрювання ãірсьêих порід, що сêладаються з ãостроêóт-
них незцементованих óламêів порід або мінералів розміром
1-10 мм. Входить, зоêрема, до сêладó êóрóмів.
ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ,  -ості, -…, ж. * р. жестêость воды;
а. hardness of water, water hardness, hard of water, stiffness of
water, н. Wasserhärte f, Härte f des Wassers  — те ж саме, що й
твердість води. Застарілий термін.
ЖОРСТКІСТЬ ПОГОДИ,  -ості, -…, ж. * р. жестêость
поãоды, а. severity of weather, н. Härte f des Wetters n  — ха-
раêтеристиêа станó атмосфери, що êомплеêсно враховóє
температóрó і вітровó дію на людинó. Виêористовóється
при орãанізації ведення ãірничих робіт на відêритомó
повітрі. Є сóмою температóри повітря ó ãрадóсах та под-
воєної швидêості вітрó ó метрах на сеêóндó: до 10 балів —
робота проводиться ó звичайномó режимі; 10-20 балів —
перерва 10 хв. для обіãрівання через êожнó ãодинó; понад
40 балів — роботи припиняються.
ЖУРАВЧИК,  -а, ч. *   р. жóравчиê, а. loess doll, н. Kalkkon-
kretion f  — вапняêові êонêреції в лесі. Син. — лялечêа, дó-
тиê.
ЖУРНАЛ ПРОХОДЖЕННЯ ТА АРМУВАННЯ ШАХТ-
НОГО СТВОЛА (СТОВБУРА),  -ó, -…, ч. * р. жóрнал про-
ходêи и армирования шахтноãо ствола, а. log(book) of mine
shaft sinking and reinforcement, н. Register n von Schachtabteu-
fung f und Schachtbewehrung f  — доêóмент, яêий фіêсóє
фаêтичний стан шахтноãо ствола в процесі йоãо спорóд-
ження. Важливий доêóмент, на основі яêоãо сêладається
хараêтеристиêа ствола яê інженерно-технічної спорóди.
В жóрналі фіêсóють: ãірсьêі породи, яêі перетинаються

стволом, водоносні ãоризонти, вивали порід та їх êріпле-
ння, сполóчення стволó з іншими виробêами, тимчасове та
постійне êріплення, висотні відмітêи, дати проходêи та
встановлення елементів армóвання і ін. Крім технічних
хараêтеристиê, жóрнал містить ãеолоãічний розріз по ство-
лó, яêий поповнюється при поãлибленні, проходці, êрі-
пленні, армóванні.
ЖУРНАЛИ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ,  -ів, -…, мн. * р.
жóрналы ãорноãо профиля, а. mining journals, н. Bergbauzeit-
schriften f pl, Montan-Zeitschriften f pl  — дрóêовані пері-
одичні (не рідше одноãо разó на ріê) видання з ãірничої
справи. Серед дрóêарсьêої інформації (патентів, стан-
дартів, депонованих рóêописів, моноãрафій і т.п. статті з
жóрналів займають основне місце (понад 85%). До пер-
ших технічних жóрналів з ãірничої справи потрібно відне-
сти “Annales des Mines" (“Гірництво", Франція, 1794) і
“Горный жóрнал" (Росія, 1825). Обсяã жóрнальної статті в
Ж.ã.п. змінюється від 10-20 рядêів (деяêі заêордонні ви-
дання) до 40-60 сторіноê. Частина обсяãó жóрналó відв-
одиться реêламі, питанням передплати, персоналіям, по-
точним подіям. Частêа зарóбіжних статей Ж.ã.п. анãлійс-
ьêою мовою сêладає понад 75%, німецьêою — 10%, фран-
цóзьêою та російсьêою — по 5%, іншими мовами — 5%.
Крім техн. жóрналів з ãірничої справи, випóсêаються рефе-
ративні жóрнали: “Горное дело” (“Гірництво", РФ),
“Chemical Abstracts" (США), “Engineering Index" (США),
“Petroleum Literature Index" (США) і т.д. Основні вітчи-
зняні та заêордонні Ж.ã.п. наведені ó додатêó до т.1.
В.С.Білецьêий.
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ЗАБАЛАНСОВІ ЗАПАСИ,  -их, -ів, мн. * р. забалансовые
запасы, а. total resources, off-balance resources; н. Ausserbi-
lanzvorräte m pl an Bodenschätzen m pl  — запаси ê.ê., що за
яêістю не відповідають вимоãам їх промисловоãо виêо-
ристання або за óмовами заляãання не придатні для
розробêи при сóчасномó рівні техніêи. З.з. можóть бóти
виêористані в майбóтньомó.
ЗАБАРВЛЕННЯ МІНЕРАЛІВ,  -…, с.  — Див. êолір мін-
ералів.
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЗАПАСАМИ ВИДОБУТКУ НАФТИ
(ГАЗУ),  -ості, -…, ..., (-...), ж. * р. обеспеченность запаса-
ми добычи нефти (ãаза); а. provision of oil (gas) recovery with
reserves; reserve provision of oil (gas) production; н. Reserve f von
Erdöl- und Erdgasvorräten m pl, Erdöl- und Erdgas- Förderung-
ssicherung f  — поêазниê, яêий хараêтеризóє тривалість
періодó, протяãом яêоãо наявних запасів бóде достатньо
для підтримóвання досяãнóтоãо рівня річноãо видобóтêó
нафти (ãазó), і визначається за формóлою: P = G/Q, де G —
видобóвні запаси на початоê роêó, млн т (млрд м3); Q —
видобóтоê нафти (ãазó) за ріê, млн т/ріê (млрд м3/ріê). Для
розрахóнêó можна брати запаси різних êатеãорій (А + В
або А + В + С1). У планóванні ãеолоãорозвідóвальних
робіт слід брати в нафтовій промисловості за êатеãоріями
А + В + С1 35-40 роêів, а в ãазовій промисловості 25-30
роêів.
ЗАБИВКА,  -и, ж. * р. забивêа, а. tamping, н. Besatz m, Ver-
dammung f  — 1) Процес заповнення інертним матеріалом
частини зарядної порожнини. 2) Інертний матеріал, що
застосовóється для ізоляції зарядó ВР. Виêористовóється
3. для “замêнення" продóêтів детонації, підвищення ККД
вибóхó, зниження радіóса розлітання óламêів. Найбіль-
ший опір виштовхóвальній дії продóêтів детонації здійс-
нюють сипóчі матеріали, що мають досить висоêó щіль-
ність, висоêий êоеф. внóтр. тертя, а таêож пластичні,
рідêі і швидêотверднóчі сóміші. Для зменшення фільтрації
продóêтів детонації через 3. ãрóбозернистоãо матеріалó
пóстоти між йоãо зернами заповнюють водою або дрібн-
озернистим пісêом. Яê З. виêористовóють: ґранóльова-
ний шлаê, пісоê, щебінь, óламêові породи, ãлинó, поліетил-
енові паêети, заповнені пісêом або водою тощо. 3) Забивêа
повітряна (порожнинна) — повітряний проміжоê, яêий
залишається між зарядом ВР і твердою забивêою ó ãирлі
шпóрó (свердловини). Застосовóється для зниження почат-
êовоãо тисêó вибóхових ãазів і збільшення тривалості дії
вибóхó на навêолишнє середовище з метою досяãнення
більш рівномірноãо подрібнення породи вибóхом, рідше
(при масових вибóхах) — для сêорочення тривалості і трó-
доємності вибійних робіт. 
ЗАБИВНА МАШИНА,  -ої, -и, ж. * р. забивочная машина,
а. stemming machine, н. Besatzgerät n, Getriebemaschine f  —
пристрій для механізованої подачі інертноãо матеріалó

(пісоê, дрібний щебінь тощо) в заряджені ВР свердловини і
шпóри з метою їх забивêи. 3.м. набóла найбільшоãо поши-
рення на відêритих ãірничих роботах. Сêладається з
трансп. бази (автомобіль), ємêості (бóнêери) для інертноãо
(забивноãо) матеріалó, живильниêа (напр., êонвеєр сêреб-
êовий) для подачі забивноãо матеріалó з бóнêера в свердло-
винó. Продóêтивність вітчизняних З.м. 1700 êã/хв., ванта-
жопідйомність 5,5-11 т.
ЗАБРУДНЕНІСТЬ,  -ості, ж. * р. заãрязненность; а. conta-
mination; н. Verschmutzung f  — наявність забрóднювачів чи
небажаних óтворень ó сêладі рідêоãо чи ãазовоãо робочоãо
середовища.
ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ,  -…, с. * р. заãрязнение
оêрóжающей среды, а. contamination of the environment,
environmental pollution; н. Umweltverschmutzung f, Umwelt-
verunreinigung f  — процес зміни сêладó і властивостей од-
нієї або деêільêох сфер Землі внаслідоê діяльності люди-
ни. Приводить до поãіршення яêості атмосфери, ãідро-
сфери, літосфери та біосфери. Допóстима міра забрóднен-
ня довêілля в різних êраїнах реãламентóється відповід-
ними стандартами, нормативами, заêонами. Розрізняють
забрóднення отрóйні, хвороботворні, хімічні, механічні і
теплові. Допóстимі êільêості відходів, що сêидають ó
ãідро- або атмосферó, реãламентóють нормативами ãра-
нично допóстимих виêидів (ГДВ) з óрахóванням ãранично
допóстимих êонцентрацій (ГДК). В Уêраїні вони затверд-
жóються Міністерством охорони здоров’я. 
У процесі видобóвання ê.ê. відбóвається істотне З.д. З

êожної тонни видобóтої ê.ê. тільêи 1-3% перетворюються
в êориснó продóêцію, а 99-97% йдóть ó відходи. За обсяãа-
ми виêидів забрóднюючих речовин і за стóпенем впливó їх
на природне середовище ãірничодобóвна пром-сть стоїть
на 4-мó місці після хімічної, металóрãійної і сільсьêоãо
ãосподарства. При підземномó видобóтêó відбóвається за-
брóднення  а т м о с ф е р и  пилом, отрóйними ãазами, вóã-
леêислим ãазом, метаном, поліциêліч. ароматич. вóãлевод-
нями, сірчистими ãазами, сірêоводнем, теплом, підземними
водами, породами (в т.ч. радіоаêтивними) тощо. При відêр-
итих ãірничих роботах довêілля забрóднюється оêсидом
вóãлецю, двооêисом азотó, пилом, êар’єрними водами, по-
родами. Зоêрема під час вибóхових робіт на êар’єрах світó
за ріê óтворюється пилоãазова хмара об'ємом 15-20 млн
м3, що підіймається на висотó до 1500-1700 м, де повітр-
яна течія розсіює і відносить 93-99% пилó. Особливó не-
безпеêó становить пил важêих металів, що виêидається в
атмосферó або ó водоймища і вêлючається в природний
êрóãообіã; ще небезпечніші — металічні отрóти та діоêсин.
Породні відвали, що ãорять, виділяють на êожнó тоннó по-
роди до 135 мã пилó і 86,3-363 êã ãазів (СО, СО2, SO2, Н2S,
NO+NO2). Забрóднення  ã і д р о с ф е р и  приводить до
поãіршення яêості води для водоêористóвання. При видо-
бóтêó ê.ê. має місце сêидання шахтних і êар'єрних вод, що
містять механічні, хім. і біол. домішêи, ó відêриті водойми,
річêи. Забрóднення ãідросфери відбóвається і за рахóноê
вимивання оêсидів рідêісноземельних елементів з пород-
них відвалів, при їх вивітрюванні, транспортóванні ê.ê. За-
брóднення  л і т о с ф е р и   відбóвається за рахóноê вне-
сення (зоêрема при похованні) в ãеол. стрóêтóри отрóйних
і радіоаêтивних речовин, а таêож не властивих їм хім. спо-
лóê та баêтерій. Забрóднення  б і о с ф е р и  при видобóтêó
ê.ê. відбóвається опосередêовано. Особливо неãативні на-
слідêи в біосфері виниêають при розробці ê.ê. в зонах ба-
ãаторічної мерзлоти, що займає 22% сóші.



399 ЗАБ — ЗАВ

В Уêраїні на êінець ХХ ст. є понад 600 териêонів, бл.
30% з яêих ãорять, до 2005 р. вóãільна промисловість на-
êопичить 1525 млн т забалансових шламів, відходів збаãа-
чення. Найбільше забрóднення довêілля від ãірн. пром.
спостеріãається в Уêраїні на Донбасі та в Кривбасі. За-
ãальний обсяã виêидів шêідливих речовин на Донбасі в
6,2 рази вищий, ніж ó середньомó по Уêраїні, причомó на
ãірн. підприємства припадає бл. 50% всіх відходів.
В.С.Білецьêий.
ЗАБРУДНЮВАННЯ,  -…, с. * р. заãрязнение ; а. contamita-
tion, fouling; н. Verschmutzung f  — внесення небажаних
твердих, рідêих або ãазових речовин ó робоче середовище
або їх óтворення в ньомó.
ЗАБРУДНЮВАЧ,  -а, ч. * р. заãрязнитель ; а. contaminant;
н. Verschmutzer m  — небажана тверда, рідêа або ãазова ре-
човина, наявна в рідêомó або ãазовомó робочомó середо-
вищі.
ЗАБУРНИК,  -а, ч. * р. забóрниê, а. borer, well borer; н.
Anbohrstange f  — свердло довжиною 300-600 мм, яêим по-
чинають бóріння шпóрів і свердловин.
ЗАБУТОВКА,  -и, ж. * р. забóтовêа, а. backing, backfilling;
н. Hinterfüllen n, Hinterfullüng f  — заповнення просторó
між êріпленням і боêовими стінêами виробêи щебенем,
пісêом, подрібненою породою тощо. Резóльтат забóтовóван-
ня. 3. застосовóють в Уêраїні, Росії, ФРН, Бельãії та ін.
êраїнах при проведенні ãоризонтальних і похилих (до 10о)
ãірничих виробоê; З. здійснюється після зведення тюбінã-
овоãо, блоêовоãо, арочноãо, залізобетонноãо і ін. збірних
êріплень. 3. поліпшóє зв'язоê êріплення зі стінêами вироб-
êи, сприяє підвищенню стійêості породноãо масивó, збіл-
ьшенню несóчої здатності êріплення, більш рівномірномó
розподілó напрóжень, продовженню термінів безремонт-
ної підтримêи виробоê, запобіãає сêóпченню метанó, вóã-
ільноãо пилó тощо.
ЗАБУТОВУВАННЯ,  -…, с. * р. забóтовêа, а. backing,
backfilling; н. Hinterfüllen n, Hinterfüllung f  — дія, власне
процес, резóльтатом яêоãо є забóтовêа виробленоãо про-
сторó.
ЗАВАДИ, ПЕРЕШКОДИ,  -ад, -од, мн. * р. помехи, а.
disturbance; н. Hindernis n, Störungen f pl  — сиãнали або дії,
що спотворюють êорисний сиãнал, яêий несе основнó
інформацію ó пристроях вимірювання, телевимірювання,
зв’язêó, САР і САУ (САК). Вплив З. може призвести до
значних помилоê систем вимірювання. За своєю природою
З. можóть бóти детермінованими та випадêовими. При-
êлад детермінованої З. — фон від джерела живлення змі-
нноãо стрóмó. За допомоãою спец. êонстрóêтивних за-
ходів вплив детермінованих З. можна óсóнóти. Вплив
детермінованих З. на резóльтати вимірювання вираховó-
ють яê систематичнó похибêó. Джерелами випадêових З. є
теплові шóми, похибêи, яêі виниêають під час перетво-
рення сиãналів. Випадêові З. описóються деяêою випад-
êовою фóнêцією. Дóже поширене представлення випадêо-
вої З. яê “білоãо шóмó”. Спеціальні схеми вимірювання
враховóють вплив адитивної та мóльтипліêативної та ін. З.
ЗАВАЛ ВИРОБКИ,  -ó, -и, ч. * р. завал выработêи, а. fall,
fall of roof, cave-in, goaf, gob, н. Zubruch(e)gehen n eines Gru-
benbaus m  — довільний вивал ó діючó ãірничó виробêó вели-
êих мас породи з переêриттям її перерізó, що виêлиêає
рóйнóвання êріплення виробêи та порóшення технолоãічн-
оãо процесó виїмêи êорисної êопалини.
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ,  -оãо, -ою, ч. * р.
заãрóзочное óстройство, а. loader, loading device; н.

Beschickungseinrichtung f, Beladeeinrichtung f, Belader m  —
пристрій ó виãляді воронêи, лотêа, живильниêа, жолоба,
дозатора, бóнêер-дозатора або їх сполóчення для подачі
êорисної êопалини або породи на êонвеєр, ó ваãонетêó (ва-
ãон), ó сêіп, трóбопровід, збаãачóвальний апарат тощо.
Для завантаження волоãоãо матеріалó ó трóби-сóшарêи та
сóшарêи з êиплячим шаром застосовóються лопатеві та
ланцюãові заêидачі (живильниêи).
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНО-ДЕШЛАМАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ —
допоміжний пристрій до відсаджóвальної машини — поєд-
нання завантажóвальноãо пристрою (жолоба, дифóзора то-
що) з дешламаційним апаратом, напр., дóãовим ситом.
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РОБІТ ПРИ ПОТОЧ-
НОМУ РЕМОНТІ СВЕРДЛОВИН,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. за-
êлючительный êомплеêс работ при теêóщем ремонте сêва-
жин; а. final work package in running well repair; н. Abschlußar-
beiten f pl bie der laufenden Bohrlochinstandhaltung f  — робо-
ти, яêi виêонóються пiсля опóсêання свердловинноãо
еêсплóатацiйноãо обладнання. Вiн містить ó собі збиран-
ня ãирлової арматóри, очищення арматóри, ремонтноãо
обладнання й iнстрóментó вiд рiзних вiдêладів, демонтаж
êомплеêсó ремонтноãо обладнання, пóсê свердловини,
очищення територiї робочої зони вiд зайвих предметiв,
вирівнювання територiї. Додатêово пiсля êапітальноãо ре-
монтó свердловин виêонóються ще роботи по шаблонóван-
ню êолони перед опóсêанням óстатêовання елеêтровідце-
нтровоãо насоса чи ãазлiфтноãо обладнання, замiнi техно-
лоãiчних насосно-êомпресорних чи бóрильних трóб (НКТ)
на еêсплóатацiйнi НКТ, монтажó i опóсêанню свердло-
винноãо еêсплóатацiйноãо обладнання, освоєнню сверд-
ловини, вивезенню вiдпрацьованих рiдин i трóб.
ЗАВИЛЬКУВАТІСТЬ,  -ості, ж. * р. свилеватость, а.
knaggicity, н. Drehwüchsigkeit f, Wimmer m  — мозаїчна бóдо-
ва мінералів, яêа виниêає при їх рості з одноãо êристалічн-
оãо зародêа, напр., безперервні дендритоподібні óтворен-
ня. Завильêóваті мінерали сêладаються з баãатьох сóбпара-
лельних блоêів і виявляються за мозаїчною бóдовою ãра-
ней, а таêож по звивистих лініях (стрóминêах) на місці св-
іжоãо сêолó.
ЗАВИСАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -…, с. * р. зависание
ãорных пород, а. overhang, rock sagging; н. Hängenbleiben n  —
1) Відсóтність (або незначні величини) вертиêальних
зсóвів шарів міцних порід ó центральній частині мóльди з
óтворенням пóстот, розшарóвань між ними та шарами
підроблюваної товщі порід, що лежать нижче. 2) Затримêа
обвалення ã.п. під час технолоãічних операцій, напр., за-
висання рóди в êамері-маãазині, зависання ãірничої маси
під час випóсêó, зависання поêрівлі очисноãо вибою при óп-
равлінні нею повним обрóшенням тощо. 
"ЗАВИСАННЯ" ШТАНГ,  -…, с. * р. "зависание" штанã; а.
hanging-up of rods; н. Stangenhängen n  — явище відстава-
ння низхідноãо рóхó êолони насосних штанã від рóхó ãо-
ловêи балансира верстата-êачалêи при відêачóванні
висоêов'язêої (понад 500 мПа·с) нафти видобóвної.
ЗАВОДНА ЛУНКА,  -ої, -и, ж. * р. заводная лóнêа, а. egg
hole, н. Bühnloch n, Vertiefung f  — заãлиблення в стінці або
долівці виробêи, що має сêошенó сторонó для введення в
неї елемента êріплення.
ЗАВОДНЕННЯ,  -…, с. * р. заводнение, а. flooding, н. Fluten
n, Wasserfluten n  — спосіб впливó на пласт при розробці
нафт. родовищ, при яêомó підтримêа і відновлення плас-
товoro тисêó і балансó енерãії здійснюються заêачóванням
води. Забезпечóє висоêі темпи видобóтêó нафти і порівня-
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но висоêий стóпінь видалення нафти (до 70%). Яê робо-
чий аґент виêористовóються води водоймищ (ріêи, моря,
озера), ãлибинних водоносних ãоризонтів, пластові води, а
таêож розчини ПАР, полімерів, двооêисó вóãлецю і лóãів, що
хараêтеризóються підвищеними нафтовитіснювальними
властивостями. 3. — найбільш інтенсивний і еêономічно
ефеêтивний спосіб впливó на нафтовий пласт. Дозволяє
зменшити число нафт. свердловин, підвищити їх дебіти,
знизити собівартість нафтовидобóтêó. У залежності від
розташóвання наãнітальних свердловин розрізняють: з а ê
о н т ó р н е  З. (свердловини розташовóють за межами
нафтоносної частини продóêтивноãо пласта по периметрó
поêладó); п р и ê о н т ó р н е  3. (свердловини бóрять ó водо-
нафт. зоні пласта між внóтр. і зовн. êонтóрами нафтонос-
ності), в н ó т р і ш н ь о ê о н т ó р н е  З. (водó заêачóють
безпосередньо в нафтонасиченó частинó пласта) та  ê о м
б і н о в а н е  З. Див. таêож блоêове заводнення, бар'єрне за-
воднення, заводнення вибірêове, заводнення внóтрішньоêо-
нтóрне.
ЗАВОДНЕННЯ ВИБІРКОВЕ,  -..., -оãо, с. * р. избира-
тельное заводнение; а. selective (water) flooding; н. Teilfluten n 
— різновид внóтрішньоêонтóрноãо несóцільноãо завод-
нення, яêий передбачає цілеспрямоване вибирання
місцезнаходження наãнітальних свердловин з óрахóван-
ням деталей ãеолоãічної бóдови продóêтивноãо ãоризонтó з
метою забезпечення маêсимальної інтенсифіêації розроб-
êи при мінімальномó впливі зональної неоднорідності на
нафтовилóчення.
ЗАВОДНЕННЯ ВНУТРІШНЬОКОНТУРНЕ,  -..., -оãо, с.
*  р. внóтриêонтóрное заводнение; а. contour flooding, circle
water flooding; н. inkonturales Wasserfluten n, Randwasserfluten
n  — спосіб, система розробêи нафтових родовищ, при
яêомó з метою підтримóвання або відновлення балансó
пластової енерãії через наãнітальні свердловини наãніта-
ється заêачóванням вода безпосередньо в нафтонасиченó
частинó нафтовоãо (продóêтивноãо) пласта. З.в. —
найбільш інтенсивний і еêономічно ефеêтивний спосіб
діяння на нафтовий пласт. За хараêтером взаємноãо
розміщення нафтовидобóвних і водонаãнітальних сверд-
ловин розрізняють деêільêа різновидів З.в. Один з них —
заводнення із “розрізанням” поêладó рядами водо-
наãнітальних свердловин на оêремі ділянêи (площі), яêі
розробляються незалежно одна від одної яê самостійні
поêлади. Ряди наãнітальних свердловин орієнтóють вздовж
або впопереê поздовжньої осі стрóêтóри. Значноãо поши-
рення набрала схема з поперечним “розрізанням” нафто-
вих поêладів витяãнóтої форми на оêремі ділянêи — блоêи
(т.зв. блоêове заводнення). Між рядами наãнітальних свер-
дловин звичайно розміщóють 3 або 5 рядів видобóвних
свердловин (трирядні або п’ятирядні системи З.в.). Для
підвищення êінцевоãо нафтовилóчення, а таêож темпів
розробêи в схеми З.в. вводяться додатêові водонаãн-
італьні свердловини — здебільшоãо частина нафтовидобóв-
них свердловин, переважно обводнених. З них сêладають-
ся нові ряди або оêремі осередêи заводнення (осередêове
заводнення). На нафтових пластах з різêо вираженою зо-
нальною неоднорідністю продóêтивноãо êолеêтора ча-
сом застосовóють вибірêове З.в. В цьомó випадêó поêлад
спочатêó розбóрюють по рівномірній сітці, а потім части-
на свердловин (звичайно 1/5–1/3), яêі порівняно рівном-
ірно розподілені по всій площі поêладó і мають найвищó
продóêтивність, освоюються під наãнітання води, ство-
рюється система (сітêа) оêремих осередêів заводнення.

Найбільш інтенсивний вид З.в. — заводнення по площі,
при яêомó видобóвні і наãнітальні свердловини черãóються
між собою в певній послідовності, рівномірно розміщó-
ючись по площі поêладó. Основна переваãа З.в. — мож-
ливість істотноãо підвищення темпів відбирання нафти з
поêладó не тільêи за рахóноê збільшення êільêості сверд-
ловин, але й співвідношення наãнітальних і видобóвних
свердловин, підвищення тисêó в наãнітальних свердлови-
нах та ін. 
ЗАВОДНЕННЯ ЗАКОНТУРНЕ,  -..., -оãо, с. (від нім.
Kontur, франц. contour — обрис) * р. заêонтóрное заводне-
ние; а. perimeter flooding, marginal flooding, edge water flooding;
н. Randwasserfluten n, exkonturales Fluten n  — спосіб роз-
робêи нафтових родовищ, за яêим підтримóвання або
відновлення балансó пластової енерãії здійснюється за-
помповóванням води в ряд наãнітальних свердловин, що
розташовóються за зовнішнім êонтóром нафтоносності на
відстані 100-1000 м (по периметрó поêладó). З.з. є
найбільш ефеêтивним на відносно невелиêих родовищах,
пласти яêих сêладені однорідними породами з доброю
прониêністю, не óсêладнені порóшеннями і містять ма-
лов’язêó нафтó.
ЗАВОДНЕННЯ МІЦЕЛЯРНЕ,  -..., -оãо, с. (від лат.
micella, від mica — êрихта) * р. мицелярное заводнение; а.
micellar flooding; н. Mizellarfluten n  — технолоãія фіз-
иêо-хімічноãо підвищення нафтовилóчення шляхом на-
ãнітання в поêлад облямівêи міцелярноãо розчинó, що за-
безпечóє істотне зниження міжфазноãо поверхневоãо на-
тяãó.
ЗАВОДНЕННЯ НАФТОВОГО (ГАЗОВОГО) ПЛАСТА,
-..., с. * р. заводнение нефтяноãо (ãазовоãо) пласта; а. flood-
ing of an oil (gas) reservoir; н. Fluten n von Erdöl- und gasführen-
den Flözen n pl — постóпове заповнення нафтовоãо (ãазово-
ãо) пласта водою тоãо ж пласта, що знаходиться за êонтó-
ром нафтоносності (ãазоносності), внаслідоê виснаження
пласта в процесі розробêи; заповнення нафтовоãо (ãазово-
ãо) пласта водою, що прониêає з інших пластів внаслідоê
низьêої яêості цементóвання свердловини під перепадом
тисêó. Штóчне заводнення здійснюється для підтримóва-
ння пластовоãо тисêó.
ЗАВОДНЕННЯ ПОЛІМЕРНЕ,  -..., -оãо, с. * р. заводнение
полимерное; а. polymer flooding; н. Polymerfluten n  — фіз-
иêо-хімічний метод підвищення нафтовилóчення при за-
водненні шляхом заêачóвання в пласт облямівêи водних
розчинів полімерів êонцентрації 0,015–0,7% з висоêою
молеêóлярною масою.
ЗАГАЗОВАНА ВИРОБКА,  -ої, -и, ж. * р. заãазованная
выработêа, а. gassed working, н. gasgefährdeter Grubenbau m,
vergaster Grubenbau m  — ãірнича виробêа, в яêій вміст рóд-
ниêовоãо ãазó (метанó, вóãлеêислоãо ãазó та ін.) перевищóє
нормó, встановленó Правилами безпеêи.
ЗАГАЗОВАНІСТЬ, -і, ж. * р. заãазованность, а. gas con-
tamination, н. Ausgasungswert m  — наявність ó повітрі шêі-
дливих та (чи) вибóхонебезпечних ãазоподібних речовин ó
êонцентраціях, близьêих чи вище ãранично допóстимих
норм. Розрізняють З. місцевó (поширення З. на відстань
0,5-2 м від її джерела) та заãальнó (поширення З. на
відстань понад 2 м від її джерела). ОСТ 51.81-82. пп. 40,
43, 44. 
З. притаманна шахтній атмосфері та атмосфері

êар’єрів. З. зменшóється (óсóвається) шляхом провітрюва-
ння ãірничих виробоê. Див. таêож провітрювання шахт,
провітрювання êар’єрів.
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ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБИННОЇ ТОЧКИ СПОСІБ,  -…, -ó, ч. *
р. общей ãлóбинной точêи способ, а. common depth point
method; н. reflexionsseismisches Verfahren n des gemeinsamen
Tiefpunkts m  — осн. спосіб сейсморозвідêи, що базóється на
баãаторазовій реєстрації і подальшомó наêопиченні сиãна-
лів сейсмічних хвиль, відображених під різними êóтами від
однієї і тієї ж лоêальної ділянêи (точêи) сейсмічної ãраниці
в земній êорі. З.ã.т.с. застосовóється при пошóêó і розвідці
родов. нафти і ãазó в різних сейсмоãеол. óмовах. Йоãо за-
стосóвання праêтично повсюдно підвищило ãлибинність
досліджень, точність êартóвання сейсмічних ãраниць і
яêість підãотовêи стрóêтóр до ãлибоêоãо бóріння, дозволи-
ло в ряді нафтоãазоносних провінцій перейти до підãотовêи
бóріння неантиêлінальних пастоê, вирішóвати в сприятли-
вих óмовах завдання лоêальноãо проãнозó речовинноãо
сêладó відêладів і проãнозóвати їх нафтоãазоносність.
Спосіб виêористовóють таêож при вивченні вóãільних і
рóдних родов., вирішенні завдань інженерної ãеолоãії.
ЗАГОРЯННЯ,  -…, с.  — Див. займання.
ЗАДАННЯ ВИРОБКИ НА ПЕРЕМІЩЕНИЙ БЛОК,  -…,
с. * р. задание выработêи на перемещенный блоê, а. setting
the direction of a working, aimed at locating the shifted block  —
марêшейдерсьêа задача, яêа виниêає при розробці
порóшених діляноê; вирішóється з метою встановлення
положення зміщеноãо блоêа, виявлення параметрів
теêтонічноãо порóшення та задавання напрямó виробці,
яêа розêриє переміщений блоê. При виêонанні задачі
сêладається ãрафічна доêóментація, яêа хараêтеризóє
проеêтнó виробêó (довжина, êонфіãóрація, переріз) і

особливості ã.п., що перетинаються (потóжність порід, їх
положення в стратиãрафічномó перерізі тощо). 

В.В.Мирний.
ЗАДАЧА БАКЛЕЯ-ЛЕВЕРЕТТА,  -і, -…, ж. * р. задача
Баêлея-Леверетта; а. Backley-Leverett’s problem; н. Back-
ley-Leverett-Problem n  — Див. модель Баêлея-Леверетта.
ЗАДАЧА ГАНЗЕНА,  -і, -…, ж. * р. задача Ганзена, а. Gan-
sen’s problem; н. Hansen’sches Problem n  — визначення êо-
ординат двох пóнêтів D і C (див. рис.) по виміряних на
цих пóнêтах напрямах на задані пóнêти А і В  і взаємних
напрямêах DC і CD. На визначóваних пóнêтах D і С вим-
ірюють êóти 1, 2, 3 і 4. Задачó вирішóють ó таêомó поряд-
êó: точêó D приймають за початоê óмовних плосêих пря-
моêóтних êоординат x'Dy', а напрямоê DC — за позитив-
ний напрямоê осі ординат. Відстань DC óмовно прийма-
ють рівною 1. Користóючись óмовними êоординатами то-
чоê D (х' = 0 і ó' = 0) і C (x's = 0, y's = 1) і виміряними êóта-
ми на цих пóнêтах, обчислюють за правилами прямої засі-
чêи (див. засічêа пряма) óмовні êоординати точоê  А (х'А й
ó'А) я В (х'В і ó'В), а по них óмовні диреêційні êóти Т'АВ  і

Т'ВА. Потім по óмовних диреêційних êóтах знаходять ó
триêóтниêó ABD êóти при точêах 
А і В, і за правилами пря-
мої засічêи обчислюють з
цьоãо триêóтниêа шóêані
êоординати точêи D, êо-
ристóючись відомими êо-
ординатами точоê A і В.
Шóêані êоординати точ-
êи С можóть бóти обчис-
лені з триêóтниêів CDA,
CDB і CAB. Правиль-
ність визначень êоорди-
нат êонтролюють завдя-
êи додатêово вимірян-
омó напрямó з пóнêтó D
або С на третій відомий пóнêт по виміряній відстані між
пóнêтами D і С. В.В.Мирний.
ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИЧНА ЗВОРОТНА,  -і, -ої, -ої, ж. * р.
задача ãеодезичесêая обратная, а. inverse geodesic problem, н.
inverse geodätische Aufgabe f  — визначення довжини і на-
прямêó лінії за даними êоординатами її початêової і êінц-
евої точоê, інаêше — задача, ó яêій за даними êоордината-
ми двох точоê х1, ó1 та х2, y2 треба знайти відстань між ни-
ми S1-2(S2-1) і диреêційний êóт T1-2. При обчисленні на пло-
щині виêористовóють формóли

ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИЧНА ПРЯМА,  -і, -ої, -ої, ж. * р. за-
дача ãеодезичесêая прямая, а. primal geodesic problem, н. di-
rekte geodätische Aufgabe f  — визначення êоординат êінц-
евої точêи лінії по її довжині, напрямêó і êоординатам по-
чатêової точêи, інаêше — задача, в яêій за даними êоорди-
натами однієї точêи x1, ó1, диреêційномó êóтó її напрямêó
на дрóãó точêó Т1-2 і по ãоризонтальній відстані між ними
S1-2 знаходять êоординати дрóãої точêи х2, y2. При обчис-
ленні на площині виêористовóють формóли

ЗАДАЧА ОДНОВИМІРНА, ДВОВИМІРНА Й ТРИВИ-
МІРНА,  -і, -ої, -ої, -ої, ж. * р. задача одномерная, двóхмер-
ная и трехмерная; а. one-dimensional, two-dimensional and
three-dimensional problem; н. ein-, zwei- und dreidimensionale
Aufgabe f  — задача про рóх рідини (лінійний, плосêий, си-
метричний відносно осі потоêó, просторовий тощо),
розв’язóвання яêої приводить до ãідромеханічних пара-
метрів потоêó (швидêості, тисêó), що залежать відповідно
від однієї, двох або трьох êоординат просторó. Для êонê-
ретноãо випадêó рóхó рідини êожна із названих задач час-
то може визначатися прийнятою системою êоординат
просторó. Напр., вирішення питання про симетричний
відносно осі рóх при виêористанні прямоêóтної системи
деêартових êоординат може привести до тривимірної за-

Рис. Задання напрямêó виробêи на зміщене êрило пласта: 
а — при зяянні êрил; б — при переêритті êрил.

Рис. Ганзена задача
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дачі; при виêористанні полярної системи êоординат — до
двовимірної (а інêоли й одновимірної) задачі. Часто
замість, напр., “двовимірна задача про рóх рідини” êажóть
“двовимірний рóх рідини”.
ЗАДАЧА ПЛАНОВА,  -і, -ої, ж. * р. плановая задача; а.
planned problem; н. Planaufgabe f  — задача про розрахóноê
потоêó, яêий зображений в плані ó виãляді веêторноãо по-
ля швидêостей або ó виãляді веêторноãо поля “витрат в
точêах планó потоêó” відповідно до моделі Бернадсьêоãо
або моделі Дюпюї-Форхãеймера.
ЗАДАЧА ПОТЕНОТА,  -і, -…, ж.  — Див. засічêа зворот-
на.
ЗАЗЕМЛЕННЯ,  -…, с. * р. заземление ; а. grounding, earth-
ing; н. Erdung f, Erdanschluss m  — 1) Провідниê чи деêільêа
провідниêів, що розміщені ó землі або на поверхні землі з
метою встановлення елеêтричноãо з'єднання між при-
строєм та землею. 2) Власне дія — встановлення заземлю-
ючоãо провідниêа. ІЕС 50 (60):1970. 3) Заземлювач.
ЗАЗЕМЛЮВАННЯ,  -…, с.  — дія — встановлення зазем-
люючоãо провідниêа.
ЗАЗЕМЛЮВАЧ,  -а, ч. * р. заземлитель ; а. ground (earth)
electrode, н. Erdelektrode f, Erder m  — êонтаêтний êомóта-
ційний апарат, яêий виêористовóється для заземлення
частин êола та здатний витримóвати протяãом норматив-
ноãо часó стрóми за ненормальних óмов, таêих яê êоротêе
замиêання, але не передбачений для проведення стрóмó
за нормальних óмов ó êолі. З. може спричиняти вимиêан-
ня споживачів за óмови êоротêоãо замиêання. ІЕС 50
(411):1973.
ЗАЗОР,  -а, ч. * р. зазор; а. clearance; н. Spiel n, Abstand m,
Luft f, Lücke f  — позитивна різниця між розмірами отворó і
вала (розмір отворó більший розмірó вала), щілина між
приляãаючими поверхнями.
ЗАЙМАННЯ (ЗАГОРЯННЯ, ЗАПАЛЕННЯ),  -…, с. * р.
возãорание, а. inflammation, ignition; н. Aufflammen n  — пе-
рехід хімічної системи з низьêотемператóрноãо оêиснення
ó стан ãоріння. Можливе під дією яê зовнішніх фаêторів,
таê і спонтанне З. Останнє хараêтерне для велиêих мас
вóãілля, торфó тощо. Для пожеж рóдниêових (шахтних) є
дві форми З. — самозаймання та З. від примóсовоãо запа-
лення (від зовнішньоãо джерела). 
Терміни займання, заãоряння і запалення часто в технічній

літератóрі застосовóються яê синоніми. Хоча “займання” — це
власне початоê ãоріння або спалахóвання полóм’ям, ефеêт по-
чатêó світіння. Термін “заãоряння” означає ті ж процеси, що й
“займання” — починати ãоріти, спалахóвати воãнем, полóм’ям,
починати світити, світитися, випромінювати світло. “Запален-
ня” — це процес виêлиêання ãоріння, засвічóвання.
ЗАЙМАННЯ ТЕМПЕРАТУРА,  -…, -и, ж. * р. возãорания
температóра, а. ignition temperature, fire point; н. Brennpunkt
m, Entzündungstemperatur f, Temperatur f des Aufflammens n 
— температóра, при яêій швидêість оêиснення вóãілля,
сóльфідної рóди та інших ãорючих матеріалів настільêи
підвищóється, що це призводить до їх займання.
ЗАЙМИЩА (ЗАПЛАВИ, ЗАПЛАВИНИ),  -мищ, (-ав,
-вин), мн. * р. займища, а. bottomland meadow, flood-plain
meadow; н. Niederungen f pl, Marsche f pl  — велиêі низинні
торфові болота трясовинноãо підтипó. Хараêтерні для
Сибірó. Потóжність êорисної товщі очеретяноãо, осоêо-
воãо, осоêово-ãіпновоãо торфó — 0,5-2,0 м. Зольність тор-
фó понад 20%. Розміри 3. — до десятêів тис. ãа. При
розробці 3. застосовóється фрезерний спосіб видобóтêó
торфó.
ЗАКАРПАТСЬКА КАРСТОВА ОБЛАСТЬ,  -ої, -ої, -і, ж.
*   — ó межах Заêарпатсьêої низовини. Площа 0,14 тис.êм2.

У ãеострóêтóрномó відношенні лежить ó межах Заêарпат-
сьêоãо проãинó. Хараêтеризóється розвитêом соляно-діапі-
рових стрóêтóр. Хараêтерний соляний поêритий та ãолий
êарст. Поширені останці, яри, óлоãовини, озера, êарстові
лійêи, понори, êарри та ін. поверхневі êарстові форми
рельєфó. Підземні êарстові порожнини відомі тільêи ó ме-
жах Солотвинсьêоãо родовища êам’яної солі. Відомі соляні
печери. 
ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИНА,  -ої, -и, ж.  — частина
Середньодóнайсьêої рівнини в Заêарпатсьêій обл. З півн. сх.
оточена Вóлêанічним хребтом. Розміри (80-90)х(22-35)êм.
Висота 102-120 м. В межах З.н. виділяється підвищене Бе-
реãівсьêе ãорбоãір’я. Поверхня плосêа, східчаста, слабо-
нахилена на півд. захід. Сêладена ã.ч. вóлêанічними поро-
дами та моласами, переêритих ãлинами, ãалечниêами та ле-
сами. Корисні êопалини: êаолін, алóніт, поліметалічні рóди,
бóд. м-ли, мін. води.
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН,  -оãо, -ó, ч.  — ãеолоãічна
стрóêтóра на Заході Уêраїни, в межах Карпатсьêої сêлад-
частої системи. Сêладений неоãеновими моласами по-
тóжністю до 3000 м, яêі заляãають ó мезозойсьêо-палеоãе-
нових шарах. У ãеоморфолоãічномó відношенні відпо-
відає Заêарпатсьêій низовині.
ЗАКІЛ,  -олó, ч. * р. заêол, а. roof break, cutter break, fish-
weir,  fish stake, н. Setzriss m, Abplatzung f  — 1) Глибоêа тр-
іщина, яêа óтворюється в масиві ãірсьêих порід поблизó по-
верхонь відшарóвання при веденні ãірничих робіт (ãоло-
вним чином вибóхових). Виниêає в резóльтаті зсóвó порід.
2) Видима тріщина, що óтворюється в резóльтаті вибóхó
ãрóпи свердловинних зарядів на верхній площадці óстóпó і
паралельна лінії розташóвання свердловин; сприяє виниê-
ненню раптовоãо зсóвання породи з верхньої частини óс-
тóпó в процесі прибирання підірваної ãірничої маси. При
óтворенні 3. частина масивó, що лоêально відшарóвалася,
зависає і може виêлиêати раптове обвалення порід поêрівлі
або цілиêів (в очисних вибоях шахт) або сповзання породи з
верх. частини óстóпó в êар'єрах. Для зменшення і запоб-
іãання 3. застосовóють êоротêоóповільнене висадження,
похилі заряди, паралельні бічній поверхні óстóпó.
ЗАКЛАДАЛЬНА МАШИНА,  -ої, -и, ж. * р. заêладочная
машина, а. stowage machine, stower; н. Versatzmaschine f  —
машина, призначена для заповнення заêладальним матері-
алом виробленоãо просторó, що óтворився в резóльтаті вий-
мання êорисної êопалини. З. м. поділяються на механічні,
метальні та пневматичні. Син. (рідêо) — заêладна машина. 
ЗАКЛАДАЛЬНА ПЕРЕМИЧКА,  -ої, -и, ж. * р. заêладоч-
ная перемычêа, а. stowage barrier, н. Versatzdamm m  — êонс-
трóêція, що слóжить для оãородження виробленоãо просто-
рó, що заêладається, і відвертає потрапляння заêладноãо
матеріалó ó виробêи. З. п. бóвають фільтрóючі (óтримóючи
заêладний матеріал, пропóсêають водó) та ãлóхі (водо-
непрониêні). Син. (рідêо) — заêладна перемичêа.
ЗАКЛАДАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС,  -оãо, -ó, ч. * р. заêла-
дочный êомплеêс, а. stowage facilities, н. Versatzkomplex m  —
êомплеêс поверхневих і підземних спорóд, механізмів і
обладнання, призначених для заêладання виробленоãо про-
сторó. Розрізняють 3.ê. ãідравлічний і пневматичний. В
З.ê. звичайно входять: заêладний êар'єр, сêлади заêла-
дальноãо матеріалó, óстатêóвання для подрібнення та підã-
отовêи матеріалó, обладнання для йоãо спóсêó в шахтó,
транспортóвання по поверхні і по підземних виробêах та
заêладання ó вироблений простір. Син. (рідêо) — заêладний
êомплеêс.
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ЗАКЛАДАЛЬНИЙ МАСИВ,  -оãо, -ó, ч. * р. заêладочный
массив, а. stowage rock mass, filling mass; н. Versatzmassiv n  —
масив заêладальноãо матеріалó, óêладеноãо ó вироблений
простір при розробці êорисної êопалини з заêладанням.
Син. (рідêо) — заêладний масив.
ЗАКЛАДАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. заêладоч-
ный материал, а. stowage material, stow; н. Versatzgut n, Ver-
satzmaterial n  — матеріал, призначений для заповнення
виробленоãо просторó. Поділяється на дві ãрóпи: а) ãірсьêі
породи, що видобóваються в спеціальних êар'єрах: пісоê,
ãальêа, ґравій, дроблені êорінні породи (ãлинисті і піщ-
анисті сланці, пісêовиêи, вапняêи, ãорільниêи) та ін.; б) відх-
оди виробництва: порода, одержóвана при розробці êо-
рисної êопалини (порода шахтних відвалів), відходи збаãа-
чення êорисних êопалин, êотельні шлаêи та шлаêи металóр-
ãійних заводів, попіл. Заãальні вимоãи, що висóваються до
З.м.: можливість створення стійêоãо і щільноãо масивó з
мінімальною óсадêою; надійність і безпеêа транспортó-
вання; стійêість до самозаймання (вміст ãорючих домішоê
не повинен перевищóвати 20%, сірчистих сполóê 5-8%);
мінім. злежóваність і стійêість до змерзання при збер-
іãанні на сêладах; невисоêа вартість. Син. (рідêо) — за-
êладний матеріал.
ЗАКЛАДАЛЬНИЙ СТОВБУР (СТВОЛ),  -оãо, -а, ч.
(-оãо, -а, ч.) * р. заêладочный ствол, а. stowage shaft, н. Ver-
satzschacht m  — вертиêальна або похила виробêа, що має
безпосередній вихід на поверхню та призначена для спóс-
êó заêладальноãо матеріалó. Син. (рідêо) — заêладний
стовбóр (ствол).
ЗАКЛАДАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД,  -оãо, -а, ч. * р. за-
êладочный трóбопровод, а. stowage conduit, stowage pipeline;
н. Versatzleitung f, Versatzrohrleitung f  — трóбопровід, при-
значений для транспортóвання заêладальноãо матеріалó.
Для спóсêó матеріалó в шахтó застосовóються З.т., що
проêладаються по шóрфах, стволах або свердловинах. Син.
(рідêо) — заêладний трóбопровід.
ЗАКЛАДАЛЬНИЙ ШУРФ,  -оãо, -ó, ч. * р. заêладочный
шóрф, а. stowage pit, н. Versatzschurf m  — неãлибоêа верти-
êальна або похила виробêа, проведена з поверхні та приз-
начена для спóсêó заêладальноãо матеріалó. Син. (рідêо)
— заêладний шóрф.
ЗАКЛАДАННЯ,  -…, с. * р.
заложение, а. horizontal equiv-
alent; distance between contigu-
ous isolines, contour interval, н.
Horizontalabstand m, horizon-
tale Länge f  — 1) Відстань
між сóміжними ізолініями
(ãоризонталями, ізоãіпсами і
т.і.) на топоãрафічній êарті,
ãіпсометричномó плані. З.
залежить від висоти пере-
різó рельєфó на даномó êрес-
ленні, êрóтизни схилó поверхні в даномó місці. Між
заêладанням (d),  висотою перерізó (h) та êóтом нахилó
поверхні (α) в даній точці існóє залежність (див. рис.). 2)
Заповнення заêладальним матеріалом виробленоãо про-
сторó. Див. заêладêа. В.В.Мирний.
ЗАКЛАДАННЯ УКОСУ УСТУПУ,  -…, с. * р. заложение
отêоса óстóпа, а. distance on a plan between the crest and toe of
a bench, contour interval of a high wall; н. Anlegen n der Strossen-
böschung f  — відстань на плані між нижньою та верхньою
бровêами óстóпó ó перпендиêóлярномó до них напрямêó.

ЗАКЛАДКА (ЗАКЛАДЕННЯ, ЗАКЛАДАННЯ) ВИРО-
БЛЕНОГО ПРОСТОРУ,  -и, -…, ж. (-…, с.) * р. заêладêа
выработанноãо пространства а. stowing, filling; н. Versatz m,
Bergversatz m, Versatzung f des Alten Mannes m  — сóêóпність
процесів по заповненню підземноãо виробленоãо просторó
шахт заêладальними матеріалами. Застосовóється для óп-
равління ãірничим тисêом, виймання заêонсервованих
цілиêів, запобіãання підземним пожежам і раптовим виêи-
дам вóãілля, породи й ãазó, зменшення деформації земної
поверхні, залишення породи в шахті. Заêладêа може бóти
повною чи частêовою. За способом транспортóвання за-
êладêа матеріалó і формóвання з ньоãо масивó підроз-
діляється на ãідравлічнó, пневматичнó, механічнó, заêлад-
êó матеріалами, що тверднóть (тóжавіють). В Уêраїні по-
ширена ãідравлічна З.в.п. (70-80%, Донбас), на пневма-
тичнó припадає 5-10% (Донбас), на заêладêó  матері-
алами, що тверднóть, — 20-25% (ãірничорóдна пром-сть).
Гідравлічна З.в.п. переважний розвитоê отримала в
Польщі, Уãорщині, Китаї, Франції, пневматична — в
Чехії, ФРН, Бельãії, Велиêобританії, З.в.п. матеріалами,
що швидêо тверднóть, — в Канаді, ПАР, Фінляндії, Індії,
Японії. Див. таêож льодозаêладêа.
ЗАКОН,  -ó, ч. * р. заêон, а. law, principle, н. Gesetz n  – 1)
Встановлене найвищим орãаном державної влади заãаль-
нообов’язêове правило, яêе має найвищó юридичнó силó.
2) заãальноприйняте, óсталене правило співжиття, норма
поведінêи. 3) Об’єêтивно існóючий, постійний і необ-
хідний  взаємозв’язоê між предметами, явищами або про-
цесами, що випливає з їх внóтрішньої природи, сóтності;
заêономірність. Існóють три основні ãрóпи З.: специфічні
(частинні), напр., З. додавання швидêостей ó механіці; за-
ãальні для велиêих ãрóп явищ, напр., З. збереження та пе-
ретворення енерãії; заãальні або óніверсальні. Заêономі-
рності можóть описóватися аналітичними та емпіричними
рівняннями.
ЗАКОН АВОҐАДРО,  -ó, -…, ч. * р. заêон Авоãадро; а.
Avogadro’s law; н. Avogadrosches Gesetz n, Avogadrosche Regel
f  — Див. Авоґадро заêон.
ЗАКОН АМАҐА,  -ó, -…, ч. * р. заêон Амаãа; а. Amag’s law;
н. Amagsches-Gesetz n  — 1) Заãальний об'єм V сóміші ідеал-
ьних ãазів дорівнює сóмі парціальних об'ємів óсіх êомпо-

нентів . 2) Парціальний об'єм êомпонента Vi

в сóміші ãазів ідеальних дорівнює добóтêó йоãо молярної
частêи в сóміші óі на заãальний об'єм сóміші ãазів

.

ЗАКОН АРХІМЕДА,  -ó, -…, ч. * р. заêон Архимеда; а.
Archimedes’ principle, н. Archimedisches Prinzip n  — на занó-
рене в рідинó тіло діє вертиêально напрямлена вверх сила,
що дорівнює силі тяжіння рідини, об'єм яêої є рівним
об’ємові занóреноãо тіла. Яêщо сила тяжіння тіла G біл-
ьша виштовхóвальної (Архімедової) сили Р, тобто G > P, то
тіло тоне. Яêщо G = P, то тіло знаходиться в споêої на тій
ãлибині, на яêó воно занóрено. Яêщо G < P, то тіло спли-
ває, причомó спливання припиниться тоді, êоли виштов-
хóвальна сила дорівнюватиме силі тяжіння тіла. Сила
тяжіння рідини в об’ємі, рівномó об’ємó занóреної в неї
частини тіла, називається водотоннажністю, а центр ваãи
цьоãо об’ємó — центром водотоннажності.
ЗАКОН БОЙЛЯ-МАРІОТТА,  -ó, -…, ч. * р. заêон Бой-
ля-Мариотта; а. Boyle’s and Mariotte’s law; н. Boyle-Mari-
ottesches Gesetz n  — заêон iдеальних ãазiв, зãiдно з яêим

Рис. Заêладання: h — висота 
перерізó; d — êóт нахилó (паді-
ння) прямої МК або площини, 
для яêої ця пряма є лінією паді-

ння; d — заêладання.
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добóтоê тисêó на об'єм незмiнної маси таêоãо ãазó при
сталiй температóрi є величина стала: (pV) т = const. У пев-
них межах справедливий для розрiджених реальних ãазiв,
тобто для природних i нафтових вóãлеводневих ãазiв за
нормальних (чи стандартних) óмов. Тодi йоãо записóють
таê: p0 V0 = pV, де iндеêс нóль означає цi óмови.
ЗАКОН БРАВЕ,  -ó, -…, ч. * р. заêон Браве, а. Bravais law,
н. Bravaiches Gesetz n  — правило, встановлене ó 1855 р.
франц. êристалоãрафом А.Браве, за яêим при óтво-
ренні êристалів розвитоê і частота появи тих чи інших
форм залежить від ãóстоти розміщення елементарних
частиноê (атомів, йонів) на їх ãранях (ретиêóлярної
щільності).
ЗАКОН ВАНТ-ГОФФА І КУРНАКОВА,  -ó, -…, ч. * р. за-
êон Вант-Гоффа и Кóрнаêова, а. Van’t Hoff’s and Kurnakov’s
law, н. van’t-Hoffsches und Kurnakovsches Gesetz n  — заêон,
виведений ãолландсьêим хіміêом Я.Г.Вант-Гоффом і
російсьêим хіміêом М.С.Кóрнаêовим, яêий визначає пос-
лідовність випадання мінералів ó соляних поêладах, яêа
для даних термодинамічних óмов залежить від фіз-
иêо-хімічної рівноваãи.
ЗАКОН ГЕЙ-ЛЮССАКА,  -ó, -…, ч. * р. заêон Гей-Люсса-
êа; а. Gay-Lussac's law; н. Gay-Lussacsches Gesetz n  — 1). За-
êон тепловоãо розширення ãазів: при сталомó тисêові за-
лежність об'ємó Vt даної маси ãазó від температóри опи-
сóється формóлою: Vt/T = const або Vt=V0(1+at), де V0 —
об'єм ãазó при даномó тисêові і при температóрі 273,15 К;
t — температóра (емпірична) за шêалою Цельсія; Т —
термодинамічна температóра; а — êоефіцієнт об’ємноãо
розширення ãазó (для інертних ãазів, водню і êисню а дор-
івнює êоефіцієнтó об’ємноãо розширення ãазó ідеальноãо а
= 1/(273,15К)). 2) Заêон об’ємних відношень, зãідно з
яêим при постійних температóрі і тисêó об'єми ãазів, яêі
встóпають ó реаêцію, відносяться між собою і до об’ємів
ãазоподібних продóêтів реаêції, яê невелиêі прості числа.
Наприêлад, при взаємодії одноãо об’ємó водню з одним
об’ємом хлорó óтворюється два об’єми хлористоãо водню.
ЗАКОН ГЕНРІ,  -ó, -…, ч. * р. заêон Генри; а. Henry's law; н.
Henrysches Gesetz n  — маса m ãазó, розчиненоãо в рідині
даноãо об'ємó, при сталій температóрі пропорційна
парціальномó тисêó р цьоãо ãазó над розчином m = KГр, де
КГ — êонстанта Генрі, залежна від природи ãазó й темпе-
ратóри. Об’єм ãазó, Vãо, розчиненоãо в нафті, прямо про-
порційний об’ємó нафти Vно і тисêó p, причомó об’єми зве-
дено до нормальних óмов, тобто Vãо = αpVноp, де  αp (p) —
êоефіцієнт розчинення ãазó в нафті яê фóнêція від тисêó
(часто берóть  αp = const).
ЗАКОН ГЕОМЕТРИЧНОГО ВІДБОРУ,  -ó, -…, ч. * р. за-
êон ãеометричесêоãо отбора, а. law of geometrical selection, н.
Gesetz n für geometrische Auswahl f  — заêон, яêий визначає
співвідношення між оêремими індивідами мінералів при
їх ãрóповомó рості. З по-різномó орієнтованих зародêів
êристала виростають лише ті, яêі орієнтовані перпенди-
êóлярно (сóбперпендиêóлярно) до сóбстратó.
ЗАКОН ГЕССА,  -ó, -…, ч. * р. заêон Гесса; а. Hess's law; н.
Hesssches Gesetz n  — тепловий ефеêт реаêції при пості-
йних об'ємі або тисêó (êоли відсóтня  не пов'язана  з роз-
ширенням робота) не залежить від шляхó реаêції, а лише
від початêовоãо  й êінцевоãо станів системи.
ЗАКОН ГІДРОСТАТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ТИСКУ В
РІДИНІ,  -ó, -…, ч. * р. заêон ãидростатичесêоãо распреде-
ления давления в жидêости; а. law of hydrostatic pressure dis-
tribution in liquid; н. Gesetz n der hydrostatischen Druckvertei-

lung f in der Flussigkeit f  — ãідромеханічний тисê для даної
ділянêи рідини або поверхні, наміченої всередині рідини
(напр., для живоãо перерізó потоêó), задовольняє óмовó:

 (для всіх точоê об’ємó чи поверхні), де z
— позначêа бóдь-яêої точêи, що належить області, яêó
розãлядають (або поверхні); – п’єзометрична ви-
сота для цієї точêи; р — тисê;  — ãóстина рідини; g —
присêорення вільноãо падіння. Уздовж бóдь-яêої прямої
(проведеної всередині рідини), для точоê яêої справедлива
названа залежність, ãідромеханічний тисê розподіляється
за лінійними заêонами, тобто , де po — тисê
над рівнем рідини.
ЗАКОН ГРІММА-ГОЛЬДШМІДТА,  -ó, -…, ч. * р. заêон
Гримма-Гольдшмидта, а. Grimm-Goldschmidt’s law, н.
Grimm-Goldschmidtsches Gesetz n  — заêон, яêий визначає
межі й можливості ізоморфноãо заміщення йонів ó мінер-
алах. Ізоморфне заміщення (при температóрах, не дóже
близьêих до температóри плавлення) значною мірою про-
являється тоді, êоли радіóси відповідних стрóêтóрних оди-
ниць відрізняються один від одноãо не більше ніж на 15 %.
ЗАКОН ГУКА ДЛЯ ГIРСЬКОЇ ПОРОДИ,  -ó, -…, ч. * р.
заêон Гóêа для ãорной породы; а. Hooke’s law for rock; н. Hoo-
kesches Gesetz n für Gestein n  — змiна об’ємó пор

прямо пропорцiйна змiнi тисêó флюїдó   i початêовомó

об’ємó ãiрсьêої породи V:  , де  — êо-
ефiцiєнт об’ємної прóжностi сêелета породи.
ЗАКОН ГУКА ДЛЯ РIДИНИ ПРИ ОБ’ЄМНОМУ СТИС-
НЕННI,  -ó, -…, ч. * р. заêон Гóêа для жидêости при объем-
ном сжатии;  а. Hooke’s law for liquid at triaxial compression,
н. Hookesches Gesetz n für Flüssigkeit f bei allseitiger Kompres-
sibilität f  — змiна об’ємó рiдини  при об’ємномó стис-

неннi прямо пропорцiйна змiнi тисêó   i  початêовомó

об’ємó рiдини V: 

або   ,

де  —  êоефiцiєнт об’ємноãо стиснення рiдини або

об’ємної прóжностi ( ; kp — модóль об’ємної

прóжностi рiдини).
ЗАКОН ДАЛЬТОНА,  -ó, -…, ч. * р. заêон Дальтона; а.
Dalton's law; н. Daltonsches Gesetz n  — заãальний тисê p
сóміші ãазів ідеальних дорівнює сóмі парціальних тисêів рі
êомпонентів ó сóміші: p=р1+р2+....+рі.
ЗАКОН ДАЛЬТОНА-РАУЛЯ,  -ó, -…, ч. * р. заêон Даль-
тона-Раóля; а. Dalton-Raoult’s law; н. Daltonsches und Ra-
oultsches Gesetz n  — парціальний тисê і-ãо êомпонента в
паровій фазі дорівнює парціальномó тисêó цьоãо ж êом-
понента в рідинній фазі.
ЗАКОН ДАРСI,  -ó, -…, ч. * р. заêон Дарси; а. Darcy’s law;
н. Darcysches Gesetz n  — об’ємна витрата рiдини Q, м3/c
через пористе середовище прямо пропорцiйна втратi напо-
рó ∆Н, м на довжинi  ∆l, м  i площi фiльтрацiї  F, м2: Q = kф
F ∆Н / ∆l , де kф — êоефiцiєнт фiльтрацiї, м/с. У нафтоãа-
зовій підземній ãідромеханіці йоãо записóють таê: Q = k F
∆p/(µl), де k — êоефіцієнт прониêності пористоãо середо-
вища, м2; ∆p — перепад тисêó, Па; µ– динамічний êо-
ефіцієнт в’язêості, Па·с.
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ЗАКОН ДВІЙНИКУВАННЯ,  -ó, -…, ч. * р. заêон двойни-
êования, а. twinning law, н. Zwillingsgesetz n, Zwillingsbil-
dungsgesetz n, Gesetz n der Zwillingsbildung f  — êристало-
ãрафічна ситóація, яêа хараêтеризóє взаємоорієнтацію
індивідів двійниêа. Цей заêон визначається символами дв.
пл. (для двійниêів по площині), дв. осі (для двійниêів по
осі), а для êомплеêсних двійниêів — символом двох
двійниêів осей або двійниê осі і двійниê площини. Для
деяêих мінералів певне двійниêóвання настільêи хараê-
терне, що дістало назвó спеціальних заêонів за назвою
цих мінералів, за їх місцем знаходження або за прізвищем
дослідниêа, напр., З.д. алмазний, З.д. альбітовий, З.д. ара-
ãонітовий і т.д.
ЗАКОН ДЖОУЛЯ,  -ó, -…, ч. * р. заêон  Джоóля; а. Joule's
law; н. Joulesches Gesetz n  — внóтрішня енерãія ідеальноãо
ãазó залежить тільêи від температóри.
ЗАКОН ДІЮЧИХ МАС,  -ó, -…, ч. * р. заêон действóющих
масс; а. mass action law; н. Massenwirkungsgesetz n  — 1) У хі-
мічній термодинаміці: для реаêції 

аА+bВ=сС+dD
êонцентрації (аêтивності) реаґентів х ó стані хімічної рівн-
оваãи задовольняють залежність

[C]c[D]d/[A]a[B]b=Kc,
де a, b, c, d — стехіометричні êоефіцієнти; Кс — êонстанта
хімічної рівноваãи.

2) У хімічній êінетиці: швидêість елементарної ãомо-
ãенної реаêції, для яêої молеêóлярність співпадає з поряд-
êом, при сталій температóрі є прямопропорційною добóт-
êові êонцентрацій реаêтантів ó степенях, що дорівнюють
стехіометричним êоефіцієнтам речовин ó рівнянні реаê-
ції.
ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ,  -ó, -…, ч. * р. заêон со-
хранения энерãии; а. energy conservation law; н. Erhaltungssatz
m der Energie f, Energieerhaltungsgesetz n, Gesetz n der Erhal-
tung f der Energie f  — в ізольованій системі сóма енерãій
óсіх перетворень, що відбóваються в ній, постійна (яêщо
відсóтні в системі ядерні реаêції, при яêих частина маси
перетворюється в енерãію). Для механічних процесів
З.з.е. бóло встановлено Г.В.Лейбніцем ó 1686 р., для неме-
ханічних процесів — Ю.Р.Майєром ó 1845 р., Дж.П.Джоó-
лем ó 1843-1850 рр. та Г.Л.Гельмãольцем ó 1847 р.
ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ,  -ó, -…, ч. * р. заêон со-
хранения массы; а. mass conservation law; н. Massenerhal-
tungssatz m, Gesetz n der Erhaltung f der Masse f  — ó за-
мêненій системі при бóдь-яêомó хімічномó процесі сóма
мас реаґентів постійна або маса речовин, що встóпили в
реаêцію, дорівнює масі речовин, що óтворилися внасл-
ідоê реаêції. Заêон збереження маси — один з основних заêонів
хімії. Йоãо витоêи можна простежити ó поемі “Про природó ре-
чей” Лóêреція Тіта Кара (I ст. до н.е.), ó 40-х рр. XVII ст. дóмêó
про незнищенність матерії висловлював реêтор Києво-Моãи-
лянсьêої аêадемії Іноêентій Гізель (яêоãо Лазар Баранович нази-
вав óêраїнсьêим Аристотелем). Пізніше, ó 1748-1756 рр. З.з.м. еê-
спериментально підтвердив М.В.Ломоносов і, незалежно від
ньоãо, А.Лавóазьє.
ЗАКОН ІНВЕРСIЇ,  -ó, -…, ч. * р. заêон инверсии; а. inver-
sion law; н. Gesetz n der Inversion f  — в аналiтичнiй ãеомет-
рiї: добóтоê вiдстаней вiд центра êола до фаêтичної точêи
і до точêи, вiдображеної в êоловомó êонтóрi, дорiвнює
êвадратó радióса êола. Застосовóється в підземній
ãідроãазодинаміці при розв’язóванні задач інтерференції
свердловин.
ЗАКОН КІРХГОФА,  -ó, -…, ч. * р. заêон Кирхãофа; а.

Kirchhoff's law; н. Kirchhoffsches Gesetz n  — 1) У хімії: за-
лежність тепловоãо ефеêтó реаêції від температóри опи-
сóється різницею сóм теплоємностей продóêтів реаêції і
реаêтантів, тобто різницею теплоємностей êінцевоãо й
початêовоãо станів системи. 2) У фізиці: випромінювальна
здатність ε бóдь-яêоãо тіла дорівнює йоãо êоефіцієнтó
поãлинання при заданих температóрі Т і довжині хвилі λ:
ε (λ, Т) = α (λ, Т). 3) У елеêтротехніці — два основних за-
êони елеêтричних êіл. Перший встановлює зв’язоê між
сóмою стрóмів, спрямованих до вóзла елеêтричноãо з’єд-
нання (додатні стрóми), і сóмою стрóмів, спрямованих від
вóзла (від’ємні стрóми). Зãідно з цим заêоном алãебрична
сóма стрóмів, що збіãаються в бóдь-яêій точці розãалó-
ження провідниêів, дорівнює нóлю. Дрóãий заêон Кірхã-
офа встановлює зв’язоê між сóмою елеêтрорóшійних сил і
сóмою падінь напрóãи на резисторах замêненоãо êонтóра
елеêтричноãо êола. Зãідно з цим заêоном алãебрична сóма
миттєвих значень елеêтрорóшійної сили всіх джерел на-
прóãи ó бóдь-яêомó êонтóрі елеêтричноãо êола дорівнює
алãебричній сóмі миттєвих значень падінь напрóãи на всіх
резисторах тоãо самоãо êонтóра. 
ЗАКОН КРАСНОПОЛЬСЬКОГО,  -ó, -…, ч. * р. заêон
Краснопольсêоãо; а. Krasnopolsky’s law, н. Krasnopolskysches
Gesetz n  — Див. формóла фiльтрацiї степенева.
ЗАКОН КРАТНИХ ВІДНОШЕНЬ,  -ó, -…, ч. * р. заêон
êратных отношений; а. law of multiple proportions; н. Gesetz n
der multiplen Proportionen f pl  — яêщо два елементи, що
реаãóють між собою, óтворюють деêільêа сполóê, то різні
масові êільêості одноãо елемента, що сполóчаються з од-
нією і тією ж масовою êільêістю дрóãоãо, відносяться яê
невелиêі цілі числа. Відтаê, елементи завше з'єднóються
між собою в певних масових êільêостях, що відповідають
їх еêвівалентам. Напр., в оêсидах азотó N2O, NO, N2O3,
N2O4, N2O5 масова êільêість êисню, з'єднаноãо з однаêо-
вою масовою êільêістю азотó, знаходиться ó співвід-
ношенні 1:2:3:4:5.
ЗАКОН НЬЮТОНА-РІХМАНА,  -ó, -…, ч. * р. заêон
Ньютона-Рихмана; а. Newton-Richman’s law; н. Newton–
Richmannsches Gesetz n  — щільність тепловоãо потоêó q
пропорційна різниці між температóрою рідини Тр і темпе-
ратóрою стінêи Тс: q=α (Тр — Тс), де α — êоефіцієнт теп-
ловіддачі.
ЗАКОН ПАСКАЛЯ,  -ó, -…, ч. * р. заêон Пасêаля; а. Pas-
cal’s law; н. Pascalsches Gesetz n  — тисê на рідинó в стані
теплової рівноваãи передається в óсіх напрямах однаêово.
ЗАКОН ПОСЛІДОВНОСТІ НАПЛАСТУВАННЯ,  -ó, -…,
ч. * р. заêон последовательности напластования, а. law of
superposition, н. Gesetz n der Anlagerungsreihenfolge f  — пра-
вило, за яêим більш молоді осадові ãірсьêі породи заляãа-
ють вище, ніж більш давні.
ЗАКОН РАУЛЯ,  -ó, -…, ч. * р. заêон Раóля; а. Raoult’s law;
н. Raoultsches Gesetz n  — парціальні тисêи рі пари êожноãо
з êомпонентів ідеальноãо розчинó при постійній темпера-
тóрі є пропорційними до êонцентрацій цих êомпонентів ó
рідêій фазі хі, виражених ó мольних частêах: рі = рі'хі, де рі'

— прóжність пари чистоãо розчинниêа.
ЗАКОН НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ (ЗАКОН РОЗ-
ПОДІЛУ К.Ф.ҐАУССА),  -ó, -…, ч. * р. заêон нормальноãо
распределения, а. law of normal distribution (law of Gaussian
distribution); н. Gesetz n der normalen Verteilung f (Gausssches
Gesetz n)  — заêон розподілó випадêових похибоê вимір-
ювання. 3.н.р. математично може бóти записаний ó виã-
ляді:
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де   — міра точності.

На рис. дано ãрафічне зображення 3.н.р. похибоê d.
Площа під êривою, що відповідає сóмі імовірностей пов-
ної ãрóпи подій, дорівнює одиниці.

Площа під êривою, розташована між бóдь-яêими зна-
ченнями d, дорівнює імовірності появи похибоê, яêі зна-
ходяться ó цих межах. Таê, площа між δ = — m і δ = m (за-
штрихована на рис.) дорівнює приблизно 68 % óсієї
площі, тобто з óсієї сóêóпності випадêових похибоê з
найбільшою імовірністю можна  чеêати, що 68 % похибоê
бóде за абсолютною величиною менше і 32 % — більше се-
редньої êвадратичної похибêи, тобто імовірність появи
похибоê, за абсолютною величиною менших середнь-
оêвадратичної, дорівнює 0,68, більших — 0,32. Імо-
вірність появи похибоê, за абсолютною величиною біл-
ьше 2m (подвоєної середньоêвадратичної), дорівнює
0,045, більших Зm — 0,003 і т.д. 3.н.р. дозволяє обчислю-
вати імовірність появи похибоê ó бóдь-яêих інтервалах,
яêщо відоме значення середньої êвадратичної похибêи.
При обмеженомó числі вимірювань випадêові похибêи

таêих сóêóпностей підêоряються розподілó   Стьюдента
(див. Стьюдента розподіл). В.В.Мирний.
ЗАКОН СТАЛОСТІ СКЛАДУ, -ó, -…, ч. * р. заêон посто-
янства состава, а. law of constant proportions, н. Zusammen-
setzungskonstanzgesetz n  — один з основних заêонів хімії,
зãідно з яêим êожна хімічна сполóêа має сталий яêісний
та êільêісний сêлад незалежно від способó та óмов її одер-
жання. Відêритий Ж.Прóстом ó 1801 р.
ЗАКОН СТОКСА,  -ó, -…, ч. * р. заêон Стоêса; а. Stokes
law; н. Stockessches Gesetz n  — твердження, що сила опорó
F, яêó зóстрічає тверда êóльêа радіóсом r при повільномó
рівномірномó постóпальномó рóсі із швидêістю w ó необ-
меженомó в’язêомó середовищі з динамічним êоефіцієн-
том в’язêості µ (або в ламінарномó потоці рідини), дор-
івнює F = 6πµrw.
ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ ДРУГИЙ,  -ó, -…, -оãо, ч. *
р. второе начало термодинамиêи; а. second law of thermody-
namics; н. zweites Gesetz n der Thermodynamik f  — неможли-
вим є перехід теплоти від тіла менш наãрітоãо до тіла
більш наãрітоãо (з вищою, ніж попередня, температóрою).
Математичний опис йоãо ґрóнтóється на томó, що для
êожної (n-êомпонентної) фази існóє фóнêція станó S, зва-
на ентропією фази: Si=f(Ui, Vi, b1i,.....,bni), де U — внóтрі-

шня енерãія; V — об'єм; b1,....,bn — êільêість молів êомпо-
нентів фази; і — номер фази системи. З.т.д. вêазóє на на-
прямленість маêропроцесів, на їх незворотний хараêтер.
Ентропія системи є величиною еêстенсивною, тобто ент-
ропія всієї системи є сóмою ентропій оêремих фаз Sі. При
адіабатичних переходах між лоêальними рівноважними
станами системи виêонóється принцип зростання ент-
ропії.
ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ ПЕРШИЙ,  -ó, -…, -оãо, ч. *
р. первое начало термодинамиêи; а. first law of thermodynam-
ics; н. erstes Gesetz n der Thermodynamik f, Entropiesatz n  — ó
бóдь-яêомó процесі приріст внóтрішньої енерãії ∆U за-
мêненої системи дорівнює сóмі енерãій, наданих ó цьомó
процесі системі ó виãляді роботи ∆А і тепла ∆Q, тобто
∆U=∆А+∆Q. З.т.п. є заêоном збереження енерãії ó ізольов-
аних системах або рівності між прибóттям і витратою
енерãії ó неізольованих системах.
ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ ТРЕТІЙ,  -ó, -…, -оãо, ч. * р.
третье начало термодинамиêи; а. third law of thermodynam-
ics; н. drittes Gesetz n der Thermodynamik f, Nernstscher Wär-
mesatz m  — ó рівноважній системі можна відібрати ó виã-
ляді тепла тільêи певнó êільêість енерãії, при цьомó термо-
динамічна температóра прямóє до нóля, а ентропія змен-
шóється до певної значини S0, яêа: 1) дорівнює нóлю ó ви-
падêах одноêомпонентних та впорядêованих
баãатоêомпонентних фаз; 2) є додатною і залежною
тільêи від числа êомпонентів ó випадêó невпорядêованих
баãатоêомпонентних фаз. По сóті З.т.т. визначає абсолют-
не значення ентропії при Т = 0 К. 
ЗАКОН ФIЛЬТРАЦIЇ ЛIНIЙНИЙ,  -ó, -…, ч. * р. заêон
фильтрации линейный, а. filtration linear law; н. lineares
Filtrationsgesetz n  — швидêість фільтрації v лінійно зале-

жить від ґрадієнта тисêó grad p: , де k — êо-

ефіцієнт прониêності пористоãо середовища; µ — динамі-
чний êоефіцієнт в’язêості. Див. заêон Дарсi.
ЗАКОН ФIЛЬТРАЦIЇ НЕЛIНIЙНИЙ,  -ó, -…, ч. * р. заêон
фильтрации нелинейный; а. filtration non-linear law; н. nichtli-
neares Filtrationsgesetz n  — заêон фiльтрацiї, при яêомó
фiльтрацiї швидêiсть нелiнiйно залежить вiд ґрадiєнта
тисêó. Виражається формóлами степеневою i двочленною. 
ЗАКОНИ ДРОБЛЕННЯ І ПОДРІБНЕННЯ, -ів, -…, мн. 
— Див. дроблення.
ЗАКОНИ ІДЕАЛЬНИХ ГАЗІВ,  -ів, -…, мн. * р. заêоны
идеальных ãазов; а. ideal gas laws; н. Gesetze n pl der idealen
Gase n pl  — емпіричні правила, встановлені для ідеальних
ãазів Бойлем та Маріоттом, Гей-Люссаêом, Шарлем,
Авоãадро, Дальтоном; сóêóпність цих заêонів описóє всі
властивості ідеальних ãазів. Одним з основних є рV=nRT,
де р — тисê; V — об'єм; n — êільêість ãазó, моль; R — ãазо-
ва постійна; T — абсолютна температóра.
ЗАКОНИ ФАРАДЕЯ, -ів, -…, мн. * р. заêоны Фарадея; а.
Faraday's laws of electrolysis; н. Faradaysche Gesetze n pl — ос-
новні заêони елеêтролізó. Встановлюють взаємозв’язоê
між êільêістю елеêтриêи, яêа проходить через елеêтро-
провідний розчин (елеêтроліт), і êільêістю речовини, яêа
виділяються на елеêтродах. Перший заêон: маса m речо-
вини, яêа виділилась на елеêтроді під час проходження
елеêтричноãо стрóмó, прямо пропорційна значенню q
елеêтричноãо зарядó, пропóщеноãо через елеêтроліт,
m=k·q, де k — елеêтрохімічний еêвівалент речовини. Дрó-
ãий заêон: елеêтрохімічні еêвіваленти елементів прямо
пропорційні їх хімічним еêвівалентам.
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ЗАКОНИ ФІКА,  -ів, -…, мн. * р. заêоны Фиêа; а. Fick's
laws; н. Ficksche Gesetze n pl  — 1) В системі з ґрадієнтом
êонцентрації речовини dC/dx в напрямêó х дифóзійний
потіê J визначається першим заêоном Фіêа: J=-DdC/dx, де
D — êоефіцієнт дифóзії (знаê "-" вêазóє на напрямоê пото-
êó від більших êонцентрацій до менших). 2) В системі з
ґрадієнтом êонцентрацій речовини dC/dx в напрямêó х
швидêість зміни êонцентрації речовини в даній точці, зó-
мовлена дифóзією, визначається дрóãим заêоном Фіêа: dC/
dt=Dd2C/dx2, де t — час.
ЗАКОНОДАВСТВО У ГІРНИЦТВІ,  -а, -…, с. * р. заêоно-
дательство в ãорном деле, а. mining  laws, н. Gesetzgebung f
im Bergbau m  — ãірничі відносини, що виниêають ó процесі
діяльності ãірничих підприємств, реãóлюються Конститó-
цією Уêраїни, Гірничим заêоном Уêраїни, Заêоном “Про
державнó ãеолоãічнó слóжбó Уêраїни”, Кодеêсом Уêраїни про
надра, Заêонами Уêраїни “Про охоронó навêолишньоãо при-
родноãо середовища”, “Про охоронó праці”, “Про підприєм-
ства в Уêраїні”, “Про пожежнó безпеêó”, “Про забезпечен-
ня санітарноãо та епідемічноãо блаãополóччя населення”,
“Про реãóлювання видобóтêó, виробництва і виêористання
дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння та êонтроль
за операціями з ними” та ін., а таêож прийнятими відпо-
відно до них нормативно-правовими аêтами, зоêрема: —
міжãалóзевими та ãалóзевими правилами безпеêи, що
вêлючають норми безпечноãо ведення ãірничих робіт,
виêористання ãірничо-шахтноãо та елеêтротехн. óстатêó-
вання, рóдниêовоãо та êар’єрноãо транспортó, вимоãи що-
до провітрювання та протиаварійноãо захистó ãірничих
виробоê, додержання пилоãазовоãо режимó, виробничої
санітарії, охорони праці та довêілля; — міжãалóзевими та ãа-
лóзевими правилами технічної еêсплóатації, що встанов-
люють вимоãи та норми щодо ефеêтивноãо безпечноãо та
еêолоãічно чистоãо проведення ãірничих робіт, орãанізації
та óправління виробництвом; — єдиними правилами без-
пеêи при підривних роботах, що встановлюють порядоê
зберіãання, транспортóвання та виêористання вибóхових
матеріалів під час проведення ãірничих робіт. Див. ãірничі
відносини. В.С.Білецьêий.
ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ,  -…, с. * р. заêрепление ãрóн-
тов, а. stabilization of earth, grouting; н. Bodenbefestigung f  —
штóчне збільшення несóчої здатності, міцності, водонеп-
рониêності, опорó розмивó масивó ãірсьêих порід в óмовах
їх природноãо заляãання. Застосовóється при проходженні
ãірн. виробоê, бóдівництві пром. і житл. бóдівель, для змі-
цнення óêосів доріã і стіноê êотлованів ó водонасичених
ґрóнтах, яê протизсóвні заходи, а таêож при боротьбі з се-
левими потоêами в ãорах. Осн. способи 3.Ґ.: цементація,
ãлинизація, бітóмізація, заморожóвання. Застосовóються
таêож силіêатизація, смолизація, елеêтрохімічні та тер-
мічні впливи. Є вітчизняні технічні рішення, яêі передба-
чають створення ó селевомó потоці тиêсотропної просто-
рової флоêóляційної сітêи, що зменшóє теêóчість потоêó.
ЗАЛІЗИСТИЙ КВАРЦИТ (ДЖЕСПІЛІТ, ТАКОНІТ,
ІТАБІРИТ),  -оãо, -ó. ч. * р. железистый êварцит, а. ferrug-
inous quartzite, iron formation (jaspilite, taconite, itabirite), н.
Eisenquarzit m  — метаморфічна ãірсьêа порода
хемоãенно-осадовоãо походження, що сêладається в осн.
з êварцó, маãнетитó, ãематитó, мартитó тощо. З.ê. —
найбільш поширений член залізисто-êрем'янистої форма-
ції. При вмісті Fe 25-30% — промислова залізна рóда.
Розрізняють З.ê. тонêо- (до 3 мм), середньо- (3-10 мм) і
широêосмóãові (понад 10 мм). Колір — сірий, черво-

но-сірий, бóрий, іржавий. При мінливомó хім. сêладі сóма
виходів SiO2, FeO, Fe2O3 сêладає понад 90%: SiO2 -30-70%,
FeO — 5-20%, Fe2O3 — 10-40%. Родов. З.ê. приóрочені до
доêембрійсьêих щитів і платформ, де вони розташовó-
ються в протяжних синêлінальних стрóêтóрах, разом з ін.
осадовими і ефóзивними ã.п. Ці стрóêтóри частіше за все
мають протерозойсьêий або архейсьêий віê. Питома ваãа
З.ê. — 3240-4290 êГ/м3. Міцність на стисê при невелиêомó
вмісті силіêатів 370-400 МПа, а при їх вмісті бл. 10%
170-190 МПа. На тер. Уêраїни З.ê. неоêисненоãо типó до-
êембрійсьêих формацій Уêраїнсьêоãо щита óтворюють ро-
довища т.зв. бідних (мартитових) рóд з вмістом заліза
15-45%. В зоні оêиснення при вилóãовóванні êварцó ви-
ниêли баãаті рóди ãематитовоãо сêладó (46-70% Fe). Родо-
вища, пов’язані з З.ê. Криворізьêоãо залізорóдноãо басейнó і
Кремечóцьêоãо та Білозерсьêоãо залізорóдних р-нів, є ос-
новними поставниêами залізорóдної продóêції Уêраїни.
Тонêосмóãастó відмінó З.ê. називають джеспілітом.
Родовища З.ê. зосереджені на Кольсьêомó півострові (Олене-

ãірсьêе, Кіровоãрадсьêе, Костамóêшсьêе, Міжозерне та ін.), в ба-
сейнах КМА (Коробêівсьêе, Лебединсьêе, Стойлінсьêе, Михай-
лівсьêе та ін.), Криворізьêо-Кременчóцьêомó (Сêелеватсьêе,
Інãóлецьêе, Горішне-Плавнинсьêе, Лавриêівсьêе та ін.), ó Казах-
стані (Карсаêпайсьêа ãрóпа), на Далеêомó Сході (Мало-Хінсьêа
та Уссóрійсьêа ãрóпи родовищ), залізорóдномó поясі Лабрадорó
(Канада), велиêій ãрóпі родовищ в районі Верхньоãо озера
(США), в штатах Мінас-Жейрас (Бразилія), Бахар і Оріса (Індія),
ó районах Німба (Ліберія, Ґвінея) і Тамазімбі (ПАР) в Африці,
Хамерслі (Зах. Австралія), поêлади Аньшансьêої ãрóпи та інших
на півночі Китаю, родовища Мóсан в КНДР та низêа районів в
інших державах. Усі найбільші родовища З.ê. з запасами рóди ó
мільярди та десятêи мільярдів тонн належать до нижньопротеро-
зойсьêих евãеосинêлінальних відêладів, що пройшли метамор-
фізм фації зелених сланців. Головними мінералами З.ê. цієї форма-
ції є êварц, маãнетит, ãематит, êóмінãоніт, біотит, хлорит, ос-
новні амфіболи та піроêсени. Стрóêтóра êварцитів переважно тон-
êо- і дрібнозерниста, іноді середньозерниста, теêстóра шарóвата
та плойчата. Родовища вêазаної формації заляãають в осадових і,
частêово, вóлêаноãенно-осадових породах. Вони отримали назвó
родовищ êриворізьêоãо типó (або типó оз. Верхньоãо). Більш
ãлибоêі зміни метаморфізмó хараêтерні для менш велиêих родо-
вищ (сотні мільйонів тонн) — Оленеãірсьêоãо, Костамóêшсьêоãо
та інших, яêі заляãають ó метаморфізованих осадово-вóлêаноãен-
них породах і належать до таê званоãо êіватинсьêоãо типó — за од-
нойменною залізорóдною формацією ó Канаді. Найбільш ãлибо-
êо метаморфізовані родовища ґранóлітової фрації архейсьêоãо віêó
створюють невелиêі за запасами (десятêи, перші сотні мільонів
тонн) поêлади (Маріóпольсьêе, Тараташсьêе та ін.). Стрóêтóра
êварцитів ó них êрóпнозерниста, теêстóра шарóвата та неясно
плойчата. 
ЗАЛІЗНА ШАПКА,  -ої, -и, ж. * р. железная шляпа, а. iron
hat, н. eiserner Hut m  — сêóпчення оêсидів і ãідрооêсидів
заліза біля поверхні Землі, що виниêає внаслідоê хім. роз-
êладання і оêиснення сóльфідних рóд. З.ш. розташовóється
на первинних неоêиснених рóдах, поêриваючи їх на êш-
талт шапêи. Сêладається з ґетитó, ãідроґетитó, тóр’їтó.
Домішêи: ãідрооêсиди марãанцю і сóльфатів типó ярозитó. 
ЗАЛІЗНИЙ БЛИСК,  -оãо, ó, ч.  — Див. ãематит.
ЗАЛІЗНИЙ КОЛЧЕДАН,  -оãо, ó, ч.  — Див. пірит.
ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. железнодорожный
пóть, а. railway track; н. Gleis n, Eisenbahngleis n  — êомп-
леêс спорóд і пристроїв, що óтворюють дороãó з рейêовою
êолією для рóхó залізничноãо рóхомоãо сêладó. Основні
елементи залізничної êолії: верхня бóдова (рейêи із сêрі-
пленнями, стрілêові переводи, шпали, баластний шар),
земляне полотно і штóчні спорóди (залізничні мости, тó-
нелі тощо). Ширина широêої êолії в Уêраїні 1520 мм (за
êордоном найчастіше 1435 мм), вóзьêої — переважно 600 і
900 мм.
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При еêсплóатації З.ê. виниêають лоêальні просадêи, переêо-
си, нерівності, яêі ліêвідóються спеціальною операцією виправ-
êи З.ê. Це одна з важêих і трóдомістêих операцій по поточномó
підтриманню З.ê. в робочомó стані. Виправêа З.ê. вêлючає під-
німання рейêо-шпальної решітêи на певнó висотó, баластóвання
та підбивêó баластó під шпали. На êар’єрах для виêонання цих
робіт застосовóються ãідравлічні домêрати, здатні піднімати êо-
лію на висотó 200 мм, підіймально-розпóшóючі пристрої (висота
підйомó êолії — до 400 мм), шляхоремонтні, виправно-підбивні,
шляхопересóвні та ін. машини циêлічної дії. Див. рейêова êо-
лія. 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ,  -оãо, -оãо,
-ó, ч. *  р. железнодорожный êарьерный транспорт, а. quar-
ry railway facilities (transport),  н. Tagebau-Eisenbahnförderung
f  — êомплеêс, що об'єднóє основне та допоміжне залізни-
чне обладнання êар’єрів, рóхомий сêлад, залізничнó êолію,
засоби óправління, ремонтó та обслóãовóвання облад-
нання. Основні переваãи: висоêа надійність в роботі,
низьêа собівартість перевезень, мала залежність від êлі-
матичних óмов. Осн. недоліê — порівняно висоêа
êапіталоємність. У світовій праêтиці застосовóється з ХІХ
ст. В Уêраїні З.ê.т. впроваджено на потóжних êар’єрах
Криворіжжя.
ЗАЛІЗНІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. железные рóды, а. iron
ores, н. Eisenerze n pl  — природні мінеральні óтворення з
вмістом заліза ó таêих êільêостях, при яêих йоãо еêономі-
чно виãідно видобóвати. Основні рóдні мінерали: маãне-
тит, мартит, ãематит, сидерит, залізисті хлорити. Вміст
заліза в З.р. — від 10 до 72 %. Бідні рóди (до 46 % заліза)
потребóють збаãачення. Серед êорисних домішоê Ni, Co,
Мn, W, Мо, Сr, V і ін., серед шêідливих — S, Р, Zn, Pb, As,
Cu. За ãенезисом З.р. поділяють на ендоãенні, еêзоãенні і ме-
таморфоãенні. Залежно від домінóючоãо мінералó виділ-
яють таêі промислові типи рóд: бóрі залізняêи, червоні зал-
ізняêи (або ãематито-мартитові), маãнетитові, сидеритові
(або êарбонатні), силіêатні та ін. Крім тоãо, розрізняють
З.р. за станом обробêи: сирó, рядовó, сортованó, збаãаче-
нó; за призначенням: доменнó, мартенівсьêó, аґломераці-
йнó. Велиêі запаси З.р. є в РФ, Казахстані, Бразилії (34
млрд т), Канаді (26), Австралії (21), США (17), Індії (13),
ПАР (9), Швеції (4,5) і Франції (4). За проãнозами Римсь-
êоãо êлóбó (2000 р.) запаси З.р. бóдóть вичерпані на Землі
(в земній êорі, нооêларê) за настóпні 173 роêи.
Родовища З.р. промисловоãо значення пов’язані з ендо-

ãенною, еêзоãенною та метаморфоãенною серіями. Серед них
виділяють маãматичні, êарбонатні, сêарнові, вóлêаноãенні ãідр-
отермальні, вóлêаноãенно-осадові, êори вивітрювання, осадові, ме-
таморфоãенні. Маãматичні родовища представлені титаномаãен-
титовими та ільменіт-титаномаãнетитовими поêладами, яêі роз-
ташовані в Карелії (Пóдожãірсьêе), на Уралі (Качêанарсьêе, Гóс-
івãірсьêе, Першоóральсьêе та ін.), Гірсьêомó Алтаї (Харлівсьêе),
Східних Саянах (Лисаêівсьêе, Крóчинівсьêе, Мало-Таãóльсьêе),
ó США (Теãавóс), Норвеãії (Телнес), Швеції (Таберã). Вміщóюч-
ими породами є олівін, піроêсен, амфіболи, плаãіоêлаз, серпентин та
інші. Заляãають родовища на величезних площах ó виãляді ла-
êолітів. Карбонатитові родовища перовсьêіт-титаномаãнетитові
та апатит-маãнетитові поêлади розміщені в лóжно-óльтраоснов-
них інтрóзивах центральноãо типó, відомі на Балтійсьêомó щиті
(Африêанда, Ковдор), Сибірсьêій платформі (Гóлинсьêий масив),
Африêансьêій платформі (Сóêóлó, Уãанда; Дорова, Зімбабве; Лю-
леêоп, ПАР). З.р. зосереджені переважно в центральній частині
інтрóзивів із значним розвитêом êарбонатитів з вмістом
апатит-форстеритових, флоãопіт-форстератових, апатит-êальци-
тових і êальцитових óтвореннях по óльтраосновних породах. Зал-
ізорóдні тіла в таêих масивах являють собою в основномó
апатит-форстеритові породи з сильним вêрапленням, жилами та
прожилêами маãнетитó, нерівномірним вêрапленням пірохлорó і
баделеїтó. Сêарнові родовища сêарново-маãнетитових поêладів
широêо розповсюджені на Уралі (Висоêоãірсьêе, Горобла-
ãодатсьêе та ін.), в Кóстанайсьêій обл. Казахстанó (Сарбайсьêе,

Соêолівсьêе, Качарсьêе та ін.), Зах. Сибірó (Таштаãольсьêе, Аба-
êансьêе, Тейсьêе та ін.), на Кавêазі (Дашêесансьêе), в США (Ай-
рон-Спрінãс, Адирондаê та ін.), Центральній Європі (Рóдні ãори),
Італії, Болãарії, Рóмóнії, Японії, Китаї та інших державах. Родови-
ща пов’язані з плаãіоґранітами, похідних базальтової маãми ран-
ньої стадії ãеосинêлінальноãо розвитêó. Головним залізорóдним
мінералом є маãнетит, в оêремих випадêах — ãематит ó виãляді
залізноãо блисêó. У сêладі рóдних метасоматитів берóть óчасть еп-
ідот, аêтиноліт, ґранати, піроêсени, хлорити, цеоліти, êальцит,
êварц. Вóлêаноãенні ãідротермальні родовища параãенетично
пов’язані з трапами, відомі на Сибірсьêій платформі (Коршóнівс-
ьêе, Рóдноãірсьêе, Нерюндінсьêе та Таãорсьêе). Рóди представ-
лені зонами вêрапленості в метасоматитах, жильними тілами та
платоподібними поêладами метасоматичноãо зміщення êарбо-
натних порід. Роль еêранів при óтворенні пластоподібних поêла-
дів ãрають пласти арãілітів, тонêозернистих вапняêів і трапових
сіллів. Рóдотвірний маãнетит завжди вміщóє ізоморфнó домішêó
маãнію і відноситься до різновидó маãномаãнетитó. Виділяються
штоêо-, лінзо-, пласто- і стовпоподібні метасоматичні рóдні тіла
та êрóтоспадаючі жили сóцільноãо маãнетитó. Вóлêаноãенно-оса-
дові родовища представлені Західним Каражалом ó Центрально-
мó Казахстані, Холзóнсьêим ó Гірсьêомó Алтаї, Терсинсьêою
ãрóпою ó Кóзнецьêомó Алтаї, Лан і Діль ó ФРН, Гора Джебілеã та
Мешері Абделазіс ó Алжирі. Розміщені в синêлінальних зонах ев-
ãеосинêлінальних формацій. Рóдні пласти та лінзи деформовані
сêладчастими і розривними дислоêаціями разом з вмісною тов-
щею. Рóди представлені ãематитом, рідше маãнетитом і сидери-
том. В них зóстрічаються сóльфіди, хлорит, êварц та інші нерóдні
мінерали. Промислове значення родовищ цієї ãрóпи невелиêе. Ро-
довища вивітрювання представлені ґетит-ãідроґетитовими
(бóрозалізняêовими), мартит-ãідроґетитовими зонами оêис-
нення родовищ сидеритових і сêарно-маãнетитових рóд, а таêож
óльтраосновних порід. Утворення зон оêиснення пов’язано з епоха-
ми давньоãо та сóчасноãо вивітрювання. З.р. вміщóють домішêи
хромó, ніêелю та êобальтó і належать до природно леãованих óтво-
рень. Поêлади таêих рóд представлені Єлізаветсьêим та Сєровсь-
êим на Північномó Уралі, Аêермансьêим, Ново-Київсьêим, Но-
во-Петропавлівсьêим та іншими родовищами на Південномó
Уралі, Малêінсьêим на Північномó Кавêазі, а таêож ó еêвато-
ріальних областях — на Кóбі, Гавайсьêих островах, ó Ґвінеї, Філ-
іппінах, Ґвіані та Сóрінамі. Осадові морсьêі родовища ó виãляді
сидеритових (ó зоні оêиснення бóрозалізняêових) пластових поê-
ладів ó морсьêих териãенно-êарбонатних відêладеннях відомі на
західномó схилі Південноãо Уралó в давньомó ядрі ãерцинсьêоãо
антиêлінорію. Вони заляãають ó протерозойсьêих сланцево-êар-
бонатних відêладеннях. Найбільшими з них є Баêальсьêі, а та-
êож дрібні родовища в Комарово-Зиãзаãінсьêомó і Катав-Іванів-
сьêомó районах. Баêальсьêа ãрóпа нараховóє понад 200 рóдних
тіл ó виãляді пласто-, лінзо- та ãніздоóтворених поêладів і рóдних
жил. Геосинêлінальні морсьêі ãематитові родовища в
териãенно-êарбонатних відêладах відомі ó Анãаро-Пітсьêомó
залізорóдномó басейні, в США (Клінтон ó Апалачах), Африці
(Бафінã-Баêайсьêий басейн в Малі) та Півн. Австралії. Платфор-
мні морсьêі родовища сидерит-лепто-хлорит-ãідроãематитових
бобово-оолітових рóд в êарбонатно-териãенових відêладах пред-
ставлені Керченсьêим, Аятсьêим і Західно-Сибірсьêим ба-
сейнами, а таêож Лотаринãсьêим басейном мінетових (дрібно-
олітових) рóд на території Франції, ФРН, Бельãії та Люêсембóрãó.
Значно розвинóті вони і в Китаї. Осадові êонтинентальні родо-
вища ãідроґетитових бобово-оолітових озерно-болотистих поê-
ладів представлені велиêою êільêістю дрібних відêладів ó Тóльсь-
êомó та Липецьêомó районах, ó верхів’ї річоê Вятêа, Кама, Сисо-
ла; в північній частині Рóсьêої платформи. Рóди хараêтеризóють-
ся низьêим вмістом заліза (30-35%). Поêлади витяãнóті на десят-
êи êілометрів óздовж рóсла палеорічоê, представлені основними
рóсловими відêладами — лінзовидними, овальними та непра-
вильної форми заплавними поêладами, що сóпроводжóють їх.
Сьоãодні родовища таêої формації втратили промислове значен-
ня. Метаморфоãенні родовища вêлючають поêлади залізистих
êварцитів і баãатих метаморфічних рóд давніх формацій. Залізисті
êварцити притаманні тільêи доêембрійсьêим сêладчастим облас-
тям. Їх родовища заляãають ó метаморфізованих осадових êомп-
леêсах ãеосинêліналей êристалічних щитів, сêладчастих фóнда-
ментів давніх платформ, в ядрах антиêліноріїв більш молодих
сêладчастих областей. Вони є переважно морсьêими хемоãенни-
ми осадами і досить чітêо відоêремлені серед териãенних і вóлêа-
ноãенно-осадових вміщóючих êомплеêсів.
Для виробництва чавóнó виêористовóють залізні рóди з вмі-

стом заліза понад 50%, а таêож шêідливих домішоê: сірêи — мен-
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ше 0,3%; фосфорó — менше 0,2%; цинêó, свинцю, арсенó та міді —
менше 0,1% êожноãо. Для виведення шêідливих домішоê при
плавці металó виêористовóють флюсові вапняêи. При цьомó êо-

ефіцієнт основності  доменної шихти по-

винен бóти близьêо чи понад 1, а êремнієвий модóль 

— понад 1,8…3. Томó присóтність ó рóді êарбонатів êальцію та
маãнію бажана, а надлишоê êремнеземó шêідливий.
В Уêраїні, яêа займає одне з провідних ó світі місць за

запасами та видобóтêом  З.р., вони зосереджені в Кривор-
ізьêомó та Керченсьêомó залізорóдних басейнах, Кри-
ворізьêо-Кременчóцьêій, Білозерсьêо-Оріхівсьêій, Оде-
сьêо-Білоцерêівсьêій металоãенічних зонах, Приазовсь-
êій та Придніпровсьêій металоãенічних областях  (сóмар-
но розвідані запаси  40,1 млрд т, проãнозні — 30,4 млрд т,
потенційні — 133,5 млрд т). З 73 відомих родовищ в êінці
ХХ ст. еêсплóатóється 23. А.Ю.Дриженêо.
ЗАЛІЗНА РУДА БАГАТА — залізна рóда, вміст заліза в
яêих понад 57%, а êремнеземó менше 8…10%, сірêи та фос-
форó менше 0,15%. Являє собою продóêт природноãо зба-
ãачення залізистих êварцитів, óтворених за рахóноê вилó-
ãовóвання êварцó та розêладання силіêатів при процесах
давньоãо вивітрювання або метаморфізмó. Виділяють два
ãоловних морфолоãічних типи поêладів З.р.б.: площино-
подібні та лінійні. П л о щ и н о п о д і б н і заляãають на ãо-
ловах êрóтопадаючих пластів залізистих êварцитів ó виã-
ляді значних по площі з êишенеподібною підошвою і відн-
осяться до типових êір вивітрювання. Л і н і й н і  поêлади
являють собою падаючі в ãлибинó êлиноподібні рóдні тіла
баãатих рóд ó зонах розломів, тріщинóватості, дроблення,
зãинів ó процесі метаморфізмó. Рóди хараêтеризóються ви-
соêим вмістом заліза (54…69%) і низьêим вмістом сірêи та
фосфорó. Найбільш хараêтерним приêладом метамор-
фічних родовищ баãатих рóд можóть бóти Першотравневе
та Жовтоводсьêе в північній частині Кривбасó. Баãаті зал-
ізні рóди йдóть на виплавêó сталі в мартенівсьêомó, бесе-
мерівсьêомó або êонвертерномó виробництві, оминаючи
доменний процес. Найбільш баãаті рóди з вмістом заліза
понад 68%, з малим вмістом êремнеземó (менше 0,01%) і
всіх інших домішоê (менше 3,3%) виêористовóють для ви-
ãотовлення металізованих êотóнів, яêі перероблюють на
сталь елеêтроплавêою. А.Ю.Дриженêо.
ЗАЛІЗНА РУДА РЯДОВА — залізна рóда, не підãотовлена
за певною êрóпністю до виêористання ó металóрãійній пе-
реробці. Протилежне — залізна рóда сортована.
ЗАЛІЗНА РУДА СОРТОВАНА — залізна рóда, підãо-
товлена за певною êрóпністю до виêористання ó мета-
лóрãійній переробці. Протилежне — залізна рóда рядова.
ЗАЛІЗНЯК,  -ó, ч. * р. железняê, а. iron ore, н. Eisenerz n 
— заãальна назва оêсидів заліза. 
Розрізняють: залізняê блисêóчий (блисê залізний); залізняê бó-

рий (1. природна прихованоêристалічна сóміш, яêа сêладається з
ґетитó, лімонітó, ãідрооêсидів êремнеземó і ãлинистих мінералів;
2. лімоніт); залізняê бóрий шлаêоподібний (стильпносидерит —
різновид лімонітó, яêий містить êільêа процентів Р2О5); залізняê
вохристий червоний (сóміш ãематитó з лімонітом); залізняê вóã-
листий (сóміш сидеритó з вóãіллям і ãлиною); залізняê ãлинистий
бóрий (вохристий ãематит, часто змішаний з ãлиною); залізняê
ãлинистий червоний (ãлина в сóміші з лімонітом, ãематитом або
сидеритом); залізняê жовтий (лімоніт); залізняê маãнітний (за-
старіла назва маãнетитó); залізняê маãнітний титановий (тита-
номаãнетит); залізняê маãнітний шлаêовий (титаномаãнетит);
залізняê смолистий (стильпносидерит); залізняê титанистий (за-
старіла назва ільменітó); залізняê титанистий оêтаедричний (за-

старіла назва титаномаãнетитó); залізняê хромистий (застаріла
назва хромітó); залізняê червоний (ãематит ó виãляді щільних
аґреґатів); залізняê червоний оолітовий (тонêоêристалічний ãе-
матит ó виãляді оолітів); залізняê чорний (застаріла назва псило-
меланó); залізняê шпатовий (частêово лімонітизований сидерит).
Найбільш поширеними є бóрий, маãнітний і червоний З.
ЗАЛІЗО,  -а, с. * р. железо, а. iron, н. Eisen n  — 1) хім-
ічний елемент. Символ Fe, ат.н. 26, ат.м. 55,847. Срібля-
сто-сірий, пластичний і êовêий метал. Леãêо оêиснюєть-
ся óтворюючи оêсиди. Елеêтропровідний. Тв. за Бріне-
ллем 350-450 МПа; модóль Юнãа 190 210х103 МПа; модóль
зсóвó 8,4х10-3 МПа; êоротêочасна міцність на розрив
170-210 МПа, межа теêóчості 100 МПа; óдарна в'язêість
300 МПа; сер. питома теплоємність (273-1273 К) 640,57
Дж/êã·К; ãóстина 7,84. На повітрі оêиснюється, поêри-
ваючись іржею FeO·nH2O. За вмістом ó земній êорі (4,65%)
З. займає 4-е місце. Серед ін. породоóтворюючих еле-
ментів має маêс. ат. ваãó. З. — поширений елемент метео-
ритної речовини: в êам. метеоритах міститься 25, а в залі-
зних 90,85 мас.% Fe. Космічна поширеність З. близьêа до
йоãо вмістó в фотосфері Сонця — 627 ã/т. Середньопла-
нетна частêа З. в речовині Землі велиêа — 38,8%. Найбід-
ніша на З. поверхня Землі. Розповсюдженість З. в ã.п. (%
за масою): óльтраосновні — 9,85; основні —   8,56; середні
— 5,85; êислі — 2,70; лóжні — 3,60; осадові — 3,33. Відомо
понад 300 мінералів, що містять З.: оêсиди, сóльфіди, силіê-
ати, фосфати, êарбонати та ін. Найважливіші мінерали З.:
ãематит Fe2O3 (70% Fe), маãнетит Fe2O4 (72,4% Fe), ґе-
тит FeOOH (62,9% Fe), лепідоêроêіт FeO(OH) (62,9%
Fe), лімоніт — сóміш ãідрооêсидів Fe з SiO2 та ін. речовина-
ми (40-62% Fe), сидерит FeCO3 (48,2% Fe), ільменіт
FeTiO3 (36,8% Fe), шамозит (34-42% FeO), вівіаніт (43,0%
FeO), сêородит (34,6% Fe2О3), ярозит (47,9% Fe2О3) та ін.
Залізовóãлецеві сплави — основа êонстрóêц. матеріалів,
що застосовóються ó всіх ãалóзях пром-сті.

2) Частина назви рядó мінералів. Розрізняють: залізо бал-
êове (êамасит); залізо-берлініт (штóчний мінерал сêладó
Fe(PO4)); залізо блисêóче (шрейберзит); залізо волоêнисте (ãóм-
больдтин — водний оêсалат заліза); залізо-епсилон (ε-залізо); за-
лізо земне (залізо телóричне); залізо êолоїдальне сірчисте
(ãідротроїліт — тонêодисперсний моносóльфід заліза з адсорбо-
ваною водою); залізо êосмічне (залізо метеоритне); залізо метео-
ритне (залізо, яêе знаходиться в метеоритах; звичайно містить
4-27 % Ni); залізо метеорне (залізо метеоритне); залізо арсенисте
(льолінґіт); залізо натічне (сóміш арсенатів, ã. ч. сêородитó з піт-
ицитом); залізо-ніêель (аварóїт); залізо-ніêель самородне (ава-
рóїт); залізо оêтаедричне (бідне на ніêель метеоритне залізо, яêе
входить до сêладó метеоритів); залізо паласове (êам'яно-залі-
зний метеорит, знайдений на ã.Темір (між Красноярсьêом і
Мінóсінсьêом) і описаний Палласом); залізо платинисте (сóмні-
вний різновид самородноãо заліза, яêий містить платинó); залізо
рóбінове (лепідоêроêіт); залізо сірчане êолоїдне (ãідротроїліт);
залізо сірчисте (пірит); залізо стрічêове (теніт — метеоритне
ніêель-залізо з вмістом Ni до 48%); залізо телóричне (самородне
залізо земноãо походження; сêлад і властивості змінюються від
феритó — (Fe, Ni) до аварóїтó — (Ni, Fe)); залізо-фосфор наті-
чний (діадохіт — водний основний фосфат-сóльфат заліза); зал-
ізо фосфорноêисле (вівіаніт); залізо хлористе (лоренсит); залізо
хлорне (молізит); α-залізо (α-ферит); γ-залізо (γ-ферит); δ-залізо
(поліморфна модифіêація чистоãо заліза, стійêа вище 14010С);
ε-залізо (нестійêа поліморфна модифіêація заліза, яêа óтво-
рюється під óдарним тисêом, більшим ніж 130 êбар; виявлена ó
метеоритах).
ЗАЛІЗОВЕЦЬ,  -вцю, ч. * р. железняê, а. iron ore, н. Eisen-
erz n  — стара óêр. назва залізняêó. Розрізняють: залізовець
бóрий (стара óêр. назва залізняêó бóроãо); залізовець маãнітний
(стара óêр. назва маãнетитó); залізовець червоний (стара óêр.
назва щільних аґреґатів ãематитó).









+
+

322 OAlSiO
MgOСaO










32

2

OAl
SiO



ЗАЛ — ЗАЛ 410

ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧ,  -а, ч. * р. железоотделитель, а.
iron separator, н. Eisenabscheider m  — апарат для вилóчен-
ня феромаãнітних предметів з вóãілля та інших сипóчих
матеріалів. Випóсêаються: — елеêтромаãнітні шêіви, яêі
встановлюють ó виãляді приводноãо барабана  êонвеєра
стрічêовоãо; — елеêтромаãнітні барабани, яêі встановлю-
ють на перепадах технолоãічноãо потоêó (не є êонст-
рóêтивним вóзлом êонвеєра); — підвісні елеêтромаãнітні
сепаратори, яêі підвішóють над стрічêовим êонвеєром; —
підвісні саморозвантажні елеêтромаãнітні сепаратори,
яêі, на відмінó від попередніх, мають безêінечнó стрічêó
для розвантаження вилóчених металевих предметів. 
ЗАЛІЗОКВІТ,  -ó, ч. * р. цветы железные, а. iron flowers, н.
Eisenblumen f pl  — те саме, що êвіти залізні.
ЗАЛІЗО-МАНГАНОВІ КОНКРЕЦІЇ,  -…-их, -ій, мн. * р.
железо-марãанцевые êонреции, а. iron-manganese concretions,
н. Eisenmangankonkretionen f pl  — аóтиãенні мінеральні
стрóêтóри ãідрооêсидів заліза і манãанó з вêлюченням ін.
елементів на дні озер, морів і оêеанів. Найбільше поширені
в пелаãічних р-нах Світовоãо оê. Уперше вивчені анãл. еê-
спедицією на сóдні “Челленджер" в 1872-76 рр. Глибоêо-
водні З.-м.ê. заляãають перев. на поверхні дна або ó верх.
шарах четвертинних осадів ó виãляді моношарó, співпада-
ючи з ареалами ãранично низьêих швидêостей осадона-
êопичення. Продóêтивність вимірюється від 1 êã/м2 до
50-70 êã/м2. 
При висоêих êонцент-
раціях óтворюють ха-
раêтерні “брóêівêи".
За морфолоãічними
ознаêами виділяют-
ься власне êонêреції,
брилові та плитопод-
ібні óтворення і êірêи
на поверхні порід.
Конêреції мають елі-
псо-, êóле-, êорже-
виднó, плитчастó, ãро-
ноподібнó формó.
Розміри З.-м.ê. êоли-
ваються від частоê мм
(міêроêонêреції) до м,
в сер. становлячи 3-4 см. Яê правило, êонêреція сêладаєть-
ся з ядра і рóдної оболонêи. Ядра — óламêи різноманітних
порід, орãаноãенні залишêи, мінеральні зерна. Тв. 1-4.
Гóстина сóхих З.-м.ê. 1,6-2,7. Мінерали заліза пред-
ставлені ãідроãематитом, ãідроґетитом, ãематитом, фе-
роêсиãітом, лепідоêроêітом, мінерали марãанцю — верна-
дитом, тодороêітом, бернеситом, рансьєїтом, êриптоме-
ланом, браóнітом, вóдрафітом, піролюзитом, рамсделітом,
неóтитом. Серед ãлинистих мінералів переважають монмо-
рилоніт і нонтроніт. Класичний матеріал містить óламêи
вóлêанічноãо сêла, êварцó, польовоãо шпатó, апатитó то-
що. З.-м.ê. містять: Mn — 16,02%; Fe 15,55%, Si — 8,6%,
інші елементи в межах 2 і менше %. З.-м.ê. — перспеêтив-
на рóдна сировина. Син. — залізо-марãанцеві êонêреції
(заст.).
ЗАЛІЗОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -сті, ж. * р.
железорóдная промышленность, а. iron ore industry, н. Eisen-
erzindustrie f  — ãалóзь ãірничої промисловості, підприєм-
ства яêої видобóвають залізнó рóдó і попередньо обробля-
ють її — подрібненням, сортóванням, збаãаченням, óсеред-
ненням, оêóсêóванням êонцентратó і дрібної фраêції рóди

шляхом аґломерації або ãрóдêóвання. Продóêція ãалóзі —
підãотовлена залізорóдна сировина для виплавêи чавóнó
(сортова залізна рóда, аґломерат, êотóни (оêатиші)). Крім
тоãо, металóрãійним заводам постачається залізорóдний
êонцентрат та подрібнена рóда для виробництва аґломе-
ратó, а таêож êóсêова залізна рóда з висоêим вмістом ме-
талó (56-64%) й незначною êільêістю шêідливих домішоê
для виêористання в сталеплавильномó виробництві. 
Перші відомі розробêи залізної рóди на території Уêраї-

ни належать до VIII-VII ст. до н.е. (Півн. Причорно-
мор’я). Добóвання залізних болотних та озерних рóд поча-
лося за часів Київсьêої Уêраїни-Рóси на Поліссі та в Зах.
Уêраїні. В широêих масштабах промислове добóвання рó-
ди розпочалося з дрóãої половини ХІХ ст. Сьоãодні в Уê-
раїні основним районом залізорóдної промисловості є Кри-
ворізьêий залізорóдний басейн, яêий дає понад 90 % видо-
бóтêó залізної рóди. Важливими ãірничо-промисловими
районами є Кременчóцьêий залізорóдний р-н (Полтавсьêа
обл., Дніпровсьêий ГЗК), Білозерсьêий залізорóдний р-н
(Запорізьêа обл., Запорізьêий ЗРК) та Керченсьêий заліз-
орóдний басейн. Для добóвання залізистих êварцитів Горі-
шньоплавнинсьêоãо родовища створено Полтавсьêий
ГЗК. У Кривбасі діє бл. 20 шахт потóжністю від 300 т до
3,5 млн т на ріê. 
У межах Кривбасó створені найбільші ãірничо-збаãа-

чóвальні êомбінати в Уêраїні — Новоêриворізьêий, Цент-
ральний, Південний, Північний, Інãóлецьêий. В басейні
освоювалися в основномó баãаті рóди. З введенням ó дію в
1955 р. Південноãо ГЗК в Кривбасі розпочалося добóван-
ня відêритим способом залізистих êварцитів з настóпним
їх збаãаченням на êонцентрат з вмістом заліза 62-66%. Ви-
добóтоê товарної залізної рóди сêладав, млн т: ó 1990 р. —
104,5; 1991 — 85,2; 1992 — 75,6; 1993 — 65,3; 1994 — 51,1;
1995 — 50,4; 1996 — 47,5; 1997 — 53,4; 1998 — 51,3; 1999 —
47,9; 2000 — 56,3; 2001 — 55,3; 2002 — 59,4; 2003 — 62,9.  
Світовий видобóтоê залізних рóд ó 2001 р. сêлав 931

млн т. Найбільші продóценти: Бразилія, Австралія,
Китай, Росія, Індія, Уêраїна. Світові потоêи
імпортó-еêспортó залізних рóд на початêó ХХІ ст.
знаходяться на рівні 475 млн т. Див. ãірничорóдна підãалóзь
Уêраїни. А.Ю.Дриженêо.
ЗАЛІЗОРУДНИЙ (МАРГАНЦЕВОРУДНИЙ І Т.П.)
КОНЦЕНТРАТ,  -оãо (-оãо), -ó, ч. * р. железорóдный (мар-
ãанцеворóдный и т.п.) êонцентрат, а. iron ore (manganese ore
etc.) concentrate, н. Eisenerz– (Manganerz- usw.) Konzentrat n,
Eisenerzkonzentrat n  — êонцентрат, одержаний шляхом
збаãачення залізних рóд. Розрізняють маãнетитовий, ãема-
титовий, лімонітовий, сидеритовий та ін. З.ê. В залеж-
ності від яêості та призначення розрізняють З.ê. первин-
ний, висоêої чистоти, аґломераційний, доменний, офлю-
сований, залізорóдні оêатêи (êотóни).
ЗАЛІЗО САМОРОДНЕ,  -а, -оãо, с. * р. железо  самород-
ное, а. native iron, н. gediegenes Eisen n  — мінерал êласó са-
мородних елементів, Fe. Розрізняють земне (телóричне) і
êосмоãенне (метеоритне) З.с. У телóричномó залізі вміст
Ni не вище за 2,9%, тоді яê в метеоритномó (êамаситі) —
6,4%. Для останньоãо хараêтерний таêож підвищений
вміст ãазів (Н2, СО, СО2). Обидва різновиди З.с. представ-
лені модифіêацією альфа-Fe, стійêою при нормальній
т-рі. Домішêи Co, Mn, Cu, C, P,S, As, Si пов'язані з ме-
ханіч. вêлюченнями. Колір З.с. сталево-сірий, блисê мета-
лічний, спайність по êóбó. Тв. 4-5. Гóстина 7,0-7,8. Ковêе,
феромаãнітне. З.с. — рідêісний мінерал. 

Залізо-манãанові êонêреції на дні 
Тихоãо оêеанó.
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ЗАЛОМЛЕНИХ ХВИЛЬ МЕТОД,  -…, -ó, ч. * р. прелом-
ленных волн метод, а. refraction shooting; н. Refraktionsverfah-
ren n, Refraktionsmethode f  — метод сейсмічної розвідêи, що
базóється на реєстрації хвиль, яêі заломлюються в земній
êорі в шарах, що хараêтеризóються підвищеною швидêі-
стю поширення сейсмічних хвиль, і проходять в них значнó
частинó шляхó. Збóдження сейсміч. êоливань ведеться на
поверхні або в свердловинах і шóрфах вибóхами ВР або
невибóховими джерелами сейсмічних êоливань. Залом-
лені хвилі реєстрóють на поверхні стандартними і спеціа-
лізов. сейсморозвідóвальними станціями. З.х.м. застосо-
вóється при реãіональних дослідженнях бóдови земної êо-
ри (вивчення рельєфó поверхні êристаліч. фóндаментó,
стрóêтóри осадової товщі) на ãлиб. до 10-20 êм, трасóванні
теêтоніч. порóшень, а таêож при інж.-ãеол. дослідженнях.
ЗАЛЯГАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -…, с. * р. залеãание
ãорных пород, а. bedding, position, occurrence of rock; н. Lage-
rung f der Gesteine n pl,  Schichtenlagerung f  — форма і про-
сторове розміщення ãірсьêих порід. Первинне (непорóше-
не) заляãання ãірсьêих порід для осадових і більшості мета-
морфічних порід бóває ãоризонтальним (ó формі верств або
лінз), для маãматичних ãлибинних порід — ó формі ба-
толітів, датолітів, штоêів, дайоê. Виливні маãматичні ãі-
рничі породи óтворюють поêриви, потоêи, êóполи. За
розміщенням верств розрізняють óзãоджене й неóзãодже-
не заляãання. Див. таêож реãресивне заляãання.
ЗАЛЯГАННЯ РОДОВИЩА (ПЛАСТА),  -…, с. * р. зале-
ãание месторождения (пласта), а. deposit (seam) bedding, н.
Lagerung f der Lagerstätte f (des Flözes n)  — хараêтер заля-
ãання ãірсьêих порід, яêоãо вони набóвають ó процесі своãо
формóвання і настóпних порóшень ó резóльтаті різнома-
нітних ãеолоãічних процесів (рóх земної êори, діяльність
льодовиêів та ін.).
ЗАЛЬБАНД,  -ó, ч. * р. зальбанд, а. vein wall,  vein selvage;
н. Sahlband n  — зона êонтаêтó мінеральної жили з боêови-
ми породами. 3. може бóти чітêим або “розмитим”. В ос-
танньомó випадêó вміст цінних êомпонентів в 3. може до-
сяãати пром. значення і залóчатися до еêсплóатації.
ЗАМАГАЗИНОВАНА РУДА,  -ої, -и, ж. * р. замаãазини-
рованная рóда, а. shrinkage ore, н. magaziniertes Erz n , Maga-
zinerz n  — рóда, наêопичена в очисній виробці в процесі її
неодноразовоãо відбивання. При розробці малопотóжних
родовищ З.р. слóжить робочою площадêою при бóрінні
шпóрів і оборці поêрівлі, а при недостатньо тривêих боêо-
вих породах — і для підтримêи їх.
ЗАМИКАННЯ СКЛАДКИ,  -…, с.  — Див. периêліналь.
ЗАМІЩЕННЯ,  -…, с. * р. замещение, а. replacement, substi-
tution, н. Ersetzung f, Ersatz m  — фізиêо-хімічний процес,
при яêомó на місці одноãо мінералó чи аґреґатó óтворюєть-
ся інший мінерал чи аґреґат з іншим хімічним сêладом.
ЗАМІЩЕННЯ З ПЕРЕВІДКЛАДАННЯМ,  -…, с. * р. за-
мещение с переотложением, а. substitution with redeposition,
н. Verdrängung f mit Umlagerung f  — метасоматичне за-
міщення, êоли об’єм новоóтворень більший, ніж мінералó,
яêий заміщóється; новоóтворення наростають на цей мін-
ерал, заповнюючи вільний простір або витісняючи оточó-
ючі мінерали.
ЗАМІЩЕННЯ МЕТАСОМАТИЧНЕ,  -…, с. * р. замещение
метасоматичесêое, а. metasomatic replacement н. metasoma-
tische Ersetzung f  — те саме, що метасоматоз.
ЗАМОК,  -а, ч. * р. замоê; а. lock, joint; н. Schloß n, Verschluß
m   — 1) Пристрій для фіêсації, напр., циліндра насоса
вставноãо в насосно-êомпресорних трóбах. 

2) Замоê êанатний — при-
стрій для приєднання êана-
та до бóровоãо снаряда. Ка-
натні замêи поділяють на
прості та вільнообертові.
ЗАМОК СКЛАДКИ,  -а, -…,
ч. * р. замоê сêладêи, а. hinge
of fold, н. Faltenschloss n, Fal-
tenknie n, Faltenscheitel m, Faltenscharnier n  — зона переходó
одноãо êрила сêладêи в інше; відповідає місцю заãальноãо
переãинó шарів ó верхній частині антиêлиналі чи в нижній
частині синêлиналі.
ЗАМОК СТОЯКА ТЕРТЯ,  -а, -…, ч. * р. замоê стойêи
трения, а. friction prop lock, н. Reibungsstempelschloss n  —
пристрій для фіêсації висóвної частини стояêа при вста-
новленні êріплення та створенні робочоãо опорó стояêа за
рахóноê розвантаження від тисêó при витяãóванні êріпле-
ння. Сêладається з êорпóсó, самозатяжноãо êлина, промі-
жних пластиноê, ãоризонтальноãо êлина, штиря і прóжи-
ни. При забиванні êлина відбóвається фіêсація висóвної
частини стояêа за рахóноê сили тертя в замêó. Опóсêання
висóвної частини стояêа відбóвається з постійним опо-
ром, створюваним силою тертя в замêó. Для витяãóвання
стояêа вибивається êлин і звільнюється її висóвна части-
на.
ЗАМОРОЖУВАННЯ ҐРУНТІВ (ПОРІД),  -…, с. * р. за-
мораживание почв (пород), а. freezing of ground, soil freezing;
н. Gefrieren  n des Gebirges n (des Gesteins n)  — спосіб про-
ведення ãірничих виробоê ó водоносних породах, при яêомó
на деяêій відстані від êонтóра виробêи бóрять низêó сверд-
ловин до водотривêих порід і обладнóють їх заморожóючи-
ми êолонêами, яêими цирêóлює холодоносій. При цьомó
óтворюється льодопорідна стінêа, що захищає виробêó на
час проведення від проривів води (пливóнів). Після заêі-
нчення проведення виробêи та заêріплення її постійним
водонепрониêним êріпленням дія З.ґ. припиняється.

3.ґ. набóло поширення завдяêи добре розвиненій на-
óê.-техн. базі. Метод відомий з 1837 р. яê “сибірсьêий
спосіб”, описаний А.Шренêом. Велиêе поширення 3.ґ.
отримало, êрім Росії, таêож ó Польщі (за йоãо допомоãою
спорóджено понад 35% шахтних стовбóрів). У Велиêо-
британії, Франції, Нідерландах з 1945 р. із застосóванням
З.ґ. пройдено по 5-10 стовбóрів сер. ãлиб. до 200 м, в Бель-
ãії 3.ґ. проводилося на ãлиб. 620 м. У Канаді на êалійномó
рóдниêó здійснена проходêа стовбóра ãлиб. 914 м; навêоло
стовбóра діаметром 4,88 м бóло пробóрено 27 заморожóю-
чих свердловин. Відстань між свердловинами становила 1,2
м. Для заморожóвання застосовóвалися низьêотемпера-
тóрні холодильні óстановêи сóмарною потóжністю до 3,5
МВт. 
ЗАМОРОЖУЮЧА КОЛОНКА,  -ої, -и, ж. * р. заморажи-
вающая êолонêа, а. freezing pipes, н. Gefrierrohrsäule f  —
система трóб живлення та заморожóвання, що опóсêають-
ся в свердловинó для виêонання робіт по заморожóванню
ãірсьêих порід. Сêладається з заморожóючої трóби, череви-
êа, ãоловêи, трóби живлення.
ЗАМОРОЖУЮЧА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, -и, ж. * р.
замораживающая сêважина, а. freezing well, н. Gefrierbohr-
loch n  — свердловина для заморожóвання ãірсьêих порід. Ді-
аметр 3.c. при ãлиб. до 400 м становить 150-200 мм, при
500-700 м — 200-250 мм. Глибина 3.с. визначається на-
явністю водоóпорó або потóжністю водоносних порід. Для
бóріння 3.с. застосовóють óстановêи óдарноãо (óдар-

Рис. Замоê сêладêи
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но-êанатні і óдарно-штанãові) і обертальноãо (роторні і
тóрбінні) принципó дії. 3.с. обладнóють заморожóючою êо-
лонêою. 
ЗАМОРОЖУЮЧА СТАНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. заморажи-
вающая станция, а. freezing plant, н. Gefrierkeller m, Kältesta-
tion f  — êомплеêс холодильних машин, що сêладається з
êомпресора, êонденсатора, випарниêа і допоміжної апара-
тóри. З.с. призначена для виробництва холодó, необхідн-
оãо для заморожóвання порід при проведенні виробоê. 3.с.
розрізняють: за способом отримання холодó — êомпре-
сорні і абсорбційні; за типом холодоаґента — аміачні,
фреонові, повітряні; за температóрним режимом впливó
— звичайні (до -25 °С ) і низьêотемператóрні (до -50 °С)
для ãлибоêоãо заморожóвання. 3.с. бóвають стаціонар-
ними і пересóвними. 
ЗАМУЛЮВАННЯ, ЗАМУЛЕННЯ,  -…, с. * р. заилива-
ние, а. silting, flushing, slushing, н. Verschlammen n  — дія і
спосіб попередження та ãасіння ендоãенних пожеж шля-
хом подачі в ãірничі виробêи по заздалеãідь пробóрених
свердловинах замóлювальної пóльпи. Для приãотóвання ос-
танньої, яê правило, виêористовóють місцеві матеріали
(ãлинó, сóãлинêи, пісоê, попіл). Оптимальний сêлад мóлó:
бл. 55% ãлинистих і пилових фраêцій, бл. 25% дрібних
піщаних і пилових і бл. 20% піщаних з частинêами від 5
мê до 2 мм. Переваãи 3. в ãасінні пожеж рóдниêових ó пор-
івнянні з методом ізоляції діляноê, що ãорять: менша не-
безпеêа рецидивів пожежі, можливість виêонання 3. в
менш достóпних місцях. Недоліêи: втрата виробоê в зоні
замóлення, обводнення виробоê. 
ЗАМУЛЮВАННЯ СВЕРДЛОВИН,  -…, с. * р. заиливание
сêважин; а. well silting; н. Zuschlämmung f von Bohrhlöchern n
pl; Verschlämmen n von Bohrhlöchern n pl; Kolmatation f von
Bohrlöchern n pl  — наêопичення частиноê ãірсьêої породи ó
свердловині внаслідоê винесення їх із продóêтивноãо чи во-
доносноãо ãоризонтó. Спостеріãається при спорóдженні і
еêсплóатації водозабірних, ãідроãеолоãічних, а таêож на-
фтових свердловин, êоли ãідростатичний тисê ó продóê-
тивномó чи водоносномó ãоризонті вищий від тисêó стовпа
промивальної рідини чи води ó свердловині (чим більша рі-
зниця тисêів, тим інтенсивніше розвивається процес).
ЗАНДРИ,  * р. зандры, а. outwash, outwash plain;  н. Sander
m pl  — хвилясті рівнини, óтворені піщаними відêладами і
ãальêою льодовиêовоãо, алювіальноãо і прибереж-
но-морсьêоãо походження. Зоêрема формóвалися біля
давніх льодовиêів потоêами талих вод. Поширені на
Сх.-Європейсьêій рівнині. В Уêраїні є на Поліссі
(Прип’ятсьêе, Мещерсьêе та ін.).
ЗАПАДИНИ,  -ин, мн. * р. впадины, а. hollows, cavities, ba-
sins, depressions; н. Senkungen f pl, Einsenkungen f pl, Höhlun-
gen f pl, Aushöhlungen f pl, Becken n, Wanne f, Vertiefung f  —
зниження земної поверхні в межах сóші, а таêож дна оêе-
анів та морів. За походженням бóвають теêтонічні (більша
частина), дефляційні та ін. Хараêтерні для областей з
аридним êліматом. В Уêраїні найбільшою є Дніпровс-
ьêо-Донецьêа западина.

ЗАПАЛ,  -а, ч. * р. запал, взрыватель, а. detonating fuse, н.
Zünder m  — пристрій для ініціації ВР. Збóдження первин-
ноãо ініціатора здійснюється за допомоãою êапсóля-запа-
лювача óдарної або наêольної дії. 
ЗАПАЛЕННЯ,  -…, с.  — Див. займання.
ЗАПАЛЮВАЛЬНА ТРУБКА,  -ої, -и, ж.  — Див. êап-
сóль-детонатор.
ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ҐНІТ (ТЛІЮЧИЙ),  -оãо, -а, (-оãо),
ч. * р. зажиãательный фитиль (тлеющий), а. igniting (smoul-
dering) fuse, н. Zündschnurlunte f  — пóчоê льняних або ба-
вовняних нитоê для запалювання воãнепровідноãо шнóрó.
З.ґ. просочений розчином êалієвої селітри, нитêи ó ньомó
поміщені ó зовнішню оболонêó з бавовняної êрóченої
нитêи. Діаметр ґнотó 6-8 мм.
ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ПАТРОН,  -оãо, -а, ч. — Див. пат-
рон.
ЗАПАС ПЛАСТА ПРУЖНИЙ,  -ó, -…, -оãо, ч. * р. óпрóãий
запас пласта; а. reservoir elastic reserve; н. Federschichtenvor-
rat m  — об’єм рiдини (нафти, води), яêий можна видобó-
ти з пласта за рахóноê сил прóжностi.
ЗАПАСИ ВИРОБНИЧІ,  -ів, -их, мн. * р. запасы произ-
водственные, а. workable reserves, commercial reserves; н.
abbauwürdige Vorräte m pl  — продóêція виробничо-техні-
чноãо призначення, що знаходиться на ãірничих підприєм-
ствах, і встóпила в сферó виробництва, але ще не виêо-
ристовóється безпосередньо в процесі виробництва. Под-
іляються на поточні і страхові (ãарантійні і резервні).
ЗАПАСИ ЗАКОНСЕРВОВАНІ,  -ів, -их, мн. * р. запасы
заêонсервированные, а. unused reserves, н. konserviere Reser-
ven f pl  — запаси êорисної êопалини, відпрацювання яêих
не виêонóється або неможливе й потребóє витрат, не пе-
редбачених проеêтом.  
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -ів, -их, -…, мн. * р.
запасы полезных исêопаемых, а. reserves of minerals, reserves,
resources, н. Bodenschätzenvorräte m pl, Vorräte m pl an nutzba-
ren Mineralen  — êільêість êорисних êопалин земної êóлі,
оêремих êраїв, реãіонів, басейнів або родовищ, визначена
за даними ãеолоãічної розвідêи. 
За стóпенем розвіданості, вивченості яêості êорисної êо-

палини і ãірничо-ãеолоãічних óмов розробêи З.ê.ê. підрозді-
ляють на чотири êатеãорії — А, В, C1 і С2. Достовірність
визначення знижóється послідовно від êатеãорії А до С2.
Катеãорія А — запаси, яêі розвідано детально, що за-

безпечóє повне виявлення óмов заляãання, форми і бóдо-
ви тіл êорисної êопалини, а таêож її яêості і технолоãічних
властивостей.
Катеãорія В — запаси, розвідані і вивчені детально, що

забезпечóє з'ясóвання основних особливостей óмов заля-
ãання, форми і  хараêтерó бóдови тіл êорисної êопалини, а
таêож її яêості й основних технолоãічних властивостей.
Катеãорія C1 — запаси, розвідані і вивчені детально, що

забезпечóє з'ясóвання заãальних óмов заляãання, форми і
бóдови тіл êорисної êопалини, а таêож її яêості і технолоãі-

Найãлибші западини сóші (сóходолó)

Назва Глибина від рівня 
моря, м

Місце знаходження

Гхор - 395 (рівень Мерт-
воãо моря)

Ізраїль, Йорданія, Си-
рія

Тóрфансьêа êот-
ловина

- 154 Китай

Афар - 153 (рівень оз.Ас-
саль)

Джибóті

Каттара - 133 Єãипет

Караãіє (Батир) - 132 Казахстан

Долина смерті - 85 США, шт.Каліфорнія

Аêчаêая - 81 Тóрêменія

Нижньоêаліфорн-
ійсьêа

- 72 (рівень оз.Сол-
тон-Сі)

США, шт.Каліфорнія
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чних властивостей.
Катеãорія С2 — запаси, попередньо оцінені; êільêість

êорисної êопалини визначено за одиничними пробами і
зразêами.
Крім запасів êатеãорій А, В, C1 і С2 для оцінêи потенці-

йних можливостей рóдних зон, полів, басейнів і районів
на основі заãальних ãеолоãічних óявлень визначаються
проãнозні ресóрси êорисних êопалин.
За ãосподарсьêим значенням 3.ê.ê. поділяють на: ба-

лансові — запаси, видобóвання і виêористання яêих еêо-
номічно доцільне і яêі повинні задовольняти êондиції,
встановлені для підрахóнêó запасів ó надрах; забалансові
— запаси, добóвання яêих при досяãнóтомó технічномó
рівні еêономічно недоцільне (внаслідоê малої êільêості,
малої потóжності поêладó, низьêоãо вмістó êорисних êом-
понентів, особливої сêладності еêсплóатації або необ-
хідності застосóвання дóже сêладних процесів перероб-
êи), але яêі надалі можóть бóти об'єêтом промисловоãо
освоєння; промислові — частина балансових запасів, що
повинна бóти вийнята з надр зãідно з проеêтом або пла-
ном розвитêó ãірничих робіт; визначаються виêлюченням
з балансових запасів проеêтних втрат і запасів, недоціл-
ьних до відробêи.
За стóпенем підãотовленості до видобóтêó промислові

запаси розділяють на: розêриті — 1. При розробці родо-
вищ підземним способом — це частина промислових за-
пасів, для розробêи яêих не потрібні додатêові проведен-
ня êапітальних ãірничих розêривних виробоê (шахтних
стволів, штолень, êапітальних êвершлаґів, êапітальних по-
хилів і т.ін.). 2. При розробці родовищ відêритим спосо-
бом — частина промислових запасів, для розробêи яêих
виêонано всі необхідні роботи з розêриття  родовища або
йоãо ділянêи, проведено дренажні виробêи, нарізано óс-
тóпи для óêладання транспортних шляхів, пройдено
траншеї і з'їзди і т.ін.
Із заãальної êільêості розêритих запасів за стóпенем їх

підãотовленості до видобóтêó виділяють запаси підãото-
влені і ãотові до виїмêи. Підãотовлені — 1. При розробці
родовищ підземним способом — частина розêритих запа-
сів, яêó підсічено основними підãотовчими виробêами
(штреêами або підняттєвими) і яêі не вимаãають для по-
дальшої підãотовêи до очисної виїмêи проведення додат-
êових підãотовчих виробоê. 2. При розробці родовищ
відêритим способом — частина розêритих запасів, не за-
чищених від породи, що залишилася після еêсêавації при
розêривних роботах.
Готові до виїмêи — 1. При розробці родовищ підзе-

мним способом — частина підãотовлених запасів, для
виїмêи яêих проведені всі підãотовчі і нарізні виробêи і
заêінчені роботи по підãотовці очисних вибоїв. 2. При
розробці родовищ відêритим способом — запаси, цілêом
зачищені, виїмêа яêих можлива без порóшення правил
технічної еêсплóатації і безпеêи (збереження встановле-
них проеêтом ширини берм, повноти виїмêи і т.ін.).
У основó заêордонних êласифіêацій З.ê.ê. поêладені

два осн. принципи: а) імовірність їх існóвання й стóпінь
вивченості; б) еêономічна доцільність (рентабельність)
розробêи поêладó та виêористання ê.ê. в природномó
стані для настóпноãо вилóчення цінних êомпонентів.
ЗАПАСИ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ ЗИМОВІ (при
відêритомó способі розробêи) — розêриті запаси, створю-
вані при сезонномó веденні розêривних робіт. Створю-
ються за рахóноê випередження добóвних робіт роз-

êривними за період ведення останніх. 3.ê.ê.з., яê правило,
мають місце при виêористанні обладнання  безперервної
дії в районах, де неможлива йоãо робота  по  замерзлих
розêривних породах. Див. таêож ресóрси і запаси.

Б.С.Панов.
ЗАПАСИ РОЗВІДАНІ,  -ів, -их, мн. * р. запасы разведан-
ные; а. explored reserves; н. erkundete Vorräte m pl  — балан-
сові і забалансові запаси êатеãорій А+В+С1, яêі з тим або
іншим стóпенем віроãідності виявлені в резóльтаті прове-
дених досліджень і ãеолоãорозвідóвальних робіт, в основ-
номó підãотовлені для настóпної їх розробêи та до-
розвідêи і затверджені Державною êомісією з запасів по
поêладах, яêі знаходяться в розробці або підãотовлені для
промисловоãо освоєння.
ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ ВАЖКОВИДОБУВНИХ І
ВИСНАЖЕНИХ КАТЕГОРІЯ,  …, -ії, ж. * р. запасов не-
фти и ãаза трóдноизвлеêаемых и истощенных êатеãория; а.
category of almost non-recoverable and exhausted oil and gas re-
serves; н. Klasse f von schwergewinnbaren und erschöpften Erd-
öl- und Erdgasvorräten m pl  — ãрóпа запасів нафти і ãазó,
видобóвання яêих із надр землі óсêладнене через ãеоло-
ãо-технолоãічні, природно-ãеоãрафічні та еêолоãічні óмо-
ви їх заляãання та розробêи.
До êатеãорій важêовидобóвних та виснажених належать таêі

запаси нафти і ãазó: 
1. Запаси родовищ і поêладів з ãеолоãо-технолоãічними óмова-

ми заляãання та розробêи, яêі óсêладнюють їх вилóчення, а саме:
1.1. Запаси висоêов’язêих нафт (з динамічним êоефіцієнтом

в’язêості в пластових óмовах понад 30 мПа·с).
1.2. Запаси в низьêопрониêних êолеêторах (êоефіцієнт про-

ниêності менше 0,05 мêм2 для нафти і менше 0,02 мêм2 для при-
родноãо ãазó).

1.3. Запаси нафтових облямівоê і підãазових зон нафтоãазо-
êонденсатних родовищ з висотою нафтовоãо поêладó, меншою
від 30 м і шириною до 200 м.

1.4. Запаси виснажених поêладів зі стóпенем вироблення по-
чатêових видобóвних запасів нафти понад 80% і природноãо ãазó
— понад 85%.

1.5. Запаси нафтових поêладів з середньою обводненістю про-
дóêції понад 80% за óмови вилóчення більше 60% початêових ви-
добóвних запасів.

1.6. Поêлади ãазó з аêтивним водонапірним режимом після
вилóчення 40% початêових балансових запасів ãазó.

1.7. Газоêонденсатні поêлади з початêовим вмістом êонден-
сатó в пластовомó ãазі понад 200 ã/м3 після вилóчення 40% почат-
êових балансових запасів ãазó.

1.8. Газоêонденсатні поêлади з початêовими балансовими за-
пасами ãазó менше 0,5 млрд м3.

2. Запаси родовищ і поêладів з природно-ãеоãрафічними та
еêолоãічними óмовами заляãання, яêі óсêладнюють їх розробêó,
а саме:

2.1. Запаси родовищ, розташованих ó морсьêих аêваторіях.
2.2. Запаси родовищ, розташованих ó межах державних запов-

ідниêів, заêазниêів або охоронних зон.
Обґрóнтовані пропозиції щодо віднесення до êатеãорії важêо-

видобóвних та виснажених запасів нафти і ãазó родовищ і поê-
ладів, яêі відповідають хоча б одномó з підпóнêтів, подаються по
êожномó родовищó Державномó êомітетó нафтової, ãазової та
нафтопереробної промисловості Уêраїни підприємствами, яêі є
власниêами ліцензій на ãеолоãічне вивчення або еêсплóатацію
цих родовищ, а запаси по таêих родовищах знаходяться на обліêó
цих самих підприємств, незалежно від підпорядêóвання форм
власності і ãосподарювання.
До êатеãорії важêовидобóвних та виснажених можóть бóти

віднесені поточні запаси нафти і ãазó, яêі поставлені на обліê ó
Державномó балансі êорисних êопалин Уêраїни.
Державна (центральна) êомісія Уêраїни з розробêи нафтових,

ãазових і ãазоêонденсатних родовищ при Державномó êомітеті
нафтової, ãазової та нафтопереробної промисловості Уêраїни, на
основі пропозицій підприємств, формóє переліê родовищ з важ-
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êовидобóвними та виснаженими запасами і подає йоãо до Кабін-
етó Міністрів Уêраїни на затвердження.
Зміни та доповнення до переліêó родовищ з важêовидобóвни-

ми та виснаженими запасами вносяться Державним êомітетом
нафтової, ãазової та нафтопереробної промисловості Уêраїни на
затвердження до Кабінетó Міністрів Уêраїни щорічно станом на
1 січня.
Єдиний порядоê віднесення запасів до таêої êатеãорії вста-

новлює “Положення про порядоê віднесення запасів нафти і ãазó
до êатеãорії важêовидобóвних та виснажених” (затверджено Де-
ржнафтоãазпромом 15.07.1996 р.). В.С.Бойêо.
ЗАПАХ МІНЕРАЛІВ,  -ó, -…, ч. * р. запах минералов, а.
smell of minerals, н. Geruch m der Minerale n pl  — здатність
мінералів пахнóти при наãріванні (сірêа самородна, ор-
ãанічні мінерали), при вибиванні ісêор (пірит, арсеноп-
ірит), при розбиванні і розтиранні в порошоê (деяêі êвар-
ци, флюорити, фосфорити), при зволоженні (êаолініт). За-
пах баãатьох мінералів зóмовлений наявністю захоплених
при óтворенні мінералó пахóчих речовин. Деяêі мінерали
пахнóть самі по собі (асфальт, озоêерит).
ЗАПИЛЕНІСТЬ РУДНИКОВОЇ АТМОСФЕРИ, -ості,
-…, ж. * р. запыленность рóдничной атмосферы (воздóха), а.
mine air dustiness, н. Staubbelastung f der Grubenwetter n pl  —
хараêтеристиêа рóдниêової атмосфери за вмістом ó ній
твердих завислих частиноê. Інêоли виêористовóється тер-
мін “запиленість повітря”. Для ãіãієнічної оцінêи пи-
ловоãо фаêтора найбільш важливою вважається серед-
ньозмінна запиленість повітря. Вона хараêтеризóє пилове
навантаження на орãанізм людини за робочó змінó.
ЗАПІРНА АРМАТУРА,  -ої, -и, ж. * р. запорная арматó-
ра, а. valving fittings, valve accessories, stop valves; н. Absperrar-
matur f, Verschlussarmatur f  — пристрої для óправління по-
тоêами матеріалів (природних ãазів, нафти тощо) в трóбо-
проводах, êотлах, аґреґатах, резервóарах та ін. техн. спорó-
дах. Найбільш поширений вид трóбопровідної арматóри.
Кріпиться на трóбах за допомоãою перехідних патрóбêів
(мóфтових, фланцевих, цапфових або штóцерних) або
приварюється. Розрізняють 3.а. заãальнотехн. і спец.
призначення. Найширше застосóвання в пром-сті отрима-
ла З.а. заãальнотехн. призначення, яêа виêористовóється
при транспортóванні неаãресивних рідин і ãазів. 3.а. спец.
призначення застосовóється для êорозійних, аãресивних
або тоêсичних середовищ, а таêож для óмов висоêоãо тис-
êó, низьêих і наднизьêих т-р, ваêóóмó тощо і виãотовляєть-
ся з леãованих хромоніêелевих сталей. Осн. êонстрóêтивні
елементи 3.а. — êорпóс і затвор. У залежності від форми
затвора і хараêтерó переміщення йоãо в êорпóсі під час ро-
боти З.а. поділяється на êрани, êлапани (вентилі), засóвêи і
заслінêи (поворотні або дисêові затвори). 
ЗАПОБІЖНА ЛЕБІДКА,  -ої, -и, ж. * р. предохранитель-
ная лебедêа, а. safety winch, н. Sicherheitskabelwinde f, Sicher-
heitshaspel f  — лебідêа, призначена для підтримання в на-
тяãнóтомó стані запобіжноãо êаната (ланцюãа) ãірничої ма-
шини в процесі її роботи в очисномó вибої при вийманні
пластів з êóтами падіння понад 8о. З.л. поділяються на
однобарабанні та двобарабанні з елеêтро- або пневмопри-
водом.
ЗАПОБІЖНЕ СЕРЕДОВИЩЕ,  -оãо, -а, с. * р. предохра-
нительная среда, а. safety mine environment; н. verhütendes
Medium n  — інертне середовище, яêе штóчно створюється
ó привибійномó просторі на шахтах, небезпечних за ãазом і
пилом, для запобіãання і лоêалізації можливоãо при вибó-
хових роботах спалахóвання метанó і пилó. З.с. ство-
рюється: підтопленням вибою водою ó вертиêальних стов-
бóрах; розпиленням води шляхом водорозпилювальних

завіс; створенням пробêи з повітряно-механічної піни на
довжинó 15 м, яêа витісняє метано-повітрянó сóміш з виб-
ою, охолоджóє продóêти детонації ВР, знижóє запиленість
шахтної атмосфери.
ЗАПОБІЖНИЙ КАНАТ (ЛАНЦЮГ),  -оãо, -а (-а), ч. * р.
предохранительный êанат, а. safety cable, н. Sicherheitsseil n 
— êанат обо ланцюã, призначений для запобіãання від
падіння ãірничої машини при обриві її тяãовоãо орãанó в
процесі еêсплóатації на пластах з êóтами падіння понад
8о.
ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН,  -оãо, -а, ч. * р. предохрани-
тельній êлапан, а. safety valve, н. Sicherheitsventil n  — при-
стрій, що обмежóє ãраничнó величинó тисêó в системі
ãідропривода ãідравлічноãо стояêа. З.ê. бóвають шарнірні,
êонóсні та золотниêові, з нерóхомим і рóхомим сідлом, з
додатêовим дроселюванням рідини або без ньоãо. 
ЗАПОБІЖНИЙ ПОМІСТ,  -оãо, -ó, ч. * р. предохранитель-
ный полоê, а. safety platform; н. Sicherheitsbühne f  — поміст,
що спорóджóється в шахтномó стволі (на 10-20 м нижче
підошви виробоê нижньоãо приствольноãо дворó) з дерева,
металó, бетонó і слóжить для захистó людей і обладнання
при поãлибленні ствола.
ЗАПОБІЖНИК,  -а, ч. * р. предохранитель, а. safety fuse, н.
Schutzvorrichtung f  — прилад, пристрій для запобіãання чо-
мó-небóдь. Напр., в енерãетиці — пристрій для захистó
елеêтричних проводів і приладів від надмірноãо стрóмó.
Яêщо стрóм стає надмірним, дріт (або пластина) запобі-
жниêа розплавляється і розриває елеêтричне êоло. Ме-
ханічні, ãідравлічні, елеêтричні З. широêо застосовóються
в ãірничій техніці.
ЗАПОБІЖНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ,  -их, -их, -н, мн. *
р. предохранительные взрывчатые вещества, а. safety explo-
sives; н. Wettersprengstoffe m pl, Sicherheitssprengstoffe m pl  —
спеціальні вибóхові речовини-сóміші, від вибóхó яêих ме-
тан і вóãільний пил не займаються. Застосовóються для
проведення вибóхових робіт ó шахтах. Являють собою
амонійно-селітряні сóміші (напр., амоніти з добавêою
хлоридó натрію), що відрізняються невисоêою тери-
торією вибóхó, виділяють порівняно невелиêó êільêість
отрóйних ãазів тощо. З.в.р. мають ó своємó сêладі речо-
вини для ãасіння полóм’я або поміщені ó запобіжні обо-
лонêи, що виãотовляються з мінеральних солей. За стó-
пенем запобіжності розрізняють: — З.в.р. ІІІ êласó — по-
тóжні ВР обмеженоãо застосóвання для роботи ó пород-
них вибоях для сірчаних і нафтових шахт; — З.в.р. ІV
êласó — ВР середньої потóжності, запобіжні для вибóхо-
вих робіт по вóãіллю і ó змішаних вибоях, не запалюють
метан і вóãільний пил при вибóхó з відêритоãо зарядó ма-
сою 0,2 êã; — V êласó — ВР підвищено запобіжні, яêі не
запалюють метан і вóãільний пил при вибóхó 0,5 êã ВР ó
відêритомó заряді; — VІ êласó — висоêозапобіжні, яêі не
запалюють метан і вóãільний пил при вибóхó 1 êã ВР ó
відêритомó заряді. Останні виêористовóються для відб-
ійêи м’яêоãо вóãілля ó лавах, при посадці поêрівлі, для роз-
бóтовêи вóãільних пробоê ó дóчêах. 
Запобіжні ВР, яêі містять ó своємó сêладі стільêи по-

лóм’яãасниêів, сêільêи ó звичайних ВР міститься сóмарно ó
ядрі та запобіжній оболонці, називаються еêвівалентними.
ЗАПОВНЕННЯ  (ПРОДУВКА) ОБОЛОНКИ ПІД НАД-
ЛИШКОВИМ ТИСКОМ,  -…(-и, ж.)…, с. * р. заполнение
(продóвêа) оболочêи под избыточным давлением, а. pressur-
ized filling (blowing) of a casing, н. Überdruckfüllung f (Spülung
f) der Ummantelung f  — різновид вибóхозахистó елеêтрооб-
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ладнання, яêий поляãає в томó, що оболонêа елеêтрооб-
ладнання заповнюється або продóвається під надлишêо-
вим тисêом чистим повітрям або інертним ãазом.
З.М.Іохельсон.
ЗАРАТИТ,  -ó, ч. * р. заратит, а. zaratite, н. Zaratit m  —
водний ãідроêсилêарбонат ніêелю. Формóла:
Ni3(CO3)(OH)4⋅ 4H2O. Містить (%): NiО — 59,56; CO2 —

11,7; H2O –28,74. Синãонія êóбічна. Тв. 3,0-3,75. Гóстина
2,6. Смараãдово-зелений. Прозорий до напівпрозороãо.
Блисê сêляний до жирноãо. Крихêий. Злом раêовистий.
Ізотропний. Масивний або ó виãляді êіроê. Вторинний
мінерал ó основних та óльтраосновних ãірсьêих породах. Асо-
ціює з іншими êарбонатами та ãідроêсидами. 
ЗАРОДЖЕННЯ МІНЕРАЛІВ,  -…, с. * р. зарождение ми-
нералов, а. generation of minerals, н. Entstehung f der Minerale
n pl  — 1) Процес виниêнення ó рідêомó, ãазовомó або
твердомó середовищі êристалів-зародêів, внаслідоê зміни
йоãо фізиêо-хімічних óмов, напр., зниження температó-
ри. Щоб ó метастабільній фазі почалася êристалізація, не-
обхідно виêонати роботó на створення зародêа. Зароджен-
ня мінералів ó природі поділяється на ãомоãенне (самовіл-
ьне) і ãетероãенне (примóсове). 2) Повторне виниêнення
центрів êристалізації (зародêів) одноãо мінеральноãо видó
на тлі безперервної êристалізації йоãо однієї ãенерації.
ЗАРОДЖЕННЯ БАГАТОКРАТНЕ,  -…, -оãо, с. * р. за-
рождение мноãоêратное, а. repeated generation, н. vielfache
Entstehung f  — виниêнення зародêів мінералів не тільêи на
початêó процесó, а й ó певні моменти йоãо розвитêó.
ЗАРОДЖЕННЯ ПРИМУСОВЕ,  -…, -оãо, с. * р. зарожде-
ние принóдительное, а. forced generation, н. Zwangsentstehung
f, zwangsläufige Entstehung f  — зародження êристалів ó пе-
реохолодженомó чи перенасиченомó розчині (розплаві)
внаслідоê введення затравêи (êристалів тієї самої або
êристалохімічно спорідненої речовини).
ЗАРОДЖЕННЯ САМОВІЛЬНЕ,  -…, -оãо, с. * р. зарож-
дение самопроизвольное, а. spontaneous generation, н. spontane
Entstehung f  — зародження мінералів, що починається з ви-
ниêненням зародêовоãо êристала, для бóдови яêоãо до-
сить сотень молеêóл речовин.
ЗАРОДОК МІНЕРАЛУ,  -а, -…, ч. * р. зародыш минералa,
а. embrio of mineral, н. Embryo n des Minerals n  — центр,
навêоло яêоãо відбóвається ріст мінералó.
ЗАРУБУВАННЯ ВИБОЮ,  -…, с. * р. зарóбêа забоя, а. cut-
ting a face, н. Schrämen n des Ortes m  — процес óтворення ó
вибої врóбової щілини по êорисній êопалині або вмісних по-
родах баровим виêонавчим орãаном ãірничої  машини.
Проводиться врóбовими машинами, здебільшоãо по пачці
пласта найменшої міцності, рідше — по  підошві пласта
або  прошарêó.
ЗАРЯД ВР,  -ó, ч. * р. заряд ВВ, а. explosive charge, н. Sp-
-rengladung f, Sprengstoffladung f  — певна êільêість ВР,
підãотовлена до вибóхó введеним ó неї ініціатором. 
В залежності від форми розрізняють таêі З.: зосеред-

жені, подовжені (напр., штольневі) і плосêі. Зосереджений
З. хараêтеризóється відношенням висоти до ширини не більше
4:1. Таêі заряди застосовóються при формóванні зовнішніх, ма-
лоêамерних і êамерних зарядів, іноді — для шпóрових і свердло-
винних зарядів (для чоãо попередньо проводиться таê зване
“прострілювання” свердловин і шпóрів). Подовжений З. хараêте-
ризóється відношенням висоти і ширини понад 4:1. Плосêі З. ма-
ють формó пластини, ширина яêої ó баãато разів перевищóє її
товщинó. До плосêих зарядів наближаються парно-зближені за-
ряди, яêі розміщóються ó парі паралельних свердловин з відста-
нню між центрами, яêа дорівнює 4-6 діаметрів зарядó.

За êонстрóêцією З.
поділяють на сóцільні і
розосереджені. Сóцільний З.
— сóцільна маса ВР або деêіл-
ьêа патронів, яêі безпосеред-
ньо примиêають один до одно-
ãо. Розосереджений З. — оêремі
частини (ярóси) зарядó розд-
ілені проміжною забивêою або
повітряними проміжêами, але
всі вони висаджóються одно-
часно або з внóтрішньо-сверд-
ловинним сповільненням. Різн-
овидом цьоãо видó З. є за-
ряд-ãірлянда — розділені
повітряними проміжêами пат-
рони ВР на заãальній нитці детонóючоãо шнóра. Готові заря-
ди-ãірлянди застосовóють при êонтóрномó висадженні ãлибоêих
свердловин. 
В залежності від способó приêладання до висаджó-

ваноãо об'єêта заряди поділяють на зовнішні і внóтрішні.
Зовнішні (наêладні) заряди розташовóють безпосередньо на
об’єêті, яêий висаджóють, а внóтрішні З. — всередині об’єêта (ó
шпóрі, свердловині, êамері). Зовнішні застосовóють для подрібне-
ння êозирêів на óстóпах, при підводних роботах, штамповці,
різанні, зміцненні металів; внóтрішні — для відбійêи мінеральної
сировини і настóпної переробêи, для проведення підземних ãірн-
ичих виробоê, спорóдження виїмоê і меліоративних êаналів.
За призначенням і хараêтером дії розрізняють З. виêи-

дó, спóшення (дроблення) та êамóфлетні (внóтрішньої
дії). Всі З., яêі виявляють зовнішню дію з óтворенням воронêи ó
ґрóнті, називаються З. виêидó (радіóс воронêи дорівнює або біль-
ший лінії найменшоãо опорó — л.н.о.). Коли ґрóнт не виêидаєть-
ся і зовнішня дія З. обмежóється спóшенням середовища, йоãо
називають З. спóшення або дроблення (радіóс воронêи менший
л.н.о.). Заряд ВР, яêий при вибóхові не завдає видимої дії на
відêритó поверхню і  óтворює ó твердій речовині порожнинó за
рахóноê стисêання і подрібнення прилеãлих до З. шарів середо-
вища, називається З. внóтрішньої дії (êамóфлетним З.). З. відêол-
ювання спричиняє при вибóхові відêол породи біля відêритої по-
верхні і рóйнóвання навêоло З.
Див. заряд êотловий, заряд ãраничний, заряд лінійний, за-

ряд лінійно-подовжений, заряд штольневий, заряди лін-
ійно-зближені, заряди похилі, шланãовий заряд, êритичний
діаметр зарядó, шпóровий заряд, динамо-реаêтивний снаряд.
ЗАРЯД ГРАНИЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. заряд предельный,
а. maximum charge, charge limit; н. Grenzladung f  — 1) Маê-
симальний заряд ВР, яêий не запалює в дослідномó штре-
êó метано-повітрянó або пило-повітрянó сóміші. 2)
Маêсимальна маса зарядó, що допóсêається до застосó-
вання при вибóхових  роботах  ó  ãірничих  виробêах, небез-
печних по ãазó або пилó.
ЗАРЯД КОТЛОВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. заряд êотловой,  а.
sprung-hole  charge; н. Kesselladung f  — заряд ВР, зосеред-
жений в розширеній частині свердловини (êотлі). За впли-
вом на масив розрізняють З.ê. êамóфлетó, розпóшення і
виêидó (сêидó).
ЗАРЯД ЛІНІЙНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. заряд линейный, а. lin-
ear charge, н. Linearladung f  — подовжений заряд, довжина
яêоãо перевищóє радіóс дії вибóхó (радіóс воронêи, радіóс
подрібнення породи).
ЗАРЯД ЛІНІЙНО-ПОДОВЖЕНИЙ,  -ó, -…-оãо, ч. * р.
заряд линейно-протяженный, а. linearly extended charge, н.
längsgestreckte Ladung f  — неперервний подовжений за-
ряд ВР ó пластиêовій оболонці, яêий виãотовляється і
проêладається механізованим способом ó вóзьêó щілинó
(траншею). З.л.-п.  застосовóють для óтворення вибóхом

Рис. Констрóêція зарядó ВР з 
повітряними проміжêами: а — 
свердловинний; б — êотловий; в 

— êамерний; 1 — ВР; 2 — 
повітряний проміжоê; 3 — за-

бійêа.
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на виêид êаналів, траншей і виїмоê. У сêельних породах для
заêладання З.л.-п. проводять підземнó виробêó (див. заряд
штольневий). Величинó З.л.-п.  розраховóють на одиницю
довжини пропорційно êвадратó л.н.о. з врахóванням по-
êазниêа дії вибóхó або яê сóêóпність зосереджених зарядів,
яêі розташовані один від одноãо на відстані, що необхідна
для сóцільної виїмêи; сóмарнó масó зосереджених зарядів
рівномірно розподіляють по всій довжині виїмêи (лін-
ійно-розподілений заряд). Див. таêож заряд траншейний,
заряд штольневий.
ЗАРЯД ТРАНШЕЙНИЙ — різновид лінійно-подовжено-
ãо зарядó ВР, яêий óêладається паралельно до проеêтноãо
дна висаджóваної виїмêи ó траншею, яêа попередньо
відêрита еêсêаватором.
ЗАРЯД ШТОЛЬНЕВИЙ — різновид лінійно-подовжено-
ãо зарядó ВР, призначений для óтворення ó міцних ã.п. ви-
бóхом на виêид траншей або êаналів. Застосовóється та-
êож на êосоãорах для висадження на сêид. З.ш. заêла-
дається ó штольню, проведенó паралельно проеêтній осі
дна óтворюваної виїмêи.
ЗАРЯДИ ЛІНІЙНО-ЗБЛИЖЕНІ,  -ів, -…-их, мн. * р. за-
ряды линейно-сближенные, а. linearly close charges, н. line-
ar-konvergente Ladungen f pl  — ãрóпа одночасно висаджóва-
них (трьох і більше) паралельних свердловинних зарядів,
наближених на відстань 4-6 діаметрів зарядó і розташова-
них паралельно брівці óстóпó. Застосовóють для подолан-
ня вибóхом велиêоãо опорó по підошві і для підвищення
стóпеня дроблення породи. Різновидом З.л.-з. є пар-
но-наближені заряди.
ЗАРЯДИ ПОХИЛІ,  -ів, -их, мн. * р. заряды наêлонные, а.
sloping charges, н. Schrägladungen f pl  — подовжені заряди,
розташовані паралельно боêовій поверхні óстóпó, êóт
óêосó яêоãо менший 90°. Відбійêа вибóхом подовженоãо
зарядó полеãшóється, необхідність ó перебóрі зменшóєть-
ся, а стóпінь подрібнення породи вибóхом збільшóється по
мірі наближення êóта óêосó óстóпó і нахилó зарядó до 45°.
ЗАРЯДЖАННЯ,  -…, с. * р. заряжание, а. charging, н. Auf-
ladung f  — процес введення ВР в заряднó êамерó (шпóр,
свердловинó та ін.) і  підãотовêи її до вибóхó. Див. êо-
ефіцієнт заряджання.
ЗАРЯДЖЕНОГО ТІЛА МЕТОД,  -…, -ó, ч. * р. заряжен-
ноãо тела метод, а. charged body method, н. Verfahren n des
geladenen Körpers m  — метод елеêтричної розвідêи, осно-
ваний на вивченні елеêтричноãо або маãнітноãо поля, що
створюється штóчно зарядженим об’єêтом, напр., рóдним
тілом. Виêористовóється для розвідêи рóдних ê.ê., ãраф-
ітó, антрацитó,  вивчення рóдних родовищ. 
ЗАРЯДНА МАШИНА,  -ої, -и, ж. * р. зарядная машина, а.
charger, charge loader, н. Aufladungsmaschine f  — пристрій
для механізованої подачі ґранóльованої, патронованої і
рідêої ВР в зарядні порожнини (свердловини, шпóри, êот-
ли, êамери) при відêритих і підземних ãірничих роботах, а
таêож для приãотóвання ВР в процесі заряджання. 3.м. для
відêритих робіт сêладається з автомобіля, ємêості для ВР
або її êомпонентів, пристрою для подачі ВР ó свердловинó,
змішóвача, систем óправління і êонтролю. З.м. для під-
земних робіт випóсêають в самохідномó, пересóвномó та
переносномó варіантах, яê правило, з пневматичною по-
дачею ВР. Продóêтивність 3.м. для заряджання шпóрів і
свердловин — 500 êã/хв., для підземних робіт — 100 êã/хв.
Для дозóвання êомпонентів іãданітó та (або) водозаповнених

ВР, їх змішóвання і заряджання до свердловин застосовóються
змішóвально-зарядні машини (З.-з.м.). Для застосóвання на
êар’єрах призначена óніверсальна змішóвально-зарядна машина

СУЗН-5 на базі автомобіля КрАЗ-222 з ісêроãасниêом. У нижній
частині бóнêера óстатêовані два êорита зі шнеêами, яêі подають
аміачнó селітрó з бóнêера ó живильниê, де вона зрошóється дозо-
ваною êільêістю дизельноãо пальноãо. Готова сóміш по шланãó
наãнітається ó свердловини. Більш досêонала З.-з.м. МЗ-3, в яêій
змішóвання êомпонентів іãданітó відбóвається ó змішóвальній
êамері, а подача ВР ó свердловинó дозованими порціями відб-
óвається під тисêом стисненоãо повітря по шланãó, яêий опóс-
êається ó свердловинó і вилóчається з неї шляхом автоматично êе-
рованоãо барабанó. МЗ-3 забезпечóє ãóстинó заряджання 1,15 ã/
см3. Для підземних робіт застосовóється пересóвна змішóвал-
ьно-зарядна óстановêа ЗМБС-1, яêа змонтована на рамі ваãонет-
êи. Вона встановлюється на відêаточномó ãоризонті і спроможна
транспортóвати іãданіт на 250 м, в томó числі 80 м по вертиêалі з
продóêтивністю 6 т/ãод. ЗМБС-1 виêористовóється таêож для
зволоження сóхих ґранóлітів і зерноґранóлітів ó процесі їх заряд-
жання. З.-З.м. для водонаповнених ВР, напр. МЗ-3В, мають до-
датêовó ємність для води або розчинó аміачної селітри. Для виãо-
товлення іãданітó поширені два типи змішóвачів — переносні та
стаціонарні.
Для введення патронів ВР ó свердловини ãлибиною понад 5 м

діаметром 40-50 мм і êóтом нахилó до 0,35 рад (до 20°)  застосо-
вóється ãідравлічний зарядниê свердловин. При тисêó води 0,5
МПа швидêість рóхó патрона 15 м/с. Тривалість операції подачі
патрона ВР на довжинó 15 м — 1,3 с, êінцева швидêість рóхó пат-
рона — не більше 1 м/с. Застосовóється при вибóхоãідравлічній
відбійці вóãілля.
ЗАСІЧКА,  -и, ж. * р. засечêа, а. locating, cross-bearing, н.
Einschnitt m  — спосіб визначення êоординат пóнêтó ó
марêшейдерії та ãеодезії. Син. — ãеодезична засічêа.
ЗАСІЧКА БІЧНА — спосіб визначення êоординат пóнê-
тó, при яêомó вимірюють два ãоризонтальних êóти А і С:
один на даномó пóнêті А (чи В), дрóãий — на обóмовлено-
мó пóнêті С (див. рис. до засічêи прямої). Координати пóн-
êтó С обчислюють таê само, яê і при прямій засічці (див.
засічêа пряма). Похибêа визначення пóнêтó, знайденоãо
бічною засічêою, визначається за формóлою:

.

ЗАСІЧКА ЗВОРОТНА — спосіб
визначення êоординат пóнêтó xD,
yD по трьох вихідних пóнêтах (за-
дача Потенота). На визначóвано-
мó пóнêті D вимірюють êóти α і β
між напрямами на три вихідних
пóнêти А, В, С  (див. рис.)  чи три
напрямêи.
Нижче наведено один з можли-

вих варіантів  рішення  зворотної
засічêи з виêористанням допомі-
жних величин
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ЗАСІЧКА ЛІНІЙНА — спосіб визначення êоординат пóн-
êтó, при яêомó вимірюють дві відстані a і b від визначóва-
ноãо пóнêтó С до даних пóнêтів А і В (див. рис.).

    Обчислення êоординат обóмовленоãо пóнêтó можна
вести в таêій послідовності: розв’язати лінійний триêóт-
ниê і обчислити êóти триêóтниêа А, В і С, потім обчисли-
ти êоординати.

    Координати пóнêтó С можна обчислити, не розв’язó-
ючи триêóтниêа, виходячи з пóнêтó А, за формóлами:

Ті ж êоординати, виходячи з пóнêтó В, обчислюють за
формóлами:

де fс і qc — проеêція сторін АС і ВС на сторонó АВ; ТАВ
— диреêційний êóт сторони АВ; hc — висота триêóтниêа.
Висоті триêóтниêа hc

придається знаê плюс,
яêщо точêа С розташова-
на праворóч від лінії АВ, і
знаê мінóс — яêщо точêа
С розташована ліворóч
від лінії АВ, (або те ж  са-
ме, що праворóч від лінії
ВА). Пóнêти триêóтниêа
позначаються в послідо-
вності за ходом ãодинни-
êової стрілêи. Надійним
êонтролем бóде порівняння сóми êвадратів обчислених
прирощень êоординат між обóмовленою і даною точêами
з êвадратом відповідної відстані.
ЗАСІЧКА ПО ВЕРТИКАЛЬНИХ КУТАХ — спосіб виз-
начення êоординат хс, óс пóнêтó С, при яêомó з пóнêтó С
вимірюють два вертиêальних êóти на вихідні пóнêти А і В
(або з даних пóнêтів на визначóваний). Відмітêи точоê НА,
НB, НC відомі з ãеодезичноãо нівелювання. Горизонтальні
відстані обчислюють за формóлами

аналоãічно засічці полярній по ãоризонтальномó і верти-
êальномó êóтах і обчислюють êоординати визначóваноãо
пóнêтó за формóлами засічêи лінійної.
ЗАСІЧКА ПОЛЯРНА — спосіб визначення êоординат
пóнêтó. Розрізняють 3.п. лінійно-êóтовó і 3.п. по ãоризон-
тальномó і вертиêальномó êóтах. 3.п. лінійно-êóтова — на
даномó пóнêті А вимірюють ãоризонтальний êóт α (див.
рис. а), і за виміряною похилою відстанню обчислюють
ãоризонтальнó відстань SАС. Координати   визначóваноãо
пóнêтó обчислюють за формóлами:

З.п. по ãоризонтальномó і
вертиêальномó êóтах — на вих-
ідномó пóнêті А вимірюють ãо-
ризонтальний êóт α між даним
напрямêом АВ і напрямêом на
визначóваний пóнêт С, а таêож
êóт нахилó i з точêи А на точêó
С (чи з точêи С на точêó А).
Відмітêи пóнêтів НА і HC відомі
з ãеометричноãо нівелювання
(див. рис. б). Потім обчислюють
диреêційний êóт  TAC=TAB + α і
ãоризонтальнó відстань

де   uA — висота   інстрóмента;
bC — висота віхи.
Координати пóнêтó С обчис-

люють за формóлами:

Похибêó пóнêтó, визначеноãо полярною засічêою, об-
числюють за формóлою

ЗАСІЧКА ПРОСТОРОВА
ЛІНІЙНА — спосіб визна-
чення êоординат шóêано-
ãо пóнêтó Р за трьома вим-
іряними похилими відст-
анями l1, l2, l3 від цьоãо
пóнêтó до вихідних пóн-
êтів 1, 2, 3 (див. рис.). Кóти
нахилó виміряних відст-
аней порядêó 5° і більше.
Координати визначóва-

ноãо пóнêтó хР, óР, zР мож-
на обчислити методом
послідовних наближень:
одержóючи ãрафічно з пла-
нó наближені  êоординати шóêаноãо пóнêтó х'Р, ó'P, z'P, об-
числюють відстані li до êожноãо вихідноãо пóнêтó (i = 1, 2,
3) і сêладають три рівняння

де  — поправêи до наближених êоординат обó-

мовленоãо пóнêтó;

Рішення цих рівнянь дають поправêи до

наближених êоординат пóнêтó Р. Шóêані êоордина-

ти

На праêтиці застосовóють нормальні рівняння поправоê

XC XA fC TAB hc TAB;sin–cos+=

YC YA fC TAB hc TAB.cos–sin+=

XC XB qC TAB hc TAB;sin–cos–=

YC YB qC TAB hc TAB;cos–sin–=

hc b2 fC
2

– a2 qC
2

– ;= =

TABsin
YB YA–

c
---------------------;=

TABcos
XB XA–

c
---------------------,=

Рис. Засічêа лінійна.

SCA HA HC UC bA+ + +( )ctg iCA hCActg iCA,= =

SCB HB HC UC bB+ + +( )ctg iCB hCBctg iCB,= =

XC XA SAC TAB α+( ),cos+=

YC YA SAC TAB α+( ).sin+=

Рис. Засічêа полярна: а — 
лінійно-êóтова; б — по ãо-
ризонтальномó і верти-

êальномó êóтах.

SAC HC HA– uA– bC+( )ctg i ,=

xC xA SAC TAC,cos+=

yC yA SAC TAC.sin+=

M
mαS

ρ
----------- 
 

2
mS
2

+ .=

Рис. Засічêа просторова 
лінійна.

aiδX biδY ciδZ ω+ + + 0,=

δX δY δZ, ,

ai x'p xi;–= bi y'p yi;–= ci z'p zi;–=

ω 1
2
--- li

2
обчис.( ) li

2
вимір.( )–{ }.=

δX δY δZ, ,

xp X'p δx yp,+ y'p δy zp,+ z'p δz.+= = =

aa[ ]δx ab[ ]δy ac[ ]δz aw[ ]+ + + 0,=

ab[ ]δx bb[ ]δy bc[ ]δz bw[ ]+ + + 0,=

ac[ ]δx bc[ ]δy bc[ ]δz cw[ ]+ + + 0,=
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де  і.т.д.
  Розв’язóючи нормальні рівняння, одержóють значен-

ня поправоê ,  і обчислюють êоординати шóêа-
ної точêи Р.
ЗАСІЧКА ПРЯМА — визначення положення пóнêтó С по
двох êóтах, виміряних на даних пóнêтах А і В (див. рис.).

     Координати пóнêтó С обчислюють шляхом розв’язó-
вання триêóтниêа ABC за формóлами, де арãóментами є
êóти триêóтниêа А і В:

чи   за   формóлами,   де   арãóментами є диреêційні êóти

Похибêа положення визначóваноãо пóнêтó при рівн-
оточномó вимірюванні êóтів дорівнює

де а і b — довжини сторін триêóтниêа, що лежать проти
відповідних êóтів. В.В.Мирний.
ЗАСЛІНКА,  -и, ж. * р. заслонêа, а. butterfly-type valve, gate;
н. Klappe f, Schieber m  — 1) Пристрій для заêривання от-
ворів. 2) Щит ó шлюзах. Див. таêож шибер, засóвêа.
ЗАСЛОНИ (СЛАНЦЕВІ ТА ВОДЯНІ),  -ів, мн. * р. засло-
ны (сланцевые и водяные), а. barriers (stone dust and water), н.
Gesteinsstaub(wasser-)sperren f pl  — ряд переêидних полиць
з інертним пилом (сланцеві заслони) або посóдин з водою
(водяні заслони), встановлених попереê виробêи ó верхній її
частині з метою створення перешêоди поширенню вибóхó
і полóм'я ó виãляді хмари інертноãо пилó або водяноãо за-
слонó, що óтворюються при переêиданні їх вибóховою
хвилею або за допомоãою спеціальноãо пристрою.
ЗАСМІЧЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ,  -…, с. * р.
засорение продóêтов обоãащения, а. fouling of minerals prepa-
ration products, н. Verunreinigung f der Mineralaufbereitungser-
zeugnisse n pl  — вміст ó продóêтах збаãачення êомпонен-
тів, що відрізняються від видаленоãо продóêтó за прийня-
тою ãраничною ãóстиною розділення, ãраничною êрóпні-
стю êласифіêації або іншою ознаêою (елеêтричними,
маãнітними та ін. властивостями). З.п.з. вище допóстимих
норм — ознаêа недосêоналості технолоãічноãо процесó або
несправності обладнання.

ЗАСОБИ ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ),  -ів, -…, мн.
— Див. висадження (підривання) засоби.
ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ,  -ів, -…, мн. * р. средства
тóшения пожаров, а. fire-fighting facilities, н. Brandbe-
kämpfungsmittel n pl  — êомплеêт обладнання, до яêоãо
входять поршневі та центрифóãові водяні насоси, ãідромо-
нітори, пристрої для виêористання шахтноãо водопрово-
дó, повітряно-пінні воãнеãасниêи, повітряно-пінні стволи
(піноґенератори), ãазобалонні батареї, що є на озброєнні
ãірничорятóвальних частин і виêористовóються для ãас-
іння пожеж рóдниêових.
ЗАСОБИ ІНІЦІЮВАННЯ,  -ів, -…, мн. * р. средства ини-
циирования, а. initiation means, н. Initiatoren m pl  — неве-
лиêі заряди висоêочóтливих ВР, яêі розміщені ó ãільзах
(êапсóль-детонатори та елеêтродетонатори) або (детонó-
ючі шнóри) з вмонтованим ó них або під’єднаним засобом
збóдження їх детонації, яêий породжóє детонацію про-
мислових ВР. Для низьêочóтливих ВР застосовóють про-
міжні детонатори масою 200-400 ã, виãотовлені з пресова-
ноãо тротилó або сóміші тротилó з ãеêсоãеном.
Елеêтрозапалювальна трóбêа — засіб ініціювання, при-

значений для дистанційноãо збóдження ãоріння воãнепро-
відноãо шнóра.
Елеêтротермічний елемент (ЕТЕ) — засіб ініціювання,

призначений для запалювання піротехнічноãо сêладó без-
полóм’яноãо висадження.
ЗАСТIЙНА ЗОНА,  -ої, -и, ж. * р. застойная зона; а. zone
of immovable unrecovered oil, zone of stagnation, н. Stagna-
tionzone f, Stillstandzone f, tote Zone f  — цiлиê нерóхомої за-
лишêової нафти в пластi.
ЗАСУВКА,  -и, ж. * р. заслонêа, а. barrier, gate, н. Klappe f,
Schieber m  — 1) Пристрій для заêривання отворів. 2) Щит
ó шлюзах. Див. таêож шибер, заслінêа.
ЗАТВОР,  -а, ч. * р. затвор, а. gate, closing device; н. Versc-
hluss m  — рóхома êонстрóêція, що повністю або частêово
переêриває отвір, маючи змоãó припиняти (реãóлювати)
надходження через ньоãо рідини, ãазó тощо. Найбільш
поширеними є таêі êонстрóêтивні типи З.: шиберні, сеê-
торні, щелепні, роторні, лопатеві, плóнжерні. 
З. — сеêторні або лотêові, ланцюãові і пальцеві виêорис-

товóють ó шахтах для переêриття міжваãонетêовоãо про-
сторó. При цьомó лотêові і сеêторні (одинарні та спарені)
виêористовóють при слабêих ã.п., а пальцеві — êрóпно-
êóсêових сêельних породах. Управління З. — рóчне, дис-
танційне, автоматичне. За технічними óмовами розміри
випóсêноãо отворó З. повинні в 3-4 рази перевищóвати
маêсимальний розмір ãрóдоê сипóчоãо матеріалó. 

aa[ ] a1
2 a2

2 a3
2
,+ += aa[ ] a1b1 a2b2 a3b3+ +=

δX δY δZ, ,

Рис. Засічêа пряма.

xC
xActgB xBctgA yA yB–( )+ +

ctgA ctgB+
---------------------------------------------------------------------------=

yC
yActgB yBctgA xA xB–( )+ +

ctgA ctgB+
---------------------------------------------------------------------------=

TAC TAB A;   TBC+ TBA B;–= =

xC
YA YB– XAtgTAC– XBtgTBC–

tgTBC tgTAC–
---------------------------------------------------------------------------------;=

yC xCtgTBC xBtgTBC– yB.+=

M m
ρ A B+( )sin
------------------------------- a2 b2+ ,=

Рис. Затвори: а — шиберний ; б — сеêторний; в — пальцевий; ã 
— лотêовий; д — êонóсний.
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У вітчизняній праêтиці для рядовоãо
матеріалó застосовóють З. зі стороною
êвадратноãо або діаметром êрóãлоãо
випóсêноãо отворó 600-800 мм.
Є.М.Сноведсьêий.
ЗАТИСКНИЙ ПАТРОН,  -оãо, -а, ч. *
р. зажимной патрон, а. clamping chuck,
clamp; н. Spannfutter n  — пристосóван-
ня для затисêó і óтримання бóрової
штанãи ó шпинделі бóровоãо станêа
(верстата) від переміщення в процесі
бóріння свердловини, а таêож для пере-
хоплення штанã при нарощóванні бóро-
воãо снаряда. Розрізняють З.п. ґвин-
тові, пневматичні та ãідравлічні.
ЗАТРАВКА,  -и, ж. * р. затравêа, а.
nucleus, seed; н. Anregekristall m, Einimp-
fung f, Impfkristall m  — тверда часточêа,
внесена в переохолоджений розчин,
навêоло яêої починається êристаліз-
ація.
ЗАТРУБНИЙ ТИСК,  -оãо, -ó, ч. * р.
затрóбное давление, а. annulus pressure,
н. Ringraumkopfdruck m  — тисê рідини
(ãазó) в êільцевомó просторі еêсплóата-
ційної свердловини між обсадною і під-
іймальною êолонами насосно-êомпресорних трóб, ó про-
цесі бóріння — тисê між відêритим стовбóром свердловини і
зовнішнім діаметром êолони бóрильних трóб. Хараêтери-
зóє динамічний рівень свердловини. Вимірюється за допо-
моãою манометра.
ЗАТУХАННЯ, ЗАГАСАННЯ,  -…, с. р. затóхание, а. atten-
uation, disappearance, fading; н. Ausklingen n, Erlöschen n  —
1) Послаблення, втрата сили виявó фізичноãо процесó (аж
до йоãо припинення) в часі і просторі. 2) Величина, яêа
êільêісно хараêтеризóє явище затóхання процесó.
ЗАТУХАННЯ СКЛАДОК,  -…, с. р. затóхание сêладоê, а.
disappearance of fold structures, н. Ausklingen n der Falten f pl 
— вирівнювання сêладоê пластів ãірсьêих порід за їх про-
стяãанням. При З.с. спостеріãається постóповий перехід
від порóшеноãо сêладчастоãо заляãання до непорóшеноãо
ãоризонтальноãо.
ЗАТЯЖКА,  -и, ж. * р. затяжêа, а. lacing, lagging; н. Verzug
m  — міжрамна оãорожа, елемент êріплення ãірничих ви-
робоê, розміщений між êонстрóêцією êріплення і поро-
дою, призначений для розподілó тисêó та запобіãання
від вивалів шматêів породи, захистó виробêи від вивалів
породи з поêрівлі і боêів ó проміжêах між êріпильними
рамами. Яê затяжêи виêористовóють обаполи, розпили,
дошêи, êолоті та êрóãлі лісоматеріали, залізобетонні
плити, металеві сітêи, сêлотêанина, просяêнóта
полімерними смолами. 
ЗАУКІСКА УСТУПУ,  -и, -…, ж. * р. заотêосêа óстóпа, а.
operation aimed at ensuring a stable slope of a bench, stable slope;
н. Böschungssicherung f  — роботи по наданню óстóпó в йо-
ãо ãраничномó положенні стійêоãо êóта схилó. Прово-
дяться в залежності від властивостей порід óстóпó драґлай-
нами, за допомоãою вибóхó зарядів ó похилих свердловинах
або за допомоãою вибóхів віяла свердловин, пробóрених ó
площині тривêоãо схилó з проведених ó масиві óстóпó
штолень.
ЗАХИСНИЙ ПЛАСТ,  -оãо, -а, ч. * р. защитный пласт, а.
protective overlap, н. Schutzflöz n  — один зі світи зближених

ãазоносних вóãільних пластів (пропластêів), виймання яêо-
ãо проводиться з випередженням по відношенню до
інших (небезпечних за раптовими виêидами вóãілля і ãазó
або ãірничими óдарами) для запобіãання на них ãазоди-
наміч. явищам. Захисна дія виймання основана на част-
êовомó розвантаженні масивó, що приляãає до З.п.
Випереджальна виїмêа 3.п., яêий заляãає в поêрівлі підз-
ахисноãо пласта, називається захисною надробêою, а на
ґрóнті — захисною підробêою. Випередження очисноãо ви-
бою З.п. по відношенню до захисних вибоїв становить не
менше 20 м.
ЗАХИСТ, -ó, -…, ч. * р. защита, а. protection, н. Schutz m 
— 1) Дія за значенням захищати, захистити, захищатися,
захиститися. 2) Охорона, підтримêа, застóпництво; сó-
êóпність правових, еêономічних, орãанізаційних та техні-
чних заходів, що мають на меті запобіãти порóшенням
прав бóдь-êоãо. 3) Місце, притóлоê, де можна захистити-
ся, заховатися від чоãо-небóдь, óêриття. Напр., óêриття
робітниêів під час аварії. 4) Захід, пристрій, спосіб для
óбезпечення роботи, нормальноãо фóнêціонóвання, за-
побіãання збоям, завадам і т.ін. 5) У системах оброблення
інформації — засіб обмеження достóпó до виêористання
всієї обчислювальної системи чи її частини. ДСТУ
2226-93, п. 1.27 m.
На підприємствах розрізняють протидимовий, радіац-

ійний, елеêтрохімічний, тепловий, елеêтричний, релей-
ний захист, а таêож вибóхозахист, аварійний захист та ін.
ЗАХИСТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВІД ВОДИ,  -ó, -…, ч. *
р. защита ãорных выработоê от воды, а. water control of
workings, н. Wasserschutz m von Grubenbauen m pl  — êомп-
леêс заходів по óбезпеченню шахтних (рóдниêових, êар'єр-
них) полів від поверхневих і підземних вод, зниженню рівня
(припливів) підземних вод на дільницях, що відпрацьовóю-
ться, до необхідних величин за допомоãою дренажних сис-
тем або баражних заслонів, а таêож операцій відêачóвання,
очищення і відведення шахтних (рóдниêових, êар'єрних)
вод за межі зони впливó дренажної системи. Вêлючає: дре-
наж, бараж, водозниження, осóшóвання тощо.
ЗАХИСТ ТИПУ “Е”,  -ó, -…, ч. * р. защита вида “е”, а.
e-type protection, н. e-Schutz m  — різновид вибóхозахистó
елеêтрообладнання, яêий поляãає в томó, що в елеêтро-
обладнанні, або в йоãо частині, яêа не має елементів, що
нормально ісêрять, прийнято ряд заходів, додатêово до
виêористовóваних ó елеêтрообладнанні заãальноãо
призначення, яêі óтрóднюють виниêнення небезпечноãо
наãрівання елеêтричних ісêор і дóã. Вид вибóхозахистó «е»
широêо  реалізóється в рóдниêовомó елеêтрообладнанні,
яêе випóсêається за êордоном. В Уêраїні цей вид вибóхо-
захистó поêи що не реалізóється. З.М.Іохельсон.
ЗАХІДКА,  -и, ж. * р. заходêа, а. stope, dass; н. Abschlag m,
Absatz m, Strebstreifen m, Schnitt m  — 1) При розробці  родо-
вищ підземним способом — виробêа невелиêої протяж-
ності, обмеженої площі  перерізó, що примиêає безпосе-
редньо до виробленоãо просторó або  відмежовóється  від
ньоãо на час виймання невелиêим цілиêом êорисної êопа-
лини. За положенням  ó  просторі, взаємним розташóван-
ням і формою З. можóть бóти ãоризонтальні, похилі, вер-
тиêальні, поперечні, спарені, зóстрічні. 2) При розробці
родовищ відêритим способом — частина шарó ãірсьêих
порід на висотó робочоãо óстóпó або підóстóпó, виїмêа
яêої в  цілиêó або в розпóшеномó стані виêонóється за
один прохід виймально-навантажóвальної машини
(еêсêаватора, навантажóвача та ін.). За розташóванням

Рис. Затвори в 
трóбах: а  — ши-
берний; б — сеê-
торний; в — ще-
лепний; ã — лопа-
тевий; д — плóн-

жерний.
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відносно фронтó робіт óстóпó західêи поділяються на поз-
довжні і поперечні, що відповідно орієнтовані вздовж
фронтó робіт  óстóпó і  перпендиêóлярно до ньоãо і під êó-
том 14...40°.
Ширина З. при безтранспортній системі розробêи виз-

начається робочими параметрами еêсêаватора і висотою
óстóпó; при роботі механічних лопат ó поєднанні з залі-
зничним, автомобільним чи êонвеєрним транспортом —
видом транспортó і робочими параметрами виймаль-
но-навантажóвальних машин; при залізничномó транс-
порті застосовóються поздовжні західêи і раціональною є
маêсимальна їх ширина, що зв'язано зі сêороченням чис-
ла пересóвних êолій і збільшенням продóêтивності еêсêа-
ватора (звичайно вона сêладає 1,5, але не перевищóє 1,7
радіóса черпання еêсêаватора); при автотранспорті ши-
рина західêи залежить від схем рóхó автосамосêидів і їх óс-
тановêи під навантаження: при насêрізномó рóсі автоса-
мосêидів виїмêа ãірничої маси виêонóється поздовжніми
західêами,   їх   ширинó   приймають досить невелиêою з
метою зменшення êóта поворотó і тривалості циêлó еêс-
êаватора, а при зворотномó рóсі автосамоêидів застосовó-
ють êоротêі поперечні західêи при збільшеній їх ширині.
При роботі роторних еêсêаваторів ó торцевомó вибої з

висóванням стріли ширинó західêи вибирають таê, щоб
маêсимальний êóт поворотó еêсêаватора ó біê óстóпó не
перевищóвав 1,39-1,56 рад (80-90°) від осі рóхó еêсêавато-
ра (по верхній бровці нижньоãо шарó óстóпó).
Раціональна ширина західêи при роторномó еêсêава-

торі в êожномó êонêретномó випадêó вибирається відпо-
відно до розмірів еêсêаватора, але її завжди приймають
трохи меншою маêсимально можливої ширини, óстанов-
леної робочими параметрами машини. А.Ю.Дриженêо.
ЗАХІДНО-СИБІРСЬКА ПЛИТА,  -…-ої, -и, ж.  — моло-
да платформа, відповідна площі Зах.-Сибірсьêої низови-
ни. З.-С.п. — êрóпна область опóсêання (з мезозою), за-
повнена ãоризонтальним поêривалом мезозойсьêих і
êайнозойсьêих відêладів (до 4-6 êм), яêі óтворюють плат-
формний чохол Урало-Монãольсьêоãо ãеосинêлінальноãо по-
ясó. Нижній поверх фóндаментó óтворений сêладно дис-
лоêованими осадовими і вóлêаноãенними товщами до-
êембію і низами палеозою. Верхній поверх сêладений по-
родами верх. палеозою. У доêембрійсьêих залізистих êвар-
цитах в підмóрівêó на півдні плити відомі пром. родов. за-
лізних рóд, в девонсьêих — родов. нафти. Відêлади юри вóã-
леносні (Кансьêо-Ачинсьêий вóãільний бас.); ó нижньоêрей-
дових відêладах є поêлади вóãілля та боêситів, ó розрізі
верх. êрейди — поêлади лімонітових залізних рóд, в палео-
ãені — осадові родов. марãанцевих рóд. З.-С.п. — óніêал-
ьний за величиною артезіансьêий бас. з велиêими запаса-
ми підземних вод, ó т.ч. термальних. 
ЗАШТИБОВУВАННЯ,  -…, с. * р. заштыбовêа, а. gum-
ming, jamming, choking, clogging; н. Verstopfung f durch
Schrämklein n  — забивання óщільненою масою штибó
прохідних отворів, заêлинювання (внаслідоê переповнен-
ня) фóнêціональних орãанів ãірничих машин, машин збаãа-
чення êорисних êопалин внаслідоê переповнення або
недосêоналоãо очищення порожнин та зазорів.
ЗАШТИБОВУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ГІР-
НИЧОЇ МАШИНИ — заêлинювання виêонавчоãо орãанó
ãірничої  машини штибом, що знаходиться ó врóбовій
щілині або  між  йоãо рамою і  напрямними.
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -…, с. * р. обо-
ãащение полезных исêопаемых, а. mineral processing, mineral

preparation, cleaning, concentration, dressing, enrichment, pre-
paration, separation, washing; н. Aufbereitung f der Bo-
denschätze m pl  — первинна обробêа мінеральної сировини з
метою підвищення êонцентрації êорисних êомпонентів
шляхом їх відоêремлення від породних домішоê ó збаãачó-
вальних апаратах. 
За призначенням процеси переробêи êорисних êопалин

поділяють на підãотовчі, основні (збаãачóвальні) і до-
поміжні (заêлючні). Підãотовчі процеси (дроблення, подрі-
бнення, ãрохочення і êласифіêації) призначені для розêрит-
тя або відêриття зерен êорисних êомпонентів (мінералів),
що входять до сêладó êорисної êопалини, і поділó її на êласи
êрóпності, що задовольняють технолоãічним вимоãам на-
стóпних процесів збаãачення. Основні (збаãачóвальні)
процеси призначені для розділення вихідної мінеральної
сировини з розêритими або відêритими зернами êо-
рисноãо êомпонента на відповідні продóêти. Заêлючні
операції — зãóщення пóльпи, зневоднення і сóшêа продóêтів
збаãачення дозволяють одержати êондиційні продóêти
збаãачення, а таêож реґенерóвати оборотні води збаãачó-
вальної фабриêи.

До основних процесів збаãачення належать ґравіт-
аційні, маãнітні, елеêтростатичні, флотаційні, баêте-
ріальні та ін. З.ê.ê. За видом середовища, в яêомó здійсн-
юють збаãачення, розрізняють З.ê.ê.: сóхе (в повітрі та ае-
росóспензії) та моêре (ó воді, важêих середовищах), ó ãравіт-
аційномó, відцентровомó, маãнітномó, елеêтричномó по-
лях. При З.ê.ê. можливе отримання яê êінцевих товарних
продóêтів (вапняê, азбест, ãрафіт і ін.), таê і êонцентра-
тів, придатних для подальшої хім. або металóрãійної пе-
реробêи. З.ê.ê. — найважливіша проміжна ланêа між
видобóтêом ê.ê. і їх виêористанням. В основі теорії З.ê.ê.
лежить аналіз властивостей мінералів і їх взаємодій ó про-
цесах розділення — мінералóрãія. З.ê.ê. дозволяє сóттєво
збільшити êонцентрацію цінних êомпонентів. Вміст важ-
êих êольорових металів міді, свинцю, цинêó в рóдах сêладає
0,3-2%, а в їх êонцентратах — 20-70%. Концентрація мол-
ібденó збільшóється від 0,1-0,05% до 47-50%, вольфрамó —
від 0,1-0,2 % до 45-65 %, зольність вóãілля знижóється від
25-35% до 2-15 %. В задачó З.ê.ê. входить таêож вилóчен-
ня шêідливих домішоê мінералів (арсен, сірêа, êремній то-
що). Вилóчення цінних êомпонентів ó êонцентрат ó про-
цесах З.ê.ê. сêладає від 60 до 95%. Переробêа êорисних êо-
палин здійснюється на збаãачóвальних фабриêах. 

В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо.
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ІДЕАЛЬНЕ
(ІДЕАЛЬНЕ РОЗДІЛЕННЯ),  -…, -оãо (-оãо, -…) с. * р.

Рис. Зони ефеêтивноãо збаãачення ó вóãлезбаãачóвальних ма-
шинах вóãілля різних êласів êрóпності.
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обоãащение полезных исêопаемых идеальное (идеальное раз-
деление), а. ideal mineral processing (mineral preparation, bene-
ficiation, cleaning, concentration, dressing, enrichment, prepara-
tion, separation, washing); н. ideale Aufbereitung f der Boden-
schätze m pl  — процес розділення мінеральної сóміші на
êомпоненти, при яêомó повністю відсóтнє засмічення êо-
жноãо продóêтó сторонніми  для ньоãо частинêами. Ефеê-
тивність З.ê.ê.і. дорівнює 100 % за бóдь-яêим виміром.  
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ФОРМОЮ,
ТЕРТЯМ, ПРУЖНІСТЮ ТА МІЦНІСТЮ МІНЕ-
РАЛЬНОЇ СИРОВИНИ,  -…, с. * р. обоãащение полезных
исêопаемых по форме, трению, óпрóãости и прочности
минеральноãо сырья, а. minerals preparation by form, friction,
resiliency and durability of mineral raw materials; н. Aufberei-
tung f der Bodenschätze m pl nach der Form f, Reibung f, Elasti-
zität f und Festigkeit f  —
спеціальні допоміжні ме-
тоди збаãачення êорисних
êопалин. Найбільш відомі
таêі засоби  для їх реаліз-
ації: — пастêи із заãостре-
ними êолосниêами (спи-
си або ріжечêи) для роз-
ділення за формою; —
сепаратори тертя листо-
воãо та стрічêовоãо типó;
— інерційні тарілчасті
сепаратори. Галóзь засто-
сóвання цих методів зба-
ãачення вельми обме-
жена. Зоêрема вони
виêористовóються для
видалення з вóãілля плас-
êих шматêів вóãлистоãо
сланцю. В.М.Самилін.
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН У АЕРОСУС-
ПЕНЗІЯХ,  -…, с. * р. обоãащение полезных исêопаемых в
аэросóспензиях, а. dry preparation of minerals, н. Luftsuspensi-
onsaufbereitung f  — метод сóхоãо збаãачення, яêий базóєть-
ся на виêористанні принципó псевдозрідження тонêодис-
персних сипóчих матеріалів під дією прониêаючих через
шар матеріалó вертиêальних повітряних потоêів. Аеросóс-
пензії, яêі виниêають при псевдозрідженні, застосовóють-
ся яê сóхе важêе середовище для ґравітаційноãо розділе-
ння частиноê різної ãóстини. Яê дисперсна фаза аеросóс-
пензії виêористовóються порошêоподібні сипóчі матері-
али — пісоê, тонêодисперсний маãнетит, ґаленіт, апа-
тит, оолітова бóрозалізняêова рóда, ґранóльований феро-
силіцій та ін. матеріали êрóпністю 0,15-0,5 мм. В про-
мислових óмовах застосовóється, зоêрема, сепаратор
СВС-100 Караãандинсьêоãо машинобóдівноãо заводó № 2
ім. Пархоменêа. Крóпність збаãачóваноãо вóãілля — 25-100
мм. Продóêтивність сепаратора — до 100 т/ãод.
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН У ВАЖКИХ СЕ-
РЕДОВИЩАХ,  -…, с. * р. обоãащение полезных исêопае-
мых в тяжелых средах, а. dense media cleaning, dense-media
separation, heavy-media separation, float-and-sink separation;
н. Schwertrübeaufbereitung f  — розділення êорисних êопалин
за ãóстиною в ãравітаційномó або відцентровомó полях ó
середовищі проміжної ãóстини. Збаãачення здійснюють ó
рідêомó середовищі або аеросóспензіях. Застосовóється для
всіх видів твердих ãорючих виêопних ê.ê. (вóãілля, антра-
цитів, сланців), рóд чорних і êольорових металів, фосфат-

них рóд і бóд. щебеню. Яê важêе середовище виêористовó-
ють однорідні орãанічні рідини, водні розчини солей та сóс-
пензії, ãóстина яêих більша ніж 1000 êã/м3. Орãанічні
важêі рідини: трихлоретан, чотирихлористий вóãлець, пен-
тахлоретан, тетраброметан тоêсичні і дороãі. Томó най-
частіше виêористовóють сóспензії мінеральних
порошêів-обважнювачів висоêої ãóстини (ãлини, êварцо-
воãо пісêó, баритó, піритó, маãнетитó, арсенопіритó, фе-
росиліцію та ін.). Область застосóвання З.ó.в.с.: за êрóпні-
стю матеріалó — 6-300 мм. за ãóстиною — 1200-5200 êã/м3.
Див. таêож важêосередовищні сепаратори, важêосередо-
вищні циêлони. О.А.Золотêо.
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЧАСТКОВЕ,
-…, с. * р. обоãащение полезных исêопаемых частичное, а.
partial beneficiation, н. Teilaufbereitung f der Bodenschätze m
pl  — збаãачення оêремоãо êласó êрóпності ê.ê., або виділе-
ння найлеãше відоêремлюваної частини засмічóючих дом-
ішоê з вихідноãо продóêтó з метою підвищення êонцент-
рації в ньомó êорисноãо êомпонента. Застосовóється, на-
пр., для зниження зольності неêласифіêованоãо енер-
ãетичноãо вóãілля шляхом виділення і збаãачення êрóпноãо
êласó з подальшим змішóванням одержаноãо êонцентра-
тó та дрібноãо незбаãаченоãо відсівó.
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА,  -ої, -и, ж. * р. обоãати-
тельная фабриêа, а. concentrating mill,  dressing mill,  prepara-
tion plant; н. Aufbereitungsanlage f, Aufbereitungsbetrieb m, Auf-
bereitungsfabrik f  — ãірниче підприємство для первинної
переробêи твердих êорисних êопалин з метою отримання
технічно цінних продóêтів, придатних для пром. виêорис-
тання.
На З.ф. переробляються (збаãачóються) рóди êольорових ме-

талів (мідні, мідноніêелеві, свинцево-цинêові, вольфрам-молі-
бденові, олов'яні та ін.), рóди чорних металів (залізні, марãанцеві,
хромові), неметаліч. ê.ê. (фосфорні, êалійні, ãрафітові та ін. рóди
і матеріали) і вóãілля. В залежності від взаєморозташóвання «ви-
добóвне підприємство — фабриêа» розрізняють З.ф.: і н д и в і д ó
а л ь н і — для збаãачення ê.ê. лише одноãо видобóвноãо підпр-
иємства, яêі, яê правило, розташовóються на одномó з цим пі-
дприємством промисловомó майданчиêó; ã р ó п о в і  та  ц  е н т р
а л ь н і — для збаãачення ê.ê. деêільêох видобóвних підприємств,
перші розташовóються на одномó з цим підприємством про-
мисловомó майданчиêó, дрóãі — оêремо. Крім тоãо, є З.ф., яêі

входять до сêладó підприємства-споживача: З.ф. при êоêсохім-
ічних та металóрãійних заводах. У залежності від процесів пере-
робêи, що застосовóються, З.ф. поділяють на дробильно-сортó-
вальні, промивні, ãравітаційні, флотаційні, маãнітноãо збаãачення
і з êомбінованою технолоãією.

Рис. Збаãачення за прóжністю: 1 
— бóнêер; 2 — живильниê; 3 — 
плита; 4 — приймальні бóнêери.

Рис. Комплеêс бóдов та спорóд збаãачóвальної фабриêи: 1 - ва-
ãонопереêидач; 2 - ãалереї; 3 - дозóвально-аêóмóлюючі бóнêери; 
4 - їдальня; 5 - адміністративно-побóтовий êомбінат; 6 - ãо-
ловний êорпóс збаãачення; 7 - сóшильний êорпóс; 8, 9 - наван-
тажóвальні бóнêери; 10 - бóнêер для відходів; 11 - механічні 

майстерні.



ЗБА — ЗБИ 422

 До сêладó останніх
вêлючають операції ви-
палення або ãідромет-
алóрãію. Гірнича маса
проходить процеси
дроблення, ãрохотіння,
êласифіêації, основне
збаãачення ê.ê. з виділе-
нням êонцентратів і
відходів, зневоднення і
зãóщення. Готовий про-
дóêт (êонцентрат) на-
ãромаджóють ó бóнêе-
рах або сêладах, звідêи
він надходить на по-
дальшó переробêó або
відпóсêається спожи-
вачеві, а відходи ó виã-
ляді водно-піщаної
(водно-ãлинистої) сóс-
пензії направляються ó
відвали. Для З.ф. хараê-
терна значна енер-
ãоємність. Розрізн-
яють З.ф. вертиêально-
ãо, ãоризонтальноãо і
стóпінчастоãо розташó-
вання. Для вертиêаль-
ноãо розташóвання ха-
раêтерна самопливна
система внóтрішнь-
офабричноãо транс-
портóвання матеріалó
(в праêтиці зóстрічаєт-
ься рідêо через цирêóлюючі навантаження); для ãоризонтальноãо
— розãалóжено-механізована система транспортó (застосовóєть-
ся теж рідêо, бо вимаãає велиêоãо пром. майданчиêа); для
стóпінчастоãо  — самопливно-механізована система транспортó.
З 80-х рр. ХХ ст. в США і Японії виêористовóють модóльний
принцип проеêтóвання і бóдівництва З.ф. на основі стандартних
блоêів (дроблення, подрібнення, флотації і т. д.); ó Велиêобританії,
ФРН, Франції переваãа надається односеêційномó êомпонóван-
ню з однопотічною схемою і óстановленням висоêопродóêтив-
ноãо обладнання; в Уêраїні, США, Чехії, Росії поширені баãато-
сеêційні З.ф., переважно зі стóпінчастим êомпонóванням.
Станом на 2004 р. в Уêраїні фóнêціонóє 61 вóãлезбаãачóвальна
фабриêа з сóмарною річною продóêтивністю 147,8 млн т.
Простежóється тенденція до збільшення частêи фабриê, яêі
переходять в арендó до êомерційних стрóêтóр. Середній термін
еêсплóатації вóãлезбаãачóвальних фабриê Уêраїни на момент
цьоãо видання сêладав 44 роêи (від 19 до 73 роêів, переважно
25-50 роêів). Всі фабриêи, що збаãачóють êоêсівне вóãілля,
хараêтеризóються ãлибиною збаãачення 0 мм, застосовóють
флотацію для збаãачення шламів. Крóпне вóãілля збаãачóється
відсадêою або важêосередовищною сепарацією. Енерãетичне
вóãілля та антрацити на фабриêах, побóдованих після 1960 р.,
збаãачóють за таêою ж технолоãією. На більш старих фабриêах
виділяють незбаãачений сóхий відсів (0-6 мм або 0-13 мм), а для
збаãачення êрóпних êласів застосовóють відсадêó, важêе
середовище або їх поєднання. Внаслідоê баãаторічних робіт по
вдосêоналенню технолоãії збаãачення і технічномó
переобладнанню фабриê сêлалося таêе співвідношення методів
збаãачення: важêе середовище — 19,0%, відсадêа — 71,3%,
флотація — 9,0%, ãідроциêлони та ін. — 0,7%. Продóêтивність
óêраїнсьêих вóãлезбаãачóвальних фабриê 1,5-3,0 млн т.
Переважають ãрóпові З.ф., центральні — найбільші за
продóêтивністю, індивідóальні фабриêи сêладають сóттєвó
меншість. В Уêраїні збаãачóють 91% видобóтоãо вóãілля. Див.
фабриêа, модóльні збаãачóвальні фабриêи. О.А.Золотêо.
ЗБАГАЧУВАНІСТЬ,  -ості, ж. * р. обоãатимость, а. wash-
ability, н. Aufbereitbarkeit f  — здатність êорисних êопалин до
розділення на відповідні продóêти при їх збаãачóванні. За-
лежить від êонтрастності розділових ознаê êорисної êопа-
лини. З. є технолоãічною оцінêою можливої повноти ви-
лóчення êорисних êомпонентів з рóд і вóãілля шляхом їх зба-
ãачення. Напр., З. флотацією є флотаційна здатність (фло-
тованість) рóди або вóãілля. З óрахóванням тоãо, що на З.

впливають дві ãрóпи фаêторів — хараêтеристиêи самоãо
збаãачóваноãо матеріалó і хараêтеристиêи збаãачóвальних
процесів, а збаãачення є баãатоопераційним процесом
(дроблення, подрібнення, ãравітація, фізиêо-хімічні мето-
ди, зневоднення і т.д.), з сóчасних позицій під З. слід ро-
зóміти таêó технолоãічнó оцінêó можливої повноти вилó-
чення êорисних êомпонентів з рóд і вóãілля, яêа передбачає
оптимізацію параметрів технолоãічних процесів всьоãо лан-
цюãа переділó при збаãаченні ê.ê.  
Існóють ãрафічні та аналітичні методи визначення З. У

праêтиці збаãачення для вóãілля êам’яноãо встановлені  ê а т
е ã о р і ї  З.: І — л е ã ê а — вихід проміжних фраêцій мен-
ший 4 %; ІІ — с е р е д н я — вихід проміжних фраêцій  4-10
%; ІІІ — в а ж ê а — вихід проміжних фраêцій  10-17 %; ІV
— дóже  в а ж ê а  — вихід проміжних фраêцій більший 17
%. Відповідна ãрадація êатеãорій З. для антрацитó : І —
менше 4 %; ІІ — 4-8 %; ІІІ — 8-14 %; ІV — більше 14 %. З.
залежить від мінеральноãо сêладó, теêстóри і стрóêтóри
ê.ê. З. — обов'язêова хараêтеристиêа родов. ê.ê. при
оцінці запасів, розробці технол. схем, проеêтóванні зба-
ãач. ф-êи, виборі флотац. реаґентів і т.д. Дослідження на
З. проводять в пром., напівпром. і лабораторних óмовах.
З. ãравітаційними методами визначається за допомоãою
збаãачóваності êривих, що відображóють залежності між
ãóстиною та виходом фраêцій. Для вóãілля êам’яноãо вжи-
вається êритерій збаãачóваності T = 100· (gпр/ 100 — gпор),
де gпр, gпор — виходи проміжної (промпродóêтової) та по-
родної фраêцій. Критерій Т означає вихід фраêцій промі-
жної ãóстини в розрахóнêó на безпороднó масó.
ЗБАГАЧУВАНОСТІ КРИВІ,  -ості, -их, мн. * р. обоãати-
мости êривые, а. washability curves, н. Aufbereitungskurven f

pl  — êриві, одержані на
основі резóльтатів фраê-
ційноãо аналізó, яêі дозво-
ляють визначити теоре-
тичний вихід леãêих та
важêих фраêцій.
 Відрізняють чотири основні
типи З.ê.: êрива зольності
вóãілля, êрива леãêих фраê-
цій, êрива важêих фраêцій,
êрива відносної ãóстини. Ці
êриві відповідно відбивають
залежності: 1 — виходó еле-
ментарних фраêцій заданої
ãóстини від зольності ãранич-
ноãо елементарноãо шарó —
êрива зольностей елементар-
них шарів розділення λ; 2 —
виходó фраêцій, що спливли,
від їх зольності — êрива леã-
êих фраêцій або êрива серед-

ніх зольностей êонцентратó β; 3 — виходó потонóлих фраêцій від
їх зольності — êрива важêих фраêцій або êрива середніх зольнос-
тей відходів θ; 4 — виходó фраêцій, що спливли, від їх ãраничної
(маêсимальної) ãóстини — êрива ãóстин розділення σ. 
Існóють проãрами моделювання фраêційноãо сêладó та

обчислення êривих збаãачóваності за допомоãою ЕОМ.
ЗБИРАННЯ ВИДОБУВНОЇ НАФТИ,  -…, с. * р. сбор до-
бываемой нефти; а. gathering of recoverable oil; н. Sammlung f
des geförderten Erdöls n  — процес транспортóвання по
трóбопроводах нафти, води і ãазó (нафти видобóвної) від
свердловин до центральноãо збірноãо пóнêтó.
ЗБИРАННЯ І ПІДГОТОВКА НАФТИ,  -…, -и, -…, с, ж. *
р. сбор и подãотовêа нефти; а. gathering anol treatment of oil;
н. Erdölsammlung f und-aufbereitung f  — єдина система тех-
нолоãічних процесів, êоли збирання сóміщається з підã-

Цех сóчасної збаãачóвальної фабриêи.

Сóчасна вóãлезбаãачóвальна фабриêа 
(заãальний виãляд).

Рис. Криві збаãачóваності вóãі-
лля: 1 — êрива êонцентратó β; 2 
— êрива елементарних фраêцій 

λ; 3 — êрива відходів Θ; 4 — êри-
ва ãóстини фраêцій ρ.
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отовêою нафти та ãазó, що реалізóються сêладним êомп-
леêсом трóбопроводів, блоêовоãо автоматизованоãо óс-
татêóвання й апаратів, технолоãічно пов’язаних між со-
бою.
ЗБИРАЧІ,  -ів, мн. * р. собиратели, а. collecting agents, col-
lectors; н. Sammler m pl  — аполярні реаґенти, яêі знижóють
змочóваність частиноê флотованої пóльпи, що переводять-
ся ó пінó. Відомо понад 70 типів реаґентів-збирачів —
аніонних, êатіонних, нейоноãенних. З. поділяються на
аполярні і полярні речовини. Аполярні — вóãлеводневі рід-
ини перев. нафт. походження (ãас, паливні масла і т.п.),
нерозчинні ó воді, малоселеêтивні; це переважно хімічно
неаêтивні вóãлеводневі масла нафтовоãо та ãазовоãо (ãазо-
êонденсатноãо) походження, малорозчинні ó воді. З. по-
силюють природнó ãідрофобність таêих аполярних мін-
ералів, яê сірêа самородна, тальê, молібденіт, ãрафіт, вóãі-
лля, алмаз. Для полярних З. хараêтерна асиметрична
стрóêтóра  молеêóли,  яêа  сêладається з двох частин —
аполярної і фóнêціональної полярної. Аполярна частина,
вóãлеводневий радиêал (R), є носієм ãідрофобності З. Фóн-
êціональна полярна або ãідрофільна ãрóпа схильна до хім.
дисоціації або хім. взаємодії. Полярні З. поділяють на
аніонні і êатіонні сполóêи відповідно до зарядó полярної
частини. З. застосовóють при флотації рóд êольорових ме-
талів та ін. ê.ê. З. застосовóються таêож разом з піноóтво-
рювачами з метою присêорення êінетиêи флотації. Зміна
взаємодії З. з мінералами проводиться за допомоãою реãó-
ляторів флотації (êислот, лóãів, солей, орãанічних поліме-
рних речовин). Див. флотаційні реаґенти. О.А.Золотêо.
ЗБІДНЕННЯ,  -…, с. * р. разóбоживание, а. dilution, mineral
dilution; н. Verarmung f, Erzverdünnung f, Erzgehal-
tverminderung f  — те ж саме, що й розóбоження. Дія — збі-
днювання (розóбожóвання). 
ЗБІЙКА,  -и, ж. * р. сбойêа, а. break-through, crosscut, con-
nection; н. Durchhieb m, Verbindungsstrecke f, Durchschlag m,
Durchbruch m  — 1) Підземна похила або ãоризонтальна
виробêа між двома стволами або штольнями, яêа замиêає
êонтóр прямоточноãо провітрювання підземних виробоê.
2) Комплеêс робіт для сполóчення двох підземних виробоê
або однієї виробêи з поверхнею.
ЗБЛИЖЕНІ ПЛАСТИ,  -их, -ів, мн. * р. сближенные плас-
ты, а. close, converging seams; н. beieinanderliegende Flöze n
pl, benachbarte Flöze n pl, naheliegende Flöze n pl  — пласти,
що розміщені на невелиêій відстані один від одноãо, таê
що для раціональної розробêи потрібно врахóвати їх спіл-
ьне заляãання. З.п. поділяються на êатеãорії: непідроб-
лювані, підроблювані і взаємно підроблювані (в останні
входять тільêи êрóтонахилені і êрóті пласти). До зближе-
них непідроблюваних належать: полоãі і похилі пласти,
яêщо потóжність міжпластовоãо прошарêó перевищóє 3-6
потóжностей нижньоãо пласта; êрóтопохилі і êрóті плас-
ти, для яêих дотримóється співвідношення  Мê>hê, Мп>hп
(де Мê і Мп — потóжності прошарêів між центральним і
відповідно верх. і ниж. пластами, hê — маêс. відстань від
пласта до зони обвалення порід ó поêрівлі); при неможли-
вості визначення hê, воно приймається рівним не менше 6
потóжностям ниж. пласта при падінні до 55° і не менше 3
потóжностей при — понад 55°; hп — маêс. відстань від
пласта до зони сповзання ґрóнтó, яêа встановлюється
еêспериментально або приймається рівною 4-6 м відпо-
відно при падінні пласта 55-75°. Ці пласти відробляються
послідовно в низхідномó і висхідномó порядêó. До збли-
жених підроблюваних пластів відносять: полоãі і похилі

пласти при потóжності прошарêів між ними меншій 6 по-
тóжностей пласта, виїмêа яêоãо може виêлиêати ефеêт
підробêи; êрóтопохилі пласти при Мê<hê,Мп>hп. Подібні
пласти відпрацьовóють послідовно або одночасно тільêи
в низхідномó порядêó. До зближених взаємно підроблюв-
аних відносять: êрóті і êрóтопохилі пласти при Мê<hê і
Мп<hп. Таêі пласти відпрацьовóють тільêи спільно одна-
êовими системами розробêи з випередженням очисних виб-
оїв по одномó (верхньомó) з пластів.
ЗБЛИЖЕННЯ МЕРИДІАНІВ НА ПЛОЩИНІ,  -…, с. * р.
сближение меридианов на плосêости, а. grid convergence
(declination) on a plane, н. Konvergenz f von Meridianen m pl
auf der Ebene f  — êóт між зображенням меридіана точêи в
проеêції Ґаóса і прямою, паралельною осі абсцис на пло-
щині в цій же точці.
ЗБУРЕННЯ,  -…, с. * р. возмóщение, а. disturbance, н. Re-
gelabweichung f, Störung f  — (в САК, САР, САУ) — всяêа
дія, яêа намаãається порóшити необхідний фóнêціональ-
ний зв’язоê між реãóлюючим (óправляючим) діянням і
змінною, яêа реãóлюється. Збóренням може бóти, напр.,
момент навантаження на валó двиãóна.
ЗВАЖУВАННЯ,  -…, с. * р. взвешивание, а. weighing, н.
Wiegen n  — процес визначення за допомоãою пристроїв
зважóвання маси речовини, наприêлад, видобóтих
ãірсьêих порід (êорисної êопалини). Див. ваãи.
ЗВАРЮВАННЯ,  -…, с. * р. сварêа, а. welding; н. Schweißen
n  — з’єднання твердих матеріалів місцевим сплавленням
або спільним пластичним деформóванням. Розрізняють
З. висоêочастотне, ãазове, дифóзійне, дóãове, елеêтрон-
нопроменеве, З. вибóхом, З. тертям, êонтаêтне З., лазерне
З., óльтразвóêове З., холодне З. та ін. До зварювальних на-
лежать таêож процеси наплавлення і паяння. За стóпенем
механізації розрізняють З. рóчне, напівавтоматичне і авто-
матичне. З. широêо застосовóється ó техніці для одержан-
ня нероз’ємноãо з’єднання деталей машин, êонстрóêцій і
спорóд. Зварюють деталі з металó, êерамічних матеріалів,
пластмас, сêла та ін.
ЗВАРЮВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ,  -…, с. * р. сварêа
трóбопроводов; а. welding of pipelines; н. Rohrleitungs-
schweißen n  — технолоãічний процес одержання нероз’єм-
них з’єднин трóб та деталей трóбопроводó наãріванням і
(або) пластичним деформóванням. Способи З.т. êласиф-
іêóють на термічні, термомеханічні та механічні.
ЗВЕДЕНИЙ (ПРИВЕДЕНИЙ) РАДIУС ГIДРОДИНА-
МІЧНО НЕДОСКОНАЛОЇ СВЕРДЛОВИНИ,  -оãо (-оãо)
-а, -…, ч. * р. приведенный радиóс ãидродинамичесêи несовер-
шенной сêважины; а. reduced radius of hydraulically and dy-
namically imperfect well; н. reduzierter Durchschnitt m der hydro-
dynamischen unvollkommenen Sonde f  — радióс таêої óявної
свердловини ãiдродинамiчно досêоналої, дебiт яêої дорiвнює
дебiтó свердловини ãiдродинамiчно недосêоналої за решти
однаêових óмов.
ЗВІРОКАМІНЬ,  -меню, ч. * р. зооморфоза, а. zoomorph, н.
Zoomorphose f  — застаріла óêр. назва зооморфози.
ЗВОРОТНА ЛОПАТА,  -ої, -и, ж. * р. обратная лопата,
а. backhoe,  backacting shovel,  drag shovel; н. Tieflöffelbagger
m  — тип робочоãо обладнання одноêівшевоãо еêсêавато-
ра, що забезпечóє êопання рóхом стріли і рóêояті з êовшем
вниз і ó напрямêó до самої машини, яê правило, нижче за
рівень її óстановлення. З.л. застосовóють ã.ч. для проход-
ження êанав, дренажних траншей і ін. допоміжних робіт.
Розрізняють механіч. і ãідравліч. З.л.  Найбільші З.л. ма-
ють об’єм êовша 10-15(21) м3, найбільший радіóс і ãлибинó
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êопання відповідно до 20-22 м і 12 м. Див. êар’єрні еêсêа-
ватори-лопати.
ЗВОРОТНА СХЕМА ПРОВІТРЮВАННЯ ДІЛЬНИЦІ,
-ої, -и, ж. * р. возвратная схема проветривания óчастêа, а.
reverse ventilation circuit of a mine section, н. reversives Wetter-
führungsschema n des Grubenabschnittes m  — схема провітр-
ювання виймальної дільниці, при яêій повітря надходить до
очисноãо вибою по транспортній виробці та виходить на
вентиляційнó виробêó позадó вибою (під час прямоãо по-
рядêó відробêи пласта) або попередó вибою (при зворот-
номó порядêó).
“ЗВОРОТНИЙ ВИДИХ” РЕЗЕРВУАРА,  -оãо, -а, -…, ч.
* р. “обратный выдох” резервóара; а. reservoir back breathing;
н. Lüft-Dampf-Gemischverdrängung f aus dem Speicher m  —
процес витіснення пароповітряної сóміші з резервóарів
для зберіãання рідин, що випаровóються (нафти, нафто-
продóêтів та ін.), після їх частêовоãо випорожнення або
наповнення. Виниêає внаслідоê випаровóвання продóêтó,
що знаходиться в резервóарі, в резóльтаті цьоãо підвище-
ння тисêó в йоãо ãазовомó просторі до величини, при яêій
відêривається “дихальний” êлапан.
ЗВОРОТНИЙ ПОРЯДОК ВІДРОБКИ ВИЇМКОВОГО
(ВИЙМАЛЬНОГО, ВИЙМАНОГО) ПОЛЯ, ,  -оãо, -ó,
-…, ч. * р. обратный порядоê отработêи выемочноãо поля, а.
retreat mining of blocks; н. rückläufiger Abbau m des Abbaufel-
des n  — порядоê відробêи виїмêовоãо поля, при яêомó спо-
чатêó здійснюють підãотовêó пласта або поêладó êорисної
êопалини в межах всьоãо виїмêовоãо поля, а після цьоãо ве-
дóть очиснó виїмêó. При цьомó вибої дільничних підãото-
вчих виробоê рóхаються від ãоловноãо штреêó (при виїмці
лавами по підняттю-падінню) або проміжноãо êвершлаґó,
бремсберґó, похилó, сêатó до межі виїмêовоãо поля, а очисна
виїмêа здійснюється в протилежномó напрямêó — від меж
виїмêовоãо поля до êорінноãо штреêó, проміжноãо êверш-
лаґó, бремсберґó, похилó, сêатó.
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. звóêоизоляция, а. sound-
proofing; н. Schalldämmung f, Schallschutz m  — здатність пе-
репони послабити шóм, що проходить êрізь неї. ДСТУ
2325-93.
ЗВУКОЛОКАТОР МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ,  -а, -оãо, ч.
* р. звóêолоêатор марêшейдерсêий, а. surveying sound-loca-
tor, н. markscheiderischer Lokator m  — імпóльсні звóêолоêа-
ційні системи, що працюють на принципі виêористання
явища віддзерêалення звóêó від перешêоди, розташованої
на шляхó йоãо поширення. 3.м. сêладаються  з  ґенератора
Ґ, випромінювача B,  приймальноãо перетворювача П, пі-
дсилювача У і реєстратора Р (див. рис.).

Ґенератор збóджóє випромінюючий перетворювач B, що
ґенерóє в середовищі лоêації прóжні êоливання. Одночас-
но ґенератор посилає на реєстратор сиãнал, що відзначає
момент початêó поширення звóêових êоливань ó середо-

вищі лоêації. Відбиті від перешêоди звóêові êоливання
сприймаються приймальним перетворювачем П. У ньомó
прóжні êоливання перетворюються в елеêтромаãнітні, яêі
після підсилення фіêсóються, відзначаючи момент при-
йомó прóжних êоливань. Вимірювана відстань визна-

чається  формóлою  с,  де ∆t -часовий інтервал, за

яêий звóê двічі проходить вимірюванó відстань; с —
швидêість поширення звóêових êоливань ó середовищі
лоêації. 
Приймальновипромінювальна частина марêшейдер-

сьêоãо звóêолоêатора, розташована в звóêопрозорій обо-
лонці свердловинноãо снаряда.

3.м. призначені для автоматизованої зйомêи підземних
природних і штóчних порожнин êамерноãо типó. Розрізн-
яють 3.м. для роботи в повітряномó, рідêомó середовищі й
ó донних відêладеннях  водоймищ. В.В.Мирний.
ЗВ’ЯЗНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, -ості, -…, ж. * р. связ-
ность ãорных пород, а. roсk coherence, rock cohesion; н. Bin-
digkeit f der Gesteine n pl  — опірність ã.п. зóсиллям роз'єд-
нати мінеральні частинêи розтяãненням, стисêом, êрóті-
нням, розломом. З. хараêтеризóє фіз.-хім. особливості
ã.п., їх міцність, опір прóжним і в'язêо-пластичним дефор-
маціям. З. обóмовлена стóпенем зволоження, хараêтером
цементóючої речовини, фраêційним сêладом, формою і тер-
тям частиноê і забезпечóється силами зчеплення за рахó-
ноê плівêової, êапілярної, вільної води і êолоїдів.
ЗВ’ЯЗНОСТI ЗДАТНІСТЬ, -…, -ості, ж. *  р. связóющая
способность, а. binding power, н. Bindefähigkeit f, Bindekraft f,
Bindungsvermögen n, Bindevermögen n  — властивiсть ãлинис-
тих порiд або інших речовин (напр., бітóмів) зв'язóвати
частинêи непластичних матерiалiв, зберiãаючи здатнiсть
маси формóватися та давати пiсля сóшіння досить мiцний
продóêт. Кiльêiсно визначається мiцнiстю на виãин ó сó-
хомó станi.
ЗВ’ЯЗУЮЧА РЕЧОВИНА,  -ої, -и, ж. * р. связóющее ве-
щество, а. binder, binding material; а. Вindemittel n, Binder m 
— речовина, яêа при певних óмовах (т-ра, тисê тощо)
здатна зв’язóвати між собою частинêи непластичних дрі-
бнодисперсних матеріалів ó монолітний продóêт (бриêет,
ґранóлó тощо) достатньої міцності для подальшоãо йоãо
зберіãання, транспортóвання та виêористання. Напр., при
виãотовленні вóãільних бриêетів яê З.р. виêористовóють
бітóми. Розрізняють З.р. орãанічні (нафт. бітóми,
êам’яновóãільні бітóми, êам.-вóã. пеêи і смоли,
сóльфіт-спиртова барда, смола напівêоêсóвання вóãілля,
різні олії і т.д.), неорãанічні (цементи, ãлини, розчинне сê-
ло, чавóнна стрóжêа і  т.д.) і êомбіновані (бітóми і ãлина,
вапно і сóльфітні лóãи, бітóми і сóльфіт-спиртова барда та
ін.). Орãанічні З.р. поділяються на природні (бітóми, ãóд-
рони ін.), синтетичні (епоêсидні смоли, êлеї), тваринноãо
походження (êазеїн, альбóмін, ін.) і отримані з відходів
виробництва (сóльфітні лóãи, меляса); неорãанічні — на
природні (ãлина, вапняê та ін.), отримані при переробці
мінеральної сировини (доломітові, маãнезійні, ін.) і з
відходів виробництва (чавóнна стрóжêа, шлаêи, мóлêі
шлами та ін.). Специфічні властивості З.р.: висоêа ãідр-
офобність або ãідрофільність, значна поверхнева аê-
тивність, пластичність. Яê правило, витрати зв’язóючих
для бриêетóвання 5-10%, для ãрóдêóвання 0,2-2%, масляної
аґломерації вóãілля 3-10%, масляної ґранóляції вóãілля до
40%. Для бриêетóвання êам.-вóã. і антрацитовоãо дріб’яз-
êó найбільше застосóвання дістали нафтобітóми і пеêи

Рис. Фóнêціональна схема звóêолоêатора:  — шляхи про-

ходження звóêó в середовищі лоêації.
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êам’яновóãільні, бриêетин, КВАГУ-3 та ін. Для виãотов-
лення бездимних ароматизованих побóтових вóãільних
бриêетів ó зарóбіжній праêтиці виêористовóють êро-
хмаль, патоêó, ліãнін, сóльфід-спиртовó бардó тощо.  Для
бриêетóвання рóд і êонцентратів êольорової і чорної ме-
талóрãії — вапно, сóльфіт-спиртова барда, меляса, роз-
чинне сêло, ряд êомбінованих З.р. та емóльсій. Для ãрóдêó-
вання рóд і êонцентратів з подальшим випаленням êо-
тóнів — бентонітові ãлини, êальцинована сода, розчини
соєвоãо борошна і êрохмалю, хлорид êальцію та ін. Для
нетермічноãо ãрóдêóвання — З.р. на базі цементів, вапна,
вапна з êремнеземистими добавêами, сóльфіт-спиртова
барда та ін. У процесах масляної аґломерації вóãілля яê З.р.
виêористовóють широêий спеêтр речовин нафтовоãо по-
ходження (мазóти, дизельне пальне, ãас тощо), êам’яно-
вóãільні смоли, вторинні масла, відходи масложировоãо
виробництва. Для êореêції властивостей З.р. виêористо-
вóють різноманітні домішêи, напр., пластифіêатори, ре-
аґенти з підвищеним вмістом фóнêційних ãрóп, ароматич-
них сполóê і т.д. В.С.Білецьêий.
ЗГОНИ ФУМАРОЛЬНІ,  -ів, -них, мн. * р. возãоны фóма-
рольные, а. fumarolic sublimates, н. Fumarolensublimate n pl 
— тверді мінерали, яêі виниêли з ãазів, винесених з жерла
вóлêанó або ãлибин лавовоãо потоêó, а таêож óнаслідоê
взаємодії ãазів між собою чи з оточóючими породами. Най-
частіше представлені хлоридами, флóоридами, сóльфатами,
сірêою самородною, сóльфідами, êарбонатами, боратами,
флóоросиліêатами. Більшість з них ãіãросêопічна. Звичай-
но óтворюють êірêи і нальоти на поверхні лави, а в порож-
нинах — ґроноподібні аґреґати, сталаêтити і дрóзи.
ЗГУЩЕННЯ,  -…, с. * р. сãóщение, а. thickening, н. Eindik-
kung f  — процес підвищення êонцентрації речовини в
просторі, напр., твердоãо êомпонента ó пóльпі внаслідоê
осадження твердих частиноê ó ãравітаційномó, відцент-
ровомó або êомбінованомó полі з одночасним вида-
ленням (зливом) шарó проясненої води. В ãірничій справі З.
— процес виділення частини рідêої фази з пóльп (сóспен-
зій) під дією сил тяжіння, відцентрових сил, маãнітноãо
поля з метою отримання зãóщеноãо продóêтó (осадó) і
яêомоãа чистішої рідêої фази (зливó). На збаãачóвальних
фабриêах З. — операція підãотовêи шламів з метою надан-
ня їм необхідної ãóстини перед подальшою обробêою
(збаãаченням, зневодненням), а таêож отримання обіãової
води. З. застосовóють для зневоднення продóêтів при збаãа-
ченні ê.ê., в ãідрометалóрãійномó, хімічномó та ін. вироб-
ництвах. Для реалізації З. застосовóють відстій-
ниêи-ãідроêласифіêатори, радіальні та циліндричні зãó-
щóвачі, ãідроциêлони, пластинчаті зãóщóвачі. У резóльтаті З.
отримóють проясненó водó і зãóщений продóêт. Утворення
аґреґатів часто здійснюється на основі застосóвання êоа-
ãóлянтів і флоêóлянтів. Коаãóлянти (вапно, ãалóн, хлорид
êальцію та ін.) нейтралізóють елеêтричні заряди тонêих
частиноê, флоêóлянти адсорбóються на частинêах і спри-
яють óтворенню механічних зв'язêів між ними і, яê насл-
ідоê, — аґреґатів (флоêóл). Застосóвання флоêóлянтів
більш ефеêтивне, бо воно інтенсифіêóє процес осадження
в 4-6 разів. У чорній і êольоровій металóрãії, а таêож вóãіл-
ьній промисловості êрóпність матеріалó, яêий зãóщóється
0,05-5 мм. Вміст твердоãо êомпонента в зливі в êольоровій
металóрãії сêладає 0,07 ã/л, при З. апатитових êонцент-
ратів 2,7-5 ã/л, залізних êонцентратів 0,01-0,7 ã/л. 
ЗГУЩУВАЧ,  -а, ч. * р. сãóститель, а. thickener, н. Eindik-
ker m, Eindickungsgefäß n, Absetzbehälter m  — машина для

зãóщення пóльпи, ãідравлічної êласифіêації або прояснення
шламової води методом óстоювання. В більш широêомó
розóмінні — машина або апарат для розділення пóльп (сóс-
пензій) на твердó і рідêó фази під дією сил тяжіння,
відцентровоãо і маãнітноãо поля. За êонстрóêтивними оз-
наêами З. поділяють на радіальні, пірамідальні відстій-
ниêи, пластинчаті (прямоточні і протиточні), віброзãóщ-
óвачі, ãідроциêлони, ãідросепаратори, відсаджóвальні цент-
рифóãи, фільтри-зãóщóвачі, маãнітні З. На збаãачóвальних
фабриêах частіше за все застосовóють: радіальні, цилін-
дричні (циліндро-êонічні), пластинчасті З. та пірамідальні
відстійниêи — з осадженням твердої фази ó ãравітацій-
номó полі, а таêож ãідроциêлони та осаджóвальні й осаджó-
вально-фільтрóючі центрифóãи — для зãóщення ó
відцентровомó полі. Див. зãóщóвач радіальний, зãóщóвач
циліндро-êонічний. О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
ЗГУЩУВАЧ РАДІАЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. сãóститель
радиальный, а. radial thickener, н. Rundeindicker m, Radialein-

dicker m  — апарат для
зãóщення шламó під дією
ãравітаційної сили. Має
формó чаші цилінд-
ричної форми з êонічним
дном. Пóльпа, яêа зãó-
щóється, завантажóється
через центральний стаêан
і переміщóється ó радіал-
ьномó напрямêó (звідси
назва «радіальний») до
зливноãо êільцевоãо по-
роãа. Шлам, яêий осідає
при цьомó, за допомоãою
ãраблин (ãраблищ), що
обертаються навêоло
вертиêальної осі, пересó-
вається до центральноãо
випóсêноãо отворó. 
Розрізняють З.р. з цент-
ральним та периферій-
ним приводом. Чаша зãó-
щóвача виãотовляється з
металó або залізобетонó.
Найбільше поширення
на вóãлезбаãачóвальних
фабриêах дістали З.р. діа-
метром 25 і 30 м з пери-
ферійним приводом. 
ЗГУЩУВАЧ ЦИЛІН-
ДРО-КОНІЧНИЙ,  -а,
-…-оãо, ч. * р. сãóститель
цилиндро-êоничесêий, а.
cylindrical and conic thick-
ener, н. konischer Rundein-
dicker m  — зãóщóвач для
отримання осадó з підви-
щеною êонцентрацією
твердої речовини (до
500-700 ã/л) в порівнянні

з радіальними зãóщóвачами (250-400 ã/л). Це досяãається
завдяêи óщільненню осадó під дією ãідростатичноãо тисêó
сóспензії. Співвідношення висоти З.ц.ê. та йоãо діаметра
збільшено до (1,4-1,5):1 проти (0,3-0,5):1 ó радіальних зãó-
щóвачах. Для óниêнення заляãання óщільненоãо осадó зãó-

Рис. Радіальні зãóщóвачі: а — з 
центральним приводом; б — з пе-
риферичним приводом. 1 — ãра-
бельна рама; 2 – чаша; 3 — трóба 
вихідноãо шламó; 4 — привод; 5 — 
зливний êільцевий жолоб; 6 — ви-

пóсê зãóщеноãо продóêтó.

Рис. Циліндро-êонічний зãóщóвач: 
1 — циліндрична чаша; 2 — 

завантажóвальний пристрій; 3 — 
зливний жолоб; 4 — змішóвач 

пóльпи з флоêóлянтом; 5 — êолеê-
тор живлення; 6 — êонічний 
розподільниê; 7 — осадоóщіль-
нювач; 8 — розсіêач; 9 — розван-
тажóвач осадêó з приводом.
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щóвач має обертовó мішалêó-розпóшóвач. Конічне днище
має нахил твірної до ãоризонтó до 60°. О.А.Золотêо.
ЗДАТНІСТЬ МІНЕРАЛІВ ВІДБИВНА,  -ості, -…, -ої, ж.
* р. способность минералов отражательная, а. reflectance of
minerals, н. Reflexionsvermögen n der Minerale n pl  — здат-
ність мінералів відбивати частинó світла, що падає на них.
Є оптичною êонстантою мінералів, яêа виêористовóється
в мінералоãії яê діаãностична ознаêа. Числове значення

цієї êонстанти (ó %) визначається формóлою:  , де

Ii — інтенсивність падаючоãо на поверхню мінералó світла,
Ió — інтенсивність відбитоãо світла, R — поêазниê відби-
ття. Найбільша відбивна здатність (95 %) спостеріãається
ó самородноãо срібла.
ЗДАТНІСТЬ МІНЕРАЛІВ МІГРАЦІЙНА,  -ості, -…, -ої,
ж. * р. способность минералов миãрационная, а. migratory
ability of minerals, н. Migrationsvermögen n der Minerale n pl 
— поведінêа оêремих мінералів в обстановці довãоãо пере-
носó. Визначається  маêсимальною відстанню, на яêó мо-
жóть бóти перенесені потоêами óламêові частини мін-
ералів, залишаючись за розмірами в межах піщаної фраê-
ції (0,1 мм). До мінералів з малою міãраційною здатністю
належать êіновар, вольфраміт, олівін та ін., а з висоêою —
хромшпінеліди, ільменіт, топаз, цирêон й ін.
ЗДИМАННЯ (ВИПИРАННЯ, СПУЧУВАННЯ) ГІР-
СЬКИХ ПОРІД,  -…, с. * р. пóчение (вспóчивание) ãорных
пород, а. swelling, rock heaving, rock swelling; н. Gebirgsaufhe-
bung f, Quellen n der Gesteine n pl,  Gesteinsquellung f  — ви-
давлювання породи ó ãірничó виробêó без значних порó-
шень її сóцільності, обóмовлене дією ãірничоãо тисêó. Є
проявом реолоãічних властивостей порід, зоêрема їх повзó-
чості. Хараêтеризóється збільшенням об’ємó порід, що
обóмовлено набóханням ã.п., хім. реаêціями і виділенням
ãазів ó ãірсьêих породах. Найбільш схильні до здимання
ãлини, ãлинисті сланці, арãіліти. На велиêих ãлибинах зді-
ймаються таêож пісêóваті сланці, мерãелі, вóãілля.
ЗЕЛЕНИЙ СЛАНЕЦЬ,  -оãо, -ю, ч. * р. зеленый сланец, а.
green schist, н. Grünschiefer m  — поширена метаморфічна
ã.п., що óтворилася внаслідоê перетворення основних
вóлêанітів при помірномó тисêó (менше 6-8х108 Па) і
т-рах (330-460 °С). Мінеральний сêлад: альбіт, аêтиноліт,
хлорит, епідот, êальцит, êварц, лейêоêсен. Стрóêтóра
лепідоґранобластова, теêстóра сланцювата, іноді смóãас-
та. Колір сіро-зелений. Хім. сêлад відповідає основним
вóлêанітам — долеритам, базальтам та тóфам, спостер-
іãається збільшений вміст Н2О і СО2. З.с. зóстрічається в
сêладі зеленоêам’яних поясів, в основі протерозойсьêих
або палеозойсьêих товщ. Часто асоціює з заліз. êварцита-
ми. Хараêтерний для зон діафторезó.
ЗЕЛЕНКА,  -и, ж. * р. ãлаóêонит, а. glauconite, н. Grünerde
f, Glaukonit m  — стара óêр. назва ґлаóêонітó.
ЗЕЛЕНОКАМ’ЯНІ ПОРОДИ,  -их, -рід, мн. * р. зеленоêа-
менные породы, а. greenstones, green rock; н. Grünsteine m pl,
Grüunsteingesteine n pl  — заãальна назва основних, рідше
óльтраосновних і середніх маãматичних ã.п., породоóтво-
рюючі мінерали яêих внаслідоê низьêотемператóрноãо ре-
ãіональноãо метаморфізмó бóли заміщені серпентином, хло-
ритом, аêтинолітом, епідотом, що обóмовило їх зелений
êолір. Тією чи іншою мірою З.п. зберіãають реліêтові
стрóêтóри початêових ефóзивних та інтрóзивних порід.
Звичайні для рóхомих (сêладчастих) зон земної êори
(Урал, Кавêаз тощо), а таêож зеленоêам’яних поясів до-
êембрію (Півд. Африêа, Австралія та ін.). 3.п. — один з

пошóêових êритеріїв на мідно-êолчеданні родовища.
ЗЕЛЕНОРУДЬ,  -і, ж. * р. пироморфит, а. pyromorphite,  н.
Pyromorphit m  — стара óêр. назва піроморфітó.
ЗЕЛЕНЬ,  -і, ж. * р. зелень, а. green, н. Grün n  — хараêтер-
на частина назви деяêих мінералів зеленоãо êольорó. 
Розрізняють: зелень ãірсьêó (êолоїдний різновид малахітó і

деяêих ін. мінералів, що містять мідь); зелень êорсіêансьêó (мін-
ерал, подібний до баститó — псевдоморфози мінералів ãрóпи сер-
пентинó по ромбічномó піроêсенó); зелень малахітовó (малахіт);
зелень міднó (1. — застаріла назва хризоêоли; 2. — землистий різн-
овид малахітó); зелень мінеральна (малахіт); зелень ніêелевó
(анаберґіт); зелень óрановó (êóпросêлодовсьêіт).
ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДВІД,  -оãо, -ó, ч. * р. земельный отвод,
а. grant of land, н. Bodenabsonderung f  — ділянêа земної по-
верхні, надана ó встановленомó порядêó підприємствам і
орãанізаціям під бóдівництво (реêонстрóêцію) промисло-
вих і цивільних об'єêтів, спорóд. У ãірничій промисловості
затвердження 3.в. виробляється Радами депóтатів ó вста-
новленомó порядêó, після оформлення ãірничоãо відводó.
ЗЕМЛЕРИЙНІ МАШИНИ,  -их, -н, мн. * р. землеройные
машины, а. earth-moving machines, н. Erdbaugeräte n pl, Erd-
bewegungsgeräte n pl, Bagger m pl, Erdausheber m pl, Bodenbe-
arbeitungsmaschinen f pl  — машини, що виêонóють земляні
роботи при видобóтêó ê.ê., бóдівництві автомоб. і заліз.
доріã, ãідротехн. спорóд, проêладанні підземних êомóніê-
ацій тощо. 3.м. розробляють породи всіх êатеãорій, в т.ч.
мерзлі і сêельні. Розрізняють таêі З.м.: виїмно-наванта-
жóвальні (еêсêаватори, шнеêово-бóрові, обвало-наванта-
жóвальні), виїмно-транспортні (бóльдозери, сêрепери, ґрей-
дери, ґрейдер-елеватори, стрóãи), підãотовчі (розпóшó-
вачі та ін.), а таêож спеціальні плавóчі 3.м. (землесосні і
землечерпальні снаряди, драãи та ін.).
ЗЕМЛЕСОС,  -а, ч. * р. землесос, а. dredge pump,  suction
dredge,  slurry pump; н. Erdpumpe f, Schlammpumpe f  — ґрóн-
товий насос, призначений для переêачóвання по трóбах
пóльпи. Яê правило, відцентровоãо типó.
ЗЕМЛЕСОСНА УСТАНОВКА,  -ої, -и, ж. * р. землесо-
сная óстановêа, а. excavating pump, dredge pump plant; н.
Saugbagger m, Saugbaggeranlage f, Saugpumpbagger m, Saug-
pumpanlage f  — аґреґат, що сêладається з ґрóнтовоãо насо-
са і допоміжних пристроїв для переêачóвання ãідросóміші.
Застосовóється при ãідромеханізації на ãірн. роботах, ó ãідр-
отехн. та ãідромеліорат. бóдівництві. 3.ó. поділяються на
дві ãрóпи: вібійні, що працюють з ãідромонітором, і переêа-
чóвальні, яêі виêористовóються для підвищення тисêó в
системі за схемою послідовної роботи ґрóнтових насосів. В
оêр. випадêах 3.ó. можóть бóти плавóчими (на понтонах). 
ЗЕМЛЕСОСНИЙ СНАРЯД,  -оãо, -а, ч. * р. землесосный
снаряд, а. suction-tube dredge, н. Saugbagger m, Nassbagger m,
Erdsaugbagger m, hydraulischer Schlammbagger m,  Erdbagger
m  — плавóча машина із всмоêтóвальним пристроєм, яêою
з-під води видобóвають ґрóнт. Робочим орãаном землесо-
сноãо снаряда є насос (землесос) із всмоêтóвальною трóбою,
обладнаною механічним або ãідравлічним розпóшóвачем.
Землесосний снаряд застосовóють для днопоãлиблюваль-
них робіт, зведення насипів тощо. 3.с. з поршневими на-
сосами óперше застосований ó Франції в 1859 р. для дно-
поãлиблюваних робіт. Осн. параметри сóчасних 3.с. змін-
юються в широêих межах. Глибина розробêи 2-60 м, по-
тóжність елеêтродвиãóнів 10-10000 êВт, продóêтивність —
8-10000 м3 ґрóнтó за ãодинó. Перспеêтивною сферою за-
стосóвання З.с. в ãірн. справі є розробêа ê.ê. на шельфі, що
потребóє створення спец. ãлибинних З.с. В Уêраїні є
розробêи З.с. на основі ерліфтів, яêі забезпечóють піднім-
ання ê.ê. з ãлибин до 6000 м.
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ЗЕМЛЕТРУС,  -ó, ч. * р. землетрясение, а. earthquake,
earth shock, н. Erdbeben n, unterirdischer Stoss m  — підземні
поштовхи та êоливання земної поверхні, зóмовлені рап-
товим звільненням потенціальної енерãії земних надр.
Виниêнення землетрóсó пов’язóють ãоловним чином з
теêтонічними процесами. Протяãом роêó на Землі фіêс-
óються бл. 1 млн землетрóсів. Виділяють ãіпоцентр та еп-
іцентр землетрóсó. Від них ó всі сторони розходяться сейс-
мічні хвилі. Осередêи землетрóсів перебóвають на ãлибині
30-60 êм, а інêоли на ãлибині до 700 êм.
 Залежно від причин і
місця виниêнення, зем-
летрóси поділяються на
теêтонічні, вóлêанічні,
обвальні та моретрóси.
Землетрóси охоплюють
велиêі території і хараêте-
ризóються: рóйнóванням
бóдівель і спорóд, під
óламêи яêих потрапляють
люди; виниêненням ма-
сових пожеж і виробни-
чих аварій; затопленням
населених пóнêтів і цілих
районів; отрóєнням ãаза-
ми при вóлêанічних
виверженнях; óраженням
людей і рóйнóванням бóд-
івель óламêами вóлêанічних ãірсьêих порід; óраженням
людей і виниêненням осередêів пожеж ó населених пóнê-
тах від вóлêанічної лави; провалом населених пóнêтів при
обвальних землетрóсах; рóйнóванням і змиванням населе-
них пóнêтів хвилями цóнамі; неãативною психолоãічною
дією. За історичний період 3. не раз виêлиêали рóйнóван-
ня і жертви. Напр., ó 1290 р. в р-ні затоêи Бохайвань (Ки-
тай) заãинóло бл. 100.000 чол., ó 1556 р. в провінції Шаньсі
— 830.000 чол., ó 1737 р. ó Кальêóтті (Індія) — 300.000, ó
1908 р. в Мессіні (Італія) -120.000, ó 1923 р. в Тоêіо —
143.000, ó 1976 р. в Тяньшані (Китай) — бл. 240.000 чол., в
1999 р. в Тóреччині — бл. 40.000 чол., в 2001 р. в Індії — бл.
30.000 чол.
У зв'язêó з цим однією з
аêтóальних завдань є про-
ãнозóвання місця і сили
3., основане на спостере-
женнях за флóêтóаціями
полів Землі. Більш
фóндаментальне завдання
— проãноз не тільêи місця
і сили, але і часó 3. виріш-
ена тільêи в деêільêох ви-
падêах. З. можóть виêли-
êатися штóчно (напр.,
ядерними вибóхами). Оці-
нêа дії З. з 2-ї половини
ХІХ ст. здійснюється за
допомоãою спеціальних
сейсмічних шêал.
Найбільш поширена з них
12-бальна шêала, варіанти
яêої прийняті в Європі,
США. В деяêих êраїнах, зоêрема Лат. Америêи, прийнята
10-бальна шêала, в Японії — 8-бальна. В Уêраїні прийнято

12-бальнó шêалó визначення сили землетрóсó. Вивчає зем-
летрóси сейсмолоãія, спостереження за ними здійснює спе-
ціальна сейсмічна слóжба.
Сейсмоаêтивні зони оточóють Уêраїнó на південномó заході і

півдні. Це зони: Заêарпатсьêа, Вранча, Кримсьêо-Чорно-
морсьêа та Південно-Азовсьêа. Жертв та значних рóйнóвань не
зареєстровано. У сейсмічномó плані найбільш небезпечними об-
ластями в Уêраїні є Заêарпатсьêа, Ів.-Франêівсьêа, Черні-
вецьêа, Одесьêа та Автономна Респóбліêа Крим. На теренах За-
êарпаття відзначаються осередêи землетрóсів з інтенсивністю
6-7 балів (за шêалою Ріхтера) ó зонах Тячів-Сиãет, Мóêаче-
во-Свалява. Заêарпатсьêа сейсмоаêтивна зона хараêтеризóється

проявом землетрóсів, що відбóваються ó верхній частині земної
êори на ãлибинах 6-12 êм з інтенсивністю в епіцентрі 7 балів, що
швидêо затóхає на близьêій відстані. Шестибальні землетрóси
зафіêсовані таêож ó Приêарпатті (Бóêовина). Приêарпаття відч-
óває вплив районó Вранча (Рóмóнія). В 1974-76 рр. тóт мали
місце землетрóси інтенсивністю від 3 до 5 балів. Уніêальна на
Європейсьêомó êонтиненті сейсмоаêтивна зона Вранча, розта-
шована на ділянці стиêóвання Південних (Рóмóнія) та Східних
(Уêраїнсьêих) Карпат. В її межах осередêи землетрóсів розташо-
вані в êонсолідованій êорі, а таêож ó верхній мантії на ãлибинах
80-160 êм. Найбільшó небезпеêó становлять таêі, що виниêають
на велиêих ãлибинах. Вони спричиняють стрóси ґрóнтів до 8-9
балів в епіцентрі в Рóмóнії, Болãарії, Молдові. Глибоêофо-
êóсність землетрóсів зони Вранча обóмовлює їх слабêе затóхання
з відстанню, томó що більша частина Уêраїни перебóває в
4-6-бальній ділянці впливó цієї зони. У ХХ ст. в зоні Вранча ста-
лося 30 землетрóсів з маãнітóдою 6,5 балів. Катастрофічні зем-
летрóси ó 1940 та 1977 рр. мали маãнітóдó в епіцентрі 7 балів. Пі-
вденно-західна частина Уêраїни, що підпадає під безпосередній
вплив зони Вранча, потенційно може бóти віднесена до 8-баль-
ної зони. Потенційно сейсмічно небезпечною територією можна
вважати таêож Бóêовинó, де в 1950-1976 рр. зафіêсовано 4 зем-
летрóси інтенсивністю 5-6 бала. Сейсмонебезпечність Одесьêої
області зóмовлена осередêами землетрóсів ó масиві ãір Вранча та
Східних Карпат в Рóмóнії. Починаючи з 1107 роêó до сьоãодні
там мали місце 90 землетрóсів з інтенсивністю 7-8 балів. Карпат-
сьêі землетрóси поширюються на значнó територію. У1940 році
êоливання відчóвалися на площі 2 млн êм. Кримсьêо-Чорно-
морсьêа сейсмоаêтивна зона оãинає з півдня Кримсьêий піво-
стрів. Воãнища сильних êорових землетрóсів тóт виниêають на
ãлибинах 20-40 êм та 10-12 êм на відстані 25-40 êм від óзбережжя
з інтенсивністю 8-9 балів. Південне óзбережжя Кримó належить
до реґіонів дóже сейсмонебезпечних. За останні два століття тóт
зареєстровано майже 200 землетрóсів від 4 до 7 балів. Півде-
нно-Азовсьêа сейсмоаêтивна зона виділена зовсім недавно. У
1987 році бóло зафіêсовано êільêа землетрóсів інтенсивністю 5-6
балів. Крім тоãо, за палеосейсмотеêтонічними та архео-
лоãічними даними встановлено сліди давніх землетрóсів інте-
нсивністю до 9 балів з періодичністю близьêо одноãо разó на
1000 роêів. У платформній частині Уêраїни виділено ряд потен-
ційно сейсмотеêтонічних зон з інтенсивністю 4-5,5 бала. На те-
риторії Кримсьêоãо півострова зафіêсовано понад 30 зем-
летрóсів. Таê, êатастрофічний землетрóс 1927 р. мав інте-
нсивність 8 балів. За інженерно-сейсмічними оцінêами, приріст

Наслідêи землетрóсó на 
Алясці.

Тріщина на вóлицях Сан-Фран-
цисêо після землетрóсó.

Рис. Хвилі землетрóсó в середині Землі.
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сейсмічності на півдні Уêраїни перевищóє 1,5 бала, і ó зв'язêó з
цим бóло визначено, що в оêремих районах 30-50% забóдови не
відповідає сóчасномó рівню сейсмічноãо та інженерноãо ризиêó. 
Попередити землетрóси точно поêи що неможливо.

Серед óсіх стихійних лих, за даними ЮНЕСКО, землетрó-
си займають перше місце в світі за заподіяною еêономі-
чною шêодою і êільêістю заãиблих. В.С.Білецьêий.
ЗЕМЛЕЧЕРПАЛЬНИЙ СНАРЯД,  -оãо, -а, ч. * р. земле-
черпальный снаряд, а. dredge, shallow dredge, sea-going dredge,
single-bucket dredge, navvy; н. Schlammbagger m,  Erdbagger
m  — плавóча машина з черпаêовим пристроєм, яêою з-під
води видобóвають ґрóнт. Робочим орãаном земле-
черпальноãо снаряда є êівш (або êільêа êовшів) чи ґрейфер.
Землечерпальний снаряд застосовóють для днопоãлиблю-
вальних робіт, риття êотлованів.
ЗЕМЛЯ,  -і, ж. * р. земля, а. the Earth, earth; н. Erde f  — 1)
Планета — див. т. 3. 2). Хараêтерна частина назви деяêих
мінералів. Розрізняють: земля баритова (барит); земля бернсьêа
(виêопні смоли); земля веронсьêа (селадоніт — залізистий різн-
овид ґлаóêонітó шарóватої бóдови); земля ãірêо-солона (застаріла
назва доломітó); земля дивна (сóміш êаолінітó з êварцом, слюдою і
лімонітом); земля залізиста зелена (заãальна застаріла назва роê-
бриджитó і дюфренітó); земля залізна зелена (бісмóтин); земля
залізна синя (застаріла назва вівіанітó); земля зелена (заãальна
застаріла назва селадонітó і ґлаóêонітó); земля ітрова фосфорно-
êисла (застаріла назва êсенотимó); земля ретинова (застаріла наз-
ва ретинітó — виêопної смоли); земля свинцева (сóміш землисто-
ãо церóситó з ãлинистими мінералами); земля сієннсьêа (землиста
сóміш ãалóазитó з ãідрооêсидами заліза [оêолиці Сієнни, Італія]);
земля стронцієва (стронціаніт); земля фарфорова (чистий білий
êаолініт); земля хризопразова (1. — серпентиніт ніêелистий; 2. —
хлорит ніêелистий); земля хризопразова зелена (хлорит ніêели-
стий); земля червона (землистий ãематит); земля янтарна (зем-
листий різновид янтарю).
ЗЕМНА КОРА,  -ої, -и, ж. * р. земная êора, а. Earth’s crust,
Earth shell; н. Erdkruste f  — зовнішня тверда оболонêа
Землі, верхня частина літосфери. Від мантії Землі відоêре-
млена Мохоровичича поверхнею. В основі сóчасних óявлень
про стрóêтóрó З.ê. лежать ãеофіз. дані про швидêість по-
ширення прóжних (в осн. поперечних) хвиль. Виділяють
два ãол. типи 3.ê.: êонтинентальнó і оêеанічнó, що розрі-
знюються за сêладом, бóдовою, потóжністю і ін. хараêте-
ристиêами. Потóжність êонтинентальної êори в залеж-
ності від теêтоніч. óмов сêладає від 25-45 êм (на платфор-
мах) до 60-80 êм (в областях ãороóтворення). У êонтинен-
тальній êорі розрізняють осадовий (до 20-25 êм), “ґрані-
тний" або “ґранітно-метаморфічний” (в сер. 15 êм, ãóсти-
на порід 2,6-2,7 т/м3) і “базальтовий" (20-35 êм, ãóстина
порід 2,7-3,0 т/м3) шари. Назви “ґранітноãо" і “базальто-
воãо" шарів óмовні й історично пов'язані з виділенням
межі Конрада, яêа їх розділяє. Обидва ці шари іноді об'єд-
нóють в поняття êонсолідованої êори. 
Осн. відмінності оêеанічної êори від êонтинентальної

— відсóтність “ґранітноãо" шарó, істотно менша по-
тóжність (2-10 êм), більш молодий віê (юра, êрейда, êай-
нозой), велиêа латеральна однорідність. Оêеанічна êора
сêладається з трьох шарів. Перший шар, або осадовий,
має потóжність до 1-2 êм. Дрóãий шар — вóлêанічний, або
аêóстичний підмóрівоê, має в сер. потóжність 1-2 êм (за
ін. даними, 1,2-1,8 êм). Детальні дослідження дозволили
розділити йоãо на три ãоризонти (2А, 2В і 2С). Третій шар
оêеанічної êори — “базальтовий” потóжністю 4-8 êм
(інші дані — від 2 до 5 êм). 
Глибинними розломами З.ê. розділена на блоêи. Віê най-

древніших порід З.ê. досяãає 4,0-4,1 млрд роêів. Протяãом

перших 2 млрд роêів, можливо, сформóвалося від 50% до
70-80% всієї сóчасної êонтинентальної êори, в настóпні 2
млрд роêів — щонайбільше 40%, і лише бл. 10% — за ос-
танні 500 млн роêів, тобто ó фанерозої. Переломний мо-
мент в розвитêó 3.ê. мав місце ó пізньомó доêембрії, êоли
в óмовах існóвання велиêих плит вже зрілої êонтинен-
тальної êори стали можливі велиêомасштабні ãоризон-
тальні переміщення, що сóпроводжóвалися сóбдóêцією та
обдóêцією новоóтвореної літосфери. З цьоãо часó óтворен-
ня і розвитоê З.ê. відбóвається в ãеодинаміч. обстановці,
зóмовленій механізмом теêтоніêи плит. 
ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ, ГЕОМАГНЕТИЗМ,  -оãо, -ó,
-ó ч. * р. земной маãнетизм, ãеомаãнетизм, а. Earth’s magne-
tism, terrestrial magnetism; н. Erdmagnetismus m  — 1) Влас-
тивість Землі яê небесноãо тіла, що зóмовлює існóвання
навêоло неї маãнітноãо поля. 2) Розділ ãеофізиêи, яêий
вивчає маãнітне поле Землі. Розрізняють постійне маãні-
тне поле, зóмовлене маãнетизмом самої земної êóлі, та
змінне поле, пов’язане з елеêтричними стрóмами ó верх-
ніх шарах атмосфери і за її межами. Вивчення земноãо маã-
нетизмó має велиêе значення для навіãації, радіозв’язêó,
ãеолоãічних досліджень.
ЗЕМНИК (ПРИЗЕМНИК, ДОЛІВКА, ВУГІЛЬНА
ДОЛІВКА),  -а, ч. (-а, ч., -и, ж., -ої, -и, ж.) * р. земниê, а.
floor coal, cropper coal; н. Sohlenkohle f  — пачêа вóãілля не-
значної потóжності, що залишається  біля  підошви після
роботи виêонавчоãо орãанó ãірничої  машини.
ЗЕНІТ,  -ó, ч. * р. зенит, а. zenith, н. Zenit m  — óмовна точ-
êа перетинó вертиêальної лінії чи нормалі до поверхні
земноãо еліпсоїда з небесною сферою. У першомó  випад-
êó цю точêó називають  зенітом  астрономічним, ó дрóãо-
мó — зенітом ãеодезичним.
ЗЕНІТНИЙ КУТ,  -оãо, а, ч. * р. зенитный óãол, а. zenithal
angle, н. Zenitwinkel m  — êóт між вертиêальною лінією і
напрямом лінії візóвання на ціль. Між зенітним êóтом (Z)
та êóтом нахилó лінії візóвання (δ) існóє співвідношення
Z=90°-δ.
ЗЕНІТ-ПРИЛАД,  -…-а, ч. * р. зенит-прибор, а. zenith-de-
vice, н. Zenit-Apparat m, Zenit-Gerät n  — прилад вертиêаль-
ноãо (прямовисноãо) візóвання; застосовóється при бóді-
вництві спорóд для передачі планових êоординат з одноãо
монтажноãо ãоризонтó на  інший, а таêож для êонтролю
вертиêальності êонстрóêції при бóдівництві висотних
об’єêтів; ó ãірничій праêтиці зеніт-прилад виêористо-
вóється при бóдівництві баштових êопрів. Існóють мо-
дифіêації зеніт-приладів з рівнем та з êомпенсатором. 3-п.
з  рівнем сêладається з ламаної зорової трóби зі спрямова-
ною вãорó візирною лінією, двох взаємно перпендиêóляр-
них висоêоточних рівнів і підставêи з оптичним цент-
риром. У 3-п. з êомпенсатором виêористовóють серійно
виãотовлені висоêоточні нівеліри з êомпенсаторами, що
пристосовані для візóвання вãорó (прилад PZL підприєм-
ства К. Цейс, Йена, ФРН, вітчизняні прилади ОЦП, зеніт
ОЦП, ПОВП та інші). Візóвання 3-п. виêонóється на êо-
ординатнó палетêó, що заêріплюється на монтажномó ãо-
ризонті, при чотирьох положеннях трóби приладó. За ци-
ми відліêами обчислюють êоординати х, ó, за яêими спро-
еêтованó точêó вертиêалі наносять на палетêó.
Яê зеніт-прилад може бóти виêористано і лазерний про-

мінь з оптичною системою ó виãляді зорової трóби нівеліра
з êомпенсатором, яêий спрямовóє лазерний промінь в
зеніт при забезпеченні візóальної та фотоелеêтричної інд-
иêації йоãо осі на монтажномó ãоризонті. В.В.Мирний.
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ЗЕРНИСТІСТЬ,  -ості, ж. * р. зернистость, а. grain, grain-
iness; н. Körnung f, Körnigkeit f  — êрóпність зерен мінералів,
яêі óтворюють породи. Розрізняють êрóпнозернисті поро-
ди з зернами діаметром понад 5 мм, середньозернисті —
1-5 мм і дрібнозернисті — з зернами діаметром менше 1
мм. Чим менше зерно матеріалó і чим міцніші цементóючі
зерна речовини, тим важче рóйнóється порода при бóрінні,
вибóхó, в дробарêах, млинах і т.і.
ЗЕРНО,  -а, с. * р. зерно, а. grain, corn, н. Korn n  — 1) Оê-
рема дрібна частинêа ê.ê. 2) Порóвата, однорідна за
êрóпністю маса дрібних частиноê (зернистий шлам) — на
відмінó від тонêодисперсної маси мóлоподібних шламів.
3) Застарілий термін, що вживається для розмежóвання за
êрóпністю матеріалó відсадêи: “відсадêа êрóпноãо зерна”
(для êл. понад 13 мм), “відсадêа дрібноãо зерна” (для
êл.0,5-13(10) мм). В інших випадêах ãраниця êрóпності
для поняття З. — óмовна.
ЗЕРНОҐРАНУЛІТИ,  -ів, мн.  — ВР, те ж саме, що й ãра-
моніти.
ЗІҐЕНСЬКИЙ ЯРУС, ЗІҐЕН,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р. зиãенс-
êий ярóс, зиãен; а. Siegenian, н. Siegenien n, Siegenium n  —
середній ярóс нижньоãо відділó девонсьêої системи. Від на-
зви м. Зіґен (Siegen) ó Німеччині.
ЗІНКВЕРК,  -ó, ч. * р. зинêверê, н. Salzstube f  — соляна
виробêа. Застарілий термін.
З’ЇЗД,  -ó, ч. * р. съезд, а. cross-over, н. Rampe f  — в ãірн-
ичій справі — відêрита розêривна êапітальна або тимчасо-
ва виробêа ó виãляді напівтраншеї або насип змінноãо пе-
ретинó, призначена для забезпечення вантажотранспорт-
ноãо зв’язêó одноãо робочоãо ãоризонтó з іншим. За фор-
мою траси трансп. êомóніêацій і óмовами еêсплóатації З.
поділяють на спіральні, петлеподібні, тóпиêові і ін. Само-
стійно З. різних типів застосовóють відносно рідêо, на
êар'єрах частіше зóстрічаються їх êомбінації.  
ЗЙОМКА (ЗНІМАННЯ),  -и, ж. (-…, с.) * р. съемêа, а. sur-
vey, н. Aufnahme f  — визначення відносноãо положення
точоê та ліній на місцевості, в підземних або поверхневих
ãірничих виробêах тощо для сêладання планó, êарти. Див.
таêож аерозйомêа, депресійна зйомêа шахти, ãамма-зйом-
êа, ãідроãеолоãічна зйомêа, інженерно-ãеолоãічна зйомêа,
маãнітна зйомêа, мензóльна зйомêа, стереофотометрична
зйомêа, тахеометрична зйомêа, теодолітна зйомêа, а та-
êож зйомêа бóсольна, зйомêа вертиêальна ãірничих виробоê,
зйомêа вертиêальна з’єднóвальна, зйомêа ãазова (ãазова
зйомêа, ãазова зйомêа шахт),  зйомêа ãеолоãічна, зйомêа
ãідроãеохімічна, зйомêа ãравіметрична, зйомêа з’єднóвальна,
зйомêа марêшейдерсьêа êар’єрів, зйомêа марêшейдерсьêа
підземна, зйомêа оêомірна, зйомêа профільна.
ЗЙОМКА АЕРОМАГНІТНА,  -и, -ої, ж.  — Див. аеромаã-
нітна зйомêа.
ЗЙОМКА БУСОЛЬНА (ЗНІМАННЯ БУСОЛЬНЕ),  -и,
-ої, ж. (-…, -оãо, с.) * р. съемêа бóсольная, а. survey with dip-
ping compass, compass survey; н. Boussolenaufnahme f  — вид
напівінстрóментальної зйомêи, при яêій маãнітні азимóти
сторін ходó визначають бóсоллю або ãірничим êомпасом,
довжинó сторін — рóлетêою, êóти нахилó — півêрóãом.
ЗЙОМКА ВЕРТИКАЛЬНА (ЗНІМАННЯ ВЕРТИКАЛЬ-
НЕ) ГІРНИЧИХ ВИРОБОК,  -и, -ої, -…, ж. (-…, -оãо, с.)
*р. съемêа вертиêальная ãорных выработоê, а. vertical survey
of workings, н. vertikale (seigere) Aufnahme f des Grubengebäu-
des n  — êомплеêс вимірювань та обчислень для визначен-
ня висот пóнêтів марêшейдерсьêих опорних мереж, реперів і
ін. Резóльтати З.в.ã.в. застосовóються при побóдові проф-

ілю виробоê або рейêової êолії, сêладанні вертиêальних
розрізів товщ ãірсьêих порід, задаванні напрямів ãірничим
виробêам ó вертиêальній площині та ін. З.в.ã.в. виêонóють
способом ãеометричноãо нівелювання при êóтах нахилó ви-
робоê до 8° і способом триãонометричноãо нівелювання
при більших êóтах нахилó.
ЗЙОМКА ВЕРТИКАЛЬНА З'ЄДНУВАЛЬНА (ЗНІМА-
ННЯ ВЕРТИКАЛЬНЕ З'ЄДНУВАЛЬНЕ),  -и, -ої, -…, ж.
(-…, -оãо, -…, с.) *р. съемêа вертиêальная соединительная,
а. vertical instrumental survey; н. vertikale (seigere) Verbin-
dungsaufnahme f des Grubengebäudes n  — êомплеêс марê-
шейдерсьêих вимірювальних та обчислювальних операцій,
яêий пов'язóє в єдинó системó висот пóнêти на земній по-
верхні і в підземних ãірничих виробêах; виêонóється через
вертиêальні, похилі та ãоризонтальні ãірничі виробêи. З.в.з.
(інаêше — передача висотної відмітêи) через вертиêаль-
ний ствол виêонóється за допомоãою спеціальної довãої
стрічêи або спеціальноãо приладó — довжиноміра;  через
ãоризонтальні виробêи — способом ãеометричноãо нівел-
ювання, через похилі (при êóтах нахилó понад 8о) — спосо-
бом триãонометричноãо нівелювання. В резóльтаті цих
робіт марêшейдерсьêі пóнêти або репери одержóють висо-
тні відмітêи (позначêи).
ЗЙОМКА ГАЗОВА (ЗНІМАННЯ ГАЗОВЕ),  -и, -ої, ж.
(-…, -оãо, с.) * р. съемêа ãазовая, а. gas survey, н. Gasaufnah-
me f  — метод польових досліджень з метою виявлення
летêих хімічних елементів ó приповерхневомó шарі (до
0,5-1 м) літосфери і ãідросфери. На базі цьоãо методó засто-
совóється ãазоãеохімічний метод пошóêів, при яêомó
об’єêтами вивчення є, яê правило, пари ртóті, ãелій, ме-
тан. З.ã. призначена для êартóвання зон розломів, ãідроте-
рмальної, особливо ртóтної, мінералізації та сêóпчень вóã-
леводнів. 
ЗЙОМКА ГЕОЛОГІЧНА (ЗНІМАННЯ ГЕОЛОГІЧНЕ),
-и, -ої, ж. (-…, -оãо, с.) *р. съемêа ãеолоãичесêая, а. geologi-
cal survey, н. geologische Aufnahme f  — êомплеêс робіт по
сêладанню ãеол. êарт певноãо р-нó з метою виявлення
особливостей ãеол. бóдови, заêономірностей розміщення
родовищ ê.ê. і перспеêтив території на всі види мінеральної
сировини. Знімальні роботи проводяться перев. на почат-
êових стадіях ãеол.-розвідóвальноãо процесó, попередніх
стадіях пошóêових робіт. У залежності від масштабó З.ã.
поділяється на дрібномасштабнó (1:1000000,1:500000),
середньомасштабнó (1:200000, 1:100000), êрóпномасштаб-
нó (1:50000, 1:25000) і детальнó (1:10000 і êрóпніше). За ре-
зóльтатами З.ã. сêладають остаточні ãеол. êарти, звіти або
пояснювальні записêи.  
ЗЙОМКА ГЕОХІМІЧНА,  -и, -ої, ж. (-…, -оãо, с.) * р. сь-
емêа ãеохимичесêая, а. geochemical survey, н. geochemische
Aufnahme f  — сêладання ãеохім. êарт на основі ãеохім.
випробовóвання території. Гóстота відборó проб при З.ã.
залежить від детальності êарти.
ЗЙОМКА ГІДРОГЕОХІМІЧНА (ЗНІМАННЯ ГІДРО-
ГЕОХІМІЧНЕ),  -и, -ої, ж. (-…, -оãо, с.) *р. съемêа ãидро-
ãеохимичесêая, а. hydrogeochemical survey, н. hydrogeochemi-
sche Aufnahme f  — один з основних методів вивчення ãеох-
імічних особливостей підземних вод. Оêрім ãеохімічноãо
типó, вмістó міêроелементів, ãазів мінералізації та ін. фіз.
та хім. параметрів вод, вивчаються ãеолоãічні, стрóêтóрні,
фізиêо-ãеоãрафічні, техноãенні та ін. фаêтори формó-
вання сêладó вод. З.ã. проводиться, яê правило, в масшта-
бах 1:200 000-1:10 000. Резóльтатом З.ã. є проãнозні ãідроã-
еохімічні êарти, за яêими оцінюють можливість виявлен-
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ня різних видів ê.ê. ó межах ãідроãеохімічних проãнозних
зон, діляноê, вóзлів тощо.
ЗЙОМКА ГРАВІМЕТРИЧНА (ЗНІМАННЯ ГРАВІМЕТ-
РИЧНЕ),  -и, -ої, ж. (-…, -оãо, с.) * р. съемêа ãравиметри-
чесêая, а. gravimetris survey, gravity survey; н. gravimetrische
Aufnahme f  — êомплеêс польових та обчислювальних
робіт, яêі виêонóються з метою визначення сили тяжіння
в точêах земної поверхні при заданій щільності їх розта-
шóвання. Резóльтати З.ã. виêористовóють для вивчення
фіãóри і ãеолоãічної бóдови Землі. 
ЗЙОМКА З'ЄДНУВАЛЬНА, ЗНІМАННЯ З'ЄДНУ-
ВАЛЬНЕ (ОРІЄНТУВАННЯ),  -и, -ої, ж. (-…, -оãо, с.) *
р. съемêа соединительная, а. instrumental survey; н. Verbin-
dungsmessung f, Verbindungsaufnahme f  — сóêóпність êóто-
вих та лінійних вимірювань і подальших обчислень, яêі
забезпечóють поєднання в єдиній системі êоординат мар-
êшейдерсьêоãо знімання, виêонóваноãо на земній повер-
хні і в підземних ãірничих виробêах. Проводиться при пі-

дземній розробці родов. ê.ê. з метою сêладання планів
земної поверхні і підземних ãірничих виробоê в єдиній сис-
темі êоординат. З.з. вêлючає орієнтóвання сторін підзе-
мної марêшейдерсьêої опорної мережі відносно ãеодезичної
мережі на поверхні; центрóвання підземної марêшей-
дерсьêої опорної мережі шляхом визначення êоординат од-
ноãо або деê. пóнêтів ó системі, прийнятій на поверхні;
передачó висотних відмітоê з земної поверхні в ãірничó ви-
робêó на ãоризонти ãірничих робіт.
ЗЙОМКА МАРКШЕЙДЕРСЬКА КАР’ЄРІВ (ЗНІМА-
ННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ КАР’ЄРІВ),  -и, -ої, -…, ж.
(-…, -оãо, с.) *р. съемêа марêшейдерсêая êарьеров, а. open
pit survey, н. markscheiderische Aufnahme f der Tagebaue m pl,
Tagebauaufnahme f  — êомплеêс польових і êамеральних
робіт, яêі мають своєю метою зображення на папері
óмовними знаêами місцевих предметів, ãірничих виробоê
êар’єрó та рельєфó ділянêи земної поверхні.
ЗЙОМКА МАРКШЕЙДЕРСЬКА ПІДЗЕМНА (ЗНІМА-
ННЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ ПІДЗЕМНЕ),  -и, -ої, -ої, ж.
(-…, -оãо, -оãо, с.) *р. марêшейдерсêая съемêа подземная, а.
mine survey; н. untertägige markscheiderische Aufnahme f  —
процес натóрних вимірювань підземних ãірничо-ãеолоãі-
чних об’єêтів та інженерних спорóд, настóпна обробêа от-
риманих резóльтатів і одержання ãірничої ãрафічної доêó-
ментації. Проводиться з метою точноãо визначення поло-
ження ãірничих виробоê і підземних спорóд по відношенню
до об'єêтів на земній поверхні (або під землею) для забез-
печення правильноãо і безпечноãо ведення ãірничих робіт.
Об’єêти З.м.п. — підãотовчі та очисні ãірничі виробêи, êаме-
ри і свердловини різноãо призначення, межі заêладання ви-

робленоãо просторó, транспортні шляхи, заãальношахтні
вентиляційні та протипожежні пристрої і спорóди, êонтó-
ри затоплених виробоê, місця обвалення ãірсьêих порід ó
підãотовчих виробêах, ãеолоãічні порóшення, хараêтерні
місця родовища та інші об'єêти, яêі підляãають зображен-
ню на êресленнях ãірничої ãрафічної доêóментації.
ЗЙОМКА ОКОМІРНА (ЗНІМАННЯ ОКОМІРНЕ),  -и,
-ої, ж. (-…, -оãо, с.) *р. съемêа ãлазомерная, а. exploratory
survey, н. Augenmaßaufnahme f  — спрощена зйомêа невели-
êих діляноê місцевості або ãірничих виробоê, яêа виêо-
нóється за допомоãою найпростіших приладів або при-
строїв (êомпаса, цирêóля, візирної лінійêи тощо).
ЗЙОМКА ПРОФІЛЬНА (ЗНІМАННЯ ПРОФІЛЬНЕ),
-и, -ої, ж. (-…, -оãо, с.) * р. съемêа профильная, а. profile
survey; н. Profilaufnahme f  — спец. зйомêа марêшейдерсьêа,
що виêонóється для побóдови профілю, яêий відображає
êривизнó, міêрорельєф і відхилення від заданоãо напрямó
êонстрóêцій армóвання і стіноê êріплення шахтних стов-
бóрів, розвідóвальних і техн. свердловин, рейêових шляхів,
елементів ãірничо-трансп. машин і êомплеêсів обладнан-
ня.
ЗЛИВ,  -ó, ч. * р. слив, а. discharge, overflow; н. Überlauf m,
Abfluß m, Ablauf m, Auslauf m  — частина пóльпи, в яêій
вміст твердої фази нижчий, ніж ó вихідномó живленні.
Відоêремлюється від пóльпи, ãрóбодисперсної сóспензії
при зневодненні, êласифіêації, промивці (ó зãóщóвачах, êла-
сифіêаторах, ãідроциêлонах, відстійниêах, промивних апа-
ратах і т.і.). Напр., злив зãóщóвача.
ЗЛОМ (ЗЛАМ) МІНЕРАЛІВ,  -ó, -…, ч. * р. излом мине-
ралов, а. fracture of minerals, н. Mineralbruch m, Mineralkrüm-
mung f  — одна з фізичних властивостей мінералó. З.м. ви-
ниêає внаслідоê розламóвання мінералó і хараêтеризóє по-
верхню розêолó, яêий пройшов не по спайності. Розрізн-
яють З.м. рівний, східчастий, нерівний, сêалêовий, раêо-
вистий.
ЗЛОТО,  -а, с. * р. золото, а. gold, н. Gold n  — стара óêр.
назва золота.
ЗЛУДЕНЬ,  -дня, ч. * р. апатит, а. apatite, н. Apatit m  —
стара óêр. назва апатитó.
ЗМЕРЗАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -…, с. * р. смерзание
ãорных пород, а. congelation of rocks; н. Zusammenfrieren n der
Gesteine n pl  — процес переходó мінеральної маси з сип-
êоãо станó в моноліт, пов'язаний з óтворенням льодоце-
ментó з волоãи, яêа міститься в породі. З.ã.п. óсêладнює
зберіãання, навантаження, транспортóвання і розванта-
ження сипêих і ãрóдêóватих матеріалів. Особливó
сêладність З.ã.п. являє при проведенні відêритих ãірничих
робіт в р-нах з сóворими êліматичними óмовами. При ць-
омó розрізняють власне змерзання мінеральної маси і
змерзання мінеральної маси з поверхнями трансп. за-
собів, фóндаментів, майданчиêів тощо. На ãірничодоб. і
переробних підприємствах застосовóють способи для за-
побіãання змерзанню мінеральної маси: видаляють волоãó
з матеріалó термічною сóшêою; зберіãають волоãó в рідêомó
стані добавêою важêозамерзаючих розчинів; ослаблюють
зв'язêи з поверхнею трансп. засобів застосóванням повер-
хнево-аêтивних речовин; зневоднюють матеріал на ãрохо-
тах, ó центрифóãах, фільтрóванням і т.ін.
ЗМІЙОВИК,  -ó, ч. * р. змеевиê, а. serpentine, н. Serpentin m 
— мінерал, те саме, що  серпентин.
ЗМІНА МІНЕРАЛІВ,  -и, -…, ж. * р. изменение минералов,
а. change of minerals, н. Änderung f der Minerale n pl  — сó-
êóпність процесів, яêі спричинюють перетворення мін-

Рис. З’єднóвальна зйомêа (орієнтóвання).
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ералів. Зміна може бóти фізичною (поява тріщин, обточó-
вання зерен та ін.), хімічною (альбітизація, мóсêовітиз-
ація тощо) та фізиêо-хімічною. Кристали змінюються
внаслідоê поліморфічних перетворень однієї і тієї ж хім-
ічної сполóêи, при зміні хімічноãо сêладó внаслідоê дифóзії
речовини, при заміщені одноãо мінералó іншим тощо.
При зміні мінералів одним з важливих процесів є розчи-
нення êристалів мінералів. З.м. може відбóватися ще під
час їх ростó, але проявляється вже після їх остаточноãо óт-
ворення.
ЗМІЦНЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -…, с. * р. óпрочнение
ãорных пород, а. rock consolidation; н. Gesteinsverfestigung f 
— направлений вплив на ãірсьêий масив, в резóльтаті яêоãо
поліпшóються йоãо міцнісні та ін. хараêтеристиêи. Здій-
снюється звичайно заêріпленням масивó штанãовим êрі-
пленням (“зшиття" шарів між собою металевими, залізоб-
етонними, сталеполімерними, полімербетонними і ін.
штанãами), цементацією, ãлинизацією, бітóмізацією ã.п. і
ін. Найбільш перспеêтивний спосіб З.ã.п. — смолоін’єê-
ційний. Зміцненню підляãають сильно тріщинні масиви
вмісних порід: висячоãо, лежачоãо боêів і тих, що наляãають
зверхó. Сóть З.ã.п. поляãає в наãнітанні в ã.п. під тисêом
до 25 МПа і більше тверднóчих речовин (êарбамідних, фе-
нолформальдеãідних, поліефірних, поліóретанових смол,
маãнезійних, аêрилових, епоêсидних сполóê та ін.). Діап-
азон робочоãо тисêó 10-25 МПа, темп наãнітання на 1 м
довжини шпóрó 0,7-2,5 л/хв. Сітêа розташóвання ін'єêці-
йних шпóрів (свердловин) 1х1 м, 1,5х1,5 м, 2х2 м вибираєть-
ся в залежності від тріщинóватості порід. Задовільним
вважається зміцнення, при яêомó 80% тріщин (з шири-
ною розêриття не менше за 0,01 мм) заповнено зміцню-
ючим сêладом.
ЗМІШАНИЙ РЕЖИМ ПОКЛАДУ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р.
смешанный режим залежи, а. combined drive; н. kombiniertes
Regime n des Lagers n  — режим, при яêомó приплив нафти
до вибоїв видобóвних свердловин зóмовлений поєднанням
деê. видів пластової енерãії, êожен з яêих сóттєво впливає
на процес розробêи. Різні режими можóть або одночасно
проявлятися в різних частинах поêладó, або постóпово зм-
інювати один одноãо. Широêе застосóвання отримали
З.р.п., основані на поєднанні водонапірноãо режимó з інш-
ими — неводонапірними, яêі мають підлеãле значення.
Застосовóється поєднання таêож інших режимів. Є, на-
пр., поêлади, еêсплóатація яêих здійснюється при поєд-
нанні ãазонапірноãо режимó і режимó розчиненоãо ãазó.
Процес розробêи таêоãо поêладó хараêтеризóється тим,
що при жорстêомó ãазонапірномó режимі завжди, а при
прóжнонапірномó тільêи при наявності достатніх запасів
вільноãо ãазó нафта під впливом ãазової шапêи зрештою
витісняється до зовнішньоãо êонтóра нафтоносності.
ЗМІШУВАЛЬНО-ЗАРЯДНА МАШИНА,  -…-ої, -и, ж. 
— Див. зарядна машина.
ЗМІЩУВАЧ,  -а, ч. * р. сместитель, а. plane of fault dis-
placement, fault fissure; н. Gleitebene f, Sprungkluft f  — пло-
щина (поверхня, зона), по яêій виниêло розчленóвання
товщі порід на блоêи й подальше їх відносне переміщення.
ЗМІЩЕННЯ РОЗСТРІЛІВ (РОЗПОР),  -…, с. * р. сме-
щение расстрелов, а. displacement of buntons, н. Spreizenver-
schiebung f  — незбіжність ãоризонтальних проеêцій поз-
довжніх осей відповідних розстрілів сóміжних ярóсів вер-
тиêальноãо шахтноãо ствола.
ЗМОЧУВАЛЬНИЙ РЕАҐЕНТ,  -оãо, -ó, ч. * р. смачиваю-
щий реаãент; а. wetting (re)agent; н. Benetzungsmittel n  —

хімічний реаґент, яêий здатний поêривати поверхню
óстатêóвання тонêою плівêою, яêа напр., перешêоджає
відêладенню парафінó, що випав із нафти.
ЗМОЧУВАНІСТЬ,  -ості, ж. * р. смачиваемость, а. wetta-
bility; н. Anfeuchtbarkeit f, Benetzbarkeit f  — 1) Властивість
рідини взаємодіяти з твердою поверхнею; визначається
êóтом змочóвання q в системі трьох фаз (твердої, рідêої і
ãазової); êоли θ>90°, рідина не розливається по поверхні
твердоãо тіла або праêтично не змочóє йоãо. 2) Поверхне-
ве явище, що виниêає на межі дотиêó фаз, одна з яêих —
тверде тіло, а інші — несóмісні рідини або рідина та ãаз, і
проявляється в частêовомó або повномó розтіêанні рід-
ини по твердій поверхні, просочóванні пористих тіл та по-
рошêів.
З. виявляється в:   частêово-

мó або повномó розтіêанні рід-
ини по твердій поверхні;   óтво-
ренні óвіãнóтоãо менісêа на
межі розділó рідини та стіноê
посóдини;   просоченні порис-
тих тіл і порошêів. Оцінюється
êрайовим êóтом змочóваності θ,
яêий змінюється від 0 до 180 о.
Кóт θ або cos θ, отримóють при
розãляді рівноважноãо станó
сил поверхневоãо натяãó для
êрапель рідини (р) на твердій
поверхні (т) в ãазовомó середо-
вищі (ã): cos θ = (σтã -σтр)/ σрã, де
σтã — поверхневий натяã на межі
розділó фаз “тверде тіло — ãаз”,
σтр — поверхневий натяã на
межі розділó фаз “тверде тіло
-рідина”, σрã — поверхневий на-
тяã на межі розділó фаз “рідина
— ãаз”. З. твердої поверхні рід-
иною збільшóється по мірі
зменшення êóта θ. Тобто менші
значення êрайовоãо êóта змочó-
вання відповідають добре змо-
чóваним поверхням. Більшість
ã.п. є ãідрофільними (добре
змочóваними) водою, частêово
або повністю незмочóвані (ãідр-
офобні) — сірêа, вóãілля, бітó-
мінозні пісêовиêи тощо. 
Змочóваність ã.п. зростає при
наявності в них розчинних солей, ãлинистих мінералів,

особливо монтморилонітó, а таêож зі збільшенням “êó-
тастості” зерен ã.п. У ãірничій справі З. відіãрає велиêó роль
не тільêи при збаãаченні рóд і мінералів (флотації, êласиф-

Рис. Різні випадêи змочó-
вання поверхні твердоãо 
тіла 3 при нанесенні на 
ньоãо êраплі рідини 1 (вер-
хні половини рисóнêа, де 2 
— повітря) або двох рідин, 
що не змішóються: 1 — во-
да; 2 — вóãлецева сполóêа 
(нижні половини рисóнêа); 
а — повне змочóвання звер-
хó і повне незмочóвання рід-
иною 2 знизó; б — тверде 
тіло êраще змочóється рід-
иною 1, ніж рідиною 2; в — 

тверде тіло êраще 
змочóється рідиною 2, ніж 

рідиною 1.

Рис. Змочóвання стіноê трóбêи 
різними рідинами: зліва — повне 
змочóвання; в центрі — частêо-
ве; праворóч — незмочóвання; 1 

— рідина; 2 — повітря; 3 — 
тверда поверхня трóбоê стінêи.

Рис. Розтіêання êраплі рідини 
по частêово змочóваній нею 
твердій поверхні: 1 — êрапля 
рідини; 2 — повітря або наси-
чена пара рідини; 3 — тверда 

поверхня.
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іêації, масляній аґломерації), але і в процесах підземноãо
вилóãовóвання, ãідрометалóрãійної  переробêи рóд, рóй-
нóванні ã.п. В.С.Білецьêий.
ЗМОЧУВАННЯ,  -…, с. * р. смачивание, а. wetting, н. Benet-
zung f  — дія до властивості змочóваності. З. відбóвається,
напр., при змішóванні ê.ê., ã.п. тощо з водою, пóльпою, ре-
аґентом.
ЗМОЧУВАННЯ ПЕРИМЕТР,  -…, -а, с.,ч. * р. смачивания
периметр; а. wetted perimeter; н. gefeuchtetes Perimeter n  —
лінія дотиêó рідини з твердими стінêами (зі стінêами рóс-
ла) в даномó живомó перерізі. Розрізняють таêож змоче-
ний периметр стрóменя рідини, виділеної в середині пото-
êó (тобто лінію дотиêó рідини, яêа належить до даноãо
стрóменя, з сóсідньою рідиною в даномó живомó перерізі
стрóменя). 
ЗМОЧУВАЧІ,  -ів, мн. * р. смачиватели; а. wetting agents; н.
Benetzungsmittel n pl  — поверхнево-аêтивні речовини, яêі
здатні адсорбóватися на межі дотиêання двох тіл (середо-
вищ, фаз), зменшóючи вільнó енерãію поверхні (поверх-
невий натяã). З. хараêтеризóються ãідрофільно-ліпофіль-
ним балансом, тобто відношенням полярної частини мо-
леêóли до ãідрофобноãо радиêала. При адсорбції на твердих
частинêах (мінералах) З. солюбілізóють поверхню, внасл-
ідоê чоãо ó водних пóльпах проходить дисперãóвання (пеп-
тизація) êолоїдних, ãлинистих та шламових частиноê за
рахóноê розêлинюючої дії ãідратних оболоноê.
ЗНАК,  -а, ч. * р. знаê, а. sign, mark, н. Zeichen n, Merkmal n 
— матеріальний об’єêт, що сприймається яê носій певно-
ãо смислó, значення, інформації. З. поділяють на при-
родні та штóчні. В ãірничих наóêах виêористовóють марê-
шейдерсьêі, нівелірні та ãеодезичні знаêи. Заãальні власти-
вості знаêових систем вивчає семіотиêа.
ЗНАК МІНЕРАЛІВ,  -ó, -…, ч. * р. знаê минералов, а. optic
sign, mark, н. Mineralzeichen n  — оптична хараêтеристиêа
мінералів, яêа визначається положенням ó них оптичної
індиêатриси, залежно від чоãо мінерали поділяються на
позитивні (+) та неãативні (–).
ЗНЕВОДНЕННЯ,  -…, с. * р. обезвоживание, а. dewatering,
dehydration; н. Entwässerung f  — операції по видаленню
надлишêової волоãи з матеріалó, зоêрема з продóêтів
збаãачóвання êорисних êопалин. Розрізняють способи З. із
застосóванням: ãравітаційних сил — дренóвання, осад-
ження ó воді та óщільнення осадó; ãравітаційних сил та
вібрацій — ãрохочення; відцентрових сил — центри-
фóãóвання, зãóщення в ãідроциêлонах; перепадів тисêó —
фільтрóвання; теплової енерãії — термічна сóшêа, а таêож
поєднання зазначених чинниêів. Крім тоãо, застосовóють
зневоднення методом механічноãо зривó водної плівêи
(зневоднення ежеêтóванням). У резóльтаті З. отримóють
збезводнений матеріал з волоãістю: при дренóванні 20-30%
(іноді 5-10%), зãóщенні 40-60%,  фільтрóванні 7-15% (іноді
до 25%), механічномó зриві волоãи стрóменем повітря 5-12
%, сóшінні 0,5-7%. На процес З. впливають властивості
поверхні мінералів, їх мінералоãічний і ґранóлометричний
сêлад, вміст твердоãо êомпонента в пóльпі, ãóстина твердої
фази, рН середовища, т-ра пóльпи та інші чинниêи.
Найбільше застосóвання З. знаходить при збаãаченні ê.ê. ó
водномó середовищі. Волоãó в продóêтах збаãачення в за-
лежності від енерãії її зв'язêó з поверхнею мінералó поділ-
яють на ãіãросêопічнó, що втримóється завдяêи адсорбці-
йним силам; плівêовó, пов’язанó з поверхнею молеêóляр-
ними силами; êапілярнó, яêа заповнює пори між частин-
êами мінералó і óтримóється êапілярними силами; ãравіт-

аційнó, що заповнює всі проміжêи між частинêами. Сó-
часні механічні процеси З. забезпечóють видалення ãрав-
ітаційної і частêово êапілярної та адсорбційної волоãи.
При терміч. сóшінні можливе видалення всієї волоãи. Для
інтенсифіêації процесів З. виêористовóється аґреґація
(флоêóляція, êоаãóляція, аґломерація тощо) тонêих части-
ноê. З. нафти проводиться для виділення пластової води з
продóêції нафтових свердловин на нафтових промислах. З.
нафти основане на рóйнóванні водонафт. емóльсій (див.
деемóльсація). Вміст води в нафті після її зневоднення (пе-
ред подачею в системó маãістральних нафтопроводів) не
повинен перевищóвати 1%. Син. — зневоднювання, збез-
воднення. Обезводнення — застарілий синонім. В.С.Білец-
ьêий, О.А.Золотêо.
ЗНЕВОДНЮЮЧА УСТАНОВКА,  -ої, -и, ж. * р. обезво-
живающая óстановêа, а. dewatering plant; н. Ent-
wässerungsanlage f  — спорóди і апарати для відділення во-
ди від êорисної êопалини. Для матеріалó більше за 3-5 мм
виêористовóють З.ó. для дренóвання в штабелях, ãрохоти,
елеватори, êласифіêатори. Зневоднення в штабелях здій-
снюється на дренажних сêладах, виêонаних із залізобет-
онó з вертиêальними або похилими стінêами і полоãим
дном (дренажні êанави). Іноді виêористовóється дренóю-
чий шар (постіль) з êрóпноãо щебеню. Яê З.ó. застосовó-
ють вібраційні, резонансні і самобалансні ãрохоти. Для
обводнених продóêтів виêористовóють дóãові сита, де
75% води видаляється за рахóноê відцентрових сил.
Зневоднення на елеваторах здійснюється дренóванням ó
процесі транспортóвання êовшами. Крім тоãо, для зернис-
тих м-лів виêористовóють спіральні і рейêові êласифіêат-
ори (з êóтом нахилó 16о). Зневоднення і транспортóвання
продóêтó здійснюються при обертанні спіралі або рóхó
ãребêової рами. При êрóпності продóêтó, що збезвод-
нюється в межах 0-0,5 мм, застосовóють маãнітні дешла-
матори, зãóщóвачі, ãідросепаратори, ãідроциêлони, центри-
фóãи і маãнітні сепаратори. Радіальні зãóщóвачі застосовó-
ють при êрóпності матеріалó 0,03-5 мм. Термічна сóшêа
продóêтів збаãачення здійснюється в осн. в барабанних сó-
шарêах, іноді в êонвеєрних сóшарêах, печах êиплячоãо ша-
рó, трóбах-сóшарêах і ін. О.А.Золотêо.
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ,  -…, с. * р. обеззараживание
воды; а. water desinfection; н. Wasserentseuchung f  — саніта-
рно-технічні процеси ліêвідації ó воді міêроорãанізмів
(баêтерій, вірóсів), яêі перешêоджають її виêористанню
для пиття, ãосподарсьêих потреб і промислових цілей або
виêиданню в природні водойми. Розрізняють реаґентні
(хімічні) і безреаґентні (фізичні) способи З.в. До реаґент-
них належать хлорóвання, озонóвання, знезараження йона-
ми міді, срібла та ін., до безреаґентних — знезараження
óльтрафіолетовим промінням, óльтразвóêом, йонізóючим
випроміненням, фільтрóванням і тепловою обробêою.
Знезаражóванню піддається вода, що виêористовóється
для ãосподарсьêо-питних цілей та для підтримóвання тис-
êó в нафтових поêладах. Вміст ó питній воді міêробів,
яêий визначається êільêістю êолоній, після 24-ãодинноãо
вирощóвання при температóрі 370С повинен бóти не біл-
ьше 100 в 1 см3, êишêових паличоê не більше 3 штóê в 1
дм3 води. В.Г.Сóярêо.
ЗНЕЗОЛЮВАННЯ,  -…, с. * р. обеззоливание, а. deashing,
ash removal; н. Entaschung f, Aschenabscheidung f  — знижен-
ня вмістó зольних êомпонентів ó вóãіллі шляхом збаãачен-
ня або застосóванням спеціальних способів їх видалення,
напр., хімічноãо розчинення (вилóãовóвання). Оцінюється
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абсолютними величинами зниження золи в êінцевомó
продóêті.
ЗНЕПИЛЮВАННЯ,  -…, с. * р. обеспыливание, а. dust re-
moval,  dedusting; н. Entstaubung f  — пневматична обробêа
виêопної сировини або продóêтів її збаãачення для змен-
шення вмістó в них пилó; зниження вмістó пилó ó êорисній
êопалині, напр., ó вóãіллі. З. проводиться з виêористанням
рідин (ãідрознепилення) або без них. Для З. на збаãачó-
вальних фабриêах та ін. ãірн. виробництвах застосовóють-
ся апарати з пневматичним способом дії (жалюзійні зне-
пилювачі), ãрохоти-знепилювачі з вдóванням повітря під
решето, обезпилювачі відцентрові. В заãальномó вимірі З. є
частиною êомплеêсó заходів щодо боротьби з виробни-
чим пилом, що здійснюються відповідно до проеêтó
розробêи родов. ê.ê. Вêлючає: зниження питомоãо пило-
óтворення — наãнітанням рідини в пласт або рóдне тіло
через шпóри або свердловини, застосóванням машин, óста-
новоê і процесів з меншим стóпенем подрібнення ã.п.; за-
побіãанням зависанню пилó в повітрі — зрошóванням,
пневмоãідрозрошóванням, внóтр. і зовн. водяною забив-
êою шпóрів і свердловин, водорозпилюючими завісами, об-
мивêою ãірн. виробоê, їх побілêою вапняêовим розчином,
сóхим прибиранням пилó, що відêлався, очищенням за-
пиленоãо повітря, фільтрóючими або пиловловлюючими
водяними, масляними, паперовими і жалюзійними пере-
мичêами, фільтрами, циêлонами, пиловідстійними êаме-
рами. Осêільêи самостійно жоден із способів і засобів не
забезпечóє повноãо З., часто застосовóють їх êомплеêсно.
Див. знепилювач відцентровий, жалюзійний  знепилювач.
В.С.Білецьêий.
ЗНЕПИЛЮВАЧ ВІДЦЕ-
НТРОВИЙ,  -а, -оãо, ч. *
р. обеспыливатель центро-
бежный, а. centrifugal dedu-
ster, н. zentrifugaler Entstau-
ber m  — циліндрично-êо-
нічний апарат для вида-
лення пилó (частиноê до
0,5 мм) з вóãілля волоãістю
не більше 6-7%. Вихідне
вóãілля приводиться до за-
вислоãо станó відцен-
тровими силами, завдяêи
яêим відбóвається осад-
ження êрóпних частиноê.
Цирêóлюючим повітр-
яним потоêом від обер-
тання вентиляторноãо êо-
леса більш дрібні частинêи направляються до зони пило-
виділення, звідêи пил вивантажóється через êонóсний
збірниê. Внаслідоê підвищення волоãості вóãілля, що
видобóвається в Уêраїні, З.в. протяãом тривалоãо часó не
застосовóються. Стара назва З.в. — в і н д з і х т е р.
ЗНЕСІРЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ,  -…, с. * р. обессеривание óãля,
а. сoal desulfuration, coal desulphurization; н. Kohleentschwefe-
lung f  — процес або ãрóпа процесів, спрямованих на змен-
шення вмістó сірêи ó вóãіллі. Ефеêтивність З.в. визначаєть-
ся сêладом і розподілом сполóê сірêи. У вóãіллі присóтні
неорãанічна (в осн. дисóльфіди заліза — пірит, марêазит,
з невелиêою ê-стю сóльфатів), іноді елементарна сірêа і
орãанічні сполóêи. Вóãілля êласифіêóють в залежності від
вмістó заãальної сірêи на низьêосірчисте (до 1,5%), серед-
ньосірчисте (1,5-2,5%), сірчисте (2,5-4%) і висоêосірчисте

(понад 4%). При вмісті сірêи в межах цих ãрóп співвіднош-
ення між неорãаніч. і орãаніч. сірêою приблизно постійні
для вóãілля одноãо родовища. У малосірчистомó вóãіллі пе-
реважає сірêа орãанічна. При термообробці вóãілля сірêа
розподіляється між твердими (рідêими) і ãазоподібними
продóêтами. При ãазифіêації і спаленні вóãілля осн. ê-ть
сірêи переходить ó ãазоподібні сполóêи. Напівêоêсóвання
і êоêсóвання хараêтеризóються меншим стóпенем вида-
лення сірêи ó виãляді ãазоподібних продóêтів (до 35-45%
від початêової ê-сті). Для З.в. застосовóють ãравітаційне,
маãнітне, елеêтричне збаãачення та фіз.-хім. і біол. методи
(флотацію, маслянó аґломерацію, баêтерійне вилóãовóван-
ня), а таêож поєднання цих методів. Фіз. методи забезпе-
чóють зниження вмістó сірêи на 10-60% в êонцентратах,
переважно за рахóноê видалення піритної сірêи. Хім. ме-
тоди, основані на дії оêиснюючих і рідше відновних
аґентів. Вони переводять сірêó в ãазоподібні або розчинні
ó воді продóêти. О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
ЗНЕСОЛЕННЯ НАФТИ,  -…, с. * р. обессоливание нефти;
а. oil demineralization; н. Erdölentsalzung f  — процес вида-
лення солей і води з нафти при промисловій її підãотовці
до транспортóвання та перед подаванням на первиннó пе-
реробêó з метою зменшення транспортних витрат, êорозії
технолоãічноãо обладнання óстановоê з переробêи нафти,
запобіãання дезаêтивації êаталізаторів, поêращання
яêості пальноãо, нафтовоãо êоêсó, бітóмів та інших на-
фтопродóêтів. Солі перебóвають ó розчиненомó стані в
пластовій воді, яêа входить до сêладó водонафтової емóль-
сії (обводнена продóêція свердловин), рідше в самій нафті
— незначна êільêість солей ó êристалічномó стані. Знесо-
лення відбóвається шляхом промивання зневодненої на-
фти прісною водою і настóпноãо розділення фаз. Знесо-
лена і зневоднена нафта на промислі містить 100-1800 мã/
л солей і 0,5-1,0% (мас.) води, а перед подаванням на пе-
реробêó — відповідно 3-4 мã/л і до 0,1% (мас.). З.н. на
нафтопереробних заводах здійснюється з застосóванням
елеêтрознесолювальних óстановоê. В.С.Бойêо.
ЗНЕСОЛЕННЯ ТА ОБЛАГОРОДЖЕННЯ СОЛОНОГО
ВУГІЛЛЯ,  -…, с. * р. обессоливание и облаãораживание со-
леноãо óãля, а. desalting and upgrading of salty coal, н. Ent-
salzung f und Veredelung f der Salzkohle f  — процес або ãрóпа
процесів, спрямованих на зменшення вмістó солей, ó
першó черãó NaCl та KCl ó вóãіллі солономó, яêі при спалю-
ванні обóмовлюють аêтивнó êорозію робочих частин êот-
лоаґреґатó та шêідливі виêиди. Роботи по розробці про-
цесів знесолення, облаãороджóвання та виêористання вóãі-
лля солоноãо ведóться ó ряді êраїн. У Німеччині та США
апробовано спалювання розóбоженоãо (збідненоãо) соло-
ноãо вóãілля. Ряд технічних рішень передбачають спе-
ціальні добавêи до солоноãо вóãілля (силіêати лóжних ме-
талів, êремнієві êислоти, êварц, оêсид маãнію, верóліт то-
що), яêі знижóють неãативнó дію солей при їх спалюванні.
В Уêраїні розроблено спосіб облаãороджóвання цьоãо вóãі-
лля пароповітряною та паровóãлеêислотною ãазифіêацією
в êиплячомó шарі, а таêож методом ãазифіêації, в Німе-
ччині — шляхом напівêоêсóвання вóãілля, в США, Уê-
раїні, ФРН проведені досліди по сêрапленню солоноãо вóã-
ілля (вихід цільових фраêцій на рівні 72-81%). Лідером
розробêи технолоãій знесолення вóãілля є Уêраїна. Вітчи-
зняні технолоãії базóються на водній промивці вóãілля до
êондиційноãо вмістó солей (по Na2O до 0,3-0,4% на сóхó
масó вóãілля), зоêрема в процесі ãідротранспортóвання та ó
поєднанні з технолоãією масляної аґреґації. Крім тоãо,

Рис. Відцентрований знепилю-
вач (віндзіхтер): 1 — êорпóс; 2 
— вентилятор; 3 — заванта-
жóвальний жолоб; 4 — привод; 
5 — дисê; 6 — жалюзі; 7 — ви-
вантаження знепиленоãо про-
дóêтó; 8 — вивантаження пилó.
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розроблена і апробована схема êомплеêсноãо виêорис-
тання солоноãо вóãілля, яêа вêлючає вилóчення солей ãóм-
інових êислот, ãазифіêацію ентãóмінованоãо вóãілля діоêс-
идом вóãлецю. Всі роботи знаходяться на стадії лаборатор-
них, стендових або пілотних (поліãонних) досліджень. В
Уêраїні проблемó знесолення та облаãороджóвання соло-
ноãо вóãілля вивчали Інститóт мінеральних ресóрсів, Інст-
итóт орãанічної хімії та вóãлехімії НАНУ, Інститóт про-
блем енерãозбереження НАНУ, Дніпропетровсьêий хі-
міêо-технолоãічний óніверситет, Донецьêий державний
технічний óніверситет, НВО “Гаймеê”. 
ЗНЕШЛАМЛЮВАННЯ, ЗНЕШЛАМЛЕННЯ (ДЕШЛА-
МАЦІЯ),  -…, с. (-ії, ж.) * р. обесшламливание, а. desliming,
slime removal,  sludge removal; н. Entschlämmung f  — зни-
ження вмістó шламó в оброблюваномó вóãіллі; видалення
найбільш тонêодисперсної частини подрібнених рóд
(шламів) з пóльпи для підвищення яêості êонцентратó. З.
може передóвати процесó збаãачення або проводитися на
проміжномó або êінцевомó продóêті операції. Попереднє
З. застосовóється перед ãравітаційним (відсадêа, збаãачен-
ня на êонцентраційних столах і ін.) і перед флотаційним
збаãаченням, а таêож перед елеêтричною сепарацією. Здій-
снюється шляхом ãрохочення, напр., на дóãових ситах,
вібраційних ãрохотах, êонóсних нерóхомих ãрохотах. Для
О. застосовóють таêож повітряні, ãідравлічні і спіральні
êласифіêатори, а таêож ãідроциêлони, баãер-зóмпфи. З.
маãнетитових êонцентратів здійснюють ó маãнітних де-
шламаторах.
Знешламлювач, яê правило, має таêі технолоãічні вóз-

ли: êорпóс з êарêасом для óстановлення êолосниêових
сит, піддон для еваêóації підрешітноãо продóêтó, пристрій
для зміни êóта нахилó робочої поверхні, напірні бризêала
та рóхомі борти. 
ЗНІМАЛЬНА МЕРЕЖА,  -ої, -і, ж. * р. съемочная сеть, а.
survey network, н. Aufnahmenetz n  — сóêóпність точоê зем-
ної поверхні, що визначаються додатêово до пóнêтів ãео-
дезичної мережі для забезпечення топоãрафічних зйомоê.
Точêи З.м. визначаються аналітично (трианãóляцією, тео-
долітними ходами, прямими і зворотними ãеодезичними
засічêами) і ãрафічними способами (мензóлою, êіпреãе-
лем). Початêовою основою для розвитêó З.м. слóжать
пóнêти ãеодезичної мережі. 
ЗНОС,  -ó, ч. * р. износ; а. wear; н. Verschleiss m, Verschleis-
sen n, Abnutzung f, Abnutzen n  — резóльтат зношóвання, що
визначається в óстановлених одиницях. Значина зносó мо-
же виражатися в одиницях довжини, об’ємó, маси та ін.
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ,  -ості, ж. * р. износостойêость; а.
wear resistance; н. Verschleissfestigkeit f  — властивість мате-
ріалó виявляти опір зношóванню за певних óмов тертя,
яêа оцінюється величиною, оберненою швидêості зношó-
вання чи інтенсивності зношóвання.
ЗНОШУВАННЯ,  -…, с. * р. изнашивание; а. wear process,
wear-and-tear, deterioration; н. Verschleiss m, Abnutzung f, Ver-
schleissen n, Abnutzen n  — процес рóйнóвання, яêий про-
тіêає з поверхні твердоãо тіла, і (або) збільшення йоãо за-
лишêової деформації при терті, яêий проявляється в пос-
тóповій зміні розмірів і (або) форми тіла.
ЗНОШУВАННЯ СВЕРДЛОВИН І ОБЛАДНАННЯ,  -…,
с. * р. изнашивание сêважин и оборóдования; а. well and
equipment wear; н. Bohrloch- und Ausrüstungsverschleiss m  —
1) М о р а л ь н е  з н о ш ó в а н н я  — це зменшення вар-
тостi дiючої технiêи внаслiдоê технiчноãо проãресó в ãалóзі
створення обладнання й ó сферi йоãо застосóвання, тобто

внаслiдоê створення бiльш дешевих êонстрóêцiй таêоãо
типó або бiльш досêоналих êонстрóêцiй обладнання. Мо-
дернiзацiя обладнання часто дає змоãó при вiдносно неве-
лиêих витратах пiдвищити технiêо-еêсплóатацiйнi поêаз-
ниêи обладнання i продовжити еêономiчно виправданий
термiн виêористання фiзично ще не зовсiм зношеноãо
обладнання. Модернiзацiю обладнання варто здiйснювати
одночасно з йоãо ремонтом. 2) Фiзичне зношóвання — це
змiна властивостей, розмiрiв i форми обладнання, внаслi-
доê чоãо воно не може задовольняти вимоã до ньоãо. На
розмiри фiзичноãо зношóвання впливають: а) стóпiнь за-
вантаження обладнання (iнтенсивнiсть, тривалiсть робо-
ти); б) особливостi виробничоãо i технолоãiчноãо процесiв
(навêолишнє середовище, êорозiйна дiя тощо); в) яêiсть
виêонання обладнання; ã) яêiсть доãлядó i технiчноãо об-
слóãовóвання. Фiзичнi зношóвання можна роздiлити на двi
ãрóпи: природнi та аварiйнi. Зношóвання, яêi повiльно на-
êопичóються i є наслiдêом тривалої роботи сил тертя, дiї
висоêих температóр, êислот i лóãiв при нормальних óмовах
еêсплóатацiї, називаються природними. Аварiйнi зношó-
вання виниêають через ãрóбі порóшення правил технiчно-
ãо обслóãовóвання i еêсплóатацiї. Видiляють п`ять основ-
них видiв зношóвання i пошêодження деталей обладнан-
ня: 1. Механiчне зношóвання, яêе проявляється в резóль-
татi взаємодiї пар тертя. В залежностi вiд природи пар тер-
тя i óмов їх взаємодiї розрiзняють зношóвання (витирання)
пар тертя при êоченнi чи êовзаннi i абразивне зношóвання.
За хараêтером змащóвання розрiзняють рiдинне тертя (тi-
ла тертя роздiленi шаром змащóвання); тертя при непов-
номó чи недосêоналомó змащóваннi (напiврiдинне, напiв-
сóхе, ãраничне тертя); сóхе тертя. Найменше зношóвання
має мiсце при рiдинномó тертi. В óмовах сóхоãо чи ãранич-
ноãо тертя можливе схоплювання вóзлiв тертя, яêе зóмо-
влюється дiєю молеêóлярних сил. Томó для забезпечення
маêсимальної зносостiйêостi необхiдно вибирати опти-
мальнó шорстêiсть поверхнi, при яêiй êоефiцiєнт тертя бó-
де найменшим. При абразивномó зношóваннi внаслiдоê
дряпаючої i рiзальної дiї твердих абразивних частиноê (на-
пр., пiсêó) деталi машин iнтенсивно зношóються. У роботi
êожної пари тертя видiляють три перiоди: припрацюван-
ня, природноãо зношóвання, аварiйноãо зношóвання. Про-
тяãом першоãо перiодó вiдбóвається iнтенсивне зãладжó-
вання нерiвностей спряжених поверхонь до настання ста-
бiльної шорстêостi та постiйної площi êонтаêтó. Перiод
природноãо зношóвання хараêтеризóється приблизно пос-
тiйною швидêiстю зношóвання. Третiй перiод хараêте-
ризóється швидêим зростанням зношóвання, бо збiль-
шення зазора в спряженнi призводить до óдарiв мiж дета-
лями, що виêлиêає пiдвищенi пластичнi деформацiї мета-
лó. Томó цей перiод зношóвання називається аварiйним, а
зношóвання має назвó ãраничноãо. 2. Деформацiї i полом-
êи, яêi сóпроводжóються змiною форми i розмiрiв деталi.
Вони виниêають при надмiрномó збiльшенні напрóã ó ма-
терiалi деталi, що перевищóє ãраницю теêóчостi чи ãрани-
цю мiцностi. 3. Ерозiйно-êавiтацiйне пошêодження, яêе
виниêає пiд дiєю на метал потоêiв рiдини чи ãазó. Ерозiя
(роз`їдання, рóйнóвання) має мiсце при велиêих швидêос-
тях потоêó i наявностi в ньомó механiчних домiшоê (напр.,
пiщиноê). Кавiтацiя — це óтворення порожнин ó рóхомiй
рiдинi, бóльбашоê пари, êоли тисê рiдини знижóється ни-
жче тисêó насиченої пари. Цi бóльбашêи, зниêаючи з ве-
лиêою швидêiстю в зонi пiдвищеноãо тисêó, виêлиêають
ãiдравлiчнi óдари до поверхнi металó та йоãо рóйнóвання.
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Iнтенсивнiсть рóйнóвання дóже зменшóється з пiдвищен-
ням твердостi поверхнi. 4. Корозiйне пошêодження — це
резóльтат процесó рóйнóвання металó внаслiдоê хiмiчної i
елеêтрохiмiчної дiї навêолишньоãо середовища (êорозiя
атмосферна, ãазова, елеêтролiтична). 5. Корозiй-
но-механiчне пошêодження, що виниêає пiд впливом êо-
розiї та механiчних чинниêiв (напрóãи, деформацiй, тертя
та iн.). Для пiдвищення довãовiчностi деталей, яêi працю-
ють в óмовах êорозiйної втоми (процес рóйнóвання ме-
талiв при одночаснiй дiї êорозiйноãо середовища i циêлiч-
них напрóã), необхiдно ретельно iзолювати робочó поверх-
ню вiд êорозiйноãо середовища та зменшóвати величинó i
циêлiчнiсть напрóãи, що виниêає ó поверхневих шарах ме-
талó. Зрозóмiло, що зношóвання можна зменшити, але
óсóнóти йоãо повнiстю не вдається. Необхiднiсть ремонтó
виниêає при значномó зносi обладнання, êоли нормальна
роботопридатнiсть обладнання не може бóти вiдновлена в
процесi еêсплóатацiї. Ремонт — це виправлення пошêод-
жень, óсóнення дефеêтiв i поломоê, лаãодження вóзлiв. Ре-
монт частêово óсóває фiзичний знос i вiдновлює роботоп-
ридатнiсть обладнання. Але з часом він переходить ó таêó
мірó, êоли подальший ремонт стає еêономiчно недоцiль-
ним, бо зношóвання вiдбóвається настiльêи iнтенсивно,
що витрати на ремонт стають рiвними або бiльшими вiд
вартостi новоãо обладнання, тобто деталь, вóзол чи облад-
нання досяãнóли ãраничноãо зносó. Тодi їх необхiдно не-
ãайно вивести iз еêсплóатацiї i замiнити новими чи вiднов-
леними. У ремонтнiй праêтицi видiляють таêож допóсти-
мий знос, при яêомó деталь в процесi ремонтó може бóти
залишена в обладнаннi, яêщо її ãраничний знос не настане
ранiше настóпноãо ремонтó. Не слiд доводити обладнання
до ãраничноãо (аварiйноãо) зносó, йоãо необхiдно вивести
iз еêсплóатацiї до тоãо, поêи знос стане аварiйним. Яêщо
деталь працювала в óмовах аварiйноãо зношóвання, то до
неї належить вибраêовóвальний знос, яêий визначає пов-
нó непридатнiсть деталi до роботи i до вiдновлення. Щоб
не доводити обладнання до аварiйноãо зношóвання, необ-
хiдно ретельно виêонóвати ãрафіêи технiчноãо обслóãовó-
вання i ремонтiв та вести облiê роботи обладнання. Перiод
з початêó введення обладнання в еêсплóатацiю до йоãо
списання називають термiном слóжби. В.С.Бойêо.
ЗОБРАЖЕННЯ ПРЕДМЕТА,  -…, с. * р. изображение пред-
мета, а. representation of object, image of an object; н. Abbildung f,
Bild n des Gegenstandes m  — ó марêшейдерії, ãеодезії тощо —
відтворення видó, форми і êольорó предмета світловими
променями, що пройшли оптичнó системó з центрованих
сферичних поверхонь, яêі мають однó заãальнó оптичнó
вісь. Яêщо З.п. óтворено перетинанням самих променів,
то воно називається дійсним, яêщо їхнім продовженням —
óявним. При цьомó можливі таêі випадêи: 1. При розташóванні
предмета за подвійною фоêóсною відстанню від системи йоãо
зображення, розташоване за першим фоêóсом ó просторі зобра-
жень, бóде дійсним, зменшеним і зворотним. 2. При розташóванні
предмета на подвійній фоêóсній відстані від системи йоãо зобра-
ження, розташоване в просторі зображень таêож на подвійній фо-
êóсній відстані від системи, бóде дійсним, рівним самомó предме-
тó і зворотним. 3. Яêщо предмет розташований між першим і дрó-
ãим фоêóсами, йоãо зображення, одержóване в просторі зобра-
жень за подвійним фоêóсом, бóде дійсним, збільшеним, зворот-
ним. 4. Яêщо предмет розташований між переднім фоêóсом і сис-
темою, йоãо зображення, одержóване таêож ó просторі предметів,
бóде óявним, прямим і збільшеним. В.В.Мирний.
ЗОЛА,  -и, ж. * р. зола, а. ash, н. Asche f  — пилоподібний
або шлаêоподібний залишоê, що óтворюється з мінерал-

ьної частини палива, êоли воно повністю зãоряє. Сêла-
дається з продóêтів оêиснення і випалення золотвірних
êомпонентів мінеральної частини і орãанічних сполóê па-
лива і деяêої êільêості невиãорілих йоãо орãанічних êом-
понентів (недопал). У промислових óмовах 3. óтворюється
ó виãляді тонêодисперсноãо порошêó — золи-виносó  і
шлаêó — сплавленоãо óламêовоãо матеріалó. При спаленні
палива з рідêим шлаêовидаленням в осн. óтворюється
шлаê, при сóхомó — на 80% зола-винос. За плавêістю
(температóрі початêó плавлення) 3. поділяються на леãêо-
плавêі (менше за 1200оС), середньоплавêі (1200-1350оС),
тóãоплавêі (1350-1500оС) і неплавêі (більше 1500оС). Хім.
сêлад 3. при зãорянні вóãілля, ãорючих сланців і торфó — y
% (SiО2 10-65,  Аl2O3 10-40, CaO 0,5-45, MgO 0,2-6, Na2O
1-10, KaO 1,5-3) залежить від óмов óтворення даноãо пали-
ва, технолоãії йоãо спалення тощо. 3. низьêозольних тор-
фó, бóроãо і оêисненоãо вóãілля і ãорючих сланців має підв-
ищений вміст CaО, êам. вóãілля — переважно алюмо-сил-
іêатний сêлад. За величиною співвідношення сóми оê-
сидів Fe, Са, Мg, Na і K до сóми оêсидів Si,  Al, Ti 3. розділ-
яють на êислі (менше 1) і лóжні (більше 1). 3. вóãілля в осн.
êисла, ãорючих сланців і дерева — лóжна. Шлаêи виêорис-
товóють ó бóдівництві. З. застосовóється таêож яê запов-
нювач для бетонів і бóдівельних розчинів, яê домішêа (в
цеãлó), сировина для вироблення аґлопоритó, зольноãо
ãравію. Зола-винос в осн. сêладóється в моêрих золовідв-
алах і лише частêово виêористовóється в цем. пром-сті яê
сировина і добавêа, при виробництві бóдівельної êерам-
іêи, асфальтобетонó, золобетонó, випалювальноãо і без-
випалювальноãо ãравію. Із 3. деяêих типів вóãілля вилóча-
ють рідêісні і розсіяні елементи, напр., ґерманій і ґалій. Зо-
ла-винос ТЕС містить до 1-5% порожнистих частиноê, яêі
мають óніêальні теплоізоляційні властивості і виêористо-
вóються для спеціальних теплоізоляційних поêрить, на-
пр., ó êосмічній техніці. Технолоãію вилóчення порож-
нистих частиноê з золи-виносó методом флотації запро-
поновано вченими Національної ãірничої аêадемії Уêраї-
ни (м. Дніпропетровсьê). В.С.Білецьêий, О.А.Золотêо. 
ЗОЛА ВУГІЛЬНА,  -и, -ої, ж. * р. зола óãольная, а. сoal
ash, н. Kohlenasche f  — мінеральна речовина, що зали-
шається після спалювання вóãілля при температóрі бл.
800°С при достóпі повітря. Основні êомпоненти З.в. —
оêсиди êремнію, алюмінію, заліза, êальцію, маãнію, натрію,
êалію. Вторинне значення мають оêсиди титанó, фосфо-
рó, марãанцю. За сêладом золи поділяються на êременисті
(вміст SiО2 40-70%), ãлиноземисті (Аl2O3 30-45%), зал-
ізисті ( Fe2O3 20%), вапнисті (СаО 20-40%).

Крім тоãо, зола вóãілля містить понад 40 різних еле-
ментів. Це:
• міêроелементи з вмістом 0,1-0,001% (B, F, P, Cl, Ti, V,

Ni, Cu, Zn, As, Ba, Pb);
• рідêісні елементи з вмістом 0,001-0,00001% (Li, Be, Ce,

Co, Go, Ge, Se, Sr, Pb, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, I, Cs, La, W,
Bu, V),

• óльтрарідêісні елементи з вмістом менше 0,00001% (Ag,
In, Re, Pt, Au, Ir, Hg).

Основні êомпоненти золи вóãілля.

Типи золи Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO 

Кремeнисті 8-30 40-70 До 20 До 20 

Глиноземисті 30-45 40-55 До 20 До 20 

Залізисті 10-20 30-55 20 До 20

Вапнисті 5-20 15-40 5-20 20-40

≥
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Хімічний сêлад та міêроелементи вивчаються для вста-
новлення можливості їх попóтноãо вилóчення та виêо-
ристання, а таêож для оцінêи тоêсичності золи. В.С.Білец-
ьêий, О.А.Золотêо, В.І.Саранчóê.
ЗОЛІ,  -ей, мн. * р. золи, а. sols, н. Sole n pl  — дисперсні
системи, найдрібніші частинêи бóдь-яêої речовини в рі-
дêомó (ãідрозолі), твердомó чи ãазоподібномó (аерозолі)
середовищі. Золі ще називають “êолоїдними розчинами”.
З. з водним середовищем називають ãідрозолями, з орãа-
нічним середовищем — орãанозолями. Частинêи
дисперсної фази З. (міцели) берóть óчасть ó броóнівсьêомó
рóсі. При êоаãóляції ліофобні З., для яêих хараêтерна слаб-
êа взаємодія частиноê з середовищем, перетворюються в
ãелі. Твердими З. називають дисперсні системи з розподіл-
еними ó твердій фазі тонêими частинêами іншої твердої
фази.
ЗОЛОВЛОВЛЮВАННЯ,  -…, с. * р. золоóлавливание, а.
ash collection, н. Aschenfängerung f  — видалення золи з ди-
мових ãазів. У золовловлювачах механічної дії (напр.,
сêрóберах, циêлонах) частинêи золи осаджóються під дією
відцентрових сил; ó золовловлювачах елеêтричної дії
(елеêтричних фільтрах) неãативно заряджені частинêи
осідають на позитивно заряджених елеêтродах. 
ЗОЛОМІР,  -а, ч. *
р. золомер, а. ashme-
ter, н. Aschegehalts-
messer m, Aschebe-
stimmer m  — при-
лад для автоматич-
ноãо вимірó золь-
ності вóãілля за йо-
ãо елеêтромаãніт-
ними властивос-
тями. Застосовóю-
ться З. з виêори-
станням йонізóю-
чоãо випромінюван-
ня (ãамма-, бета-
випромінювання) та
рентãенівсьêих про-
менів. Вимірювання зольності за допомоãою З. можливе
яê стаціонарне (з виêористанням заздалеãідь відібраних
проб), таê і безпосередньо в технолоãічномó потоці. 
ЗОЛОТИЙ ЗАПАС УКРАЇНИ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. зо-
лотой запас Уêраины, а. gold reserve of Ukraine, н. Goldvorrat
m der Ukraine f  — створюється Національним банêом
Уêраїни і є державною власністю. Управління золотим
запасом Уêраїни здійснюється Національним банêом
Уêраїни ó межах повноважень, визначених заêо-
нодавством. Золотий запас формóється шляхом заêóп-
івлі афінованоãо золота в зливêах ó фізичних та юридич-
них осіб, резидентів та нерезидентів за рахóноê êоштів
Національноãо банêó Уêраїни. Золотий запас Уêраїни
зберіãається ó Державній сêарбниці Національноãо бан-
êó Уêраїни та на металевих рахóнêах, відêритих Наці-
ональним банêом Уêраїни ó центральних банêах інших
êраїн та êомерційних банêах, ó т. ч. в іноземних. Наці-
ональний банê Уêраїни орãанізовóє діяльність Держав-
ної сêарбниці Уêраїни та щорічно інформóє Президента
Уêраїни та Верховнó Радó Уêраїни про стан наêопичен-
ня та виêористання золотоãо запасó.
ЗОЛОТІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. золотые рóды, а. gold
ores, н. Golderze n pl  — природні мінеральні óтворення з

вмістом золота ó таêих êільêостях, що йоãо еêономічно
доцільно видобóвати. Розрізняють êорінні родовища
(представлені т.ч. жилами із вмістом золота 1-30 ã/т) й
розсипи ó виãляді алювію (вміст золота 0,5-50 ã/м3). Крім
власне З.р., відомі золотоносні рóди міді, ніêелю, свинцю і
цинêó, срібла, заліза (залізисті êварцити), марãанцю, в яêих
золото вистóпає яê попóтний êомпонент. Виявлено біл-
ьше 30 мінералів золота. Осн. пром. значення має золото
самородне, дрóãорядне — êюстеліт (Au бл. 10-20%) і телó-
риди: êалаверит — AuTe2 (40-43% Au), êренерит — (Аu,
Ag)Те2 ( 40% Аu), сильванiт — (Au, Ag)Te4, (25-27% Au),
петцит Аg3АuТе2 (25% Аu). Рідêісні — êóпроаóрид —
AuCu2, родит — Au, Rh, порпецит — Au,  Pd, аóростибіт
AuSb2, мальдоніт Au2Bi,  сóльфід золота ютенбоãардеїт —
Аg3АuS2 і ін. Попóтні êомпоненти З.р. — Ag, Сu, РЬ, Zn,
Bi, As, Sb, Те, Hg, W, Sn, Co, Ni. Розрізняють ендоãенні, еê-
зоãенні і метаморфізовані 3.р. 
Всі  е н д о ã е н н і  З.р. — ãідротермальноãо походжен-

ня. Вміст Au від 2-3 до деê. сотень ã/т. Утворюють ма-
сивні плитоподібні, сідловидні жили, трóбоподібні тіла,
прожилêові і штоêверêові поêлади. Сêлад 3.р. різноман-
ітний (до 200 мінералів). Переважають золото-сóльфі-
дно-êварцові рóди. Присóтні êарбонати êальцію і заліза,
барит, хлорит, серицит, тóрмалін. Серед рóдних мінералів
переважає пірит, рідше — арсенопірит. Їм підпорядêовані
піротин, сóльфіди і сóльфосолі міді, свинцю, цинêó, бісмóтó,
срібла, оêсиди заліза, самородне срібло, бісмóт, в пооди-
ноêих  випадêах — телóриди. Е ê з о ã е н н і  3. р. óêладені
в розсипах, рідше в зонах оêиснення золотоносних сóльфі-
дних родовищ. Золото зóстрічається ó виãляді обêатаних і
напівобêатаних зерен, лóсочоê (розмір 0,5-4 мм), іноді
зростêів з êварцом ó пісêó або ãлинистомó матеріалі, що
містить валóни, ãальêó і (або) щебінь різн. порід. Зóстріч-
аються самородêи. Вміст Au — 100-150 мã/м3 — десятêи ã/
м3, проба — від 800 до 950. У зонах оêиснення золото êон-
центрóється в ниж. частинах оêиснених рóд, переважно в
асоціації з ãідрооêсидами заліза і марãанцю, з ãіперãенн-
ими мінералами міді, арсенó, срібла, êарбонатами, êаолі-
нітом. Вміст Au від 2-3 до 10 ã/т. 3.р. óтворюють сêладні
поêлади, лінзи і ãнізда.  М е т а м о р ф і з о в а н і  3.р. пов'я-
зані з пластами золотоносних êонґломератів, рідше — ґра-
велітів. Золото ó виãляді зерен, зрідêа напівобêатаних
(5-100 мêм), óêладене в êварц-серицит-хлоритовомó це-
менті, а таêож ó формі тонêих прожилêів, яêі перети-
нають êварцовó ãальêó. Вміст Au 3-20 ã/т,  пробність вище
900.
Сóмарна êільêість золота, добóтоãо з надр Землі в іст-

орично достóпний для оãлядó період, за оцінêами фахі-
вців, перевищóє 135 тис. т. Причомó більше 40% цієї êіл-
ьêості представлено ювелірними виробами, 30% зосеред-
жено в державних резервах, майже 20% знаходиться ó виã-
ляді злитêів і монет) і тільêи 10% виêористовóється про-
мисловістю в технічних і технолоãічних цілях. Дослідже-
ння поêазóють, що найбільш сприятливою ціною на золо-
то є 400-410 дол. за óнцію (приблизно 12,5 дол. за 1 ãрам).
Це значить, що яêщо прямі витрати на виробництво золо-
та істотно вищі позначеної величини, то розвивати вироб-
ництво стає невиãідним. Аналіз світових тенденцій роз-
витêó виробництва і збóтó золота за останні чверть столі-
ття поêазóє, що в цій ãалóзі світовоãо ãосподарства вияв-
ляються процеси, яêі сприяють яê збільшенню, таê і
зменшенню видобóтêó і реалізації золота на світовомó
ринêó.

Рис. Схема золоміра типó ЗАР: 1 — за-
ãальний блоê живлення; 2 — ґенератор 
рентãенівсьêоãо випромінювання; 3 — 
еталон; 4 — проба; 5 — блоê живлення 
індиêатора; 6 — індиêатор; 7 — блоê пе-
ретворення та підсилення сиãналів; 8 — 

блоê реєстрації поêазань.
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В êінці ХХ ст. стало виãідно переробляти бідні і важ-
êозбаãачóвані рóди: вêлючати в еêсплóатацію забалансові
запаси; відновляти еêсплóатацію раніше заêонсервованих
êар'єрів і поліãонів, рóдниêів і шахт; переробляти техно-
ãенні відвали баãатьох ãірничо-збаãачóвальних êомбінатів.
Корінні зміни відбóлися в технолоãії  збаãачення З.р. за ра-
хóноê êóпчастоãо, êóпчастоãо з ціанóванням і біолоãіч-
ноãо вилóãовóвання в êолонах, методó "вóãілля в пóльпі",
вдосêоналення інших піро- і ãідрометалóрãійних методів
(напр., автоêлавноãо збаãачення тóãоплавêих рóд). Це
обóмовило підвищення рентабельності вторинної пере-
робêи бідних рóд і збережених "хвостів" збаãачóвальних
фабриê із вмістом золота на рівні 1,0-0,3 ã/т і менше. Різ-
êомó зниженню прямих витрат і заãальних витрат ó ви-
робництві золота сприяли швидêий перехід з підземноãо
на відêритий спосіб відпрацьовóвання родовищ (за ос-
танні 15 роêів частêа відêритоãо способó відпрацьовóва-
ння збільшилося ó світі з 30 до 70%) і аêтивне впровад-
ження висоêопродóêтивної техніêи на ãірничих роботах,
при транспортóванні і переробці рóди.
Напр., ó США відêритим способом добóвається 85% золота (ó

Канаді — 10%). Собівартість вилóченоãо металó при переробці
рóд êóпчастим вилóãовóванням ó 2 рази нижча, ніж отриманоãо
звичайним способом. Світовий видобóтоê золота в останні 15-17
роêів ХХ ст., аж до 1994 р., неóхильно зростав — приблизно на
1-3% на ріê. Маêсимóм річноãо видобóтêó (2309,1 т) бóв досяãнó-
тий ó 1993 р. У настóпні роêи видобóтоê стабілізóвався на рівні
2300-2500 т. Сêорочення темпів зростання видобóтêó Au ó світі
обóмовлено дією баãатьох фаêторів. У першó черãó спостеріãаєт-
ься стійêе зниження ринêових цін на золото: з 446,07 $ US за óн-
цію в 1987 р. до 343,95 — ó 1992 р. Період нестабільної ціни на зо-
лото в 1992-1996 рр. змінився різêим (майже 100 $ US за óнцію)
падінням ó дрóãій половині 1997 р. і в 1998 р. В óмовах, êоли
тільêи 40 % золотодобóвних підприємств ó світі здатні оêóпити
власні витрати при ціні 300 $ US, неминóче значне зниження ви-
робництва золота ó світі. Падіння ціни на золото в 1997-98 р. обó-
мовлено різêим зниженням попитó на Au ó Південній і Півде-
нно-Східній Азії (óнаслідоê êатастрофічної девальвації валют) і
збільшенням пропозиції золота із запасів центральних банêів
розвинóтих êраїн, ó т.ч. Європейсьêоãо центральноãо банêó. На-
слідêом дії цьоãо ãлобальноãо фаêтора стало зниження рента-
бельності баãатьох золотодобóвних êомбінатів, обмеження êіль-
êостей новостворюваних потóжностей по видобóтêó Au замість
рóдниêів, що заêрилися; виснаження запасів êондиційних рóд на
деяêих підприємствах і т.п. 
Аналіз сóчасноãо станó технолоãій переробêи мінерал-

ьної сировини блаãородних та êольорових металів, а таêож
оцінêа óмов і реалій (еêономічних, технолоãічних, еêоло-
ãічних тощо) фóнêціонóвання ãалóзі в майбóтньомó доз-
воляє виділити яê перспеêтивні таêі основні напрями до-
сліджень ó ãалóзі створення технолоãій XXI ст.: — розроб-
êа принципово нових способів розêриття і збаãачення êо-
рисних êопалин на основі застосóвання енерãії присêоре-
них елеêтронів, елеêтроплазмової сепарації та інших
енерãетичних впливів; — створення нових способів вилó-
чення блаãородних металів з рóд і пісêів, ó т. ч. êомплеêс-
них, з виêористанням процесів êоаãóляції (флоêóляції, аґ-
ломерації, ґранóляції) поверхово-аêтивними речовинами і
парафінами, в т. ч. з виêористанням адãезійно-аêтивних
носіїв-аґреґатів; — ãаламації (рідêим ґалієм) замість
амальґамації; — збаãачення ó відцентрових і інших полях;
— розробêа технолоãій і технічних засобів радіометричної
і елеêтростатичної сепарації; — випробóвання і широêе
впровадження в промисловість рентабельної технолоãії
êóпчастоãо і підземноãо вилóãовóвання золота, міді та
інших металів з бідної рóдної і техноãенної сировини; —
розробêа і освоєння технолоãії вилóчення блаãородних
металів на основі виêористання висоêоміцноãо аêтивова-

ноãо вóãілля типó АГ-90, ФАС-3 та ін.; — дослідження і за-
стосóвання малотоêсичних розчинниêів золота, в т. ч.
бром- і йодвмісних, замість ціанідó; — створення леãêо
реãенерованоãо аніонітó для сорбції блаãородних металів з
розчинів і пóльп;  — розробêа і промислове освоєння біо-
ãідрометалóрãійної технолоãії переробêи важêозбаãачóва-
ної золотовмісної сировини, в т. ч. золото-арсенових êон-
центратів; — створення нових еêолоãічно безпечних мі-
êробіолоãічних способів знешêодження ціанідів замість
хлоридної технолоãії; — випробóвання автоêлавної техно-
лоãії вилóãовóвання рóд і êонцентратів êольорових і блаãо-
родних металів для зниження виêористання тоêсичних
пірометалóрãійних способів, що дороãо êоштóють; —
розробêа новоãо способó флотації рóд в апаратах êолон-
ноãо типó; —  дослідження і застосóвання ефеêтивних і
еêолоãічно безпечних флотаційних реаґентів; — біосор-
бція; — розробêа і виãотовлення модóльних пересóвних
óстановоê для освоєння дрібних і видалених родовищ; —
створення сóчасних êомп'ютерних технолоãій êонтролю і
óправління яêістю сировини, що переробляється. За оці-
нêами еêспертів, вдосêоналення традиційних технолоãій і
створення нових технолоãій дозволить ефеêтивно вилóча-
ти золото êрóпністю до 5-10 мêм і менше, зоêрема з бі-
дних і важêозбаãачóваних рóд, відвалів, хвостосховищ з мі-
німальним еêолоãічним впливом на довêілля. Успішна ре-
алізація наміченої проãрами розвитêó наóêових дослі-
джень дозволить підвищити технічний рівень вітчизняної
ãірничорóдної і металóрãійної промисловості і збільшити
виробництво золота ó XXI ст. 
В Уêраїні розроблені таêі основні елементи технолоãічної ти-

пізації вітчизняних золотовмісних рóд.
Технолоãічний êлас встановлюється в залежності від відно-

сної цінності золота в рóді в зіставленні з відносною цінністю
інших сóпóтніх золотó êорисних êомпонентів. В залежності від
величини відносної цінності золота ó вихідній сировині (СAu) óсі
золоті рóди Уêраїни розділені на три технолоãічних êласи:

I êлас — власне золотовмісні рóди (Pau), золото в яêих є ãоло-
вним цінним êомпонентом (СAu > Cn, де n — êожний, êрім зо-
лота, цінний êомпонент рóди) і при цьомó відносна цінність зо-
лота перевищóє величинó 75%;

II êлас — êомплеêсні золотовмісні рóди (Pau(n)), в яêих золо-
то залишається ãоловним цінним êомпонентом (СAu > Cn), од-
наê відносна цінність йоãо сêладає понад 50 %, але менше 75%;

III êлас — золотоносні рóди (Pn(au)), в яêих золото є цінним
побіжним êомпонентом (СAu < Cn), але відносна цінність йоãо
сêладає менше 50%.
Віднесення рóди до тоãо або іншоãо технолоãічноãо êласó дає

об'єêтивне óявлення про êомплеêсний хараêтер досліджóваної
сировини і дозволяє правильно визначити принциповó схемó її
переробêи. Золотовмісні рóди І-ãо технолоãічноãо êласó доціл-
ьно переробляти за технолоãією, що забезпечóє маêсимальне ви-
лóчення золота. Вилóчення інших цінних êомпонентів ó цьомó
випадêó здійснюється з відходів або проміжних продóêтів збаãа-
чення, по можливості без істотноãо порóшення режимів циêлó
вилóчення золота. Витрати на одержання додатêовоãо товарноãо
продóêтó повинні оêóпатися вартістю цьоãо продóêтó.
Для золотовмісних рóд ІІ технолоãічноãо êласó найбільш

ефеêтивними є êомбіновані технолоãічні схеми, ó яêих технолоãії
вилóчення золота поєднóються з елементами технолоãії вилóчен-
ня інших цінних êомпонентів.
Золотовмісні рóди ІІІ технолоãічноãо êласó повинні перероб-

лятися за технолоãічними схемами, застосовóваними для êонê-
ретних êорисних êомпонентів рóди, але враховóючи можливість
побіжноãо вилóчення золота на стадії збаãачення або металóрãі-
йної переробêи. Технолоãія збаãачення рóд даноãо технолоãічн-
оãо êласó спрямована на маêсимальне вилóчення основних ці-
нних êомпонентів і має свою специфіêó.
Технолоãічний тип рóди óстановлюється виходячи зі стóпеня

технолоãічної óпорності рóд. Основною êласифіêаційною озна-
êою, що дозволяє віднести рóдó до êатеãорії óпорної або неóпор-
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ної, є значення стóпеня розêриття та відêриття золота. Гранич-
ним значенням стóпеня розêриття і відêриття золота прийма-
ють 90 % та êільêість золота, що вилóчається, êомбінацією ãрав-
ітаційноãо, флотаційноãо і ãідрометалóрãійноãо методів збаãа-
чення не нижче 90%. Визначення технолоãічноãо типó рóди за
значенням стóпенями розêриття та відêриття золота здійснюєт-
ься на підставі резóльтатів фазовоãо аналізó. Аналіз проводять за
схемою: проба рóди масою 1,2 êã, подрібненої до êрóпності 95 %
êл. -0,074 мм, амальґамóють за методом Шервóда. Хвости
амальґамації ціанóють ó стандартних óмовах. Пробó рóди масою
200 ã вилóãовóють в обертових стаêанах розчином NaCN (0,1 ã/л)
безóпинно протяãом 24 ãод. ó присóтності вапна (2,5 êã на 1 т рó-
ди). За резóльтатами вилóãовóвання золота робиться висновоê про
óпорність рóди. Яêщо сóма стóпеня розêриття і відêриття золота
сêладає 90% і більше, а застосóвання êомбінації ãравітаційноãо,
флотаційноãо і ãідрометалóрãійноãо методів збаãачення дозволяє
одержати вилóчення золота понад 90 %, то досліджóвана рóда на-
лежить до неóпорноãо — леãêозбаãачóвальноãо типó золотовмі-
сних рóд. Яêщо один з цих поêазниêів менший від вêазаноãо ãра-
ничноãо значення, то рóди належать до óпорноãо типó золотовмі-
сних рóд. 
Технолоãічний різновид — настóпна êласифіêаційна одиниця

золотих рóд, яêó виêонóють на основі визначення хараêтерó
форм óпорності для óпорних рóд і технолоãії вилóчення золота
для неóпорних леãêозбаãачóваних рóд. Приналежність золотовм-
існої рóди до êонêретноãо технолоãічноãо різновидó праêтично
визначає вибір раціональної схеми збаãачення, томó, з поãлядó
типізації золотовмісних рóд, технолоãічний різновид є ãоловною
êласифіêаційною одиницею, що визначає технолоãічні можли-
вості вилóчення золота. Для леãêозбаãачóваних рóд їх технолоãі-
чний різновид визначається в залежності від параметрів розêрит-
тя і відêриття золота в êласах êрóпності, яêі збаãачóють ãравіт-
аційним, флотаційним та ãідрометалóрãійним методом збаãачен-
ня. Для цьоãо êільêа проб вихідної рóди подрібнюють, розсіюють
на êласи êрóпності, що відповідають ãраницям êрóпності зазна-
чених методів збаãачення. Кожен êлас амальґамóють, êеê
амальґами ціанóють. За резóльтатами аналізів визначають
стóпінь розêриття і відêриття золота та знаходять залежність
між цими величинами і êрóпністю подрібнення. При досяãненні
стóпеня розêриття і відêриття золота понад 90% ó межах робочої
êрóпності ãравітаційноãо апарата рóдó відносять до різновидó L1-
золотовмісні, леãêозбаãачóвані ãравітаційним методом збаãачен-
ня. При досяãненні цьоãо стóпеня розêриття та відêриття золота
при флотаційній êрóпності та за óмови, що розêриття золота по-
чинається при ãравітаційній êрóпності, рóдó відносять до різнов-
идó L2 — золотовмісні, леãêозбаãачóвані рóди êомбінацією ãрав-
ітаційноãо і флотаційноãо методів збаãачення. У випадêó êоли
розêриття і відêриття золота досяãається тільêи при подрібн-
юванні нижче межі êрóпності збаãачення ãравітаційним методом
збаãачення, таêі рóди відносять до різновидó L3 — золотовмісні
леãêозбаãачóвані рóди флотаційним методом збаãачення. У ви-
падêó êоли застосóвання êомбінації ãравітаційноãо і флотаційн-
оãо методів збаãачення забезпечóє вилóчення менше 90% золота,
а тільêи їх êомбінація з ãідрометалóрãійним методом (ціанóва-
ння) дозволяє вилóчити більше 90% золота, рóди відносять до
різновидó L4 — золотовмісні леãêозбаãачóвані рóди з виêо-
ристанням ãідрометалóрãійноãо збаãачення (ціанóвання). 
Для óпорних рóд віднесення їх до технолоãічноãо різновидó

здійснюється виходячи з óпорності Uвс, обóмовленої параметра-
ми речовинноãо сêладó рóди і êонцентратів, та óпорності Uau,
що визначається ґранóлометрією золота (параметрами розêрит-
тя та відêриття золота). Упорність Uвс залежить від наявності в
рóді або êонцентратах сêладових, яêі депресóють золото в про-
цесі ціаністоãо вилóãовóвання (Ud); наявності в рóді êомпонентів
сорбційно-аêтивних стосовно ціаністих êомплеêсів золота (Uc).
Упорність Uau обóмовлена тим, що при визначенні êрóпності
подрібнення та розмірó вêраплення золота частина золота не роз-
êрита для достóпó до ньоãо ціанистоãо êомплеêсó. 

В.С.Білецьêий. І.В.Волобаєв.
ЗОЛОТО,  -a, с. * р. золото, а. gold, zar; н. Gold n  — хім-
ічний елемент. Символ Au, ат. н 79, ат.м. 196,9665. Нале-
жить до блаãородних металів. Вироби з 3. виявлені при
розêопêах найбільш древніх цивілізацій епохи неолітó в
ãорах Франції, в êельтсьêих моãильниêах, в давніх похо-
ваннях на території Уêраїни, додинастичних пам'ятниêах
Єãиптó, серед найбільш древніх êóльтóрних шарів в Індії і

Китаї. Рафінóвання 3. і відоêремлення йоãо від срібла по-
чалося ó 2-й половині ІІ тисячоліття до н. е. 3. — м'яêий
ясêраво-жовтий важêий метал. Кристалічна ґратêа 3.
êóбічна ґранецентрована. Фіз. властивості: ãóстина (при
20 °С) 19320 êã/м3; tпл = 1046,5 °С З; питома теплопров-
ідність (при 0 °С) 311,48 Вт/(м·К), пит. теплоємність (при
0 °С і тисêó 1 атм) 132,3 Дж/(êã·К); пит. опір (при 0 °С)
2,065·10-8 Ом·см, елеêтропровідність по відношенню до
міді (при 0 °С) 75,0%; êоеф. лінійноãо розширення  (0-100
°С) 14,6·10-6 К-1; для випаленоãо 3. межа міцності при роз-
тяãненні 100-140 МПа; тв. за Брінеллем 18,9·10 МПа. 3.
має найвищі в порівнянні з óсіма іншими металами плас-
тичність і êовêість. Леãêо розплющóється на найтонші
листочêи, таê, 1 ã 3. можна розплющити в лист пл. 1 м2.
Леãêо полірóється. 3. має виêлючнó хім. інертність, це ме-
тал, на яêий не діють розбавлені і êонцентровані êисло-
ти. При нормальних óмовах 3. не взаємодіє ні з êиснем, ні
з сірêою. 3. стійêе до дії атм. êорозії і різних типів природ-
них вод. 3. звичайно розчиняється ó водних розчинах, що
містять ліãанд (що створює з 3. êомплеêси) і оêиснювач,
але êожний з цих реаґентів, взятий нарізно, не здатний
розчинити 3. Таê, напр., 3. не розчиняється в соляній або
азотній ê-ті, але леãêо розчиняється в т.н. “царсьêій ãор-
ілці” (сóміші 3:1 HCl+НNО3), в хромовій ê-ті в присóт-
ності хлоридів і бромідів лóжних металів, в ціанідних роз-
чинах ó присóтності повітря або пероêсидó водню з óтво-
ренням ціаноаóрó-тіонó. 3. розчиняється таêож в розчи-
нах тіосóльфатó, тіосечовини. 
Поширеність 3. ó Всесвіті 5,34·10-8%. Відносний вміст

3. на Сонці становить 4,0·10-6%, що на порядоê вище, ніж
ó породах Землі. Сер. вміст йоãо в земній êорі 4,3·10-7%. За
зростанням êонцентрації 3. вибóдовóється таêий ряд при-
родних óтворень: мор. вода, осадові породи, êислі вивер-
жені породи, середні вивержені породи, основні і óльтраос-
новні вивержені породи, хроміти базальтоїдних порід, ãідр-
отермальні рóди. У ãідросфері вміст 3. 1,0·10-9%, тобто
більш ніж на два порядêи нижче середньоãо для земної êо-
ри. Однаê заãальна ê-ть З. в ãідросфері величезна і сêладає
бл. 5-6 млн т. Сер. вміст 3. для всіх видів прісних вод —
бл. 3,0·10-9%, вміст 3. в мор. воді непостійний: ó полярних
морях 5,0·10-9%, біля береãів Європи (1-3,0)·10-7%, в при-
бережних зонах Австралії до 5,0·10-6%. Вміст 3. в осадових
породах відносно низьêий. Найбільш поширеним є 3. в
ãідротермальних розчинах ó формі різних простих і зміш-
аних моноядерних êомплеêсів Аu. До них належать ãідро-
êсильні, ãідроêсохлоридні і ãідросóльфідні êомплеêси.
Для 3. хараêтерна різноманітність чинниêів, що приво-
дять до йоãо êонцентрóвання і фіêсації. У природі 3. ã.ч.
зóстрічається ó виãляді золота самородноãо, а таêож ó виã-
ляді твердих розчинів зі сріблом (елеêтрóм), міддю (êóпро-
аóрид), бісмóтом (бісмóтоаóрид), родієм (родит), іридієм
(ірааóрид) і платиною (платинисте 3.). Відомі телóриди 3.
AuTe2 (êавалерит) і AuTe3 (монтбреїт). 
Найбільш древні методи виділення 3. — ãравітаційний

— основний процес отримання золотоносноãо êонцент-
ратó та адãезійний. Починаючи з І тис. до н. е. при вилó-
ченні 3. з êонцентратів виêористовóвалося амальґамóван-
ня — розчинення З. ртóттю з подальшим вилóченням
(переãонêою) ртóті. У êінці ХVІІІ ст. і протяãом ХІХ ст.
поширився метод хлорóвання. Хлор пропóсêався через
подрібнений рóдний êонцентрат, і хлорид 3., що óтво-
рюється при цьомó, вимивався водою. У 1843 р. П.Р.Баã-
ратіоном запропонований ціанідний спосіб виділення 3.,



439 ЗОЛ — ЗОЛ

яêий широêо виêористовóється і дозволяє праêтично
повністю виділити 3. навіть з найбідніших рóд. Для вилó-
чення 3. рóдний êонцентрат обробляється при достóпі
повітря розбавленим розчином NaCN. При цьомó 3. пере-
ходить в розчин, з яêоãо потім виділяється дією металіч.
цинêó. Очищення отриманоãо тим або іншим шляхом 3.
від домішоê проводиться обробêою йоãо ãарячою сірч-
аною êислотою. В Уêраїні розроблені ориãінальні сóчасні
методи вилóчення З. — ґранóляційне адãезійне збаãачення
та біометоди, зоêрема: а) баêтеріальне вилóãовóвання (пе-
реведення З. в розчин); б) біосорбція (селеêтивне видален-
ня З. з розчинів); в) біофлотація (виêористання флоторе-
аґентів-міêробів). У техніці йоãо виêористовóють ó виã-
ляді сплавів з ін. металами. 3. застосовóють в авіац. та êос-
міч. техніці, елеêтроніці, медицині. І.В.Волобаєв,
В.С.Білецьêий.
ЗОЛОТО САМОРОДНЕ,  -a, -оãо, с. * р. золото самород-
ное, а. native gold, н. gediegenes Gold n  — мінерал êласó са-
мородних елементів. Формóла: 4 Au. 3. с. — природний
твердий розчин срібла (до 43%) в золоті. Домішêи Fe, Cu,
Mn, Pb, рідше — Bi, Sb, Hg, Тe, Se, Pt, ін. Cинãонія êóбічна.
Блисê ясêравий, металічний. Тв. 2-3. Гóстина 15,6-19,2 ã/
см3. Колір — блідо-жовтий, червоно-жовтий, зеленóватий.
Кристали З.с. в осн. дрібні — до 1-2 мм. Форма êристалів
оêтаедрична, додеêаедрична або êóбічна. Розрізнюють
З.с. тонêодисперсне (до 10 мêм), пилоподібне (5-50 мêм),
дрібне (0,05-2 мм). У більшості золоторóдних родов. пере-
важають частинêи 0,01-4 мм. Зóстрічається ó виãляді
двійниêів, а таêож прямоêóтних, дендритових, розãалóже-
них, листóватих або ãóбчастих аґреґатів. Приóрочене до
ãідротермальних жил, з êварцом та піритом. Присóтнє в
пеãматитах, чорних пісêах, розсипних родовищах.
Найбільші сóцільні сêóпчення масою понад 1-5 ã — само-
родêи. Найбільший з них “Плита Холтермана" з Австралії
важив 93,3 êã. 
Розрізняють: золото бісмóтисте (різновид золота, яêий

містить до 4 % Ві); золото бісмóтове (мальдоніт); золото “в со-
рочці” (самородне золото із розсипноãо родовища, поверхня
яêоãо поêрита шаром бóроãо залізняêó); золото ãірчичне (вторин-
не тонêоêристалічне, а таêож щільне й êрихêе золото êоричнево-
ãо êольорó, подібноãо до êольорó сóхої ãірчиці); золото ãрафічне
(сильваніт, розміщення êристалів наãадóє письмові знаêи); золо-
то ãóбчасте (самородне золото ó виãляді ãóбчастих óтворень); зо-
лото зелене (елеêтрóм зеленóватоãо êольорó з родовища Балей,
Забайêалля); золото іридіїсте (різновид золота, яêий містить до
30,4 % Ir); золото êосове (дрібнолóсêóвате, добре відшліфоване
розсипне золото, яêе зóстрічається на річêових êосах); золото êо-
тяче (вивітрілий біотит ó формі бóрóвато-зелених плям); золото
мідисте (різновид золота, яêий містить до 20 % Cu); золото па-
ладіїсте (порпецит); золото парадоêсальне (середньовічна назва
телóрó); золото письмове (сильваніт); золото плавóче (тонêолóс-
êóвате золото, яêе тримається на поверхні води); золото плати-
нисте (різновид золота, яêий містить до 10,5 % Pt; знайдене ó
розсипах р.Чорох, Грóзія); золото платинове (золото платинис-
те); золото родіїсте (родит — різновид золота, яêий містить до
43% Rh); золото розсипне (золото, яêе зóстрічається в розсипах);
золото ртóтисте (різновид золота, яêий містить до 16,5 % Hg (при
90oС)); золото самородне (золото); золото сріблисте (елеêтрóм);
золото стибіїсте (аóростибіт — інтерметалічна сполóêа золота і
стибію острівної бóдови, AuSb2, Au — 44,74%; Sb — 55,26%); зо-
лото телóристе (сильваніт); золото тривêе (золото “в сорочці”);
золото чорне (застаріла назва мальдонітó); золото шліхове (само-
родне золото, видобóте з розсипних родовищ та очищене від ме-
ханічних домішоê).
ЗОЛОТОДОБУВНА ПІДГАЛУЗЬ УКРАЇНИ,  -ої, -зі,
-…, ж. * р. золотодобычная подотрасль Уêраины, а. gold
mining subindustry of Ukraine; н. Goldgewinnungsindustrie f der
Ukraine f  — набрала розвитêó в останні роêи ХХ ст., за ра-
дянсьêої влади бóла відсóтня. Винятêом бóла розвідêа

Мóжіївсьêоãо родовища в Заêарпатсьêій області, відомоãо
ще з XII ст. Протяãом останньоãо десятиріччя в Уêраїні
відêрито більше тисячі золоторóдних об'єêтів (родовищ,
рóдопроявів точоê мінералізації): ó Карпатсьêій золотонос-
ній провінції — більше 300, в межах Уêраїнсьêоãо щита —
650, ó Донецьêомó реãіоні — близьêо 60, що засвідчóє
значний золоторóдний потенціал Уêраїни. За оцінêами
еêспертів, ó т.ч. заêордонних, знайдені та оцінені запаси
золота в Уêраїні сêладають близьêо $ 7 трлн. («Еêономі-
чний часопис» № 11-12, 1997). 
Найбільш розвіданими на 1999 р. є золоторóдні райо-

ни, розташовані ó вóлêаноãенномó поясі Карпат, мета-
морфічних êомплеêсах Уêраїнсьêоãо щита, чорносланце-
вих формаціях Сêладчатоãо Донбасó, ó старовинних і сó-
часних рóслах ріê, êомплеêсних титано-цирêонієвих роз-
сипах, а таêож ó хвостах збаãачення залізних рóд. Перспеê-
тивними родовищами Уêраїнсьêих Карпат є Мóжіївсьêе,
Береãівсьêе, Саóляê, запаси яêих сêладають мільйони
тонн рóди, а середній вміст золота 6—8 ã/т. До світових
аналоãів êорінних родовищ Заêарпаття можна віднести:
Крипл-Кріê, США (запаси золота сêладають 594 т); Ба-
ãіо, Філіппіни (350 т), Хішіêарі, Японія (250 т). Більшість
значних родовищ на стародавніх щитах світó, до яêих на-
лежить і Уêраїнсьêий, приóрочені до ґраніт-зелено-
êам’яних поясів доêембрійсьêоãо періодó. На родовища
стародавніх щитів і платформ припадає 75 % світовоãо ви-
добóтêó золота. Аналоãами об'єêтів Уêраїнсьêоãо щита є
таêі óніêальні родовища, яê Калãóрлі, Австралія (1300 т);
Колар, Індія (990 т), Парê'юпайн (980 т), Хемло (750 т),
Керр-Едісон (340 т). Виявлені протяãом останніх роêів
родовища і прояви золота Середньоãо Придніпров'я (Сер-
ãіївсьêе, Балêа Золота, Балêа Широêа, Клинцівсьêе,
Майсьêе, Юріївсьêе) виявились висоêоперспеêтивними
— проãнозні ресóрси рóди на пошóêових площах сêлада-
ють сотні мільйонів тонн, а середній вміст золота êоли-
вається від 5 до 8 ã/т. Зоêрема Серãіївсьêе родов., пов’яза-
не з сóрсьêою зеленоêам’яною стрóêтóрою, має істотнó
подібність до золотоносних родов. Канади, Австралії та
Півд. Африêи. Розміри родов. 1х2 êм, виявлено 25 рóдних
тіл, проãнозні запаси — до 160 т золота. Попóтні рóди —
молібденові. Родов. Балêа Широêа має запаси до 130 т зо-
лота. Геолоãічна позиція донецьêих родовищ і рóдовиявів
подібна до родовищ чорносланцевоãо êомплеêсó, до яêоãо
належать: сóперóніêальні родовища-“тисячниêи” — Сó-
хий Лоã, Росія (1100 т) і Хоóмстейê, США (1200 т), óн-
іêальні — Ашанãі, Ґана (530 т) і Бендіãо, Австралія (700 т).
Те, що до сьоãодні на Донеччині не відêрито родовища зо-
лота, ãеолоãи пов'язóють з відсóтністю ãлибинної ãеолоãі-
чної розвідêи найбільш розвіданих рóдовиявів Донбасó —
Гостроãо Бóãра, Бобриêівсьêоãо виявó. Очіêóється, що ос-
новна частина золота зосереджена відповідно на ãлиби-
нах 400 і 1300  м.
Найбільш розвіданим і підãотовленим до еêсплóатації є

Мóжіївсьêе родовище із затвердженими запасами золото-
поліметалічних рóд. Генпроеêтóвальниêом Мóжіївсьêоãо
державноãо золото-поліметалічноãо êомбінатó є інститóт
"Кривбаспроеêт". У 1995 — 1996 рр. "Кривбаспроеêт" ра-
зом з інститóтами "Механобрчормет", біоêолоїдної хімії
НАН Уêраїни,  мінеральних ресóрсів  ("УêрДІМР"), "Ти-
танó", "Промтехнолоãії" виêонав техніêо-еêономічне
обґрóнтóвання (ТЕО) промисловоãо освоєння цьоãо ро-
довища. Збаãачення рóд в ТЕО передбачається на місці
видобóтêó, а ãідрометалóрãійна переробêа золоторóдних
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êонцентратів — на Заêарпатті і на Придніпровсьêомó хім-
ічномó заводі (ПХЗ), Вільноãірсьêомó ãірничо-металóрãі-
йномó êомбінаті, Східномó ГЗК. Бóв розãлянóтий таêож
варіант прямоãо ціанóвання рóди на ПХЗ, на яêомó в óсіх
варіантах передбачається елеêтроліз і одержання товарно-
ãо злитêó. Переробêа золотополіметалічних êонцентратів
передбачена на Костянтинівсьêомó заводі "Уêрцинê". Усі
варіанти рентабельні. Інститóт "Кривбаспроеêт" виêонав
робочий проеêт бóдівництва Мóжіївсьêоãо державноãо
золото-поліметалічноãо êомбінатó. Мóжіївсьêий рóдниê
видав першó золотополіметалічнó рóдó в 1999 р. З пóсêом
дрóãої черãи Мóжіївсьêої êопальні потóжність золотозба-
ãачóвальної фабриêи становитиме щорічно 120 тис.т рóди,
середній вміст золота в ній 6-7 ã/т. За ріê тóт отримóвати-
мóть 800-1000 êã золота.
Оцінêа інших родов. — Саóляê, Серãіївсьêе, Балêа

Широêа, Балêа Золота, Клинцівсьêе, Юріївсьêе, Майсь-
êе, Бобриêівсьêе — бóла виêонана в 1996 р. óêрóпнено.
Вивчається Біãансьêе родов. та мідно-золотовмісне родо-
вище Рафаїлівсьêоãо мідно-рóдноãо вóзла. Збаãачення рóд
передбачається проводити за ãравітаційно-флотаційною
схемою на місці видобóтêó, а ãідрометалóрãійнó перероб-
êó та афінаж — на ПХЗ. Вилóчення золота в êонцентрат
проãнозóється залежно від типó рóд êожноãо родовища і
сêладає від 85,5 до 94,5%, вихід êонцентратó із рóди — від
4,7 до 9,7%, а золота ó товарнó продóêцію — 98%. Оêис-
нені рóди Бобриêівсьêоãо родовища передбачається пере-
робляти на ПХЗ без збаãачення за тією ж технолоãічною
схемою, що і êонцентрати. Заãальне вилóчення золота із
рóди проãнозóється на рівні 88,0%. У резóльтаті оцінêи за
діючою методиêою встановлено, що освоєння óсіх пе-
релічених родовищ еêономічно доцільне. Рентабельність
майбóтніх підприємств до основних виробничих фондів
êоливається від 7,2 до 34,1%, а êратність оêóпності êапіт-
аловêладень ó промислове освоєння — від 1,0 до 3,4 раза.
Капітальні вêладення не оêóпаються лише при розробці
Бобриêівсьêоãо родовища. Повна собівартість 1 ã золота
із рóд оцінених родовищ êоливається від 6,8 до 11,0 дол.
США. Вартість основних виробничих фондів для освоєн-
ня оцінених родовищ сêладе близьêо 700 млн дол. США.
Резóльтати êомерційної оцінêи свідчать про неприваб-
ливість деяêих об'єêтів при відоêремленомó їх oсвоєнні:
неãативна чиста поточна вартість проеêтó (NPV) і низь-
êий рівень внóтрішньої ставêи доходó (IRR) — нижчі 10%.
При спільномó відпрацюванні 2-3 родовищ із збаãаченням
рóд на одній збаãачóвальній фабриці праêтично óсі оцінені
родовища мають промислове значення в ринêових óмо-
вах. Одержані поêазниêи можóть бóти значно поêращені
при залóченні в еêсплóатацію для збаãачення золотих рóд
прилеãлих родовищ дослідно-промислової сеêції Кривор-
ізьêоãо ГЗК оêиснених рóд. Освоєння заêарпатсьêих зо-
лотих і золото-поліметалічних родовищ найбільш
ефеêтивне при збаãаченні рóд і переробці êонцентратів на
збаãачóвально-металóрãійномó êомбінаті, яêий доцільно
побóдóвати на промисловомó майданчиêó Затиснянсьêо-
ãо заводó. 
Отже, Уêраїна має реальні ãеолоãічні передóмови і до-

статній наóêовий, проеêтний, ãеолоãорозвідóвальний, ãі-
рничовидобóвний, технолоãічний, машинобóдівний
потенціал та інфрастрóêтóрó для створення національної
золотовидобóвної та золотопереробної промисловості.
Для вдосêоналення і заêріплення існóючих потенціалів
(завершення ãеолоãічної розвідêи, розробêи і промисло-

вих випробóвань технолоãічних схем збаãачення золотовм-
існих рóд і переробêи êонцентратів, бóдівництва рóдниêів,
збаãачóвальних фабриê і хвостосховищ, реêонстрóêції ãідр-
ометалóрãійних цехів) оціночно необхідно до 5 роêів і
êапіталовêладення 700 — 800 млн дол. 
За джерелом: А.І.Гамалінсьêий, І.А.Гамалінсьêий // Від-

омості Аêадемії ãірничих наóê, № 2. — 1998;  Л.В.Бочай и
др. Карта золотоносности Уêраины. — Киев: Геоинформ,
1998. -101 с; І.В.Волобаєв, Збаãачóваність та технолоãічна
типізація золотовмісних рóд Уêраїни. — Кр. Ріã, 2003. -20 с.
ЗОЛОТОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -ості, ж.
* р. золотодобычная промышленность, а. gold mining indus-
try; н. Goldgewinnungsindustrie f  — підãалóзь êольорової ме-
талóрãії з видобóтêó та вилóчення золота з рóд і розсипів.
Осн. центрами видобóтêó золота в старовинó бóли Верх.
Єãипет, Нóбія, Іспанія, Колхіда (Кавêаз), Індія, Алтай,
Казахстан, Китай, Центр. і Півд. Америêа. У VI-IV ст. до
н. е. почалися розробêи родов. золота в Зах. Карпатах.
Найбільш баãаті родов. золота бóли відêриті на тер. Ґани
(1471), Меêсиêи (1500), Перó, Чилі (1532), Бразилії
(1577), Росії (Урал, 1745), Канади (Квебеê, 1823), США
(Каліфорнія, 1848; Колорадо, 1858; Невада, 1859; Алясêа,
1890), Австралії (1851), ПАР (1884). Відêриття цих та ін.
золотоносних р-нів і заãальний розвитоê техніêи ó
ХІХ-ХХ ст. зóмовили велиêе зростання видобóтêó золота,
яêе сêлало ó ХVІ ст. 763 т, ó ХVІІ ст. 914 т, ó ХVІІІ ст. 1890
т, ó ХІХ ст. 11 616 т, ó ХХ ст. — бл.100 000 т. Найбільшими
постачальниêами золота на сóчасний світовий риноê є
ПАР, Канада, Австралія, êраїни Африêи і Азії, а спожива-
чами — êраїни Зах. Європи, США, Японія, êраїни Бл. і
Сер. Сходó. Світовий видобóтоê золота на початêó ХХІ ст.
сêладає 2500-2600 т/ріê. Найбільші продóценти (2001 р.):
Південна Африêа (394 т.), США (335 т.), Австралія (285
т.), Індонезія (183 т), Китай (173 т.), Росія (165 т.), Канада
(157 т.), Перó (134 т.).Узбеêистан (85 т.), Ґана (72 т.).
ЗОЛЬНІСТЬ,  -ості, ж. * р. зольность, а. ash content, н.
Aschegehalt m, Aschehaltigkeit f  — вміст ó відсотêах незãо-
ряючоãо залишêó (на безводнó масó), яêий óтворюється з
мінеральних домішоê палива при йоãо повномó зãорянні.
Позначається символом А і виражається ó відсотêах. Для
праêтичних цілей значення 3., визначене по аналітичній
пробі (Аа), звичайно перераховóється на сóхó масó Аd або
робочий Аr стан палива. Для всіх типів твердих палив 3. —
один з осн. поêазниêів; виêористовóється яê обліêовий,
балансний та розрахóнêовий поêазниê ó праêтиці видо-
бóтêó, переробêи та споживання вóãілля. На поêазниêó З.
вóãілля ґрóнтóється більшість існóючих методів оцінêи
ефеêтивності процесів збаãачення вóãілля, а таêож діючий
прейсêóрант оптових цін на вóãілля та продóêти йоãо зба-
ãачення. Існóє тісний êореляційний зв’язоê між З. вóãілля
та  теплотою йоãо зãоряння. Умови визначення 3. стан-
дартизовані. 3. вóãілля за рахóноê внóтрішньої золи (мате-
ринсьêої) звичайно êоливається в межах 1-15%, але при
тонêодисперсномó розподілі неорãанічноãо матеріалó до-
сяãає десятêів процентів з постóповим переходом вóãілля ó
вóãлисті породи (з Аd до 60%). При звичайномó збаãаченні
вóãілля ця зола не видаляється. Яê правило, переважна
частина мінеральних домішоê, що сêладають зовн. золó,
може бóти видалена при збаãаченні. 3. палива нормóється
держ. стандартами. Найвища допóстима межа 3. рядовоãо
вóãілля, відсівів, штибів, промпродóêтó і шламів збаãачення
встановлена для óмов спалення ó пилоподібномó стані —
Аd = 45%. Для шаровоãо спалення виêористовóється вóãі-
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лля з Аd не більше 37,5%, для êоêсóвання — êонцентрати
збаãачення з Аd до 10-14%). 3. ãорючих сланців êоливається
в широêих межах (Аd 48-72%). Торф за вмістом золи поділ-
яють на: малозольний (менше 5%), середньозольний
(5-10%) і висоêозольний (більше 10%).

3. вóãілля і ãорючих сланців визначається озоленням про-
би палива в мóфельній печі і прожарюванням зольноãо за-
лишêó при t 800-830 °C. Для присêореноãо обзолення ãо-
рючих сланців — при t 850-875 °C. 3. вóãілля визначається
таêож рентãенометричним методом — за параметрами
йонізóючоãо випромінювання після взаємодії з вóãіллям.
ЗОНА (У ГЕОЛОГІЇ),  -и, ж. * р. зона, а. zone, region,
range, area; н. Zone f (in der Geologie f)  — одиниця заãаль-
ної стратиãрафічної шêали в сêладі ярóсó. Вêлючає ãеолоã-
ічні відêлади, що хараêтеризóються певним êомплеêсом
видів виêопних тварин або рослин.
ЗОНА АЕРАЦІЇ,  -и, -…, ж. * р. зона аэрации, а. zone of
aeration, н. Belüftungzone f, Durchlüftungzone f, Auflockerung-
zone f  — частина ґрóнтó, в яêій поровий простір ó водо-
прониêних породах не заповнений водою. З.а. лежить ви-
ще зони насичення. Таêим чином, З.а. — верхня зона земної
êори між її поверхнею і дзерêалом ґрóнтових вод. Містить
ãіãросêопічнó, плівêовó, êапілярнó водó, а таêож тимчасо-
во — ãравітаційнó водó.
ЗОНА АКТИВНОГО РУЙНУВАННЯ (ЗОНА ДРОБЛЕН-
НЯ),  -и, -…, ж. *  — Див. рóйнóвання ãірсьêих порід.
ЗОНА ВИВІТРЮВАННЯ,  -и, -…, ж. * р. зона выветрива-
ния, а. weathering zone, н. Verwitterungszone f  — верхня час-
тина земної êори, в яêій відбóваються процеси вивітрюва-
ння; ãлибина З.в. становить êільêа десятêів метрів. Деяêі
дослідниêи вважають, що З.в. досяãає 0,5 êм. Див. вивітр-
ювання.
ЗОНА (ОБЛАСТЬ) ВИГИНУ,  -и (-і), -…, ж. * р. зона (об-
ласть) изãиба, а. bending zone (area), н. Beigungszone f,
Krümmungszone f  — частина приробленоãо масивó ãірсьêих
порід, обмежена площинами, побóдованими по êóтах пов-
них зрóшень при повній підробці або по êóтах маêсималь-
них осідань при неповній підробці, і площинами, побóдо-
ваними по ãраничних  êóтах.
ЗОНА ВОДОПРОНИКНИХ ТРІЩИН,  -и, -…, ж. * р. зо-
на водопрониêающих (водопроводящих) трещин, а. zone of
water conducting fractures, н. Zone f der wasserleitenden Spalte
m pl  — частина ãірсьêоãо масивó над виробленим просто-
ром, в яêій в резóльтаті зрóшення ãірсьêих порід óтворю-
ються водопрониêні тріщини. З.в.т. обмежóються êóтами
обвалення за падінням, підняттям, простяãанням, а висо-
та її впливó залежить від літолоãічноãо сêладó масивó
ãірсьêих порід та потóжності пласта.
ЗОНА ВПЛИВУ ДИЗ’ЮНКТИВУ,  -и, -…, ж. * р. зона
влияния дизьюнêтива, а. dominance zone of disjunctive, н. Zo-
ne f des Störungseinflusses, Disjunktivzone f  — зона, яêа виз-
начається потóжністю області подрібнення порід ó процесі
відносноãо переміщення блоêів. В З.в.д. безпечна виїмêа
êорисної êопалини, проведення та підтримêа ãірничих виро-
боê óсêладнені. Ширина З.в.д. визначається баãатьма
фаêторами (вид родовища, сêлад порід, ãеолоãічна бóдова
масивó, амплітóда диз’юнêтивó і ін.). Напр., стосовно до
розробêи вóãільних родовищ при витриманомó сêладі і бó-
дові ãірсьêоãо масивó розрахóнêовó величинó З.в.д. знахо-

дять за формóлою , де ó — êоефіцієнт, встанов-
люваний спостереженнями в даних ãеолоãічних óмовах.
Для вóãільних родовищ ó  êоливається  в  межах від  2  до
6; N — нормальна амплітóда зсóвó диз’юнêтивó.

ЗОНА ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ,  -и, -…, ж. * р. зона
ãидравличесêоãо сопротивления; а. hydraulic resistance zone;
н. Zone f des hydraulischen Widerstandes  — зона або ділянêа
відповідноãо ãрафіêа, напр., ãрафіêа Ніêóрадзе, Мóріна, що
відповідає поєднанню таêих параметрів потоêó, за яêих має
місце повна залежність втрат напорó по довжині від серед-
ньої швидêості u і від відносної шорстêості стіноê рóсла ε.
ЗОНА ГІДРОГЕОХІМІЧНА,  -и, -…, ж. * р. зона ãидроãео-
химичесêая, а. hydrogeochemical zone, н. hydrogeochemische
Zone f  — територія, приóрочена до лінійно витяãнóтих
ãідроãеохімічних аномалій. Яê правило, êонтролюється
зонами реãіональних розломів. Являє пошóêовий інтерес
на родовища твердих, рідêих та ãазоподібних ê.ê. 
ЗОНА ДЕФОРМАЦІЙ,  -и, -…, ж. * р. зона деформаций,
а. deformation zone, н. Deformationszone f  — область поши-
рення фіêсованих деформацій ãірсьêоãо масивó.
ЗОНА ЛАМІНАРНОГО РЕЖИМУ,  -и, -…, ж. * р. зона
ламинарноãо режима; а. laminar flow zone; н. Zone f des lami-
naren Regimes n  — зона ãідравлічноãо опорó, що відповідає
ламінарномó рóхові, при яêомó втрати напорó по довжині
hl не залежать від відносної шорстêості ε і є прямо про-
порційними середній швидêості u ó першій степені:

ЗОНА МОЖЛИВОГО ПРОЯВУ РУЙНУЮЧИХ
ДЕФОРМАЦІЙ,  -и, -…, ж. * р. зона возможноãо проявле-
ния разрóшающих деформаций, а. zone of potential manifesta-
tion of breaking strains, н. Zone f der möglichen Erscheinung f
der zerstörenden Verformungen f pl  — найбільш напрóжена
область ãірсьêоãо масивó.
ЗОНА НАСИЧЕННЯ,  -и, -…, ж. * р. зона насыщения, а.
zone of saturation, н. Sättigungszone f  — частина ґрóнтó, в
яêій всі порожнини заповнені водою. Вãорі З.н. обме-
жóється рівнем (дзерêалом) ґрóнтових вод; на ãлибинó про-
стяãається до тих пір, поêи можóть існóвати пори.
ЗОНА НАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ,  -и, -…, ж.  —
Див. нафтоãазонаêопичення зона.
ЗОНА НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ВОДНОГО ОБ’ЄК-
ТА,  -и, -…, ж. * р. зона опасноãо влияния водноãо объеêта,
а. zone of a dangerous effect of a water object, н. Zone f der ge-
fährlichen Einwirkung f des Wasserobjektes n  — ділянêа, в ме-
жах яêої виймання êорисної êопалини може спричинити не-
допóстимі збільшення припливó води в ãірничі виробêи, а в
оêремих випадêах — прорив води та затоплення виробоê.
ЗОНА НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ПІДЗЕМНИХ РОЗ-
РОБОК,  -и, -…, ж. * р. зона опасноãо влияния подземных
разработоê, а. zone of a dangerous effect of underground mi-
nings, н. Zone f des gefährlichen Einflusses von untertägigem Ab-
bau m  — частина мóльди зрóшення, в яêій нахили, êривиз-
на та розтяãи перевищóють встановлені допóстимі вели-
чини. Яê правило, ця зона є частиною мóльди, де нахили
перевищóють 4x10-3, êривизна 0,2x10-3 1/м і   розтяãання
2х10-3 (при середньомó інтервалі 15-20 м). Границі зони
небезпечноãо впливó визначаються êóтами зрóшення.
ЗОНА ОБВАЛЕННЯ,  -и, -…, ж. * р. зона обрóшения, а.
caving zone, н. Bruchzone f  — частина масивó ãірсьêих порід
над виробленим простором, де породи переміщóються,
втрачаючи свою стрóêтóрó. Висота цієї зони при розробці
вóãільних пластів змінюється в межах (1÷1,5)m, де m — по-
тóжність пласта, що виймається.
ЗОНА ОКИСНЕННЯ,  -и, -…, ж. * р. зона оêисления, а. ox-
idation zone, н. Oxydationszone f  — верхня частина мінерал-
ьних родовищ, розміщена вище рівня ґрóнтових вод, збаãа-
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чена êиснем, в яêій відбóваються процеси оêиснення мін-
ералів. Звичайно переêриває зãори первинні родовища і в
залежності від мінеральноãо сêладó має назвó шапêи за-
лізної, ґіпсової, ãалóнової і т.д.
ЗОНА (ОБЛАСТЬ) ОПОРНОГО ТИСКУ,  -и (-і), -…, ж.
* р. зона (область) опорноãо давления, а. abutment pressure
zone, н. Zone f des verstärkten Gebirgsdruck(e)s m, Kämpfer-
druckzone f  — зона підвищеноãо тисêó ó порівнянні з тим,
що існóвав до проведення виробêи. Величина З.о.т. визна-
чається розмірами виробêи, ãлибиною її заляãання, стрóê-
тóрою та фізиêо-механічними властивостями порід.
ЗОНА ПЕРЕХІДНА ВОДОНАФТОВА,  -и, -ої, -ої, ж. *
р. переходная водонефтяная зона; а. water-oil transition zone;
н. Öl-Wasser-Übergangszone f  — частина об’ємó нафтонос-
ноãо пласта, яêа примиêає до ВНК і має водонасиченість,
що змінюється знизó вверх від 100% біля дзерêала води до
залишêової водонасиченості на верхній межі зони з чисто
нафтовою частиною розрізó.
ЗОНА ПЕРЕХІДНОГО РЕЖИМУ (АБО НЕСТАЛА ЗО-
НА ВІДПОВІДНОГО ГРАФІКА НІКУРАДЗЕ),  -и, -…,
ж. * р. зона переходноãо режима; а. transient regime zone; н.
Zone f des Übergangsregimes n  — зона опорó, яêа розміщена
між зонами ламінарноãо й тóрбóлентноãо режимів і хараê-
теризóється тим, що при наявності параметрів потоêó, яêі
відповідають цій зоні, в даномó рóслі може мати місце
“затяжний” неóсталений ламінарний режим рóхó, що óт-
ворюється при збільшенні в часі середньої швидêості; цей
ламінарний режим може змінюватися сталим тóрбóлент-
ним режимом.
ЗОНА ПЛАВНОГО ПРОГИНУ,  -и, -…, ж. * р. зона плав-
ноãо проãиба, а. smooth deflection zone, н. zügige Biegungszone
f  — частина зони зрóшення масивó ãірсьêих  порід, що по-
ширюється за певних óмов до поверхні та хараêтеризóєть-
ся óтворенням оêремих тріщин, що не сполóчаються між
собою в  напрямêó, нормальномó до напластóвання.
ЗОНА ПРОВАЛІВ,  -и, -…, ж. * р. зона провалов, а. gap
zone, н. Lochzone f, Einsturzzone f  — ділянêа земної повер-
хні, на яêій при підробці óтворюються або можóть óтвори-
тися провали. В Уêраїні зона провалів діаметром до 50 м і
ãлибиною бл. 20 м óтворилася на місці підземноãо видо-
бóтêó сірêи поблизó с. Яворів, що на Львівщині. 
ЗОНА РОЗВАЛУ,  -и, -…, ж.  — Див. рóйнóвання ãірсьêих
порід, зони дії вибóхó.
ЗОНА РОЗКОЛІВ,  -и, -…, ж. * р. зона расêолов, а. zone of
fractures, н. Störungszone f, Rißzone f, Spaltezone f  — припо-
верхневий зовнішній шар земної êори, в яêомó земна êора
деформóється з óтворенням розривів.
ЗОНА СТАБIЛIЗОВАНА,  -и, -ої, ж. * р. зона стабилизи-
рованная; а. stabilized zone; н. stabilisierte Zone f  — перехiд-
на зона поблизó фронтó витiснення нафти непоршневоãо, в
яêiй розподiл насиченостi не змiнюється в часi при пос-
тiйнiй швидêостi витiснення.
ЗОНА СТИСНЕННЯ (ПОДРІБНЕННЯ),  -и, -…, ж. * р.
зона сжатия (измельчения), а. compression (crushing) zone, н.
Druckzone f (Zerkleinerungszone f)  — зона в масиві ã.п., яêа
óтворюється в районі заêладення зарядó при вибóхó під
дією óдарних хвиль та ãазів вибóхó. В межах З.с. відбóваєт-
ься роздавлювання та сильне подрібнення породи з óтво-
ренням ó місці розташóвання зарядó порожнини певних
розмірів. За межами зони подрібнення відбóвається дроб-
лення породи, розвитоê тріщинóватості без зміни стрóê-
тóри. Цю зонó називають зоною розпóшення або зоною
тріщиноóтворення. У більш віддалених від зарядó діля-

нêах масивó ã.п. відбóвається тільêи стрóс породи без її
рóйнóвання. Цю частинó середовища називають зоною
стрóсó, зоною сейсмічної дії вибóхó. 
ЗОНА СТРАТИГРАФІЧНА (ХРОНОЗОНА),  -и, -ої (-и),
ж. * р. зона стратиãрафичесêая (хронозона), а. stratigraphic
zone; н. stratigraphische Zone f  — одиниця заãальної
стратиãрафічної шêали, яêа підпорядêована ярóсó; вêлю-
чає шари з хараêтерним êомплеêсом виêопних орãан-
ізмів, яêі не повторюються ó відêладах шарів, що лежать
вище та нижче.
ЗОНА СУБДУКЦІЇ,  -и, -…, ж. *  р. зона сóбдóêции, а. sub-
duction zone, н. Subduktionszone f  — область, де одна
літосферна плита занóрюється під іншó біля êонверãент-
ної межі плит.
ЗОНА ТРІЩИН,  -и, -…, ж. * р. зона трещин, а. insecure
rock, fracture zone; н. Spaltenzone f  — ділянêа земної повер-
хні, на яêій при підробці óтворюються видимі тріщини.
ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОГО РЕЖИМУ,  -и, -…, ж. * р. зона
тóрбóлентноãо режима; а. turbulent regime zone; н. Wirbel-
stromzone f  — зона опорó, що відповідає тóрбóлентномó
рóхові, при яêомó втрати напорó по довжині hl прямо про-
порційні середній швидêості u в степені m: 

ЗОНА ЦЕМЕНТАЦІЇ,  -и, -…, ж. * р. зона вторичноãо обо-
ãащения, а. belt of cementation, cementation zone; н.
Zementationszone f  — верхня частина сóльфідних родовищ,
розташована під зоною оêиснення (під залізною шапêою),
нижче рівня ґрóнтових вод. При взаємодії розчинених ó
воді солей з первинними сóльфідами óтворюються вто-
ринні сóльфіди, ã.ч. міді (хальêозин, êовелін, борніт). Гли-
бина З.ц. десятêи, іноді сотні метрів. З.ц. — найбільш ці-
нна частина êолчеданних (сóльфідних) родовищ. Син. —
зона вторинноãо збаãачення. 
ЗОНАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. зональный, а. zoned, zonal, н. Zo-
nen…  — сêладений з оêремих оболоноê, зон, яêі відріз-
няються одна від одної хімічним сêладом або фізичними
властивостями; виниêає внаслідоê періодичних змін ó
мінералотвірномó середовищі (про мінерал).
ЗОНАЛЬНІСТЬ ГАЗОВА,  -ості, -ої, ж. * р. зональность
ãазовая, а. zoning of gases, gas zonality; н. Gaszonalität f, Gas-
zoning n  — заêономірне розподілення ãазів ó верхніх ша-
рах земної êори в резóльтаті міãрації метаморфічних або (і)
вóлêанічних ãазів до поверхні та атмосферноãо повітря ó
зворотномó напрямêó.
В óмовах вóãільних родовищ верхньою зоною є вóãлеêис-

лоазотна з вмістом вóãлеêислоãо ãазó 20-80%; далі йде азот-
на зона з вмістом азотó 80-100%; настóпна — азотно-мета-
нова зона з вмістом метанó 20-80%; метанова — з вмістом
метанó 80-100%. В р-нах альпійсьêої сêладчастості, при
наявності вóлêаноãенних вóãлеêислих стрóменів, ó зонах
теêтонічних порóшень на рівні з метаном можóть виниêа-
ти сêóпчення вóãлеêислоãо ãазó або змішані вóãлеêис-
ло-метанові ãази.
На Донбасі встановлено, що по мірі вóãлефіêації антра-

цитів і переходó їх ó сóперантрацити метаноносність зни-
жóється. У сêладі ãазів з’являється водень. При заãальномó
зниженні ãазоносності пластів антрацитó збільшóється
вміст азотó. 
На рóдних родовищах повітряні і біохімічні ãази зони

ãазовоãо вивітрювання на ãлибині змінюються переважно
ãазами метано-водневоãо та азотноãо сêладó. 
ЗОНАЛЬНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД,  -ості, -…, ж. * р.
зональность подземных вод, а. zoning of underground water;
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н. Zonalität f, Zoning n des Untertagewassers n  — розташó-
вання підземних вод, яêе сформóвалося історично в залеж-
ності від широти місцевості або вертиêальноãо положен-
ня підземних вод. Розрізняють: 1. Широтнó зональність,
яêа виявляється ã.ч. ó верхніх ãоризонтах. Притаманна
ґрóнтовим і неãлибоêим напірним підземним водам. 2.
Вертиêальнó З.п.в., яêа властива всьомó ãеолоãічномó
розрізó. Підрозділяється на ãлибиннó (басейни пластових
вод) та висотнó (масиви тріщинних вод). 
ЗОНАЛЬНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД ГЕОДИНАМІЧНА
— поляãає ó послідовній зміні по вертиêалі зон з різним
темпом водообмінó. Зміна óмов підземноãо стоêó має за-
êономірний хараêтер і дозволяє виділити в басейнах плас-
тових вод три óмовні ãідродинамічні зони: верхню, серед-
ню і нижню. В е р х н я  зона, що знаходиться  ó сфері дре-
нажó місцевої ãідроãрафічної мережі та впливó сóчасних
êліматичних фаêторів, є зоною інтенсивноãо (вільноãо,
аêтивноãо) водообмінó. С е р е д н я зона хараêтерна óпов-
ільненим водообміном. Н и ж н я охоплює найбільш ãли-
боêі частини розрізó басейнів пластових вод, де відновле-
ння ресóрсів підземних вод відбóвається протяãом ãеолоãі-
чноãо часó.
ЗОНАЛЬНІСТЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД ГІДРОГЕОХІ-
МІЧНА — заêономірна зміна з ãлибиною хімічноãо сêладó
і мінералізації підземних вод. Потóжність зони прісних вод
змінюється ó вертиêальномó розрізі від 0-10 м до 300-600
м, а в деяêих міжãірсьêих басейнах досяãає 1000-2000 м і
більше. Зона солоних вод хараêтеризóється потóжністю
від десятêів метрів до 1000-2000 м. Потóжність зони роз-
солів таêож змінюється в широêих межах — від 0-10 м до
2000-3000 м і більше. У відповідності з мінералізацією
ãеохімічні типи підземних вод змінюються зверхó вниз, яê
правило, ó таêій послідовності (за аніонним сêладом):
ãідроêарбонатні → сóльфатні → хлоридні. Інêоли спос-
теріãається інверсія — зменшення стóпеня мінералізації
підземних вод з ãлибиною (зворотна ãідроãеохімічна зо-
нальність). Вона хараêтерна для молодих артезіансьêих
басейнів. В.Г.Сóярêо.
ЗОНАЛЬНІСТЬ У РОЗПОДІЛЕННІ МІНЕРАЛІВ,  -ості,
-…, ж. * р. зональность в распределении минералов, а. zonal
distribution of minerals, н. Zonalität f in der Mineralverteilung f 
— зональне розміщення мінералів навêоло маãматичноãо
воãнища, зóмовлене зміною термодинамічних óмов при
просóванні від ньоãо мінералотвірних розчинів.
ЗОНИ КООРДИНАТНІ,  зон, -их, мн.  — Див. êоорди-
натні зони.
ЗОНД,  -а, ч. * р. зонд, а. sonde, probe; н. Sonde f  — інстр-
óменти різної форми для вивчення êаналів та порожнин,
або введення об’єêтів ó необхіднó зонó (напр., робочó êа-
мерó тощо). У ãірн. справі широêо виêористовóють З. êа-
ротажний. 
ЗОНД КАРОТАЖНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. зонд êаротажный,
а. logging sonde, н. Bohrlochsonde f, Messonde f, Kabelsonde f 
— вимірювальний пристрій, що виêористовóється при
елеêтричних, радіоаêтивних, маãн. та ін. ãеофіз. дослідже-
ннях ó свердловині. Містить приймачі (яêщо ведеться
реєстрація тільêи природних полів) або приймачі і джере-
ла полів. 
ЗОНДУВАННЯ,  -…, с. * р. зондирование, а. sounding, prob-
ing, н. Sondieren n, Vertikalprofilierung f  — в ãеофізиці — ме-
тодиêа  ãеофіз. дослідження ã.ч. ãеофіз. полів, яêі штóчно
збóджóються з метою отримання вертиêальноãо перетинó
(розрізó) земних надр. 3. проводять з поверхні Землі і в

свердловині. Відстань між джерелом збóдження поля і при-
ймачами визначає базó спостережень при 3., яêа може
змінюватися від деê. м до сотень êм (при дослідженні пла-
нети заãалом). За êонфіãóрацією і співвідношенням вели-
чини бази спостере-
жень з ãлибиною об'єê-
та, що вивчається, 3. бó-
вають точêові, лінійні і
площинні. За хараêте-
ром ãеофіз. полів розріз-
няють З. елеêтричне,
елеêтромаãнітне і сейс-
моаêóстичне. Способи
збóдження і реєстрації
полів при 3. аналоãічні
способам відповідних методів ãеофіз. розвідêи. 
ЗОНИ ДІЇ ВИБУХУ,  -зон, -…, мн. * р. зоны действия
взрыва, а. explosion effect zones, н. Explosionswirkungsbereiche
m pl, Explosionzonen f pl  — хараêтерні зони в масиві ã.п.
навêоло епіцентра вибóхó. Розрізняють зонó аêтивноãо
рóйнóвання, зонó розвалó та зонó стиснення (подрібнення), за
межами яêої по мірі віддалення від епіцентра вибóхó зна-
ходяться зона розпóшення (зона тріщинóватості) та зона
стрóсó ãірсьêоãо масивó.
ЗОНИ ЗА КЛАСОМ НЕБЕЗПЕКИ, -зон, -…, мн.  — зони
за вибóхо- та пожежонебезпеêою, яêі реãламентóються
ПУЕ. Розрізняють зони вибóхонебезпеêи êласó В-І, В-2,
В-ІІа, В-Іб, В-Іã, пожежонебезпеêи êласó П-І, П-ІІ,
П-ІІІ, П-ІІа.
ЗОНИ ЗРУШЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -зон, -…, мн. *
р. зоны сдвижения ãорных пород, а. shear zones, rock displace-
ment zones; н. Gebirgsbewegungszonen f pl  — частини області

зрóшення ãірсьêих порід. Ці зони розрізняють за хараêте-
ром і стóпенем деформації. Заãалом виділяють шість зон
(І-VІ) в óмовах полоãоãо і сім зон (І-VІІ) в óмовах êрóтоãо
заляãання пластів та жил: І — обвалення (обрóшення); ІІ —
водопрониêних тріщин та тріщин зсóвó велиêих блоêів; ІІІ
— плавноãо проãинó; ІV і VІ — опорноãо тисêó відповідно
над і під цілиêом; V- розвантаження; VІІ — зсóвó порід за
напластóванням. Після затóхання процесó зрóшення в
підробленій товщі порід залишаються три зони зрóшення
(І, ІІ, ІІІ).
ЗООМОРФОЗА,  -и, ж. * р. зооморфоза, а. zoomorph, н.
Zoomorphose f  — псевдоморфоза мінеральних речовин по
тваринних рештêах.
ЗРІВНЮВАННЯ (ЗРІВНОВАЖУВАННЯ),  -…, с. * р.
óравнивание (óравновешивание), а. balancing (adjustment), н.
Ausgleichung f  — математичний процес знаходження оста-
точноãо (зрівняноãо, зрівноваженоãо) значення виміряних
величин (при наявності надлишêових вимірювань). Яê
правило, при З. виêонóється і оцінêа точності виміряних
та зрівняних значень. Застосовóється при побóдові марê-

Рис. Розподіл стрóмó при верти-
êальномó елеêтричномó зондóванні.

Рис. Зони зрóшення ãірсьêих порід.



ЗРІ — ЗРО 444

шейдерсьêих та ãеодезичних планово-висотних мереж.
Обчислення зрівняних (остаточних) значень вимір-

яних величин L (або обчислених поправоê V до вимірюв-
аних величин) може бóти приведено до вирішення систе-
ми r рівнянь з n невідомими (n — число всіх вимірювань)
і, очевидно, завжди  r<n. Таêі рівняння називають систе-
мою невизначених рівнянь, мають несêінченнó êільêість
довільних способів і резóльтатів рішень, що не дає можли-
вості однозначноãо вирішення системи. Для досяãнення
визначеності (однозначності) розв’язання задачі З. засто-
совóється спосіб (принцип) найменших êвадратів. Зãідно
з цим способом при рівноточних вимірюваннях сóма
êвадратів поправоê V до незалежно виміряних величин

повинна бóти мінімальною . Існóють набли-
жені і строãі способи зрівнювання.
Наближені способи З. вирішóють тільêи основнó задачó

зрівнювання — óзãодження резóльтатів вимірювань. Резóльтати
зрівнювання однієї і тієї ж сóêóпності при наближених способах
зрівнювання бóдóть різними в залежності від прийнятоãо спосо-
бó. Розрізняють наближені, близьêі до строãоãо способи зрівн-
ювання, наближені способи, що базóються на застосóванні апа-
рата формóл способó найменших êвадратів, але з метою змен-
шення обсяãó робіт допóсêаються оêремі відхилення від принци-
пó найменших êвадратів, і наближені способи, розроблені сто-
совно до розв’язання оêремих стандартних задач.
Строãі  способи розділяють на дві ãрóпи: до першої належать

способи, що базóються на êласичномó способі найменших êвад-
ратів і слóжать для зрівнювання незалежних величин, до дрóãоãо
— способи, що базóються на óзаãальненомó способі найменших
êвадратів і слóжать для  зрівнювання залежних величин. Кожна з
цих ãрóп може бóти зрівняна способами: êорелатним, парамет-
ричним, êомбінованим або способом ãотових êінцевих формóл.
ЗРІВНЮВАННЯ ГРУПОВЕ,  -…, -оãо, с. * р. óравнивание
ãрóпповое, а. group balansing, adjustment by groups; н. Grup-
penaugleichung f  — різновидність êорелатноãо способó
зрівнювання з розбивêою óмовних рівнянь поправоê при їх
вирішенні на ãрóпи. У праêтиці цей спосіб застосовóється
при зрівнюванні нівелірних мереж, де число ãрóп може
дорівнювати числó óмовних рівнянь, і при зрівнюванні
тріанãóляції по êóтах, де рівняння за Урмаєвим-Крюãером
розбиваються на дві ãрóпи. До першої ãрóпи відносять
тільêи рівняння ãеометричноãо видó (частêові похідні дор-
івнюють тільêи +1, -1 чи 0), не зв'язані між собою заãаль-
ними êóтами, до дрóãої — всі інші рівняння. Рівняння пер-
шої ãрóпи вирішóються шляхом розподілó нев'язоê всере-
дині êожноãо рівняння. Коефіцієнти рівнянь дрóãої ãрóпи
перетворюються, а вільні члени обчислюються за êóтами,
виправленими первинними поправêами. Заãальні поправ-
êи дорівнюють сóмі первинної і вторинної поправоê.
ЗРІДЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ, -… с. * р. ожижение óãля, а. coal
liquefaction; н. Kohleverflüssigung f  — процеси переробêи
вóãілля в рідêі продóêти. На початêó ХХІ ст. відомі таêі ос-
новні процеси переробêи вóãілля з êінцевим одержанням
рідêих продóêтів: ãазифіêація з настóпним виробництвом
синтетичноãо палива на основі синтез-ãазó, ãідроãенізація,
піроліз та т.зв. "термічне розчинення". Оптимальна т-ра
розчинення для більшості твердих ãорючих êопалин зна-
ходиться в межах 380-450°С, тисê 2-15 МПа, тривалість
процесó 20-60 хв. В залежності від видó вóãілля та процесó
зрідження досяãається вихід рідêих продóêтів на рівні
75-85%. Проãнозóється, що до 2030 р. частêа зрідженоãо
вóãілля ó заãальній стрóêтóрі паливних ресóрсів досяãне бл.
20%. (Див. ресóрси паливно-хімічні).
ЗРОСТАННЯ МІНЕРАЛІВ,  -…, с. * р. срастание минера-
лов, а. mineral intergrowth, н. Verwachsung f von Mineralen n pl 
— óтворення ãрóпи мінералів ó процесі êристалізації, êоли

до одноãо індивіда приростають інші. Розрізняють З.м.
епітаêсичні, заêономірні і незаêономірні, двійниêові,
змішаношарóваті,  паралельні, симплеêтитові та ін.
ЗРОСТКИ,  -ів, мн. * р. сростêи, а. intergrowths, н. Verwach-
sungen f pl  — ãрóпóвання мінеральних індивідів, яêі вини-
êають внаслідоê зростань. Розрізняють: зростêи епітаêсичні,
заêономірні і незаêономірні, паралельні — зростêи, яêі óтвори-
лися внаслідоê епітаêсичних, заêономірних і незаêономірних,
паралельних зростань.
ЗРОШЕННЯ (ЗРОШУВАННЯ),  -…, с. * р. орошение, а.
spraying, sprinkling; н. Bewässerung f, Berieselung f  — 1)
Штóчне зволоження êорисної êопалини, напр., вóãілля, яêе
здійснюється, яê правило, після йоãо виймання з пласта з
метою зменшення пиловиділення. В сóчасних видобóвних
êомплеêсах здійснюється автоматично. 2) Ополісêóвання
матеріалó на ãрохоті для підвищення ефеêтивності моêрої
êласифіêації, зневоднювання або знешламлювання (див.
бризêало). 3) Ополісêóвання пінноãо шарó при флотації з
метою вторинної êонцентрації відфлотованоãо êомпонен-
та. 4) При вибóхових роботах З. — основний засіб бороть-
би з пилом. Воно виêористовóється ó êомплеêсі з вентиля-
цією, попереднім зволоженням масивó і внóтрішньою
ãідрозабивêою шпóрів. З. здійснюється за допомоãою зро-
шóвачів — тóманоóтворювачів та форсóноê. У виробêах, яêі
обладнані маãістраллю стисненоãо повітря, застосовóють-
ся тóманоóтворювачі ТОН-5, ОП, АСШУ-М,  ВВРШ та
ін. При відсóтності таêої маãістралі виêористовóють ме-
ханічні зрошóвачі óдарноãо типó ОВР-1, РС або водяні за-
слони, яêі представлені ãрóпою форсóноê типó ПФ-180 і
ЗФ або інших, що розташовані по периметрó виробêи.
Тóманоóтворювачі і зрошóвачі розташовані ó підãотовчій
виробці таêим чином, щоб фаêел розпиленої води бóв
спрямований назóстріч пилоãазовій хмарі і повністю пе-
реêривав виробêó. При виêористанні водяних заслонів на
відстані 15-20 м від вибою створюються 2-3 зони розпи-
лення води, яêі переêривають всю площó перетинó ви-
робêи. Виêористовóється таêож висоêонапірне З. Зрошó-
вачі вмиêаються одразó після заряджання шпóрів і після
тоãо, яê майстер-підривниê поêинóв небезпечнó зонó, і
вимиêаються  через  20-30 хвилин після вибóхó зарядó ВР.
Різновидом З. є розпилення води ó поліетиленових мі-
шêах вибóхом запобіжних елеêтродетонаторів та ВР. На
вóãільних шахтах, небезпечних за вибóхом вóãільноãо пи-
лó, З. виêористовóють для боротьби з осілим пилом. За
допомоãою рóчноãо зрошóвача РЗ-1 осілий пил зв’язóєть-
ся в резóльтаті змочóвання йоãо розчином перед прове-
денням вибóхових робіт.
ЗРОШУВАЧ,  -а, ч. * р. ороситель, а. sprayer, sprinkler; н.
Bewässerungsanlage f  — пристрій (тóманоóтворювач, фор-
сóнêа тощо) для розпилення води, яêий виêористовóється
ó ãірничій праêтиці з метою пилоприãнічення (див. зро-
шення). За формою фаêела З. поділяються на: парасоль-
êові, êонóсні, плосêо-стрóменеві. З. хараêтеризóються ве-
личиною êóта фаêела. В залежності від носія енерãії, яêа
витрачається на дисперãóвання рідини, рóдниêові З. бóва-
ють механічні і пневматичні. Механічні З. — рідина по-
дається під тисêом і дисперãóється або завдяêи несті-
йêості стрóменя, або в резóльтаті зóстрічі з іншим стрóме-
нем або з нерóхомою пластиною. За принципом дії ме-
ханічні З. поділяються на вихрові, óдарні і êомбіновані.
Пневматичні З. іноді називають пневмоãідрозрошóвачами
і тóманоóтворювачами завдяêи можливості отримання
êрапель надзвичайно малоãо розмірó. Стрóмінь рідини
розбивається на êраплини при зітêненні з потоêом

ΣV2 min=
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повітря висоêої швидêості, яêий є носієм енерãії. Таêі З.
виêористовóються заãалом для створення водяних заслонів
при вибóхових роботах. До рóдниêових пневматичних З.
належать: ТОН-6, ОП-1, НТУ-2, ВВРШ, АСШУ-М.
ЗРУДЕНІННЯ,  -…, с. * р. орóденение, а. mineralization, н.
Mineralisation f  — 1) Наявність значної êільêості рóдних
мінералів ó ãірсьêих породах незалежно від хараêтерó їх роз-
поділó; 2) Процес, яêий виêлиêає появó рóдних мінералів
ó породах. Син. — зрóдніння. Заст. — орóднення.
ЗРУШЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -…, с. * р. сдвижение
ãорных пород, а. rock displacement; н. Gebirgsbewegung f  — 1)
Дія, резóльтатом яêої є зсóв ã.п. під впливом їх ваãи. Пере-
міщення і деформóвання масивó ãірсьêих порід внаслідоê
порóшення ãірничими роботами їх природної рівноваãи.
З.ã.п. можна розãлядати в двох аспеêтах — при очисних
роботах безпосередньо ó виробêах  та на земній поверхні.
У першомó випадêó безпосередньо над очисною виробêою
шари порід втрачають сóцільність і обвалюються ó вироб-
лений простір. Висота зони обвалення (2-6)·m (m — по-
тóжність пласта, рóдноãо тіла), вище послідовно розташо-
вóються зона тріщиноóтворення (вис. 20-40 m). У дрóãомó
випадêó за початоê процесó зрóшення точêи земної по-
верхні приймається дата, на яêó вимірювана величина
осідання досяãає 15 мм, тобто перевищóє похибêó вимір-
ювання. Вважається, що процес З.ã.п. заêінчився, яêщо
сóмарні осідання поверхні (напр., під впливом ãірничих
виробоê) протяãом шести місяців не перевищóють 10%
маêсимальних, і не більші 30 мм. Відносна величина маê-
симальноãо ãоризонтальноãо зрóшення земної поверхні —
відношення маêсимальноãо ãоризонтальноãо зрóшення
до маêсимальноãо осідання при повній підробці, ãори-
зонтальномó заляãанні пласта та при заêінченомó процесі
зрóшення. Параметри процесó зсóвання (зрóшення) — це
поêазниêи, яêі хараêтеризóють процес зрóшення, стóпінь
деформóвання ãірсьêих порід і земної поверхні, межі йоãо
поширення ó просторі і часі. До цих параметрів належать:
розмір мóльди зрóшення; êóти, яêі визначають її місцепо-
ложення та положення хараêтерних зон (êóти зрóшення,
êóти повних зрóшень, êóт маêсимальних осідань, êóт маê-
симальних ãоризонтальних зрóшень, êóт розривів); маê-
симальні значення осідань, швидêості осідань, відносні
величини маêсимальноãо осідання і маêсимальноãо ãори-
зонтальноãо зрóшення; стóпінь підробленості земної по-
верхні (êоефіцієнт підробленості); заãальна тривалість
процесó зрóшення та періодó небезпечних деформацій.
Аêтивізація процесó зрóшення — зміна хараêтерó розпод-
ілó і величин зрóшень і деформацій земної поверхні і товщі
порід при розробці пласта сóміжними  виробêами або при
повторних підробêах ó порівнянні зі зрóшеннями і дефор-
маціями від однієї виробêи при первинній підробці. 2) Роз-
діл ãірничої ãеомеханіêи, яêий досліджóє процеси дефор-
мóвання ãірсьêих порід при їх підробці, взаємодії деформа-
цій ã.п. земної поверхні з підроблюваними об’єêтами,
встановлення êільêісноãо і яêісноãо зв’язêó між парамет-
рами процесó зрóшення і ãірничо-ãеолоãічними óмовами,
розробêó заходів, що забезпечóють маêсимальний видо-
бóтоê ê.ê. з підроблюваних об’єêтів із забезпеченням охо-
рони останніх. Див. таêож вторинне зсóвання поêрівлі.
ЗСУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -…, с.  — Див. зрóшення
ãірсьêих порід.
ЗСУВ,  -ó, ч. * р. сдвиã, а. slip, jump, down-throw, strike-slip
fault; н. Schub m, Ableitung f, Verschiebung f  — порóшення
природної рівноваãи заляãання верств ãірсьêих порід з

розривом їх сóцільності і переміщенням ó ãоризонтально-
мó або близьêомó до ньоãо напрямі. Зсóви виниêають під
час ãоротворення, внаслідоê зволоження ґрóнтó, а таêож
діяльності людини (техноãенні — при ãірничих та бóдівел-
ьних роботах тощо). Очіêóвані З. — зсóви, яêі визнача-
ються попередніми розрахóнêами зãідно з êалендарними
планами розвитêó ãірничих робіт. Розрізнюють таêі стадії
розвитêó зсóвó: п р и х о в а н а — від початêó міêрозсóва-
ння до появи видимих ознаê формóвання зсóвó (тріщин на
земній поверхні, випирання порід в основі борта êар’єрó
тощо); швидêість посóвання наприêінці прихованої стадії
1-10 мм/доб; п о ч а т ê о в а  — з моментó появи видимих
ознаê до переходó в сталó чи аêтивнó стадію; с т а л а — пе-
ріод, в яêий посóвання хараêтеризóється постійною
швидêістю; проявляється на полоãих бортах лежачоãо бо-
êó, може зóпинитися до переходó в аêтивнó стадію; а ê т и
в н а  — період, êоли швидêість переміщення безперервно
збільшóється; з а т ó х а н н я — період, êоли швидêість по-
сóвання зсóнóтих мас зменшóється до повної їх зóпинêи.
Вторинними переміщеннями називають аêтивізацію ран-

іше спостережóваних деформацій (ã.ч. зсóвів), що виниêає
в резóльтаті зовнішніх впливів (вплив підземних вод, випа-
дання атмосферних опадів, танення сніãів, збирання час-
тини зсóнених мас, зовнішньоãо перевантаження і ін.), що
нерідêо сóпроводжóється залóченням ó рóх мас ãірсьêих
порід, раніше не порóшених рóйнівними деформаціями.
ЗСУВ УКОСУ — зміщення порід, яêі сêладають óêіс
êар'єрó (часто і йоãо основó); проходить ó виãляді êовзно-
ãо рóхó між породами, що зміщóються в нерóхомомó ма-
сиві. З.ó. є найбільшим за розміром видом порóшення сті-
йêості óêосів. Він пов'язаний ã. ч. з наявністю в товщі
ãірсьêих порід слабêих зволожених шарів ãлин, êонтаêтів,
теêтонічних порóшень.
ЗУМПФ,  -а, ч. * р. зóмпф, а. sump, н. Sumpf m  — 1) Части-
на шахтноãо стовбóра, відстійниê для рóдниêових вод. 2)
Порожнина ó ãірсьêих породах, в яêій наãромаджóється во-
да або ãідросóміш. 3) Ящиê для збирання шлаêó при про-
миванні рóд. 4) Збірниê обводненоãо матеріалó (ãідр-
осóміші) для відстоювання або наêопичення перед по-
дальшою обробêою та транспортóванням. З., що має злив
для рідини, частêово виêонóє роль зãóщóвача. При цьомó
осад, що наêопичóється в донній зоні, може відêачóват-
ися насосом або вичерпóватися елеваторними êовшами
(див. баãер-зóмпф).
ЗУНІЇТ,  -ó, ч. * р. зóниит, а. zonyite, н. Zonyit m  — мін-
ерал, сêладний алюмосиліêат острівної бóдови. Формóла:
Al13Si5O20(OH, F)18Cl. Містить (%): Al2О3 — 57,88; SiO2 —

24,33; Cl — 2,91; F — 5,61; H2O — 10,89. Синãонія êóбічна.
Тв. 7. Гóстина 2,88. Кристали тетраедричні. Дрібні, про-
зорі. Безбарвний, іноді білий, сірий, рожевий. Блисê сêля-
ний. Ізотропний. Зóстрічається в ãідротермально змінених
ãлиноземистих породах, де виниêає під впливом летêих
еманацій з хлором і флóором. Знайдено в ãлиноземистих
сланцях в р-ні Постмасбóрґа (ПАР), в оêрóãах Сан-Хóан і
Урей (шт. Колорадо, США). Назва — за місцем знахідêи
на êопальні Зóні-Майн (шт. Колорадо, США).
ЗУСТРІЧНІ ВИБОЇ,  -их, -їв, мн. * р. встречные забои, а.
entries, counter faces; н. Gegenörter n pl  — спосіб проведен-
ня підземної ãірничої виробêи одночасно з двох боêів із
змиêанням вибоїв ó наміченій точці. Застосовóються для
сêорочення строêів бóдівництва підземних спорóд і шахт.
ЗЯЮЧІ ТРІЩИНИ,  -их, -щин, мн.  — те ж саме, що й
відêриті тріщини.
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ІАНТИНІТ,  -ó, ч. * р. иантинит, а. ianthinite, н. Ianthinit m
— водний оêсид óранó. Формóла: (UO2)6O2(OH)8⋅6H2O.
Синãонія ромбічна. Зóстрічається ó виãляді дрібних прямо-
êóтних пластиноê, іноді таблитчастих або призматичних.
Тв. 2-3. Гóстина 5,15. Блисê напівметалічний. Колір
темно-фіолетовий, змінюється до жовтоãо. Рисêа
фіолетово-êоричнева. Прозорий. Зóстрічається в асоціації
зі сêóпітом та беêерелітом (пров. Шаба, Конãо).
ІГДАНІТ,  -ó, ч. * р. иãданит, а. igdanite; н. Igdanit n  —
найпростіша ґранóльована вибóхова речовина, до сêладó
яêої входить амонійна селітра та невелиêа êільêість (5-6%)
дизельноãо палива або соляровоãо масла. І. розроблений
на поч. 1950-х рр. одночасно і незалежно в ряді êраїн —
СРСР, США та ін. Хараêтеризóється специфічним механ-
ізмом реаêції вибóховоãо перетворення, при яêомó дето-
нація протіêає не ó всьомó об’ємі ВР, а лише на поверхні
ґранóл; в резóльтаті зменшóється сêважність імпóльсó
тисêó і йоãо маêсимóм, збільшóється тривалість дії вибóхó,
що сприятливо впливає на процес подрібнення породи в
ãірсьêомó масиві. І. низьêочóтливий до механіч. впливів.
Чóтливість і детонаційна здатність І. дóже залежать від
розмірів пор і волоãості ґранóл, щільності заряджання. І.,
що не містять висоêоêалорійноãо пальноãо, є ВР середнь-
ої потóжності і досить ефеêтивні для висадження слабêих
порід і порід сер. міцності. При міцних породах І. застосо-
вóють в êомбінованих зарядах з більш потóжними ВР. За-
вдяêи простоті технолоãії і низьêій чóтливості до зовні-
шніх впливів І. дозволені до виробництва на місцях їх за-
стосóвання. І. виãотовляють на стаціонарних óстановêах
або за допомоãою змішóвально-зарядних машин безпосе-
редньо в процесі заряджання свердловин і витрачають в
день виãотовлення або протяãом першої доби. Свердло-
винні та інші велиêі зарядні порожнини на поверхні за-
ряджають засипêою або пневматичною подачею із зміш-
óвально-зарядної машини. У підземних виробêах І. заряд-
жають в шпóри і висхідні свердловини пневмозарядниêами.
Двоêомпонентний І. є найбільш еêономічною ВР. І. не
водотривêий, що спочатêó обмежóвало сферó йоãо засто-
сóвання. Цей недоліê óсóвають осóшенням шпóрів і сверд-
ловин перед їх заряджанням, óêладанням зарядів ó поліет-
иленовó оболонêó. Зарóбіжні аналоãи І.: ніліти і алювіти
(США); амеêси, анфомети (Канада); амонеêси і андеêси
(ФРН).
ІҐНІМБРИТ,  -ó, ч. * р. иãнимбрит, а. ignimbrite, flood tuff,
welder tuff; н. Ignimbrit m  — вóлêанічна óламêова ã.п., яêа
має ознаêи яê лав, таê і піроêластичних óтворень. Має
óламêовó бóдовó і сêладається перев. з дрібних частиноê
вóлêанічноãо сêла, óламêів пемзи і êристалів. Частинêи по-
пелó пластично деформовані і, щільно приляãаючи один
до одноãо, зливаються ще в розплавленомó стані. Вони
довãасті, розташовані паралельно поверхні й óтворюють

перервно-лінійнó (або евтаêситовó) теêстóрó, що наãадóє
теêстóрó течії в лавах. У частêово ãомоãенізованій масі
попелó розсіяні феноêристали мінералів і óламêи пемзи,
сплюснóті ó відповідності з заãальною теêстóрою і пере-
творені в щільні сêлóваті дисêи з хараêтерними по-
лóм’явидними ãраницями (ф’ямме — від італ. Fiamma —
полóм'я). І. — продóêти висоêорóхливих попелових по-
тоêів, пов'язаних з виверженнями êатмайсьêоãо типó. За
сêладом розрізняють І.: ріолітові, дацитові, трахітові, рі-
дше — андезитові. Виêористовóються яê бóд. êамінь.
ІДАЇТ,  -ó, ч. * р. идаит, а. idaite, н. Idait m  — мінерал,
сóльфід міді та заліза êоординаційної бóдови. Формóла:
Cu3FeS4 (за іншими даними Cu5FeS6). Містить (%): Cu —

56,16; Fe —  9,86;   S — 33,98.  Синãонія ãеêсаãональна. Сóц-
ільні пластинчасті аґреґати. Тв. 2,5. Гóстина 4,2. Блисê
металічний. Колір від мідно-червоноãо до êоричневоãо.
Сильно анізотропний. Продóêт зміни борнітó та хальêопір-
итó. Знайдено на рóдниêó Іда (Намібія).
ІДЕНТИФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. идентифиêация, а. identifi-
cation, н. Identifizierung f, Kennzeichnung f, Identifikation f  —
ототожнення, прирівнювання, óподібнення, розпізнава-
ння. Напр., І. мінералів (а. mineral identification). У техніці
— встановлення відповідності розпізнаваноãо предмета
своємó образó (знаêó).
ІДЕНТИЧНІСТЬ,  -ості, ж. * р. идентичность, а. identity, н.
Identität f  — рівнозначність, тотожність, однаêовість, збіã. 
ІДІОБЛАСТИ,  -тів, мн. * р. идиобласты, а. idioblasts, н.
Idioblaste m pl  — мінерали метаморфічних порід, яêі ви-
ниêли внаслідоê переêристалізації речовини в твердомó
стані й мають хараêтерний êристалоãрафічний обрис.
ІДІОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. идиоморфизм, а. idiomorphism
н. Idiomorphie f  — здатність мінералів набирати в мінерал-
ьних êомплеêсах властивої їм форми êристалів. Найбільш
виражений І. яê правило, мають мінерали, що êристалізóю-
ться на ранній стадії формóвання ã.п. з леãêорóхливих сере-
довищ, напр., розплавів або водних розчинів, або метаêрис-
тали мінералів, що мають висоêó êристалізац. здатність. 
ІДІОМОРФНИЙ,  -оãо. * р. идиоморфный, а. idiomorphiс,
н. idiomorph  — таêий, що має власні êристалоãрафічні об-
риси.
ІДОКРАЗ,  -ó, ч. * р. идоêраз; а. idocrase, vesuvianite; н. Ve-
suvianit m  — мінерал, те ж саме, що й везóвіан.
ІДРІАЛІН,  -ó, ч. * р. идриалин, а. idrialine, н. Idrialin n  —
природна вóãлеводнева сполóêа сêладó С80Н56О2. Знайде-
ний разом з êіновар’ю в ртóтномó родов. Ідрія (Словенія).
ІДРІАЛІТ,  -ó, ч. * р. идриалит, а. idrialite, н. Idrialit m  —
1) Вóãлеводень, яêий зóстрічається в природних óмовах.
Формóла: 4[C22 H14]. Синãонія ромбічна. Дрібні лóсочêи або
таблитчасті êристали. Тв. 2. Гóстина 1,2. Блисê сêляний до
алмазноãо. Колір від зеленóвато-жовтоãо до світло-êорич-
невоãо. Має блаêитно-біле свічення. Зóстрічається в асо-
ціації з рóдами ртóті. Вперше знайдений в Ідрії (Слове-
нія). 2) Сóміш ідріалінó з êіновар’ю і ãлиною.
ІЄРОГЛІФИ,  -ів, мн. * р. иероãлифы, а. hieroglyphs, н. Hie-
roglyphen m pl  — 1) Взаємне розташóвання êварцó і польо-
воãо шпатó в пеãматиті, êоли перетини êварцó розміщ-
óються ó виãляді правильних рисóнêів, що наãадóють
письмена; 2) Нерівності на поверхні порід флішевих фор-
мацій.
ІЗ…, ІЗО...,  * р. из..., изо..., а. iso…, н. Iso…  — ó сêлад-
них словах означає рівність або подібність за формою або
призначенням; ó назвах хімічних сполóê означає розãалó-
женó бóдовó вóãлецевоãо ланцюãа.

,
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ІЗОАНОМАЛИ,  -ей, мн. * р. изоаномалы, а. isoanomals, н.
Isoanomalen f pl, Isanomalen f pl, Linien f pl gleicher Störungs-
werte m pl  — лінії, яêі з’єднóють на ãравіметричних êар-
тах точêи з рівними значеннями аномалій присêорення
сили тяжіння.
ІЗОАНЕМОНИ,  -н, мн. * р. изоанемоны; а. isoanemones; н.
Isanemonen f pl  — ізолінії середньорічної швидêості вітрó.
ІЗОБАЗИ,  -з, мн. * р. изобазы, а. isobases, н. Isobasen f pl,
Linien f pl gleicher Hebungen f pl  — ізолінії  теêтонічних пі-
днять або опóсêань за певний період. З’єднóють на êарті
точêи земної поверхні, для яêих хараêтерні за певний пе-
ріод часó однаêові підняття (ізоанобази) та опóсêання (із-
оêатабази). 
ІЗОБАРИ,  -р, мн. * р. изобары, а. isobars; н. Isobaren f pl 
— 1) Графіêи процесів, яêі відбóваються при незмінномó
тисêó. 2) Сóêóпність станів системи з однаêовим тисêом.
3) Лінії, що описóють залежність між двома термодинамі-
чними величинами при сталих тисêах. 4) Ядра атомів рі-
зних хімічних елементів, масові числа яêих однаêові, а по-
рядêові номери різні. 5) Поверхні, лінії рівноãо тисêó. 6)
На ãеоãрафічній êарті — лінії, яêі з’єднóють місця з одна-
êовим атм. тисêом в певні періоди часó.
ІЗОБАРНИЙ,  -оãо. * р. изобарный, а. isobaric, н. isobar  —
той, що стосóється ізобари, і.  п р о ц е с — зміна станó фі-
зичної системи за сталоãо тисêó.
ІЗОБАТИ,  -т, мн. * р. изобаты, а. isobathes, isobathic curves,
submarine control lines; н. Isobathen f pl, Tiefenlinien f pl, Linien
f pl gleicher Wassertiefe f pl  — ізолінії  ãлибини водойм (оêе-
анів, морів, озер, річоê тощо)  на êарті. 
ІЗОВМІСТИ,  -т, мн. * р. изосодержания, а. isocontents, н.
Isogehalte n pl, Isogehaltlinien f pl  — лінії, що з’єднóють
точêи з однаêовими величинами вмістó тоãо чи іншоãо
êомпонента ê.ê.
ІЗОВОЛИ,  -л, мн. * р. изоволы, а. isovols, н. Isovolen f pl  —
лінії однаêовоãо вмістó летêих речовин ó вóãіллі.
ІЗОГАЗИ,  -з, мн. * р. изоãазы, а. isogases, н. Isogasen f pl 
— лінії, яêі з’єднóють точêи з однаêовою ãазоносністю
вóãільноãо пласта.
ІЗОГАЛІНИ, ІЗОГАЛИ,  -н, -л, мн. * р. изоãалины, изоãа-
лы, а. isogals, isohalines; н. Isohalinen f pl, Isogalen f pl  — ізо-
лінії  солоності води.
ІЗОГАМИ,  -м, мн. * р. изоãаммы, а. isogams, н. Isogammen f
pl  — лінії однаêової величини напрóãи сили тяжіння.
ІЗОГІПСИ,  -с, мн. * р. изоãипсы, а. contour lines, hypsograp-
hic(al) curves, isohypses; н. Höhenlinien f pl, Isohypsen f pl,
Niveaulinien f pl, Niveaukurven f pl, Schichtlinien f pl  — лінії
(ãоризонталі), яêі з’єднóють (на êарті) точêи однаêової
висоти над рівнем моря або іншим вибраним рівнем (ãо-
ризонтом). Інша назва — ãоризонталі. 
ІЗОГЛИБИНИ,  -н, мн. * р. изоãлóбины, а. isodepths, н. Iso-
tiefen f pl, Isotieflinien f pl  — лінії, яêі з’єднóють точêи з од-
наêовими ãлибинами заляãання êорисних êопалин.
ІЗОГОНИ,  -н, мн. * р. изоãоны, а. isogonal lines, н. Isogonen
f pl  — лінії орієнтації певної фізичної величини. Напр.,
лінії, яêі з’єднóють точêи з одним напрямêом вітрó, маãн-
ітноãо схилення (в земномó маãнетизмі). 
ІЗОГОНАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. изоãональный, а. isogonal, н.
isogonal, gleichwinklig  — рівноêóтний.
ІЗОГОНІЗМ,  -ó, ч. * р. изоãонизм, а. isogonizm, н. Isogonis-
mus m  — явище близьêості êóтів між ãранями êристалів
двох речовин різноãо хім. сêладó (напр., чилійсьêа селітра
та êальцит).
ІЗОҐРАДІЄНТИ,  -т, мн. * р. изоãрадиенты, а. isogrades,

isogradients; н. Isogradienten f pl  — лінії, яêі з’єднóють точ-
êи з однаêовими ґрадієнтами поверхні.
ІЗОДИМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. изодиморфизм, а. isodimor-
phism, н. Isodimorphismus m  — явище поліморфізмó двох ре-
човин, при яêомó êожна з них починає собою яêийсь із-
оморфний ряд (напр., триãональні êарбонати — ãрóпа
êальцитó і ромбічні êарбонати — ãрóпа араãонітó).
ІЗОДИНАМИ,  -м, мн. * р. изодинамы, а. isodynamic lines,
н. Isodynamen f pl  — ізолінії напрóженості маãнітноãо поля
Землі.
ІЗОЕНТРОПІЙНИЙ,  -оãо. * р. изоэнтропичесêий, а.
isoentropic, н. isoentropisch  — пов'язаний з незмінністю ен-
тропії; і.  п р о ц е с — зміна станó фізичної системи, êоли
не змінюється її ентропія.
ІЗОКЛІНАЛЬ,  -і, ж. * р. изоêлиналь, а. isoclinal, isoclinal
fold; н. Isoklinalfalte f  — сêладêа осадових ã.п., ó яêій êрила
і осьова поверхня мають нахил в один біê і приблизно під
однаêовим êóтом. Утворюються в óмовах інтенсивноãо бі-
чноãо стиснення або при сповзанні під дією сили тяжі-
ння. І. властива однорідним породам і є поêазниêом силь-
них деформацій.
ІЗОКЛІНАЛЬНЕ ЗАЛЯГАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. изоêли-
нальное залеãание, а. isoclinal bedding; н. isoklinale Lagerung f 
— заляãання ã.п. на êрилах ізоêліналей. Хараêтеризóється
однаêовим нахилом і баãатоêратним повторенням одних і
тих же пластів.
ІЗОКЛІНИ,  -н, мн. * р. изоêлины, а. isoclinic lines, isoclinal
lines, isolinals; н. Isoklinen f pl, Linien f pl gleicher Mißweisun-
gen  — 1) Лінії, що з’єднóють точêи з однаêовим маãні-
тним нахилом, тобто êóтом між маãнітною стрілêою і ãо-
ризонтальною поверхнею. 2) Темні лінії, яêі можна спос-
теріãати  в поляризованомó світлі на моделях з оптично
аêтивних матеріалів — ãеометричне місце точоê, ãоловна
нормальна напрóãа яêих має однаêовий напрям.
ІЗОКОРЕЛЯТИ,  -т, мн. * р. изоêорреляты, а. isocorrelates,
н. Isokorrelaten f pl  — лінії, яêі з’єднóють точêи з однаêо-
вими величинами êоефіцієнта êореляції.
ІЗОЛІНІЇ,  -ій, мн. * р. изолинии, а. isolines, isometric lines, н.
Isolinien f pl, Äquipotentiallinien f pl  — лінії на êартах, пла-
нах, проеêціях або інших ãрафіêах, яêі з’єднóють точêи з
однаêовим значенням бóдь-яêої величини. Ізолінії виêо-
ристовóються для зображення на êартах або марêшей-
дерсьêо-ãеолоãічних ãрафічних доêóментах ліній з одна-
êовими значеннями абсолютних висот (ізоãіпси), темпе-
ратóр порід (ізотерми), маãнітних схилень (ізоãони), ат-
мосферноãо тисêó (ізобари), ãлибин і потóжності поêладó,
вмістó в ã.п. хімічних елементів, сполóê або мінералів, ãео-
морфолоãічних та ãеофізичних величин тощо. Найбільш
поширені ізолінії: ізобари, ізобати, ізоãаліни, ізоãієти, ізоã-
іпси, ізоãони, ізодинами, ізосейсти, ізотерми.
ІЗОЛЮЮЧІ СПОРУДИ,  -их, -д, мн. * р. изолирóющие со-
орóжения, а. isolating structures,н. isolierende Bauwerke n pl,
Isolierbau m  — спорóди, призначені для ізоляції відпраць-
ованих або пожежонебезпечних діляноê від ãірничих виро-
боê, яêі до них приляãають. 
ІЗОЛЯТОР,  -а, ч. * р. изолятор, а. insulator, н. Isolator m 
— 1) Речовина, що поãано проводить елеêтричний стрóм,
тепло тощо. За аґреґатним станом елеêтричні І. поділ-
яють на ãазоподібні, рідêі та тверді. Основні елеêтричні
хараêтеристиêи І.: питомий елеêтричний опір, діелеêтри-
чна прониêність, танãенс êóта діелеêтричних втрат і на-
прóженість елеêтричноãо поля, за яêої відбóвається про-
бій І. 2) Виріб з фарфорó, пластмас для êріплення про-
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водів, шин та частин приладів, яêі знаходяться під елеêт-
ричною напрóãою. Розрізняють І. — лінійні — для êріпле-
ння проводів до опор ЛЕП; — стаціонарні — для монтажó
стрóмопровідних частин ó розподільчих óстановêах (РУ);
— апаратні — для êріплення і розділення деталей в елеêт-
ричних апаратах та машинах. 3) І. металевий — відрізоê
êоротêозамêнóтої на одномó êінці 2-провідної або êоаê-
сіальної лінії довжиною ¼ довжини робочої радіохвилі.
Має дóже велиêий ел. опір на дрóãомó êінці лінії. Виêо-
ристовóється яê опора НВЧ-êонстрóêцій або яê штóчний
зазор (обрив) на лінії.
ІЗОЛЯЦІЙНІ ПОКРИТТЯ ТРУБОПРОВОДІВ,  -их,
-тів, -…, мн. * р. изоляционные поêрытия трóбопроводов; а.
pipeline insulation coating; н. isolierende Rohrumhüllungen f pl,
Rohrleitungsisolationen f pl  — поêриття, що слóжать для за-
хистó трóбопроводó від êорозії, наносяться на йоãо поверх-
ню в трасових, базових або заводсьêих óмовах. В залеж-
ності від наявності блóêаючих стрóмів, призначення і
особливостей проêладання трóбопроводó, а таêож êорозі-
йної аêтивності ґрóнтів вони відрізняються матеріалами,
пошаровим сêладом і товщиною (нормальний або поси-
лений тип). Застосовóють бітóмні, полімерні, лаêофар-
бові, сêлоемалеві і бетонні ізоляційні поêриття, а таêож
алюмінієві і цинêові поêриття (наносяться на базі ãазо-
термічним способом), жирові мастила (для північних
районів) і ін.
ІЗОЛЯЦІЙНО-УКЛАДАЛЬНІ РОБОТИ,  -…-их, -іт, мн.
* р. изоляционно-óêладочные работы; а. pipe sheathing and
laying; н. Isolierungsmaßnahmen bei Verlegungsarbeiten f pl  —
очищення зовнішньої поверхні трóби, ізоляція і óêладан-
ня її в траншею під час бóдівництва маãістральних трóбоп-
роводів. Розрізняють сóміщений і оêремий способи прове-
дення ізоляційно-óêладальних робіт.
ІЗОЛЯЦІЯ РУДНИКОВОЇ
ПОЖЕЖІ,  -ії, -…, ж. * р.
изоляция рóдничноãо пожа-
ра, а. sealing off of the mine
fire, mine-fire confinement,
isolation of mine conflagration,
н. Grubenbrandabdämmung f 
— відоêремлення осередêó
пожежі від прилеãлих виро-
боê з метою припинення
достóпó до ньоãо свіжоãо
повітря. Герметизація діл-
ьниці з пожежею може бóти
досяãнóта: встановленням
ізолюючих перемичоê, за-
мóлюванням тріщин ó  ціл-
иêах і породах, що відоêре-
млюють дільницю від при-
леãлих виробоê, засипêою
провалів і  тріщин на повер-
хні. Ізолюючі спорóди мо-
жóть виêонóватися з дерева,
штóчноãо êаміння (цеãла,
блоêи, бетоніти), бетонó і
залізобетонó. Не дозво-
ляється спорóджóвати вóã-
ільнобетонні, ãлинобитні
перемичêи та рóбашêи, пе-
ремичêи з засипêою інер-
тним (сланцевим) пилом, шлаêом, штибом порід та вóãі-

лля. У бетонні перемичêи не допóсêається вêладати
відрізêи брóсів, шматêи ãірничих порід та вóãілля. 

Постійні ізолюючі спорóди розташовóють ó місцях, на
яêі найменше впливають очисні роботи. Відстань від про-
типожежної арêи або перемичêи до відпрацьованоãо
пласта повинна бóти не менше 1,5 м в зоні розвантаження
і поза зоною впливó очисних робіт, не менше 2,5 м в зоні
опорноãо тисêó при веденні очисних робіт в біê невідпр-
ацьованоãо масивó êрила шахтноãо поля і не менше 4 м в
проміжній зоні (на ãраниці опорноãо тисêó і розванта-
ження). В зоні опорноãо тисêó при веденні очисних робіт
на вироблений простір перемичêи і арêи треба бóдóвати
не ближче 7 м від пласта. Крім тоãо, перемичêи бóдóють
на відстані не менше 5 м від перетинó виробоê. Достóп до
перемичêи повинен бóти вільним по всьомó перетинó ви-
робêи і зрóчним для виходó робітниêів, яêі її бóдóють, ó
безпечне місце. Достóп до ізолюючих спорóд з боêó ді-
ючих виробоê зберіãається протяãом всьоãо періодó їх еê-
сплóатації.
Спорóджóвати перемичêи треба, по можливості, ó не-

тріщинóватих ã.п. та вóãіллі. Тріщини тампонóють. У тр-
іщинних породах зона розташóвання перемичêи за-
мóлюється.
ІЗОЛЯЦІЯ СЕЛЕКТИВНА,  -ії, -ої, ж. * р. изоляция се-
леêтивная; а. selective isolation; н. selektive Isolation f  — ме-
тод ізоляції ó свердловині обводнених інтервалів еêсплóа-
таційноãо об’єêта шляхом наãнітання в останній спеціал-
ьних тампонажних розчинів, смол або інших речовин, яêі
вибірêово заêóпорюють обводнені пласти.
ІЗОМЕРИ,  -ів, мн. * р. изомеры, а. isomers, н. Isomere n pl
— сполóêи, однаêові за елементним сêладом і молеêóляр-
ною масою, але різні за фізичними та хімічними власти-
востями, що зóмовлено різним просторовим чи сêелет-
ним розташóванням атомів ó молеêóлах, тобто їх бóдовою. 
ІЗОМЕРИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. изомеризация, а. isomeriza-
tion, н. Isomerisierung f, Isomerisation f  — 1) Зміна зв’язêів
між атомами або ж їх просторовоãо положення в молеêóлі
сполóêи, що веде до óтворення її ізомерó. 2) Перетворення
одноãо ізомерó на інший (напр., нормальний бóтан від
діяння êаталізатора ізомеризóється в ізобóтан).
ІЗОМЕРІЯ,  -ії, ж. * р. изомерия, а. isomerism, н. Isomerie f 
— існóвання сполóê, однаêових за хімічним сêладом, але рі-
зних за бóдовою і властивостями. Таêі сполóêи називають
ізомерами. Є стрóêтóрна й просторова ізомерія. І. — одна з
причин різноманітності та численності  орãанічних сполóê. 
ІЗОМЕТИ,  -т, мн. * р. изометы, а. isomets (relative gas con-
tent isolines), н. Isometen f pl  — ізолінії відносної баãа-
тоãазності (ãазовості).
ІЗОМЕТРИЧНИЙ,  -оãо. * р. изометричесêий, а. isometric,
н. isometrisch  — той, яêий в óсіх напрямêах має приблизно

Рис. Розташóвання пожежоіз-
олюючих перемичоê: а –стовпо-
ва система розробêи, зворотнь-
острóменева схема провітрюва-
ння; б — стовпова система 
розробêи, прямотічна схема 
провітрювання з підсвіжóючим 
стрóменем; в — сóцільна систе-
ма розробêи, зворотньострóме-
нева схема провітрювання. 1 — 
перемичêа; 2 — вироблений про-
стір; 3 — осередоê пожежі.

Рис. Заãальний виãляд ізолюючої перемичêи: 1 — додатêове 
êріплення; 2,3 — трóби для вимірювання температóри і взят-
тя проб повітря ó ізольованомó просторі; 4 — трóба для дре-

нажó води.
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однаêові розміри (напр., про розміри êристалів мінералів,
форми мінеральних тіл тощо).
ІЗОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. изоморфизм, а. isomorphism, н.
Isomorphie f, Isomorphismus m  — взаємне заміщення
атомів  (або їх ãрóп) різних хімічних елементів ó еêвівален-
тних позиціях êристалічної стрóêтóри. Розрізняють І. ãе-
теровалентний, ізовалентний, аномальний, блоêовий, до-
сêоналий або безперервний, полімерний, полярний та ін.
І. дóже поширений ó природі.
ІЗОМОРФІЗМ АНОМАЛЬНИЙ — ізоморфізм випадêо-
вий, виêлиêаний близьêістю деяêих параметрів стрóêтóри.
ІЗОМОРФІЗМ БЕЗПЕРЕРВНИЙ (ДОСКОНАЛИЙ) —
ізоморфізм із широêою областю та безперервним рядом
змішаних êристалів. 
ІЗОМОРФІЗМ БЛОКОВИЙ — ізоморфізм, яêий вияв-
ляється ó сóбміêронних проростаннях êристалів. 
ІЗОМОРФІЗМ ГЕТЕРОВАЛЕНТНИЙ — заміщення в
стрóêтóрі êристалів одних йонів іншими, відмінними за
валентністю, але близьêими за радіóсом.
ІЗОМОРФІЗМ ДОСКОНАЛИЙ — ізоморфізм з широêою
областю та безперервним рядом змішаних êристалів. 
ІЗОМОРФІЗМ ІЗОВАЛЕНТНИЙ — заміщення в стрóê-
тóрі êристалів одних йонів іншими, однаêовими за вален-
тністю.
ІЗОМОРФІЗМ КОМПЕНСАЦІЙНИЙ — заміщення од-
ноãо елемента, яêоãо не вистачає в розплаві чи розчині,
домішêами, що призводить до підвищення вмістó еле-
ментів-домішоê ó мінералах.
ІЗОМОРФІЗМ НЕДОСКОНАЛИЙ (ОБМЕЖЕНИЙ,
ПЕРЕРИВЧАСТИЙ) — ізоморфізм, при яêомó відноше-
ння êільêості елемента, яêий заміщає, до заміщеноãо,
знаходиться в певних межах. Напр., ортоêлаз і альбіт із-
оморфні при висоêих т-рах, а з пониженням т-ри вони
розпадаються на оêремі мінерали.
ІЗОМОРФІЗМ ОСОБЛИВОГО РОДУ — явище, при яêо-
мó в êристалічнó ґратêó однієї сполóêи вêлючені шари
або блоêи ін. сполóêи сóбміêросêопічних розмірів. При
цьомó óтворюються своєрідні êристалозолі.
ІЗОМОРФІЗМ ПОЛІМЕРНИЙ — ізоморфізм, при яêомó
êільêа êоміроê однієї стрóêтóри óтворюють однó êомірêó
іншої стрóêтóри, напр., ізоморфізм ó випадêó TiO2 —
FeNb2O6.
ІЗОМОРФІЗМ ПОЛЯРНИЙ (СПРЯМОВАНИЙ) —
вибірêова здатність йонів до ізоморфноãо заміщення, зó-
мовлена енерãетичним виãрашем. В.С.Білецьêий.
ІЗОПАХИ,  -х, мн. * р. изопахи, а. іsopachs, н. Isopachyten f
pl, Isopachen f pl  — лінії однаêових потóжностей пласта.
ІЗОПАХІТИ,  -т, мн. * р. изопахиты, а. isopachytes,  н. Iso-
pachyten f pl, Isopachysen f pl  — лінії, яêі з’єднóють точêи з
однаêовою товщиною відêладень ãірсьêих порід одноãо і
тоãо ж  ãеолоãічноãо віêó. 
ІЗОПІКНИ,  -н, мн. * р. изопиêны, а. іsopycnals, isopycnic
lines; н. Isopyknen f pl, isomerische Linien f pl  — 1) Лінії од-
наêових значень ãóстини речовини. 2) Ізолінії ãóстини
морсьêої води.
ІЗОПЛЕТИ,  -т, мн. * р. изоплеты, а. isopleths, н. Isoplethen
f pl, Linien f pl gleicher Werte m pl  — 1) Ізолінії, що ãрафічно
відображають певнó фізичнó величинó яê фóнêцію двох
змінних (напр., інтенсивність сонячної радіації залежно
від пори роêó тощо). Бóдóються ó прямоêóтній системі
êоординат. 2) Лінії рівних величин температóри ґрóнтó.
Розрізняють х р о н о і з о п л е т и (напр., добовий або рі-
чний перебіã температóр на ãлибині) та  т о п о і з о п л е т

и (напр., І. солоності води ó водоймі в залежності від ãли-
бини та віддаленості від береãа).
ІЗОПОВЕРХНЯ,  -і, ж. * р. изоповерхность, а. isosurface,
н. Isofläche f  — поверхня топоãрафічноãо порядêó ó всіх
точêах яêої має місце однаêове значення яêої-небóдь ве-
личини.
ІЗОРАХІЇ,  -ій, мн. * р. изорахии; а. (high) tide isolines; н.
Isorachien f pl  — ізолінії висоти морсьêих припливів.
ІЗОРЕЗИСТИВИ,  -в, мн. * р. изорезистивы, а. іsoresi-
stives, н. Isoresistiven f pl  — лінії однаêових елеêтричних
опорів ã.п. при елеêтророзвідці методом опорів.
ІЗОСЕЙСТИ, ІЗОСЕЙСМИ,  -т, -м, мн. * р. изосейсты, а.
isoseists, isoseismals, isoseismic lines, isoseismal lines; н. Isoseis-
ten f pl, Isoseismen f pl  — ізолінії інтенсивності землетрóсів;
розділяють області з різним рівнем інтенсивності.
ІЗОСТАЗІЯ,  -ії, ж. * р. изостазия, а. isostasy, н.
Massenkompensation f, Isostasie f  — стан рівноваãи мас
ãірсьêих порід земної êори. Поляãає ó томó, що земна êора,
оêремі частини яêої ніби плавають ó пластичномó підêi-
рêовомó шарі, перебóває в стані рівноваãи. Збільшення
ваãи оêремих блоêів призводить до занóрення їх ó підêір-
êовó речовинó, зменшення — до підняття. Тенденція до
відновлення порóшеної ґравітаційної рівноваãи зóмо-
влює аêтивізацію теêтонічних процесів. Ізостатична
êомпенсація досяãається на ãлиб. 100-150 êм (всередині
астеносфери). І. означає, що êонцентраціям маси (ãори,
масиви порід підвищеної ãóстини) біля поверхні Землі
відповідають рівні за величиною дефеêти маси на ãлиби-
нах, що не перевищóють рівень êомпенсації. Нестачам
маси (западини морів, товщі пóхêих порід) біля поверхні
Землі відповідає маса підвищеної ãóстини на ãлибинах,
менших ãлибин êомпенсації. Істотна частина ізостати-
чної êомпенсації забезпечóється змінами потóжності
земної êори. У деяêих р-нах частина êомпенсації забезпе-
чóється варіаціями ãóстини підêірêовоãо шарó і змінами
товщини літосфери. У р-нах з сóчасною теêтоніêою мо-
жóть існóвати порóшення І., що виявляються звичайно
яê відмінності ãравітац. поля від поля ізостатично óрівн-
оваженої Землі (ізостатичні аномалії сили тяжіння). І.
впливає на амплітóдó теêтонічних рóхів. Ізостатична
êомпенсація дії еêзоãенних процесів може в деê. разів
збільшити амплітóдó вертиêальних рóхів (напр., ерозія ãір
і заповнення міжãірсьêих западин осадами, виêлиêає до-
датêовий ріст піднять і опóсêання депресій). Вивчення
порóшень І. дозволяє аналізóвати напрóження в земній
êорі і літосфері та виêористовóється для сейсмічноãо
районóвання, з'ясóвання фіз. властивостей речовини
Землі. 
ІЗОСТЕРА АДСОРБЦІЇ,  -и, -…, ж. * р. изостера адсорб-
ции; а. adsorption isoster; н. Adsoptionsisostere f  — êрива за-
лежності рівноважноãо тисêó ãазó від температóри при
постійній êільêості ãазó, адсорбованоãо на поверхні оди-
ниці маси адсорбентó.
ІЗОСТЕРИ,  -р, мн. * р. изостери; а. isosters; н. Isosteren f
pl  — ізолінії ãóстини.
ІЗОТАХИ,  -х, мн. * р. изотахи, а. isotaches, isovels, н. Isane-
monen f pl, Isotachen f pl, Geschwindigkeitskennlinien f pl  —
iзолінії швидêостей вітрó, водної течії тощо. 
ІЗОСТРУКТУРНІСТЬ,  -ості, ж. * р. изострóêтóрность,
а. isostructurality, н. Strukturgleichheit f  — ãеометрична под-
ібність стрóêтóр мінералів, яêа при схожих об’ємах стрóê-
тóрних елементів, близьêості хімічноãо зв’язêó може приз-
вести до ізоморфізмó.
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ІЗОТЕРМА АДСОРБЦІЇ,  -и, -…, ж. * р. изотерма адсор-
бции; а. adsorption isotherm; н. Adsorptionsisotherme f  — êри-
ва залежності êільêості адсорбованоãо ãазó від рівноважн-
оãо тисêó (або від рівноважної êонцентрації адсорбатó)
при постійній температóрі.
ІЗОТЕРМА ВАН ДЕР ВААЛЬСА,  -и, -…, ж. * р. изотер-
ма Ван-дер-Ваальса; а. Van der Waals isotherm; н. Van–der–
Waals–Isotherme f  — ізотерма, що описóє залежність між
тисêом та об'ємом реальноãо ãазó при постійній темпера-
тóрі за допомоãою Ван дер Ваальса рівняння.
ІЗОТЕРМА РЕАКЦІЇ,  -и, -…, ж. * р. изотерма реаêции; а.
reaction isotherm; н. Reaktionsisotherme f  — êрива, що
зв'язóє хімічнó спорідненість А з термодинамічною êонс-
тантою хімічної рівноваãи Ка і аêтивностями аbi реаґентів ó
вихідній реаêції сóміші:

A=RT ln(Ka/ab1ab2...abi),
де bi — стехіометричний êоефіцієнт реаґентó Ві; береться
зі знаêом "+" для продóêтів реаêції та знаêом "-" для
реаêтантів; R — ãазова стала; T — абсолютна
температóра.
ІЗОТЕРМА РОЗПОДІЛУ,  -и, -…, ж. * р. изотерма рас-
пределения; а. distribution isotherm; н. Verteilungsisotherme f 
— ізотерма, що описóє залежність рівноважної êонцент-
рації сóбстанції ó нерóхомій фазі від рівноважної êонцент-
рації цієї сóбстанції в рóхомій фазі.
ІЗОТЕРМИ,  -м, мн. * р. изотермы, а. isotherms; н. Isother-
men f pl  — 1) Ізолінії температóри повітря, води, ґрóнтó то-
що на êарті. Ізотермобати — ізолінії т-ри води на верти-
êальних перерізах водної товщі озер, морів та оêеанів. 2)
Сóêóпність станів системи з однаêовою температóрою. 3)
Лінії, що описóють залежність між фізичними величинами
при постійних температóрах. 
ІЗОТЕРМІЧНИЙ,  -оãо. * р. изотермичесêий, а. isothermal,
н. isothermisch  — той, що має постійнó температóрó; І. п р о
ц е с — процес, що відбóвається при постійній температóрі.
ІЗОТОНИ,  -он, мн. * р. изотоны, а. isotones, н. Isotone n pl 
— атоми різних хімічних елементів, ó ядрах яêих є однаêо-
ва êільêість нейтронів.
ІЗОТОНІЧНИЙ,  -оãо. * р. изотоничесêий, а. isotonic, н.
isotonisch, isosmotisch  — той, що однаêово напрóжений; і-ні
розчини  — розчини, в яêих однаêовий осмотичний тисê.
ІЗОТОНІЯ,  -ії, ж. * р. изотония, а. isotony, н. Isotonie f  —
однаêовість напрóження, тисêó.
ІЗОТОПИ,  -ів, мн. * р. изотопы, а. isotopes, н. Isotope n pl,
Nuklide n pl  — різновиди атомів хімічноãо елементa, нóêліди,
елеêтричний заряд ядра яêих однаêовий, а маса різна. Ядра
атомів І. одноãо хімічноãо елемента містять різнó êільêість
нейтронів. Розрізняють стабільні та радіоаêтивні І.
ІЗОТОПНИЙ ВІК,  -оãо, -ó, ч. * р. изотопный возраст, а.
isotope age, absolute age; н. Isotopenalter n, absolutes Alter n  —
абсолютний віê мінералів та ãірсьêих порід, встановлений
радіолоãічними методами. Існóють óран-торієво-свинце-
вий, рóбідій-стронцієвий, êалій-арãоновий, радіовóãлец-
евий та ін. методи. Час óтворення мінералó (породи) вста-
новлюють за співвідношенням ó мінералі первинних раді-
оаêтивних ізотопів, відповідних елементів та продóêтів їх
розпадó, швидêість яêоãо є постійною. За допомоãою ра-
діолоãічних методів встановлено віê Землі і земної êори.
Для осадових та оêремих êомплеêсів маãматичних порід
створено абсолютнó ãеохронолоãічнó шêалó. Визначення
І.в. порід дає можливість встановлювати час різних ãеол.
подій, оцінювати віê ê.ê. Перші вітчизняні резóльтати

визначення І.в. одержав видатний óêраїнсьêий вчений
аêадеміê В.І.Вернадсьêий (1932). Систематичні визначен-
ня І.в. порід почалося ó 1950 р. в Інститóті ãеол. наóê АН
Уêраїни. Завдяêи віêовим даним, одержаним óран-торі-
євим методом на початêó 60-х роêів бóли запропоновані
перші схеми віêовоãо розчленóвання для доêембрійсьêих
порід Уêраїнсьêоãо щита. Створено êаталоãи ізотопних
дат порід Уêраїнсьêоãо щита. Найдавніші в Уêраїні поро-
ди виявлені поблизó м. Оріхів Запорізьêої обл. — це мета-
óльтрабазити і тоналіти віêом 3700±200 млн р. Верхні
межі метаморфічних порід архею і нижньоãо протерозою
óмовно датовані 2600±100 і 1600±50 млн р. Осадова рóдо-
носна êриворізьêа серія, І.в. яêої визначений óран-торі-
єво-свинцевим методом, óтворилася ó віêовомó інтервалі
2500(±100) — 2000 млн р. Численні дайêи основних маã-
матичних порід мають віê від архею до верхньоãо протеро-
зою. Кіровоãрадсьêі та Житомирсьêі ґраніти — 1900  млн
р., Коростенсьêий êомплеêс — 1750 млн р. Найдавніші в
Уêраїні осадові відêлади фанерозою (рифей, венд) ó межах
Волино-Оршансьêоãо проãинó і Оврóцьêоãо ґрабена Уêраїнсь-
êоãо щита мають віê 1650-570 млн р. Палеозойсьêі пісêов-
иêи, сланці та вапняêи, óтворені 440-250 млн р. томó, сêла-
дають Донецьêó сêладчастó спорóдó. Вапняêи, сланці, мер-
ãелі мезозою (240-70 млн р.), палеоãенó й неоãенó (65-10 млн
р.) поширені ó Кримсьêих ãорах та Карпатах. Віê антропо-
ãенових óтворень, що вêривають майже сóцільним чохлом
óсю територію Уêраїни, до 1 млн р.
ІЗОТОПНІ ІНДИКАТОРИ,  -их, -ів, мн. * р. изотопные
индиêаторы, а. isotopic tracers, isotopic indicators; н. Isotopen-
anzeiger m, Isotopenindikatoren m pl  — ізотопи, що відріз-
няються властивостями від інших ізотопів цьоãо самоãо
хімічноãо елемента. Інша назва — м і ч е н і  а т о м и.
ІЗОТРОПІЯ, ІЗОТРОПНІСТЬ,  -ії, -ості, ж. * р. изотро-
пия, изотропность; а. isotropy, isotropism; н. Isotropie f  — 1)
Незалежність фізичної величини від напрямêó (частіше
êристалоãрафічноãо), через що вона не описóється за до-
помоãою веêтора; ізотропними є всі фізичні сêалярні ве-
личини, особливо в êристалі, що належить до реãóлярної
системи. 2) Однаêовість фізичних властивостей речовини
(теплопровідність, елеêтропровідність, прóжність, оп-
тичні властивості тощо) в óсіх напрямах. І. хараêтерна для
рідин, ãазів та аморфних тіл, на відмінó від анізотропії
êристалів.
ІЗОТРОПНА ГІРСЬКА ПОРОДА,  -ої, -ої, -и, ж. * р.
изотропная ãорная порода, а. isotropic rock, н. isotropisches
Gestein n  — порода, властивості яêої в різних напрямêах
праêтично однаêові.
ІЗОХОРИ,  -р, мн. * р. изохоры; а. isochores; н. Isochoren f
pl  — 1) Сóêóпність станів системи з однаêовим об’ємом.
2) Лінії, що описóють залежність між термодинамічними
хараêтеристиêами системи при постійномó об'ємі. 3) Ізо-
лінії об’ємó.
ІЗОХРОМАТИЧНИЙ,  -оãо. * р. изохроматичесêий, а.
isochromatic, н. isochrom(atisch), gleichfarbig, farbtonrichtig 
— однаêовоêолiрний.
ІЗОХРОНИ,  -н, мн. * р. изохроны, а. isochrones, н. Linien f
pl gleicher Zeit f, Isochronen f pl  — лінії однаêових моментів
настання яêоãо-небóдь ãеофізичноãо або астрономічноãо
явища (напр., лінії однаêових моментів приходó сейсмі-
чних хвиль).
ІЗУМРУД,  -ó, ч. * р. изóмрóд, а. emerald, н. Smaragd m  —
те ж саме, що й смараãд. Розрізняють І. бразильсьêий (зе-
лений прозорий різновид тóрмалінó), І. вілюйсьêий (везó-
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віан), І. звичайний (Cr-берил), І.-малахіт (евхроїт), І. мі-
дний (діоптаз), І. ніêелистий (заратит), І. óральсьêий
(демантоїд).
ІЙОЛІТ,  -ó, ч. * р. ийолит, а. ijolite, н. Ijolith m  — безполе-
вошпатова, мезоêратова маãматична ã.п. з сімейства плó-
тонічних óльтраосновних порід лóжноãо рядó (фоідолітів),
що сêладається з нефелінó (30-70%), піроêсенó (70-30%) і
дрóãорядних мінералів (апатит, титаномаãнетит, сфен та
ін.). Стрóêтóра повноêристалічна, від êрóпно- до дрібн-
озернистої. Колір темно-сірий. І. óтворює велиêі масиви,
невелиêі тіла, дайêи. З І. асоціюють найбільші в світі ро-
дов. апатито-нефелінових рóд (Кольсьêий п-ів); в êомп-
леêсних масивах з óчастю І. відомі родов. залізних рóд,
флоãопітó, рóд рідêісних металів.
ІКС (Х-ОДИНИЦЯ),  -а, ч. * р. иêс(Х-единица), а. X-unit,
н. X-Einheit f  — одиниця довжини. 1 іêс-од. = 1,00206 х
10-13м. Виêористовóється ó рентãенострóêтóрномó аналізі
для визначення довжини хвилі рентãенівсьêоãо (пóлюєво-
ãо) та ãамма-проміння і параметрів êристалічної ґратêи.
ІКСІОЛІТ,  -ó, ч. * р. иêсиолит, а. ixiolite, н. Ixiolith m, Ixio-
nit m, Ixionolith m  — мінерал, ніобат заліза ланцюжêової
бóдови. Формóла: FeNbO4. Fe частêово заміщóється на Ta,
Sn i Mn. Містить (%): Ta2O5 + Nb2O5 — 72,51; SnO2 —
12,79; FeO — 7,38; MnO — 7,32. Синãонія ромбічна. Ром-
бопірамідальний вид. Кристали призматичні, а таêож не-
правильні, оêрóãлі зерна. Гóстина 7,39. Тв. 6-6,6. Колір
чорно-сірий до сталево-сіроãо. Риса бóра. Блисê напівм-
еталічний до смоляноãо. Злом напівраêовистий. Відомий
в деяêих родовищах, пов'язаних з ґранітними пеãматита-
ми. Рідêісний. Інша назва — іêсіоноліт. 
ІЛІТ,  -ó, ч. * р. иллит, а. illite, н. Illit m  — мінерал, водний
алюмосиліêат êалію. Тонêодисперсний різновид ãідромó-
сêовітó. Формóла: (KH3O)(AlMgFe)2 (AlSi)4O10 [(OH)2,
H2O]. Синãонія моноêлінна. Колір білий. Гóстина
2,642-2,688. Блисê сêляний. Напівпрозорий. І. — важли-
вий породотвітний мінерал баãатьох осадових ãлинистих
порід. Найбільш розповсюджений мінерал ãлинистих
сланців та арãілітів. Утворюється в морсьêих óмовах, при-
сóтній ó ґрóнті та в зонах ãідротермальних змін яê аóти-
ãенний мінерал. 
Розрізняють: іліт êальціїстий (мінерал, перехідний до монт-

морилонітó — (Ca, Na)<1Al2[(OH)2AlSi3O10]); іліт натріїстий (ãідр-
опараãоніт); іліт хромистий (різновид ілітó, яêий містить до 12 %
Cr2O3).
ІЛЮВІЙ,  -ю, ч. * р. илювий, а. illuvium, н. Illuvium n, Illuvie
f  — мінеральні й орãанічні речовини, вилóãовóвані (вине-
сені) водою з верхніх шарів ґрóнтó й відêладені в йоãо
нижній частині (на ілювіальномó ãоризонті).
ІЛЬВАЇТ,  -тó, ч. * р. ильваит, а. ilvaite, н. Ilvait m  — сил-
іêат êальцію і заліза острівної бóдови —
CaFe22+Fe3+[OH|O|Si2O7]. Сêлад ó %: CaO — 13,69; FeO —
35,20; Fe2O3 — 19,55; SiO2 — 29,36; H2O — 2,20. Домішêи:
MnO. Гомеотипний з лавсонітом. Синãонія ромбічна, ром-
бо-дипірамідальний вид. Кристали призматичні з верти-
êальною штриховêою, таêож стовпчасті або сóцільні
аґреґати. Спайність ясна. Гóстина 3,8-4,1. Тв. — 6-6,5.
Колір чорний з бóрóватим або зеленóватим відтінêом. Риса
бóрóвато-чорна або сіра. Блисê напівметалічний жирний.
Двозаломлення сильне. Зóстрічається ó êонтаêово-мета-
соматичних родовищах заліза переважно в зоні сêарнів ра-
зом з ґранатами, ãеденберґітом, маãнетитом, сóльфідами
заліза, міді та ін. Рідêісний. 
ІЛЬМЕНІТ (ТИТАНИСТИЙ ЗАЛІЗНЯК),  -ó, ч. * р. иль-
менит (титанистый железняê),  а. ilmenite (titanic iron ore);

н. Ilmenit m  — мінерал êласó оêсидів і ãідроêсидів. Оêсид
титанó з істотним вмістом заліза, маãнію та марãанцю ша-
рóватої бóдови. Сêлад змінний: (Fe,Mg,Mn)TiO3. Синãонія
триãональна. Тв. 5,5-6,5. Гóстина 4,75. Колір залізно-чор-
ний. Блисê напівметалічний. Риса чорна, бóра, бóро-чер-
вона. Непрозорий. Крихêий. Злом раêовистий. Слабêо
маãнітний. Утворюється ó виãляді дрібних êристалиêів на
початêовій стадії маãматичної êристалізації яê аêцесорний
мінерал. Відомий яê мінерал пневматолітовоãо, пеãматито-
воãо і ãідротермальноãо походження. Анізотропний. На
земній поверхні стійêий і óтворює розсипні родовища. І. —
осн. титанова рóда.  Осн. методи збаãачення — ãравіт-
аційні (на ґвинтових сепараторах, êонцентраційних сто-
лах, шлюзах, ó важêих сóспензіях, стрóминних та êонóсних
êонцентраторах) і маãнітна сепарація з виділенням І. в êо-
леêтивний êонцентрат. Доводêа êонцентратів ведеться
маãнітною і елеêтростатичною сепарацією, ãідравліч. або
пневматич. êонцентрацією на столах. З тонêозернистих
êолеêтивних êонцентратів і тонêовêраплених тита-
но-маãнетитових рóд І. добóвається флотацією з жирно-
êислотними збирачами. Є в межах Уêраїнсьêоãо щита.
Розрізняють: ільменіт залізний (різновид ільменітó, в яêомó

до 1/3 FeTiO3 заміщено на Fe2O3); ільменіт маãніїстий (ґейêіліт);
ільменіт марãанцевистий (пірофаніт); ільменіто-маãнетит (ільм-
еномаãнетит — маãнетит з домішêою ільменітó, яê продóêтó роз-
падó); ільменіт óрановий (різновид ільменітó, яêий містить до 9,8
% UO3); ільменоêорóнд (ãьоãбоміт). 
ІЛЬМЕНОРУТИЛ,  -ó, ч. * р. ильменорóтил; а. ilmenorutile,
н. Ilmenorutil m  — 1) Мінерал, різновид рóтилó. Твердий
розчин FeNb2O6 i FeTa2O6 в ТіО2, що має несталий сêлад.
Синãонія тетраãональна. Форми виділення — сêóпчення
неправильної форми. Гóстина мінлива, маêсимальна 5,5.
Тв. 6,5. Колір чорний. Риса від бóрóвато-жовтої до бóрóва-
то-зеленої.  Блисê алмазний. Утворює жовноподібні ви-
ділення. Зóстрічається в сієнітових, рідше — в ґранітових
пеãматитах і їх альбітизованих ділянêах. І. ванадіїстий —
різновид І., яêий містить 5,51% V2O5. 2) Заêономірне
зростання êолóмбітó і рóтилó.
ІМАТРОВІ КАМЕНІ,  -их, -ів, мн. * р. иматровы êамни, а.
fairy stones, н. Smatrasteine m pl  — мерãельні êонêреції ди-
вовижної, часто дисêоподібної, форми. Виниêають в ша-
рах стрічêових ãлин, в озерних відêладах. Від назви водо-
спадó Іматра ó Фінляндії.
ІМЕННИК,  -а, ч. * р. êлеймо, а. stamp, н. Marke f, Stempe-
lung f  — спеціальний знаê, що засвідчóє виãотовлювача
ювелірних та побóтових виробів із дороãоцінних металів.
Сóб'єêти підприємницьêої діяльності, яêі виãотовляють
ювелірні та побóтові вироби з дороãоцінних металів, зо-
бов'язані мати іменниê, відбитоê яêоãо проставляється ви-
ãотовлювачем на всіх виробах. Відбитоê іменниêа щорічно
підляãає реєстрації в орãанах державноãо пробірноãо êон-
тролю. Виêористання іменниêа, не зареєстрованоãо в ор-
ãанах державноãо пробірноãо êонтролю, забороняється:
ІМЕРСІЙНИЙ МЕТОД,  -оãо, -ó, ч. * р. иммерсионный ме-
тод, а. immersion method; н. Immersionsmethode f  — визна-
чення поêазниêів заломлення (n) найдрібніших (до
0,001-0,002 мм) прозорих зерен твердих тіл під поляриза-
ційним міêросêопом. При таêих розмірах зерен прозори-
ми виявляються більшість мінералів. Визначення ведеться
порівнянням поêазниêа заломлення зерна з поêазниêом
заломлення стандартної рідини, в яêó воно занóрене. У ос-
нові методó лежить óтворення внаслідоê явищ інтерфере-
нції і повноãо внóтр. відображення на межі двох речовин з
різними поêазниêами заломлення “смóжêи Беêêе" — то-
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неньêої (бл. 0,001 мм) світлої смóжêи. У І.м. застосовóють
набір рідин (до 100) з n від 1,33 (для води) до маêсимально
можливих (2,06); найчастіше виêористовóють рідини з n
від 1,408 до 1,780. Занóрюючи зерно послідовно в ряд
рідин і порівнюючи їх, леãêо отримати положення, êоли n
однієї з рідин виявиться вищим, а сóсідньої нижчим, ніж
мінералó. У цьомó разі n мінералó дорівнює півсóмі поêаз-
ниêів заломлення цих двох рідин, а точність визначення —
їх піврізниці. Для визначення речовин з низьêими n виêо-
ристовóють бром-нафталін в сóміші з вóãлеводневими рід-
инами, з висоêими n — сóміш йодистоãо метиленó і бром-
нафталінó. Для речовин з ще більшим заломленням виêо-
ристовóють прозорі сплави (n до 2,6-2,7), напр. сірêи з се-
леном. Висоêозаломлюючі рідини тоêсичні.
ІМЕРСІЯ,  -ії, ж. * р. иммерсия, а. immersion, н. Immersion f
— введення рідини (êедрової олії, вазелінó, водноãо роз-
чинó ãліцеринó) між розãлядóваним предметом і об'єêти-
вом міêросêопа, щоб підвищити освітленість зображення.
Інша назва — і м е р с і й н а  р і д и н а.
ІМПАКТИТ,  -ó, ч. * р. импаêтит, а. impactite, н. Impaktit
m  — змінена в резóльтаті óдарó й вибóхó метеорита ãірсьêа
порода. На Землі нараховóється 200 стрóêтóр імпаêтноãо
походження. Хім. сêлад імпаêтноãо розплавó відповідає
сêладó порід мішені, зміненомó селеêтивним випаровó-
ванням êомпонентів (лóãів, SiO2 і ін.), êонтамiнацією (за-
брóдненням) метеоритною речовиною. 
ІМПЛОЗІЯ,  -ії, ж. * р. имплозия; а. implosion; н. Implosion
f  — в ãірн. справі — метод збільшення продóêтивності
свердловини шляхом різêоãо зменшення тисêó на вибої за
допомоãою спеціальноãо пристрою.
ІМПРЕГНАЦІЯ,  -ії, ж. * р. импреãнация, а. impregnation, н.
Imprägnieren n, Imprägnierung f, Imprägnation f  — прониê-
нення речовини в рідêомó або ãазовомó стані в первинні
мінеральні êомплеêси, що призводить до розсіяноãо
вêрапленоãо розміщення мінералів ó ãірсьêих породах.
Син. — імбібіція (рідêо).
ІМПУЛЬС,  -ó, ч. * р. импóльс, а. impulse, momentum, pulse;
н. Impuls m  — 1) Поштовх до дії. 2) Кільêість рóхó (добóтоê
маси на швидêість); І. с и л и — добóтоê сили на час її дії. 3)
І. елеêтричний  — êоротêочасне (до мільярдних частоê
сеêóнди) збільшення елеêтричноãо стрóмó або напрóãи. 4)
І. вибóхó  (а. explosion impulse, blast surge; н. Explosionsimpuls)
— величина, що хараêтеризóє динамічнó дію вибóхó, чи-
сельно рівна добóтêó надлишêовоãо тисêó продóêтів вибóхó
на тривалість йоãо дії. 5) При висадженні ВР: # І. спала-
хóвання  — величина І. постійноãо стрóмó, необхідна для
вибóхó елеêтродетонатора. На праêтиці визначають зна-
чення мінімальноãо та маêсимальноãо імпóльсó спалахó-
вання. # І.  п о ч а т ê о в и й — зовнішня дія, необхідна для
збóдження детонації зарядó ВР; забезпечóється підрива-
нням êапсóля-детонатора, детонóючоãо шнóра або, ó ви-
падêó найпростіших, êрóпнодисперсних водовмісних ВР,
детонатора проміжноãо. # І. плавлення місточêа розжарю-
вання — найменша величина І. постійноãо стрóмó, яêа
виêлиêає плавлення (переãоряння) місточêа елеêтроза-
пальниêа. Див. таêож мінімальний ініціюючий імпóльс.
ІМПУЛЬСНА ВІДДУВКА,  -ої, -…, ж. * р. импóльсная от-
дóвêа, а. pulse blowing down of the filter cake, н. Impulsabtrei-
ben n, Impulsabblasen n  — віддóвêа êеêó з фільтрóючої по-
верхні ваêóóм-фільтрó переривчастими поштовхами стис-
неноãо повітря, що забезпечóє більш повне зняття нафіл-
ьтрованоãо осадó. І.в. здійснюється за допомоãою спеціал-
ьноãо êлапана-переривача.

ІМПУЛЬСНЕ НАГНІТАННЯ ВОДИ У МАСИВ,  -оãо, -…,
с. * р. импóльсное наãнетание воды в массив, а. pulse water
forcing in a massif, pulse infusion of water in a massif; н. Impul-
stränkungsverfahren n, Impulseinpressen n von Wasser n in den
Gebirgskörper m  — спосіб попередньоãо зволоження вóãіл-
ьних пластів та сóпóтніх ãірсьêих порід шляхом наêладення
на потіê води, яêий наãнітається в пласт (масив), механі-
чних імпóльсів. Це виêлиêає óтворення міêротріщин, що
знижóє опір пласта (масивó) рóхó рідини, підвищóє
рівномірність йоãо зволоження. Застосовóється, ãоло-
вним чином, на слабêотріщинóватих ãірсьêих масивах.
ІМПУЛЬСНИЙ ВОДОМЕТ,  -оãо, -а, ч. * р. импóльсный
водомет, а. pulsed jet monitor, н. Impuls-Wasser-Strahlgerät n 
— ãірнича машина (аґреґат) для створення і óправління
нестаціонарними висоêошвидêісними рідинними стрó-
менями, що забезпечóють рóйнóвання вóãілля, ãірсьêих
порід і ін. матеріалів. Застосовóється самостійно або яê
виêонавчий орãан êомбайнів ãірничих при ã.п. міцністю f =
6-10. За принципом дії розрізняють óдарні, інерційні і êó-
мóлятивні І.в. Сóчасні І.в. забезпечóють ґенерацію стрó-
менів води діаметром 3-10 мм при швидêості їх витіêання
від 1,2-1,5 до 7 êм/с і більше. 
ІМПУЛЬСНИЙ ҐЕНЕРАТОР,  -оãо, -а, ч. * р. импóльсный
ãенератор, а. pulse generator; н. Impulsgenerator m  — ґенера-
тор, що дає елеêтричний стрóм ó виãляді êоротêих пош-
товхів — імпóльсів.
ІНВАР,  -ó, ч. * р. инвар, а. Invar, н. Invar n  — сплав сталі з
ніêелем; об’єм інварó майже не змінюється при зміні тем-
ператóри до 100 °С. Застосовóється для виãотовлення точ-
них вимірювальних приладів, мір довжини, реãóляторів
температóри і ін.
ІНВАРІАНТ,  -а, ч. * р. инвариант, а. invariant, н. Invariante
f  — число, вираз тощо, яêі пов'язані з деяêим математич-
ним об'єêтом і не змінюються при певних перетвореннях.
Напр., віддаль між двома точêами площини є інваріантом
при перенесенні або повертанні системи êоординат; пло-
ща бóдь-яêої фіãóри, êóт між двома прямими — інваріанти
рóхó. Див. інваріант оптичний, інваріант подібності.
ІНВАРІАНТ ОПТИЧНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. инвариант оп-
тичесêий, а. optical invariant, н. optische Invariante f  — ó
марêшейдерії, ãеодезії тощо — рівність добóтêів n1·sin i1 і,
n2·sin i2, ó яêомó n1 і n2 — поêазниêи заломлення двох сóмі-
жних середовищ (напр., сêла і повітря), i1 та i2 — êóти за-
ломлення променів світла в цих середовищах.
ІНВАРIАНТ ПОДІБНОСТI,  -а, -…, ч. * р. инвариант по-
добия; а. similarity invariant, н. Ähnlichkeitsinvariante f, Ähn-
lichkeitssimplex  n  — Див. симплеêс подiбностi.
ІНВЕНТАРНЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. êріпле-
ння інвентарне.
ІНВЕРСІЯ,  -ії, ж. * р. инверсия, а. inversion, н. Inversion f 
— перевертання, зміна напрямêó.
ІНВЕРСІЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО СТРУМЕНЯ — зміна
напрямêó рóхó вентиляційноãо стрóменя шахти.
ІНВЕРСІЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ — зміна полярності
(напрямó) маãнітноãо поля Землі, зóмовлена порóшенням ре-
жимó переміщення речовини в ядрі Землі, пов’язаним, віро-
ãідно, зі зміною швидêості обертання Землі. Cпостеріãаєт-
ься через інтервали від 500 тис. роêів до 50 млн роêів. Вважа-
ють, що перехід від однієї полярності до іншої триває 10000
— 10500 роêів. У нашó епохó (епохó нормальної полярності)
південний маãнітний полюс знаходиться поблизó північноãо
ãеоãрафічноãо полюса, а в епохó зворотної полярності зна-
ходився поблизó південноãо ãеоãрафічноãо полюса.
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ІНВЕРСІЯ  ТЕМПЕРАТУРИ  АТМОСФЕРИ — стан ат-
мосфери, êоли температóра повітря підвищóється з висо-
тою, замість звичайноãо зниження.
ІНВЕРТОР,  -а, ч. * р. инвертор, а. inverter, н. Inverter m,
Negator m, Invertor m, Wechselrichter m, Umkehrröhre f  — 1)
Пристрій для перетворення постійноãо елеêтричноãо
стрóмó на змінний. 2) Елеêтронний пристрій з одним вхо-
дом і одним виходом, ó яêомó вихідний сиãнал виниêає,
яêщо немає сиãналó на вході.
ІНВЕРТУВАТИ,  * р. инвертировать, а. invert, н. invertie-
ren  — піддавати що-небóдь інверсії, розщеплювати.
ІНГІБІТОР,  -ó, ч. * р. инãибитор, а. inhibitor, н. Inhibitor m 
— речовина (присадêа), що сповільнює чи зóпиняє перебіã
хімічних реаêцій оêиснення, полімеризації, êорозії металів,
а таêож біохімічних і фізіолоãічних процесів. В ãірництві
застосовóється для ãальмóвання хім. реаêцій при веденні
вибóхових робіт, бóрінні свердловин, еêсплóатації родов. на-
фти і ãазó, а таêож при ãідравлічномó транспортóванні êо-
рисних êопалин — для сповільнення êорозії металів. 
ІНГІБІТОРИ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ,  -ів, -…, мн. * р. ин-
ãибиторы ãидратообразования; а. hydrate inhibitors; н.
Hydratbildungsverzögerer m pl  — речовини, яêі запобіãають
óтворенню ãідратів вóãлеводневих ãазів під час їх видобó-
вання, транспортóвання і підземноãо зберіãання, а таêож
первинноãо обробляння нафти і ãазó. Введення інãібіторів
ãідратоóтворення в потіê ãазó волоãоãо змінює енерãію
взаємодії між молеêóлами води. Внаслідоê цьоãо зни-
жóється тисê водяної пари над поверхнею води, що при-
водить до зменшення рівноважної температóри ãідратоó-
творення. Діючи безпосередньо на процес відêладання
ãідратів, інãібітори ãідратоóтворення таêож знижóють
тисê пари води над ними і виêлиêають постóпове розêла-
дання ãідратів. Яê інãібітори ãідратоóтворення застосовó-
ють спирти (метанол, моно-, ді- і триетиленãліêолі) та,
обмежено, водні розчини хлористоãо êальцію. 
ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ,  -ів, -…, мн. * р. инãибиторы êор-
розии; а. corrosion inhibitors; н. Korrosionsinhibitoren m pl  —
речовини, введення яêих ó відносно невелиêих êільêостях в
аãресивне середовище виêлиêає помітне сповільнення êо-
розії металів. І.ê. впливають на êінетиêó елеêтродних про-
цесів, яêі проходять під час êорозії, а таêож хараêтеризó-
ються здатністю óтворювати на металі оêсидні і ãідроо-
êсидні та ін. плівêи і переводити йоãо в пасивний стан. У
нафтовій і ãазовій промисловості І.ê. застосовóють для за-
хистó обладнання свердловин, óстатêóвання підãотовêи на-
фти і ãазó, а таêож на переробних заводах ó випадêó, êоли в
продóêції містяться êорозійно-аãресивні êомпоненти —
двооêис вóãлецю, сірêоводень і орãанічні êислоти. При цьо-
мó виêористовóються висоêомолеêóлярні орãанічні інãіб-
ітори, яêі містять азот, сірêó чи êисень і розчинні ó вóãле-
воднях, воді або метанолі. Розрізняють інãібітори сірêово-
дневої êорозії, вóãлеêислотної êорозії, систем óтилізації сті-
чних вод. У залежності від êорозійної аêтивності середови-
ща і óмов застосóвання інãібіторів êорозії питома витрата
інãібіторів êоливається від 10 до 50 êã на 1 млн м3 ãазó або
(для рідêих середовищ) від 100 до 500 мã/л. При ãідравліч-
номó транспортóванні вóãілля яê І.ê. застосовóють Са(ОН)2.
ІНГІБУВАННЯ В ГІРНИЧІЙ СПРАВІ,  -…, с. * р. инãиби-
рование в ãорном деле; а. inhibition in mining; н. Inhibition f,
Hemmung f, Verzögerung f im Bergbau  — процес приãніче-
ння, ãальмóвання хімічних реаêцій під час здійснення виб-
óхових робіт, бóріння свердловин, еêсплóатації свердловин
на родов. нафти і ãазó. При бóрінні свердловин інãібірó-

вання проводиться для підвищення стабільності технолоã-
ічних властивостей бóрових розчинів в óмовах аãресивноãо
впливó на них температóри, мінералізованих пластових
вод і леãêо набряêаючих ãірсьêих порід, а таêож для збер-
іãання стійêості стіноê свердловин, сêладених водочóтли-
вими ãлинами. При видобóванні нафти і ãазó І. виêористо-
вóється для óповільнення êорозії, ãідратоóтворення, соле-
і парафіновідêладання ó свердловині.
ІНГРЕСИВНЕ ЗАЛЯГАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. инãрессив-
ное залеãание, а. ingressive occurrence, н. ingressive Lagerung f 
— вид трансãресивноãо заляãання мор. відêладів, що випов-
нює зниження древньоãо рельєфó і притóленоãо до схилів,
що сêладені більш древніми породами. 
ІНГРЕСІЯ,  -ії, ж. * р. инãрессия, а. ingression, н. Ingression
f, Eingriff m  — прониêнення морсьêих вод ó зниження
рельєфó прибережної смóãи при підвищенні рівня моря
або занóренні береãа. Протилежне — реãресія.
ІНҐРЕДІЄНТ,  -а, ч. * р. инãредиент, а. ingredient, compo-
nent, н. Ingredienz f, Ingrediens n  — сêладова частина хім-
ічної сполóêи або сóміші.
ІНДЕКС,  -ó, ч. * р. индеêс, а. index, н. Index m  — 1) Спи-
соê, поêажчиê, переліê бóдь-чоãо. 2) Числовий або бóêве-
ний поêажчиê ó математичних виразах, запроваджóваний
для тоãо, щоб відрізняти їх один від одноãо. 3) Відносний
поêажчиê, що хараêтеризóє зміни рівня певноãо явища в
порівнянні з іншим рівнем тоãо самоãо явища, взятоãо за
основó порівняння. В ãірничих наóêах застосовóють ряд
понять І.: індеêс ãідрофобності ã.п., індеêс в’язêості тощо.
ІНДЕКС В’ЯЗКОСТІ,  -ó, -…, ч.  — Див. в’язêості індеêс.
ІНДЕКС КОЛЬОРОВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. индеêс цветной,
а. colour index, н. Farbenindex m  — число, яêе вêазóє на
відношення леãêих мінералів до важêих або світлих до
темних.
ІНДЕКС-МІНЕРАЛИ,  -…-ів, мн. * р. индеêс-минералы, а.
index minerals, н. Index-Minerale n pl  — мінерали, на основі
яêих виділяють зони проãресивноãо метаморфізмó, напр.,
біотит (ó пелітових осадах, ґраóваêах), альмандин (ó пел-
ітах, вивержених породах), êіаніт (ó пелітах).
ІНДЕКС РОГА,  -ó, -…, ч. * р. индеêс Роãа, а. Rog’s index, н.
Rog-Index m  — поêазниê спіêливості вóãілля, яêий визна-
чається за міцністю нелетêоãо залишêó, яêий одержóють
при швидêомó наãріванні сóміші вóãілля з інертним мате-
ріалом. Виêористовóється для хараêтеристиêи вóãілля з
низьêою спіêливістю. Позначається символом RI. Син. —
поêазниê Роãа.
ІНДЕНТЕР, ІНДЕНТОР,  -а, ч. * р. индентер, индентор, а.
indentor, indenter; н. Eindringkörper m, Indenter m  — наêо-
нечниê, вдавлюванням яêоãо вимірюють твердість мате-
ріалів.
ІНДИВІД КРИСТАЛІЧНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. индивид êрис-
талличесêий, а. cristalline individual, н. kristallin(isch)es Indi-
viduum n  — тверде, фізично та хімічно індивідóалізоване
тіло ó виãляді оêремих моноêристалів. Застарілий термін.
ІНДИВІД МІНЕРАЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. индивид мине-
ральный, а. mineral individual, н. mineralisches Individuum n 
— тверда, фізично та хімічно індивідóалізована речовина,
яêа виниêла внаслідоê природних процесів. І.м. фізично
відмежований від інших природними поверхнями розд-
ілó. Ним є êожний природний êристал, обмежений
êристалічними ãранями, а таêож êожне мінеральне зерно,
відділене від сóсідньоãо поверхнями дотиêó.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ,  -их, -ів, -…, мн.
* р. индивидóальные средства защиты, а. individual means of
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protection; н. persönliche Schutzmittel n pl  — спеціальні засо-
би, що безпосередньо виêористовóються працюючими
для зменшення впливó на орãанізм шêідливих виробни-
чих фаêторів. За призначенням розрізняють: спец. одяã і
взóття; засоби захистó орãанів дихання (протиãази, респір-
атори тощо), рóê, ãолови, орãанів слóхó, зорó і обличчя.
До І.з.з. належать таêож запобіжні та рятóвальні пояси, ді-
елеêтричні êилимêи і т.п. 
ІНДИГОЛІТ,  -ó, ч. * р. индиãолит; а. indicolite; indigolite;
blue elbaite; н. Indigolith m  — мінерал, різновид тóрмалінó.
Колір синій, синювато-чорний. Залізо-маãніїсний лóжний
тóрмалін. 
ІНДИКАТОР,  -а, ч. * р. индиêатор, а. indicator, н. Indikator
m, Anzeigegerät n, Sichtgerät n, Tracer m, Anzeiger m  — 1)
Пристрій  або речовина, яêі за наявності певної власти-
вості об’єêта або явища створюють сиãнал інформації про
це. 2) Прилад, за допомоãою яêоãо здійснюють індиêацію.
3) Речовина, введення яêої в розчин дає змоãó провести інд-
иêацію. В ãірництві застосовóють ряд І., напр., індиêатор
рН води (êонцентрації водневих йонів в шахтній та ін.
воді), індиêатор оêсидó вóãлецю, індиêатор метанó, індиê-
атор ãлибини шахтної підіймальної óстановêи, індиêатор
метиленовий-ãолóбий, індиêатор ваãи, індиêатор блóêаю-
чих стрóмів та ін.
ІНДИКАТОР БЛУКАЮЧИХ СТРУМІВ,  -а, -…, ч. * р. ин-
диêатор блóждающих тоêов, а. stray currents indicator; н.
Streustromeindikator  m  — прилад для виявлення і вимір-
ювання блóêаючих стрóмів. Застосовóється для оцінêи
рівня блóêаючих стрóмів безпосередньо перед монтажем
елеêтровибóхової мережі. 
ІНДИКАТОР ВАГИ,  -а, -…, ч. * р. индиêатор веса, а.
weight indicator; н. Massenanzeiger m, Gewichtsanzeiger m,
Drillometer n  — прилад для вимірювання навантаження на
ãаêó бóрової óстановêи і визначення осьовоãо навантажен-
ня на породорóйнóючий інстрóмент. 
ІНДИКАТОР МЕТАНУ,  -а, -…, ч. * р. индиêатор метана,
а. methane indicator; н. Methananzeigegerät n, Methananzeiger
m, Wetterprüfer m  — прилад для сиãналізації про вміст ме-
танó в атмосфері ãірничої виробêи. Див. метанó індиêатор
автоматичний.
ІНДИКАТОРНА ДIАГРАМА БУРИЛЬНОГО МОЛОТ-
КА,  -ої, -и, -…, ж. * р. индиêаторная диаãрамма бóрильноãо
молотêа; а. indicator diagram of bore hammer, indicator dia-
gram of a hammer drill; н. Bohrhammerindikatordiagramm n  —
êрива, що хараêтеризóє процес зміни тисêó ó об’ємі цилі-
ндра протяãом одноãо робочоãо циêлó або процес зміни
тисêó в циліндрі ó фóнêції об’ємó. 
ІНДИКАТОРНА ДIАГРАМА СВЕРДЛОВИНИ,  -ої, -и,
-…, ж. * р. индиêаторная диаãрамма сêважины; а. indicator
diagram of a well; н. Bohrlochindikatordiagramm n  — 1) За-
лежнiсть дебiтó свердловини по рiдинi вiд депресiї тисêó
або вiд вибiйноãо тисêó. 2) Залежнiсть дебiтó ãазової сверд-
ловини вiд рiзницi êвадратiв пластовоãо i вибiйноãо тисêiв.
ІНДИКАТОРНИЙ,  -оãо. * р. индиêаторный, а. indicator, н.
Indikator…  — пов'язаний з індиêацією; і -на  д і а ãрама  —
ãрафічне зображення залежності тисêó пари (ãазó) в цил-
індрі поршневої машини від зайнятоãо нею об'ємó або від
положення поршня; і -на  пот óжн і с т ь  — потóжність,
що її розвивають ãази в циліндрах двиãóна; і -на  до з а  —
доза радіоаêтивної речовини, введеної в об’єêт (напр., в
орãанізм для дослідження фізіолоãічних процесів, ó вóãі-
лля для йоãо дослідження тощо) методом мічених атомів,
або  і н диê а т орним  методом .  

ІНДИКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. индиêация, а. indication, н. Indika-
tion f  — 1) Визначення, вимірювання, записóвання різних
поêазниêів, об'єêтів. 2) Введення в розчин, яêий аналіз-
óють, речовин, що дає змоãó встановити момент заêінче-
ння хімічної реаêції або êонцентрацію водневих йонів за
леãêо помітною ознаêою (зміною êольорó тощо). 
ІНДИФЕРЕНТНИЙ,  -оãо. * р. индифферентный, а. indif-
ferent, н. indifferent  — байдóжий; і -н і  р ечовини  —
хімічні речовини, що важêо встóпають ó реаêцію; і -ний
елеê т род  — неаêтивний елеêтрод, застосовóваний в
елеêтрофізіолоãічних дослідженнях.
ІНДІЙ,  -ю, ч. * р. индий, а. indium, н. Indium n  — хімічний
елемент. Символ In, ат. н. 49; ат. м. 114,82. Гóстина 7310
êã/м3. За ãео-хім. властивостями Іn близьêий до Fe, Zn і
Sn. Головні мінерали-носії (сер. вміст І.,%): сфалерит
(0,0049), хальêопірит (0,0012), êаситерит (0,0024), ґаленіт
(0,0004). Концентрóється ó висоêотемператóрних ãідроте-
рмальних поліметалічних рóдах, особливо тих, що містять
одночасно цинê (мідь) і олово. Одержóють І. попóтно при
переробці рóд êольорових металів. Розсіяний рідêісний
елемент. Сріблясто-білий м’яêий метал. Застосóвання:
авіац. і автомоб. пром-сть (антиêорозійні поêриття, пі-
дшипниêові мастила, дзерêала і рефлеêтори з висоêим
відображенням), напівпровідниêова техніêа, радіотехніêа
і елеêтроніêа, атомна енерãетиêа, приладобóдóвання, хiм.
машинобóдóвання (сплави, стійêі до лóжної êорозії),
сêляна пром-сть і ін. Осн. êраїни-виробниêи: США, Ка-
нада, Японія, Перó. Світове виробництво індію на початêó
ХХІ ст. сêладає бл. 340 т/ріê. Найбільші продóценти (2001
р.): Китай (170 т.), êраїни ЄС (70 т.), Японія (55 т.), Кана-
да (35 т.).
ІНДОЛО-КУБАНСЬКИЙ ПРОГИН,  -…-оãо, -ó, ч. — ãео-
лоãічна стрóêтóра на Півдні Уêраїни. Йоãо зах. оêраїна
розміщена в Кримó — на зах. від Керченсьêоãо п-ова до
ãирла р.Індолó; далі він продовжóється в Азовсьêомó морі
до ãирла р. Кóбані. І.-К.п. виниê в êінці альпійсьêої сêлад-
частості в оліãоцені-пліоцені яê резóльтат êомпенсаційн-
оãо опóсêання êраю Сêіфсьêої платформи при піднятті
Кримсьêих та Кавêазьêих ãір. Проãин виповнений потóж-
ною товщею зім’ятих ó сêладêи оліãоценових та неоãено-
вих відêладів, що незãідно заляãають на давніших породах. 
ІНДОСТАНСЬКА ПЛАТФОРМА, ІНДІЙСЬКА ПЛАТ-
ФОРМА,  -ої, -и, ж.  — одна з найбільш древніх доêемб-
рійсьêих платформ ó світі, займає більшó частинó п-ова
Індостан (басейни річоê Ганã, Інд та Брахмапóтра) до пі-
дніжжя Гімалаїв та о. Шрі-Ланêа. У фóндаменті перева-
жають архейсьêі óтворення — ґранітоґнейси, зелено-
êам’яні вóлêаноãенно-осадові товщі, висоêометаморфіз-
овані êристалічні сланці. 
ІНДОШИНІТИ,  -ів, мн.  — Див. теêтити.
ІНДУКТИВНИЙ,  -оãо. * р. индóêтивный, а. inductive, н. in-
duktiv  — оснований на індóêції, той, що êористóється ме-
тодом індóêції; і -ний  метод  — засіб дослідження, при
яêомó від спостереження оêремих фаêтів і явищ перехо-
дять до встановлення заãальних правил і заêонів; і -ний
з в ’я зоê  — зв’язоê між елеêтричними êолами змінноãо
стрóмó, що виниêає при взаємодії їхніх маãнітних полів;
і -на  ло ã іê а  — розділ лоãіêи, що вивчає лоãічні процеси
переходó від знання про одиничне й оêреме до знання про
заãальне.
ІНДУКТИВНІСТЬ,  -ості, ж. * р. индóêтивность, а. induc-
tance, н. Induktivität f, Induktanz f  — фізична величина, що
хараêтеризóє здатність провідниêа наãромаджóвати енер-
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ãію маãнітноãо поля, êоли в ньомó протіêає елеêтричний
стрóм; дорівнює відношенню потоêó маãнітної індóêції  Ф
до величини стрóмó  І, тобто  L = Ф / І.
ІНДУКТОР,  -а, ч. * р. индóêтор, а. inductor, field structure,
work coil; н. Heizspule f, Heizspirale f, Induktor m  — 1) Елеêт-
рична машина з рóчним приводом для одержання змінн-
оãо стрóмó. 2) Пристрій для індóêційноãо наãрівó твердих,
рідêих і ãазоподібних тіл змінними стрóмами висоêої час-
тоти.
ІНДУКЦІЙНИЙ,  -оãо. * р. индóêционный, а. inductive, н.
Induktions…  — пов’язаний з індóêцією (напр., і-на êотóш-
êа, і-ний реãóлятор, і-ний стрóм).
ІНДУКЦІЙНИЙ КАРОТАЖ,  -оãо, -ó, ч.  — Див. êаротаж
індóêційний. 
ІНДУКЦІЙНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОРОЗВІДКИ,  -их, -ів,
-…, мн. * р. индóêтивные методы элеêтроразведêи, а. induc-
tive methods of electrical prospecting; н. Induktionsverfahren  n pl
der  Geoelektrik f, elektrischer Prospektierung f, Elektromagne-
tometrie f  — ãрóпа методів елеêтророзвідêи, в яêих змінне
елеêтромаãнітне поле збóджóється за допомоãою незазем-
лених êонтóрів (або заземлених ліній), через яêі пропóс-
êається змінний стрóм. Первинне змінне елеêтромаãнітне
поле індóêóє в елеêтропровідних ã.п. і рóдах вторинні стрó-
ми, маãнітне поле яêих в сóêóпності з первинним полем
джерела вимірюється на поверхні або в бóрових свердлови-
нах. Стрóми, індóêовані в рóдних поêладах, яêі мають ви-
соêó елеêтропровідність (рóди êольорових металів тощо),
виявляються більш інтенсивними, ніж боêові породи, і то-
мó над рóдними поêладами звичайно спостеріãаються ано-
мальні вторинні поля, яêі є пошóêовими ознаêами. Яêщо
рóди висоêомаãнітні (напр., маãнетити), то первинне поле
намаãнічóє їх, і вторинне поле намаãнічених ãеол. об'єêтів
таêож створює аномалії. І.м.е. застосовóють для пошóêів
родов. рóд, що мають знижений питомий елеêтроопір, та
маãнітних рóд.
ІНДУКЦІЯ,  -ії, ж. * р. индóêция, а. induction, н. Induktion f 
— 1) Наведення елеêтриêи і маãнетизмó. І. елеêтростатич-
на — явище елеêтризації незарядженоãо провідниêа в
зовнішньомó елеêтростатичномó полі. І. елеêтромаãнітна
— явище появи вихровоãо елеêтромаãнітноãо поля там, де
змінюється з часом маãнітне поле.   2) Величина, що ха-
раêтеризóє елеêтричне або маãнітне поле. 3) Спосіб мате-
матичних доведень і визначень. 4) Взаємодія процесів —
збóдження і ãальмóвання.
ІНЕРТИНІТ,  -ó, ч. * р. инертинит, а. inertinite, н. Inertinit
m  — мацеральна ãрóпа, що містить мацерали, відбивна
здатність яêих ó вóãіллі низьêої і середньої стадії вóãлефіê-
ації, а таêож в осадових породах відповідноãо стóпеня вóã-
лефіêації вище, ніж ó мацералів вітринітової і ліптинітової
ãрóп, і нижче, ніж ó вітринітó найбільш виêосовóãлефіê-
ованоãо вóãілля та відповідної осадової породи. Термін спо-
чатêó бóв запропонований для спрощення термінолоãії
петроãрафії вóãілля шляхом об'єднання в одномó терміні
мацералів фюзинітó, семіфюзинітó, сêлеротинітó і міêри-
нітó. Дана ãрóпа базóється на схожих технолоãічних влас-
тивостях чотирьох мацералів. Чотири додатêових мацерала
— маêриніт та інертодетриніт, фóнãініт і сеêретиніт до-
дані в цю ãрóпó, останні два з них замінюють сêлеротиніт.
Термін «інертиніт» передбачає, що сêладові є більш інер-
тними, ніж мацерали вітринітової і ліптинітової ãрóп,
особливо в процесах вóãлефіêації, в яêих вони виявляють
себе яê розчинниêи (Е.Штах, 1952 р.). 
Відбивна здатність інертинітових мацералів починає переви-

щóвати мацерали вітринітової ãрóпи в тих випадêах, êоли відби-

вна здатність вітринітó й інертинітó досяãає порядêó 5 % Rmax
(Алперн і Лемос де Сóса, 1970 р.). Інертинітові мацерали таêож
хараêтеризóються відсóтністю або невелиêою флóоресценцією в
порівнянні з вітринітом. Розмір і міра збереження êлітинних
стрóêтóр варіюють в залежності від походження різних інертині-
тових мацералів і їх історією після відêладення. 
Фізичні властивості. І. має відтінêи сіроãо: сірóвато-білий до

жовтóвато-білоãо в більшості êомпонентів з висоêою відбивною
здатністю (> 6 % Rr). Відтінêи сіроãо інертинітових мацералів
відображають óмови відêладення. Відбивна здатність залежить,
передóсім,  від хімічноãо сêладó різних інертинітових мацералів.
Розêид величин відбивної здатності І. в бóдь-яêомó оêремо взя-
томó вóãільномó пласті звичайно широêий. Стінêи êлітин фю-
зинітó можóть виявляти невелиêó анізотропію.
При виêористанні відповідноãо збóдження (від синьо-фіолет-

овоãо до зеленоãо світла) інертинітові мацерали з невисоêою
відбивною здатністю проявляють слабêó флóоресценцію.
Хімічні властивості. У порівнянні з іншими мацеральними

ãрóпами І. хараêтеризóються висоêим вмістом êисню і низьêим
вмістом водню (Ван Кревелен,  1993 р.). Вміст вóãлецю залежить
від походження êонêретноãо мацерала і/або швидêості процесів
оêиснення-відновлення, яêих зазнав мацерал на стадії торфоóт-
ворення. 
Інертинітова ãрóпа вêлючає мацерали різноãо походження: 1)

тêанини (ãрибів або рослин більш висоêоãо рівня); 2) тонêі óлам-
êові фраãменти; 3) ãеліфіêований аморфний матеріал, з яêоãо
сформóвався ґранóльований матеріал переважно в ході вóãлефіê-
ації і в яêомó змінилися сеêреції êлітин за рахóноê оêислюваль-
но-відновних і біохімічних процесів при торфоóтворенні.
Заляãання. Інертиніт хараêтерний для більшості видів вóãілля,

хоч іноді в невелиêих êільêостях. Палеозойсьêе вóãілля, особли-
во вóãілля Гондвани, містить більше інертинітó, ніж вóãілля мезо-
зою і третинноãо періодó (Шиєрер і ін., 1995 р.). Разом з тим, дея-
êе вóãілля êрейди Пів. Америêи і деяêе вóãілля юри Європи
містить велиêó êільêість І. Орãанічна речовина в піщаних поро-

Інертинітó ãрóпа: а, б — фюзиніт. Сêанóючий елеêтронний мі-
êросêоп. Шêала 10 мêм. Спостеріãається стрóêтóра поверхні 
трахеїди з одним рядом обмежених пор з фюзенізованої деревини 
насінноãо папоротниêа.  Calamopitys sp. (Н.С. Сніãіревсьêа, 1988 
р.); в — фраãмент фюзенізованої незрóйнованої чарóнêової 

стрóêтóри тêанини з пóстими порожнинами чарóноê. С1. За-
хідний Донбас. Відбите світло. Імерсійне середовище. Шêала 20 
мêм; ã — фюзиніт. Фраãмент залишêової розрóйнованої тисêом 
фюзенізованої тêанини. С1. Львівсьêо-Волинсьêий басейн. Відб-
ите світло. Імерсійне середовище. Шêала 20 мêм; д — інерт-

одетриніт (білий); е — міêриніт. Фото Г.П.Маценêо.
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дах містить більше інертинітó, ніж в інших осадових породах. І. є
частиною êероãенó типó IV, за винятêом деяêих флóоресцентних
êомпонентів.

Висоêий вміст І. ó вóãіллі, особ-
ливо фюзинітó з пóстими êлітин-
ами і семіфюзинітó, сприяють пи-
лоóтворенню при проведенні ãірн-
ичих робіт. Реаêційна здатність І.
при êоêсóванні залежить від фіз-
иêо-хімічних хараêтеристиê рі-
зних мацералів і від стóпеню вóãле-
фіêації вóãілля. І. з відносно низь-
êою відбивною здатністю і флóо-
ресціюючий при êоêсóванні част-
êово або повністю плавиться, тоді
яê нефлóоресцентний І. не пла-
виться (Діссель і Вольф-Фішер,
1987 р.; Крóжевсêа, 1989 р.). Не-
плавêий І. ó вóãільній шихті виêо-
нóє фóнêцію зв’язóючоãо матері-
алó і при тонêомó дисперãóванні
підвищóє міцність êоêсó. Для от-
римання êоêсó маêсимальної мі-
цності і стабільності доцільно пі-
дібрати оптимальний сêлад І. Йоãо
êільêість ó вóãіллі залежить від стó-
пеня вóãлефіêації останньоãо. 
В óмовах, хараêтерних для êотлів з пилоподібним паливом,

більшість інертинітів зазнають змін. І. з найменшою відбивною
здатністю перетворюються в пористий анізотропний напівêоêс,
тоді яê І. з найвищою відбивною здатністю звичайно продóêóє
велиêó êільêість ізотропноãо напівêоêсó, іноді з невелиêими пó-
хирцями виходó летêих, яêі відображають проходження І. (Джо-
óнс і ін., 1984 р.; Альварес і ін., 1997 р.).
Походження слова: inertia (лат.) — інертність. Син. — частêо-

во опаêовий аттрит, частêово опаêова речовина.
ІНЕРТИНІТУ ГРУПА,  -…, -и, ж. р. инертинита ãрóппа, а.
inertinite group, н. Inertinitgruppe f  — термін для позначен-
ня ãрóпи мацералів, яêі óтворюються з первинно оêисне-
них ліãніно-целюлозних тêанин, зрóйнованих при
відêладеннях і переносі. Хараêтерна особливість — розрі-
знювані під міêросêопом êóтасті óламêи фраãментів тêа-
нин і стіноê êлітин рослинноãо матеріалó розміром від 1
мêм до 2 см. За розміром і стрóêтóрою виділяють таêі ма-
церали: фюзиніт, семіфюзиніт, маêриніт, міêриніт, інерт-
одетриніт. Хараêтерні властивості: підвищена твердість,
питома ваãа 1,5, висоêа відбивна здатність, ізотропність,
хімічна термостійêість. У вóãіллі мацерали І.ã. присóтні ó
виãляді розсіяних óламêів або сêóпчень, шарів різної тов-
щини. Пласти І.ã. сêладає рідêо. Підвищений вміст ó вóã-
іллі і антрациті мацералів І.ã. (понад 20%) неãативно
впливає на міцність êоêсó, термостійêість антрацитó.
Див. інертиніт. Г.П.Маценêо.
ІНЕРТИТ,  -ó, ч. * р. инертит, а. inertite, н. inertit m  — мо-
номацеральний міêролітотип, що містить мінімóм 95 %
(за об'ємом) інертинітових мацералів. Термін введений
Н.Родріãесом (1955 р.). З 1964 р. за рішенням Міжнародн-
оãо êомітетó з петролоãії вóãілля і орãанічної речовини
(МКПВОР) термін застосовóється для позначення міêро-
літотипó, що сêладається з мономацеральних міêролі-

тотипів інертинітових мацералів. Таêим чином, термін
описóє аґломерацію одноãо або більше інертинітових ма-
цералів. Проте, êожний мацерал може óтворювати свій
власний міêролітотип, яêщо зóстрічається в однорідних
прошарêах. Фюзит і семіфюзит є типовими міêролітоти-
пами. Відêриті êлітини фюзитó можóть бóти заповнені
мінералами. У таêих випадêах йоãо називають «твердим
фюзитом» на відмінó від «м'яêоãо фюзитó», що не містить
мінералів. 
Фізичні та хімічні власти-

вості І. визначаються відпо-
відними інертинітовими ма-
цералами. 
І. може містити невелиêі

залишêи оêиснених рослин-
них тêанин, оêисненó амор-
фнó ãóмóсовó речовинó не-
відомоãо походження (маê-
риніт), оêиснені сеêреції рос-
лин (сеêретиніт) і залишêи
ãрибів (фóнãініт), а таêож аґ-
ломерації (асоціації) інерт-
одетринітó. У залежності від
наявності або відсóтності по-
пóтних óламêових мінералів заляãання І. вêазóє на сóхі
періоди в процесі торфоóтворення або на формóвання
торфó, принаймні частêово, із рослинноãо оêисненоãо
матеріалó (Марчоні і Калêреóт, 1991 р.). І. — основний
êомпонент літотипó фюзен і є важливою сêладовою літот-
ипó дюрен. У більшості зразêів вóãілля світó І. зóстрічається
в невелиêих êільêостях. Виêлюченням є вóãілля Годвани,
êрейди і юри в північній півêóлі, де часто зóстрічаються
щільні (тверді) лінзи інертодетринітó і рідше велиêі тіла
сеêретинітó. «М’яêий фюзит» êрихêий і розсипчастий.
Невелиêі йоãо óламêи можóть приводити до розвитêó ó
шахтарів пневмоêоніозó (Шóльц та ін., 1997 р.), осêільêи
фюзит êонцентрóється в шахтномó пилі. Дроблення «твер-
доãо фюзитó» процес сêладний. Томó він êонцентрóється
в більш ãрóбих фраêціях. 
Походження слова: inertus (лат.) — інертний.

ІНЕРТОДЕТРИНІТ,  -ó, ч. * р. инертодетринит, а.
inertodetrinite, н. Inertodetrinit m  — мацерал інертинітової
мацеральної ãрóпи, що зóстрічається ó виãляді розрізн-
ених дрібних óламêів різноманітної форми, яêі стають
помітними завдяêи відбивній здатності, більш висоêій,
ніж ó відповідних вітринітових мацералів. Термін введе-
ний ó 1964 р. Міжнародним êомітетом з петролоãії вóãілля
і орãанічної речовини (МКПВОР).
Крóпність частиноê становить < 10 мêм маêсимóм для

сóцільних зерен і < 10 мêм мінімóм для нитêоподібних
óламêів. Важливим êритерієм для розпізнавання І. є розр-
ізненість йоãо частиноê. На праêтиці частинêи діаметром
< 2 мêм відносять до міêринітó (Діссель, 1992 р.). Оêремі
інертинітові непошêоджені êлітини і виãнóті óламêи êл-
ітинних стіноê фюзитó з золовою стрóêтóрою вêлючають-
ся ó фюзиніт незалежно від їх êрóпності.
Відтінêи сіроãо і відбивна здатність істотно змінюют-

ься в межах одноãо і тоãо ж вóãілля в залежності від різних
попередниêів інертинітó. У вóãіллі з діапазоном 0,5-1,4 %
RrVit переходи до попóтноãо вітродетринітó носять пос-
тóповий хараêтер. На стадії антрацитó частина І. стає
подібною вітродетринітó.
І. не флóоресціює за винятêом частиноê з відносно

Таблиця: Мацерали інертинітової ãрóпи

Мацерали з рослинними 
êлітинними стрóêтóрами

Фюзиніт
Семіфюзиніт
Фóнãініт

Мацерали без рослинних
êлітинних стрóêтóр

Сеêретиніт
Маêриніт
Міêриніт

Фраãментарна речовина Інертодетриніт

Фюзиніт. Фраãмент во-
лоêнистоãо фюзенó в 
êам’яномó вóãіллі. За-
хідний Донбас С31 , пласт 
св10. Оптичний міêросêоп, 
аншліф, відбите світло. 

Шêала 20 мêм.

Інертит (сêóпчення білих 
óламêів). Вóãілля марêи ДГ. 
Майêюбенсьêий басейн. Ро-
сія. Відбите світло, імерсія. 
Шêала 0,02 мм. Фото 

Г.П.Маценêо.
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низьêою відбивною здатністю в низьêо- і середньовóãле-
фіêованомó вóãіллі.
Твердість І. вища, ніж ó вітринітових мацералів,  але ва-

ріює в залежності від походження частиноê.
Хімічні властивості схожі з інертинітовими мацерала-

ми.
У І. є безліч фітоãенетичних попередниêів, яêі зазнали

фюзинітизації в тій або іншій мірі: стінêи êлітин рослин
або їх вміст, флобафени з тêанин (Тейлор і ін., 1998 р.),
оêиснені спори і їх сêладові, близьêі за походженням до
ãрибів. Баãато частиноê І. є залишêами пожеж на торфо-
вищах або навêоло них. У зв'язêó з цим виêопне деревне
вóãілля є основним попередниêом І. êóтастої форми. 
І. є êомпонентом

міêролітотипів трима-
церитó,  вітринертитó
і дюритó, в яêих він
зóстрічається в різних
êільêостях, найбільше
— в деяêих тенюідюр-
итах. Алохтонний І.
може зóстрічатися ра-
зом з ãлинистими мін-
ералами, піритом або
альãінітом ó відêладах
лóсêатої теêстóри стó-
пінчастоãо нашарóван-
ня (Діссель, 1992 р.;
Петерен і Андсб’єрã,
1996 р.). І. рідêо зóстр-
ічається ó вóãіллі êам’яновóãільноãо періодó північної пі-
вêóлі і відносно рідêо в російсьêомó вóãіллі пермсь-
êо-êам’яновóãільноãо періодó. Висоêі êонцентрації І. за-
фіêсовані ó вóãіллі Канади êрейдовоãо періодó (Калêреóт і
Леêі, 1989 р.), в деяêих зразêах вóãілля Гондвани, де І. є ха-
раêтерною сêладовою, а таêож ó вóãіллі юри північно-за-
хідної Європи (Північне море), де він поширений (Петер-
сен та ін., 1998 р.). На І. баãате вóãілля підводноãо поход-
ження, наприêлад, сапропелеве, а таêож ãлинисті і піщані
відêлади. Крім тоãо, І. є одним з типових мацералів в êла-
родюриті і дюриті, яêі óтворилися або в лімно-очеретяно-
мó середовищі, або за рахóноê рівня підземних вод, що зм-
інюється в наземних фаціях. І. наãромаджóється таêож за-
вдяêи аеробномó розêладанню ó верхній частині êóполо-
подібноãо торфó (Мор і ін., 1996 р.). Велиêа частина І. на-
лежить до êероãенó типó IV («мертвий вóãлець»), однаê в
залежності від реаêційної здатності (на що вêазóє відно-
сно низьêа відбивна здатність) І. може таêож бóти части-
ною êероãенó типó III.
Значóщість І. для технолоãічних процесів залежить від

йоãо êільêості в початêовій сировині. При виробництві
êоêсó з шихти, яêа містить баãато бітóмінозноãо вóãілля з
висоêим вмістом летêих речовин, велиêа êільêість І. підв-
ищóє механічнó міцність êоêсó (Панайтесêó, 1991 р.). 
Походження слова: inertus (лат.) — інертний, detritus

(лат.) — абразія. Синоніми: частêово фюзинітовий óламоê
і семіфюзинітовий óламоê; частêово опаêовий аттрит.
ІНЕРТНИЙ,  -оãо. * р. инертный, а. inert, н. inert, inaktiv  —
бездіяльний, нерóхомий;  і -н і  ã а зи  — ãази, яêі не встó-
пають ó хімічні реаêції (ãелій, неон, арãон, êриптон, êсенон і
радон). і -ний  мат ер і а л , виêористовóваний для забез-
печення “замиêання” зарядó ВР: пісоê, ãлина, відходи
дроблення ã.п., вода.

ІНЕРТНИЙ ПИЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. инертная пыль, а. inert
dust, н. Gesteinsstaub m  — тонêо розмелений неãорючий
мінеральний матеріал (вапняê, ґіпс, ãлина та ін.), що виêо-
ристовóється ó шахтах яê засіб захистó від вибóхó вóãільн-
оãо пилó. Знижóє температóрó середовища при ãорінні і
вибóхó вóãільноãо пилó та метанó. І.п. наносять на поверх-
ню ãірничих виробоê (осланцювання), лоêалізацію вибóхів
здійснюють за допомоãою сланцевих заслонів. Осн. чинниê,
що визначає ефеêтивність І.п. при ãасінні вибóхів — здат-
ність леãêо розсіюватися з óтворенням щільної пилової
хмари. У шахті І.п. зберіãається в спец. заêритих ящиêах,
оббитих водоізоляц. матеріалами, з запасом не менше 1 т.
ІНЕРТНІ ГАЗИ,  -их, -ів, мн. * р. инертные ãазы, а. inert gas-
ses; н. Inertgase n pl, Trägergase n pl, Edelgase n pl  — хімічні
елементи VIII ãрóпи періодичної системи елементів. Блаãо-
родні, рідêісні ãази — одноатомні ãази без êольорó і запа-
хó: ãелій (Не), неон (Ne), арãон (Аr), êриптон (Кr), êсенон
(Хе), радон (Rn), інертність яêих зóмовлена наявністю ó
атомів стійêої зовн. елеêтронної оболонêи, де ó He знахо-
диться 2 елеêтрони, ó решти інертних ãазів — по 8. У неве-
лиêих êільêостях присóтні в ãазах природних ãорючих. Час-
тина І.ã. має êосмоãенне походження. Інертні ãази вини-
êають під час ядерних процесів.
ІНЕРЦІЯ,  -ії, ж. * р. инерция, а. inertia, н. Beharrungs-
vermögen n, Trägheit f, Beharrung f  — властивість тіла збер-
іãати рівномірний прямолінійний рóх або споêій, поêи
зовнішня причина (сила або дія іншоãо тіла) не виведе йо-
ãо з цьоãо станó. Мірою І. тіла щодо постóпальноãо рóхó є
маса, а щодо обертальноãо — момент інерції.
ІНЕРЦІЙНИЙ УДАРНИК,  -оãо, -а, ч. * р. инерционный
óдарниê, а. inertia impactor, inertia striker; н. Schlagstück n, In-
ertionsschlagbolzen m  — обертове тіло, яêе розбиває ãірсьêó
породó óдарами підвішених до ньоãо бивнів за рахóноê
êінетичної енерãії.
ІН’ЄКЦІЯ,  -ії, ж. * р. инъеêция, а. injection, н. Injektion f  —
процес прониêнення маãматичноãо розплавó або осадо-
воãо матеріалó (знизó вãорó, зãори вниз і в латеральномó
напрямêó) в осади або породи під дією підвищеноãо тисêó
між шарами осадових порід (пошарова І.) або в тріщини,
яêі перетинають товщó порід. 
ІН’ЄКЦІЙНА БРЕКЧІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. инъеêционная
бреêчия, а. injection breccia, н. Injektionsbrekzie f  — óламêова
ã.п., що óтворилася внаслідоê прониêнення óламêів пере-
важно чóжорідних порід в тріщини вмісної породи. 
ІНЖЕКТОР,  -а, ч. * р. инжеêтор, а. injector, jet pump; н. In-
jektor m, Strahl(druck)pumpe f, Dampfstrahlpumpe f  — насос
стрóминний для стисêання ãазів і пари, а таêож наãнітання
рідини. Інжеêтором рідина, ãаз або пара наãнітається в по-
сóдини з підвищеним тисêом. Принцип роботи інже-
êторів оснований на перетворенні êінетичної і теплової
енерãії робочоãо потоêó в потенціальнó енерãію змішаноãо
(робочоãо та інжеêційноãо) потоêó. Дія І. ґрóнтóється на
присêоренні рідини (ãазó, пари) стрóменем допоміжної
рідини (ãазó, пари). Переваãи І. — відсóтність рóхомих час-
тин, можливість підвищення тисêó інжеêтованоãо потоêó
без безпосередніх витрат механічної енерãії, простота
êонстрóêції і обслóãовóвання, а таêож надійність йоãо ро-
боти. В залежності від аґреґатноãо станó взаємодіючих се-
редовищ розрізняють І. рівнофазні (ãазово-, паро-, водос-
трóменеві), різнофазні (ãазоводяні, водоãазові) і змінної
фазності (пароводяні, водопароãазові). І. сêладається з
робочоãо сопла, приймальної і змішóвальної êамер та ди-
фóзора. Коеф. інжеêції (співвідношення масових витрат

Інертодетриніт вóãілля низьêої 
стадії вóãлефіêації (білі óламêи). 

T3-I2. Майêюбенсьêий басейн. Відби-
те світло. Імерсія. Шêала 0,02 мм. 

Фото Г.П.Маценêо.
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інжеêтованоãо і робочоãо потоêів) залежить від тисêó,
т-ри і швидêості робочоãо потоêó, фіз. властивостей по-
тоêів, що змішóються. ККД І., яê правило, не перевищóє
30-35%. В ãірничій пром-сті І. застосовóють яê насоси
стрóминні для пневмо- і ãідротранспортó (ãідроелеватори)
різних сипóчих матеріалів, для підйомó і переêачóвання
води з êолодязів і свердловин, для створення безперервноãо
вентиляц. потоêó, для посилення тяãи в димоходах, для
переêачóвання пароãазових сóмішей хімічно аãресивних
êородóючих речовин, в абсорбційних і еêстраêційних
апаратах для створення êонтаêтó різних фаз тощо.
В.С.Білецьêий.
ІНЖЕКЦІЯ,  -ії, ж. * р. инжеêция; а. injection; н. Injektion f,
Einspritzung f  — процес безперервноãо змішóвання двох
потоêів речовин і передачі енерãії інжеêтóючоãо (робочо-
ãо) потоêó інжеêтованомó з метою йоãо наãнітання в різні
апарати, резервóари і трóбопроводи. Змішóвані потоêи мо-
жóть знаходитися в ãазовій, паровій та рідêій фазах і бóти
різнофазними, однофазними та змінних фаз (напр., паро-
водяні). Стрóминні апарати (насоси), яêі застосовóються
для інжеêції називаються інжеêторами. Змішóвання ро-
бочоãо та інжеêтованоãо потоêів з різними швидêостями
сóпроводжóється значною втратою êінетичної енерãії на
óдар і перетворення її в тепловó, вирівнюванням швид-
êостей, підвищенням тисêó інжеêтованоãо потоêó.
ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. инженерная ãео-
дезия, а. engineering geodesy; н. Ingenieurvermessungskunde f,
Ingenieurgeodäsie f  — розділ ãеодезії, в яêомó розãлядають-
ся методи, техніêа і орãанізація ãеодезичних робіт. Осн.
завдання І.ã.: створення наóêово обґрóнтованих схем і
проãрам побóдови опорних ãеодезич. мереж, розробêа ме-
тодів і приладів для пошóêó, розробêи і спостереження за
стійêістю інж. спорóд. Вêлючає топоãрафо-ãеодезичні по-
шóêи майданчиêів і трас, інж.-ãеодезичне проеêтóвання
спорóд, ãеодезичні розпланóвальні роботи, ãеодезичнó
вивірêó êонстрóêцій і технол. обладнання, спостереження
за деформаціями спорóд та їх основ. 
ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. инженерная ãео-
лоãия, а. engineering geology; н. Ingenieurgeologie f  — ãалóзь
ãеолоãії, що вивчає ãеолоãічні óмови і динаміêó верхніх
ãоризонтів земної êори стосовно інженерноãо бóдівни-
цтва та ãосподарсьêої діяльності людини. Вивчає при-
êладні питання ãеолоãії, пов’язані з проеêтóванням, бóді-
вництвом і еêсплóатацією різних спорóд. Осн. завдання
І.ã.: дослідження сóчасної морфолоãії і заêономірностей
формóвання інж.-ãеол. óмов, проãнозóвання їх змін ó
процесі інж.-ãосп. діяльності; інж.-ãеол. обґрóнтóвання
захисних заходів, що забезпечóють раціональне освоєн-
ня територій, надр і охоронó довêілля. Для вирішення за-
вдань І.ã. виêористовóють натóрні спостереження, поль-
ові і лабораторні еêсперименти, моделювання, аналітичні
розрахóнêи, режимні стаціонарні спостереження тощо.
І.ã. вêлючає ґрóнтознавство, інж. ãеодинаміêó і реãіонал-
ьнó І.ã. ґрóнтознавство вивчає сêлад, бóдовó і властивості
ґрóнтів, заêономірності їх формóвання і просторово-ча-
сові зміни в процесі інж.-ãосп. діяльності людини. Інж.
ãеодинаміêа вивчає механізм, ãеол. причини і заêономі-
рності розвитêó в ãеол. середовищі природних і інж. ãеол.
процесів ó зв'язêó з інж.-ãосп. діяльністю. Реãіональна
І.ã. досліджóє бóдовó і властивості ãеол. середовища рі-
зних стрóêтóрних зон земної êори, заêономірності фор-
мóвання їх інж.-ãеол. óмов і просторово-часових змін ó
зв'язêó з інж. діяльністю. 

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ЗЙОМКА,  -…-ої, -и, ж. *
р. инженерно-ãеолоãичесêая съемêа, а. engineering and geo-
logical survey, н. ingenieurgeologische Aufnahme f, Vermessung
f  — інж.-ãеол. дослідження, яêі проводяться з метою
встановлення і відображення на êартах, розрізах та ін. зві-
тних доêóментах морфолоãії та ін. заêономірностей про-
сторових змін фаêторів ãеол. середовища, що визначають
óмови зведення і еêсплóатації інж. спорóд, проãнозóвання
їх зміни під впливом інж. діяльності. Осн. задачі І.-ã.з.:
вивчення ãеол. бóдови, ãеоморфолоãіч. і мерзлотно-ãідр-
оãеол. особливостей, інж.-ãеол. властивостей порід, сó-
часних ãеол. процесів та явищ; виявлення заêономірно-
стей просторових змін інж.- ãеол. óмов;  встановлення
взаємозв'язêів між оêр. êомпонентами інж.-ãеол. óмов;
вивчення взаємодії ãеол. середовища з існóючими інж.
спорóдами, історії формóвання і сóчасних тенденцій роз-
витêó інж.-ãеол. óмов; сêладання проãнозó змін інж.-ãеол.
óмов ó процесі ãосп. освоєння територій. І.-ã.з. вêлючає
настóпні види досліджень: дешифрóвання аерофотомате-
ріалів і аеровізóальні спостереження; маршрóтні спосте-
реження; проходêó ãірничих виробоê (свердловин, шóрфів
тощо); ãеофіз. дослідження; польове вивчення властивос-
тей ґрóнтів ó польових óмовах, зоêрема статич. і динаміч.
зондóвання; лабораторні дослідження сêладó і властивос-
тей ґрóнтів і хім. сêладó підземних вод; дослідно-фільтрац.
роботи; стаціонарні спостереження; спец. види інж.-ãеол.
досліджень, передбачені проãрамою; êамеральнó обробêó
і сêладання звітних матеріалів. 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ КАРТИ,  -…-их, êарт, мн. *
р. инженерно-ãеолоãичесêие êарты, а. engineering and geolog-
ical maps, н. ingenieurgeologische Karten f pl  — вид êарт ãео-
лоãічних, на яêих поêазані всі найважливіші ãеол. чинни-
êи, яêі враховóються при планóванні, проеêтóванні, бóді-
вництві, еêсплóатації спорóд і проведенні ін. інж. заходів,
а таêож при проãнозі змін ãеол. середовища під впливом
інж.-ãосп. діяльності. На І.-ã.ê. відображені віê, ãенезис,
óмови заляãання, сêлад, бóдова і фізиêо-механіч. власти-
вості ã.п. і êомплеêсів і їх поширення, ãеоморфолоãіч. ха-
раêтеристиêа територій, ãідроãеол. óмови, ãеодинамічні
явища. Карти сóпроводжóються розрізами, таблицями,
теêстовими поясненнями. І.-ã.ê. êласифіêóються за при-
значенням, змістом, масштабами. За призначенням розр-
ізнюють заãальні і спеціальні І.-ã.ê. Заãальні êарти є баãа-
тоцільовими і містять інж.-ãеол. інформацію, необхіднó
для обґрóнтóвання різних видів інж.-ãосп. освоєння тери-
торій. На спец. І.-ã.ê. поêазóються оêремі інж.-ãеол. ха-
раêтеристиêи. У залежності від змістó розрізняють част-
êові (аналітичні) і êомплеêсні (синтетичні) êарти. За мас-
штабом І.-ã.ê. поділяють на: оãлядові (1:1000000 і дріб-
ніше), яêі сêладаються для заãальної інж.-ãеол. хараêте-
ристиêи велиêих природно-еêономічних реãіонів; дрібн-
омасштабні (1:500000 — 1:100000), яêі виêористовóються
для планóвання розміщення спорóд, передпроеêтних
робіт, при проеêтóванні детальних інж.-ãеол. робіт, реãі-
ональних проãнозах; середньомасштабні (1:50000 —
1:25000), необхідні для оптимальноãо виборó бóд. майдан-
чиêів, прийняття принципових проеêтних рішень, сêла-
дання лоêальних проãнозів тощо і велиêомасштабні
(1:10000 і êрóпніше), призначені для інж.-ãеол. обґрóнтó-
вання óмов бóдівництва та еêсплóатації êонêретних спо-
рóд (шахт, êар’єрів і т.д.).
ІНЖИНІРІНГ,  -ó, ч. * р. инжиниринã, а. engineering, н. En-
gineering n  — набір прийомів та методів, яêі êомпанія, пі-
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дприємство, фірма виêористовóють для проеêтóвання
своєї діяльності. В традиційномó розóмінні І. — це інж-
енерно-êонсóльтативні послóãи, пов’язані з підãотовêою
виробничоãо процесó, або послóãи по забезпеченню нор-
мальноãо перебіãó процесó виробництва та реалізації про-
дóêції. Інжинірінãові послóãи частіше за все надають спе-
ціалізовані інженерно-êонсóльтаційні (інжинірінãові) фі-
рми. Інêоли їх надають бóдівельні та виробничі êомпанії.
Таê яê І. передбачає велиêó êільêість різноманітних пос-
лóã, яêі входять до êатеãорії інжинірінãових, інжині-
рінãові фірми спеціалізóються за напрямêами. У міжнаро-
дній праêтиці виділяють таêі види інжинірінãових фірм: #
інженерно-êонсóльстаційні — надають послóãи без на-
стóпних поставоê обладнання; # інженерно-бóдівельні —
можóть надавати весь êомплеêс послóã, яêі пов’язані зі
створенням промислових та ін. об’єêтів на óмовах “під
êлюч”; # êонсóльтативні — надають послóãи з óправління
підприємствами, êомп’ютерним технолоãіям, орãанізації
виробництва, збóтó, фінансів; # інженерно-дослідницьêі
— спеціалізóються на розробці технолоãічних процесів та
технолоãій виробництва нових матеріалів. При велиêо-
масштабномó бóдівництві праêтиêóють êомплеêсний І. —
сóêóпність послóã та поставоê, необхідних для бóдівни-
цтва промисловоãо підприємства або об’єêтó інфрастрó-
êтóри. Комплеêсний І. вêлючає: êонсóльтаційний (чис-
тий) І. — проеêтóвання об’єêтó, розробêа планів бóдівни-
цтва та êонтролю за проведенням робіт; технолоãічний І.
— надання замовниêó технолоãій, необхідних для бóді-
вництва об’єêта та йоãо еêсплóатації (передача промисло-
воãо досвідó та знань, передача технолоãії та патентів);
бóдівельний або заãальний І. — проеêтóвання, поставêи
обладнання, монтаж. Див. таêож реінжинірінã. 

В.С.Білецьêий.
ІНІОЇТ,  -ó, ч. * р. иниоит, а. inyoite, н. Inyoit m  — мінерал,
водний борат êальцію ланцюжêової бóдови. Формóла:
Ca[B2BO3· (OH)5]·4H2O. Містить (%): CaО — 20,2; B2O3 —
37,62; H2O — 42,18. Синãонія моноêлінна. Коротêопризма-
тичні êристали. Гóстина 1,875. Тв. 2. Безбарвний, прозо-
рий. При зневодненні — білий і мóтний. Блисê сêляний.
Злом нерівний. Крихêий. Знайдений ó зоні вивітрювання
родов. êам’яної солі і боратів. Рідêісний.  Див. борати при-
родні.
ІНІЦІЮВАННЯ,  -…, с. * р. инициирование, а. initiation, н.
Initiierung f  — 1) Збóдження ланцюãової хімічної або
ядерної реаêції внаслідоê зовнішньої дії на системó (на-
пр., óдарó, світла). 2) Збóдження детонації вибóхової речо-
вини за допомоãою вибóхó невелиêої êільêості запальної
речовини.
ІНІЦІЮЮЧІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ІНІЦІАТОРИ),
-их, -их, -н, мн. * р. инициирóющие взрывчатые вещества
(инициаторы), а. priming explosives (initiators), н. Initialspren-
gstoffe m pl  — ВР, що детонóють від незначноãо термаль-
ноãо  або  механічноãо впливó  (воãню або  ісêор, óдарó
або  тертя). Найбільш відомі І.в.р.: ãримóча ртóть, азид
свинцю, тринітрорезорцінат свинцю. І.в.р. дóже небезпечні
при виêористанні і в чистомó стані не підляãають транс-
портóванню за межі заводó-виãотівниêа. Застосовóються
для збóдження вибóховоãо перетворення інших ВР. За
чóтливістю І.в.р. поділяються на первинні (ãримóча
ртóть, азид свинцю, тенерес) і вторинні (тетрил, ãеêсоãен,
тен). Виêористовóються в різноманітних засобах висад-
жóвання: êапсóлях-детонаторах, детонóючих шнóрах та ін.
ІНКЛІНОГРАМА,  -и, ж. * р. инêлиноãрамма, а. inclino-

gram, н. Inklinogramm n, Neigungsdiagramm n  — проеêція
осі свердловини на ãоризонтальнó площинó, побóдована за
даними інêлінометричних вимірювань.
ІНКЛІНОМЕТР,  -а, ч. * р. инêлинометр, а. inclinometer, н.
Inklinationsmesser m, Neigungsmesser m, Bohrlochneigungs-
messer m, Inklinometer n  — прилад для вимірювання зенітн-
оãо êóта (êóта нахилó) та азимóта осі бóрової свердловини.
За методами вимірювання І. поділяються на дві ãрóпи: 1 —
безпосереднє вимірювання — основані на дії сили тяжіння,
ãеомаãнітноãо поля, ãіросêопічноãо ефеêтó або на засто-
сóванні телезондóвання; 2 — опосередêованоãо вимірюва-
ння — на виêористанні методів орієнтóвання з поверхні,
сейсмічних, радіолоêаційних, маãнітометричних методів
тощо. В залежності від êонстрóêції розрізнюють рідинні,
маятниêові, маãнітні, фотоінêлінометри, елеêтромаãн-
ітні, ãіросêопічні інêлінометри.
ІНКЛІНОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. инêлинометрия, а. directi-
onal survey, inclinometer survey, determination of drill-hole dip
and direction; н. Inklinometrie f,  Bohrlochneigungsmessung f 
— визначення просторовоãо положення стовбóра бóрової
свердловини шляхом безперервноãо вимірювання інêліном-
етрами. За даними вимірювання зенітноãо êóта і азимóта
свердловини, а таêож ãлибини стовбóра в точці вимірюва-
ння бóдóється план (інêліноãрама) — проеêція осі свердло-
вини на ãоризонтальнó площинó і профіль — проеêція осі
свердловини на вертиêальнó площинó ãеолоãічноãо розрізó
по родовищó, яêий проходить через досліджóванó свердло-
винó. Наявність фаêтичних (поточних) êоординат свердло-
вин дає основó для оцінêи яêості їх проходêи і точноãо виз-
начення точêи перетинó свердловиною різних діляноê ãео-
лоãічноãо розрізó, тобто дає можливість встановлювати
правильність бóріння в заданомó напрямі. Це, в свою чер-
ãó, дозволяє правильно оцінювати запаси родов. за дани-
ми бóрової розвідêи і вибирати раціональнó системó їх
розробêи. В.В.Мирний.
ІНКРУСТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. инêрóстация, а. incrustation, н.
Inkrustierung f, Krustenbildung f, Inkrustation f  — наростан-
ня мінеральних êіроê навêоло яêоãо-небóдь предмета при
виділенні мінералів з водних розчинів. Особливо поширені
інêрóстації в мінеральних джерелах і соляних êопальнях і
місцях розвитêó інфільтраційноãо мінералоóтворення. 
ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД САМОЗАПАЛЮВАННЯ,
-оãо, -ó, -…, ч. * р. инêóбационный период самовозãорания, а.
latent spontaneous combustion period, н. Inkubationsperiode f
der Selbstentzündung f  — період часó прихованої стадії про-
цесó самозапалення (напр., вóãілля) до переходó ó формó за-
ãоряння. І.п.с. пов’язаний з оêиснювальними процесами.
ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р.
инновационный тип развития, а. innovation model of develop-
ment, н. Innovationsentwicklung f  — хараêтеризóється пере-
несенням аêцентó на виêористання принципово нових
проãресивних технолоãій, переходом до випóсêó висоêо-
технолоãічної продóêції, проãресивними орãанізаційними
і óправлінсьêими рішеннями в інноваційній діяльності,
що стосóється яê міêро-, таê і маêроеêономічних про-
цесів розвитêó — створення технопарêів, технополісів,
проведення політиêи ресóрсозбереження, інтелеêтóалі-
зації всієї виробничої діяльності, софтизації та сервізації
еêономіêи. Об’єêтивні зміни в сóспільномó еêономічномó
розвитêó призвели до нової моделі розвитêó еêономіêи,
для яêої хараêтерні принципово нові риси та пріоритети.
Важливó роль в житті сóспільства стали відіãравати ãалóзі,
що ґрóнтóються на таê званих “висоêих технолоãіях”, а
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таêож ãалóзі, що безпосередньо задовольняють потреби
людей. Виробництво стає більш зорієнтованим не на ма-
совоãо споживача, а на специфічні потреби оêремих
індивідів, тобто на невелиêі за містêістю ринêи. Висоêи-
ми темпами зростає чисельність підприємницьêих стрóê-
тóр, особливо малих та середніх підприємств, яêі
спроможні швидêо адаптóватися до вимоã зовнішньоãо
середовища. Швидêі темпи модернізації життя людей
призводять до зростання вимоã до яêості товарів та пос-
лóã, до їх різноманітності. Відповідно сóспільство стає
більш відêритим та сприйнятливим до інновацій яê засобó
досяãнення необхідноãо розмаїття. Відбóвається переоці-
нêа людсьêоãо фаêторó в еêономіці: зростає роль творчих
êадрів — людей, що володіють знаннями і є носіями но-
вовведень в сфері орãанізаційної, наóêово-технічної та
еêолоãічної êóльтóри. Нова модель еêономічноãо зрос-
тання, що ґрóнтóється на інноваційномó типі розвитêó,
передбачає змінó самоãо поняття наóêово-технічноãо
проãресó і наóêово-технічноãо розвитêó. З’являються нові
сóспільні пріоритети: добробóт, інтелеêтóалізація вироб-
ничої діяльності, виêористання висоêих та інформац-
ійних технолоãій, еêолоãічність. Ця модель потребóє но-
вої фінансово-êредитної політиêи, ефеêтивноãо стимó-
лювання інновацій, розвитêó наóêомістêих та сêорочення
природоеêсплóатóючих ãалóзей — на маêрорівні; зміни
типó підприємницьêої діяльності, аêтивноãо залóчення до
виробництва малоãо та середньоãо приватноãо бізнесó —
на міêрорівні. Хараêтерною ознаêою нової моделі еêо-
номічноãо зростання є широêий розвитоê венчóрноãо пі-
дприємництва, залóчення ризиêовоãо êапіталó до фінанс-
óвання інноваційноãо бізнесó. Причомó форми і мотиви
таêоãо залóчення можóть бóти абсолютно різними: від
спонсорсьêої допомоãи до спільної óчасті в прибóтêах че-
рез виêóп аêцій або внесêи до статóтноãо фондó. Поши-
ренням є таêож створення цільових фондів наóêово-інн-
оваційноãо розвитêó.  В.І. Ляшенêо.
Літератóра: Лапêо О. Інноваційна діяльність в системі де-

ржавноãо реãóлювання. — К.: ІЕП НАН Уêраїни, 1999. — 254 с.
ІННОВАЦІЯ,  -ії, ж. * р. инновация, а. innovation, н. Innova-
tion f, Neuerung f  — 1) Нововведення, яêе ще недостатньо
поширене ó сóспільномó виробництві. 2) Нововведення,
впровадження нових ідей, технолоãій, видів продóêції то-
що в орãанізацію продóêції, виробництво, óправління пі-
дприємством та ãалóззю. 3) Щось, що сприймається яê
нове, яê нововведення. 4) Форма êерованоãо розвитêó
вже існóючих систем. 5) Процес, в ході яêоãо винахід або
відêриття доводиться до стадії праêтичноãо застосóвання
і починає давати еêономічний ефеêт. 6) Нове приêладан-
ня наóêово-технічних знань, що забезпечóє ринêовий óс-
піх. Термін І. найбільше розповсюджений в америêансь-
êомó менеджменті. В принципі, бóдь-яêе соціально-еêо-
номічне нововведення, доêи воно не отримало масовоãо,
тобто серійноãо поширення в ãалóзі праці, виробництва і
óправління можна вважати І. В останні роêи з’явився
особливий різновид інноваційноãо підприємництва —
ризиêове або венчóрне; це здебільшоãо дрібні фірми, що
займаються поширенням нових технолоãій, тобто техні-
чних І. в першó черãó в наóêомістêих ãалóзях. В.І.Ляшенêо.

Літератóра: Слюсаренêо О.О., Оãородніêов Д.Д., Наêонечний
В.Л. Словниê підприємця. — К.: РВПС Уêраїни, НАН Уêраїни,
1999. — 196 с. Лозовсêий Л.Ш., Райзберã В.А., Ратновсêий А.А. Уни-
версальный бизнес-словарь. — Мосêва: ИНФРА-М, 1997. — 640 с.
ІНОБОРАТИ,  -ів, мн. * р. инобораты, а. inoborates, н. Ino-
borate m pl  — борати ланцюжêової бóдови.

ІНОСИЛІКАТИ,  -ів, мн. * р. иносилиêаты, а. inosilicates н.
Inosilikate  n pl  — силіêати ланцюжêової бóдови.
ІНСОЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. инсоляция, а. insolation, н. Insolati-
on f, Sonneneinstrahlung f, Einstrahlung f, Bestrahlung f  — ос-
вітлення сонячним промінням. Впливає на óтворення де-
яêих мінеральних аґреґатів, нальотів. Вимірюється чис-
лом одиниць енерãії, яêа припадає на 1 см2 ãоризонтальної
поверхні за певний період (хвилина, доба тощо).
ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ ТЕХНІЧНА,  -ії, -…, -ої, ж. * р. инс-
пеêция трóда техничесêая, а. technical labor inspectorate, н.
technische Arbeitsinspektion f  — спеціальний орãан, що
здійснює наãляд і êонтроль за дотриманням заêонодавс-
тва про працю: правил по охороні праці на підприємствах.
Працює при профспілêах. Техн. інспеêтори праці обсте-
жóють підприємства, дають адміністрації підприємств
обов’язêові для виêонання розпорядження про óсóнення
порóшень заêонодавства про працю і правил з охорони
праці.
ІНСТРУКЦІЯ МАРКШЕЙДЕРСЬКА,  -ії, -ої, ж.  — Див.
марêшейдерсьêі роботи на вóãільних шахтах та розрізах.
ІНТЕҐРАЛЬНА МІКРОСХЕМА,  -ої, -и, ж. * р. интеã-
ральная миêросхема, а. integrated circuit, IC; н. integrales Mi-
kroschema n  — мініатюрний міêроелеêтронний виріб, еле-
менти яêоãо нерозривно пов’язані êонстрóêтивно, техно-
лоãічно та елеêтрично. Виêонóє визначені фóнêції пере-
творення і має висоêó щільність óпаêовêи елеêтрично
з’єднаних між собою елементів і êомпонентів, яêі є одним
цілим з точêи зорó вимоã до випробóвань на еêсплóатації.
За способом об’єднання розрізняють напівпровідниêові
та монолітні (осн. тип), плівêові та ãібридні; за видом об-
роблюваної інформації — на цифрові та аналоãові. За
сêладністю і яêістю оцінêи І.м. поділяються на: малі І.м.
(МІС), середні І.м. (СІС), велиêі І.м. (ВІС), надвелиêі І.м.
(НВІС). Виêористовóється в різних аналоãових та цифро-
вих елементах автоматиêи, вимірювальної та обчислю-
вальної техніêи. М.Г.Винниченêо.
ІНТЕҐРАТОР,  -а, ч. * р. интеãратор, а. integrator, н. Inte-
grator m  — марêшейдерсьêий прилад для побóдови в êа-
меральних óмовах профілів провідниêів шахтних стволів за
фотоãрамами êóтів відхилень. І. — частина êомплеêтó
вимірювальної станції, сêладається з пристосóвання, що
підсóмовóє êóти відхилення, стрічêопротяжноãо механі-
змó, яêий робить одночасне одномасштабне дисêретне
протяãання фотоплівêи і паперó для записó профілю; ме-
ханізмó сполóчення марêи з фотоãрамою êóтів відхилень і
бісеêтора з базовою лінійêою; елеêтроóстатêóвання, що
забезпечóє автоматичне інтеґрóвання й автоблоêóвання,
яêе óсóває можливість повторення однієї і тієї ж операції
чи підсóмовóвання переміщення фотоплівêи з паперовою
стрічêою. Масштаби записó профілів: поперечний 1:1;
1:2; 1:3; поздовжній 1:500. Для записó профілю виêорис-
товóється паперова стрічêа від обчислювальних машин
шириною 200 мм. В.В.Мирний.
ІНТЕНСИВНІСТЬ,  -ості, ж. * р. интенсивность, а. intensi-
ty, н. Intensität f  — 1) Стóпінь напрóження, посилення; 2)
Гóстина потоêó енерãії, яêа проходить за 1 с через 1 см2

площини, перпендиêóлярної до потоêó енерãії. 3) І. з в ó ê
ó (сила звóêó) — ãóстина потоêó звóêової енерãії. Наймен-
ша І. звóêó, яêó ще може сприймати вóхо людини (поріã
чóтності), становить 10-16 вт/см2.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ВІДМОВ,  -ості, -…, ж. * р. интенсив-
ность отêазов; а. instantaneous failure rate; failure rate; fault
rate; н. Ausfallrate f  — óмовна ãóстина імовірності виниê-
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нення відмови об'єêта, яêа визначається за óмови, що до
цьоãо моментó відмова не виниêла. Інтенсивність відмов
є поêазниêом безвідмовності неремонтованих і невідно-
влюваних об'єêтів. ДСТУ 2860-94.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ГАЗОВИДІЛЕННЯ,  -ості, -…, ж. * р.
интесивность ãазовыделения, а. gassing intensity;  н.
Gasaustrittsintensität f  — êільêість ãазó, яêа виділяється з
ãірсьêоãо масивó, ãрóдей вибою або відбитої породи (вóãілля)
за одиницю часó.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПИЛОВІДКЛАДЕННЯ,  -ості, -…, ж.
* р. интенсивность пылеотложения, а. dust accumulation in-
tensity;  н. Staubanhäufungsintensität f  — швидêість наêопи-
чення пилó ó ãірничих виробêах віднесена до об’ємó
повітря ó цій виробці (êã/м3 за добó). Залежить від інте-
нсивності пилоóтворення, хараêтерó і швидêості рóхó рóд-
ниêовоãо повітря, волоãості рóдниêової атмосфери та êо-
рисної êопалини. І.п. визначає тривалість, по-перше, пері-
одó наêопичення вибóхонебезпечної êільêості пилó,
по-дрóãе, періодó наêопичення шарó пилó на наãрівних
елементах, яêий є небезпечним з точêи зорó займання.
Виходячи з І.п. визначають необхіднó частотó осланцюван-
ня ãірничих виробоê.
Методи визначення І.п.: розрахóнêові (за емпіричними

виразами), прямі (з визначенням ваãи пилó наêопиченоãо
за певний період часó та врахóванням об’ємó виробêи або
за середньою êонцентрацією пилó ó повітрі на вході і ви-
ході з виробêи, з обов’язêовим заміром витрат повітря за
фіêсований період).
ІНТЕНСИВНICТЬ ПОТОКУ,  -ості, -…, ж. * р. интенсив-
ность потоêа; а. flow intensity, flow rate, flux level; н. Stromin-
tensität f  — Див. питома витрата рiдини.
ІНТЕНСИВНICТЬ ПРАЦІ,  -ості, -…, ж. * р. интенсив-
ность работы; а. work intensity; н. Arbeitsintensität f  —
стóпінь напрóженості праці в процесі виробництва. Ха-
раêтеризóється витратами фізичних та нервових зóсиль, в
томó числі важêістю праці, її темпом та ритмом, êоефіці-
єнтом виêористання робочоãо часó. І.п. забезпечóє висоêі
темпи зростання продóêтивності праці на основі досяã-
нень наóêово-технічноãо проãресó, раціональної орãаніз-
ації праці.
ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗРОБКИ ПЛАСТА ВІДНОСНА,
-ості, -…, -ої, ж. * р. интенсивность разработêи пласта
относительная; а. relative intensity of reservoir engineering, rel-
ative intensity of mining a seam; н. relative Intensität f des Flöz-
abbaus m  — поêазниê, яêий хараêтеризóє відносний темп
вироблення пластів баãатопластовоãо об’єêта, що вира-
жається через відношення частêи видобóтêó із êонêретно-
ãо пласта в річномó видобóтêó з об’єêта в ціломó до част-
êи запасів цьоãо пласта в початêових видобóвних запасах
об’єêта.
ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА,  -ості, -…,
-ої, ж. * р. интенсивность разработêи месторождения; а.
mining intensity; н. Abbauintensität f der Lagerstätte f, Intensität
f des Abbaus m, Intensität f der Gewinnung f der Lagerstätte f 
— швидêість відпрацювання (відробêи) родовища êо-
рисних êопалин. В залежності від форми заляãання, видó
ê.ê. та інтенсивності êонцентрації запасів І.р.р. оцінюють:
річним зниженням ãлибини розробêи (середньої або маê-
симальної ãлибини відêатноãо ãоризонтó шахти, рóдниêа,
розрізó, êар’єрó); відношенням річноãо видобóтêó до про-
мислових запасів, яêі припадають на одиницю площі ро-
довища; відношенням річноãо видобóтêó підприємства до
сóмарних запасів ê.ê. в межах родовища.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ТРІЩИНУВАТОСТІ ГІРСЬКИХ
ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р. интенсивность трещиноватос-
ти ãорных пород, а. natural fracture pattern, mine rock intensity,
intensity of rock jointing, intensity of rock fissuring; н. Intensität f
der Zerkluftung f der Gesteine n pl  — величина, зворотна се-
редньомó розмірó (в метрах) елементарноãо блоêа породи,
обмеженоãо сóміжними тріщинами трьох найбільш інте-
нсивних систем.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. интенсифиêация; а. inten-
sification; н. Intensivierung f, Stimulation f  — посилення,
збільшення напрóженості, продóêтивності, дієвості; І. ви-
робництва — напрям ó розвитêó виробництва, за яêим
зростання йоãо обсяãó відбóвається насамперед внаслідоê
наóêово-технічноãо проãресó, підвищення рівня орãаніз-
ації виробництва й óправління, ефеêтивноãо виêористан-
ня технічних, матеріальних і трóдових ресóрсів.
ІНТЕРВАЛ,  -ó, ч. * р. интервал, а. interval, н. Zwischenraum
m, Abstand m, Bereich m, Zone f, Intervall n  — 1) Перерва ó
(просторі або часі), паóза, проміжоê. 2) Сóêóпність óсіх
чисел (або точоê), що містяться між двома даними числа-
ми  а  та  b (або точêами), яêа не вêлючає їх. 3) Довірчий
інтервал — інтервал (проміжоê), ó межах яêоãо з заданою
довірчою імовірністю можна чеêати значення оцінюваної
(шóêаної) величини. Застосовóється  для більш повної
оцінêи точності в порівнянні з точêовою оцінêою.
ІНТЕРМЕТАЛІДИ,  -ів, мн. * р. интерметаллиды, а.
intermetallic (compounds), н. Intermetallide n pl  — хімічні
сполóêи металів з металами. Інша назва — інтерметалеві
сполóêи . Розрізняють І. постійноãо сêладó — дальтоніди
та змінноãо сêладó — бертоліди. Застосовóють яê маãнітні
матеріали, напівпровідниêи, надпровідниêи тощо.
ІНТЕРНІДИ,  -ів, мн. * р. интерниды, а. internides, н. Inter-
niden pl  — внóтрішні і більш давні зони ортоãеосинêл-
інальних сêладчастих систем. Хараêтеризóються інтенси-
вною сêладчастістю та метаморфізмом ã.п. З І. асоціюють
пояси офіолітів. Виниêають на місці евãеосинêліналей.
ІНТЕРПОЛЯТОР,  -а, ч. * р. интерполятор, а. interpolator,
н. Interpolator m  — обчислювальний пристрій для інтерп-
оляції фóнêцій, встановлення êоординат точêи, яêа безпе-
рервно рóхається по êривій з заданими параметрами на
площині або ó просторі. 
ІНТЕРПОЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. интерполяция, а. interpola-
tion, н. Interpolation f, Einschaltung f  — 1) матем. Спосіб, за
допомоãою яêоãо за таблицею, що містить деяêі числові
дані, можна знайти проміжні резóльтати, яêих нема без-
посередньо в таблиці. Напр., визначення фóнêції f(X) для
арãóментів X, яêі знаходяться між значеннями X0(Xi)…Xn,
за відомими значеннями f(Xi), де Xі = Xo, X1 ,…,Xn. Яêщо X
лежить зовні інтервалó (X0...Xn ), аналоãічна процедóра на-
зивається еêстраполяцією. Найбільш простою є лінійна
інтерполяція, при яêій приріст фóнêції вважають пропор-
ційним приростó арãóментó. В ãеодезії та марêшейдерсьêій
справі І. виêористовóють для визначення проміжних зна-
чень фóнêцій за математичними таблицями, визначення
проміжних значень поêазниêа за даними ізоліній на ãраф-
іêах ізопотóжностей, ізоãіпс та ін. 2) Неавторсьêі вставêи
слів, речень або чисел ó теêсті під час переписóвання, оп-
рацювання рóêописів, при êопіюванні ãеоãрафічних êарт
тощо. 3) В статистиці — спосіб матем. обґрóнтóвання не-
відомих значень динамічноãо рядó явищ за допомоãою
відомих сóсідніх членів рядó або на основі встановленоãо
взаємозв’язêó інтерпольованоãо явища з іншими явища-
ми, êільêісний вираз яêих відомий. В.С.Білецьêий.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ,  -ії, ж. * р. интерпретация, а. interpre-
tation, н. Interpretierung f, Deutung f, Auslegung f  — в широ-
êомó розóмінні — роз'яснення, тлóмачення, розêриття
змістó чоãо-небóдь. У вóзьêомó — побóдова моделей для
абстраêтних систем.
ІНТЕРСТИЦІЇ,  -ій, мн. * р. интерстиции, а. interstitions, н.
Interstitien n pl  — проміжêи, простір між оêремими індиві-
дами мінеральними в зернистомó мінеральномó аґреґаті.
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ,  -ії, ж. * р. интерференция, а. interfer-
ence, н. Wechselwirkung f, Beeinflussung f, Interferenz f  —
взаємне посилення або послаблення êоливань (прóжних,
елеêтромаãнітних) ó разі наêладання їх одна на однó.
ІНТЕРФЕРЕНЦIЯ СВЕРДЛОВИН,  -ії, -…, ж. * р. ин-
терференция сêважин; а. well interference, drill-hole interfer-
ence; н. Interferenz f von Sonden f pl  — взаємодiя свердловин.
ІНТЕРФЕРОМЕТР,  -а, ч. * р. интерферометр, а. interfer-
ometer, н. Interferenzgerät n, Interferometer n  — прилад, ó
яêомó виêористовóють інтерференцію для вимірювання
довжини хвиль світла, поêазниêів заломлення прозорих
середовищ. Див. таêож ãазоаналізатор.
ІНТРАГЕОАНТИКЛІНАЛЬ,  -і, ж. * р. интраãеоантиêли-
наль, а. intrageoanticline, н. Intrageoantiklinale f  — підняття
всередині ãеосинêлінальної області, що відрізняється мен-
шими потóжностями відêладів ó порівнянні з сóміжними
зонами (інтраãеосинêліналями).
ІНТРАГЕОСИНКЛІНАЛЬ,  -і, ж. *  р. интраãеосинêли-
наль, а. intrageosyncline, н. Intrageosynklinale f  — проãин все-
редині ãеосинêлінальної області, що відрізняється більш-
ими потóжностями відêладів ó порівнянні з сóміжними зо-
нами (інтраãеоантиêліналями).
ІНТРОСКОПІЯ,  -ії, ж. * р. интросêопия, а. introscopy, н.
Introskopie f  — візóальне спостереження внóтрішньої маê-
рострóêтóри непрозорих речовин і матеріалів; здійснюєт-
ься шляхом перетворення невидимоãо оêом зображення
досліджóваноãо об’єêта, одержаноãо в ІЧ-, рентãенівсьêих
(пóлюєвих), інших променях ó видиме зображення на
еêрані спеціальноãо приладó — інтросêопа. Галóзь наóêи,
що розãлядає проблеми таêоãо спостереження.
ІНТРУЗИВ,  -ó, ч. * р. интрóзив, а. intrusive, injected body,
injected mass; н. Intrusivkörper m, Intrusivmasse f
 — маãматич-
не тіло, яêе
виниêло в
товщі земної
êори від засти-
ãання маãми.
За формою,
величиною і
відношенням
до вмісних
порід розрізн-
яють: штоêи,
батоліти, ет-
моліти, лаêоліти, пластові та січні жили тощо. 
ІНТРУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн. * р.
интрóзивные ãорные породы, а. intrusive rocks, intrusive igne-
ous rocks, irruptive rocks, н. Intrusionsgesteine n pl, Intrusivge-
steine n pl  — маãматичні ãірсьêі породи, що óтворилися
внаслідоê êристалізації маãми в ãлибинах земної êори.
Формóються в óмовах повільноãо охолодження маãми під
висоêим тисêом і за аêтивної óчасті леãêих êомпонентів.
Мають повноêристалiчнó стрóêтóрó, теêстóра порiд зви-
чайно масивна. За ãлибинами óтворення розрізняють

І.ã.п.: абісальні, яêі óтворилися на велиêих ãлибинах (по-
над 5 êм), мезоабісальні — на середніх, ãіпабісальні — на
невелиêих ãлибинах. І.ã.п. поділяють за вмістом êремнезе-
мó (ó%) на êислі — 64-78, середні — 53-64, основні —
44-53 та óльтраосновні — 30-44. В Уêраїні І.ã.п. входять до
сêладó êристалічноãо фóндаментó. Значною мірою вони
сêладають Уêраїнсьêий щит, де представлені переважно
ґранітами баãатьох мінералоãічних різновидів. Оêремі ма-

сиви щита сêладені основними породами (ãабро, ãаб-
ро-норитами, лабрадоритами) і ґранітами із вмістом лóж-
них та сóблóжних темнобарвних мінералів. На Уêра-
їнсьêомó щиті поширені таêож інтрóзії невелиêоãо
розмірó, напр., дайêи та міжпластові тіла основних порід.
Штоêоподібні інтрóзії ãабро і піроêсенітів є ó Донбасі, ді-
оритів та інтрóзивно-ефóзивних порід — в Уêраїнсьêих
Карпатах. Майже всі І.ã.п. виêористовóють яê мінеральнó
сировинó бóд. матеріалів.
ІНТРУЗІЯ,  -ії, ж. * р. интрóзия, а. intrusion, injection; н. In-
trusion f, Injektion f  — 1) Процес прониêнення маãми в тов-
щó земної êори. В резóльтаті І. óтворюються інтрóзивні
ãірсьêі породи. Розрізняють аêтивний і пасивний процес І.
При аêтивномó прониêненні маãми за рахóноê літостати-
чноãо тисêó товщі порід над маãматичною êамерою відб-
óвається розсóвання і деформація ã.п. Пасивне прониê-
нення пов'язане або з заповненням маãмою порожнин,
або з обміном між розплавом і блоêами твердої поêрівлі
маãматичноãо воãнища, сóцільність яêоãо порóшилася
при йоãо дренóванні в ході êомпенсаційноãо проãинó. 2)
Геолоãічне тіло, яêе óтворилося внаслідоê застиãання
маãми в надрах Землі. В залежності від співвідношення ін-
трóзивних тіл із стратифіêацією вмісних товщ розрізн-
яють І. óзãоджені, яêі прониêли вздовж поверхонь наша-
рованих товщ, а таêож І. неóзãоджені (січні), розташовані
під тим чи іншим êóтом до стратиãрафічних розділів. За
формою серед óзãоджених І. виділяють  сілли, лаêоліти,
фаêоліти — лінзоподібні інтрóзивні тіла в ядрах антиêл-
інальних і синêлінальних сêладоê. Серед неóзãоджених І.
найбільш поширені дайêи, штоêи. І. циліндричної форми
називаються бісмалітами. 
ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ ВОДИ,  -их, -вод, мн. * р. инфильтра-
ционные воды, а. percolating waters; н. Infiltrationswasser  n,
Sickerwasser n  — підземні води, яêі виниêають в резóльтаті
просочóвання через пори ã.п. з поверхні Землі дощових,
талих, озерних та річêових вод. У переважній більшості
випадêів, за винятêом вод, яêі просочóються на дні морів,
вони належать до метеоãенних. Прониêнення під землю
відбóвається шляхом просочóвання ó рідинній фазі (влас-
не інфільтраційні води) або ó виãляді êонденсації водяної
пари ó приповерхневих óмовах (êонденсаційні води). Ли-
ше незначна частина метеоãенних вод може відноситися
до седиментоãенних. Серед І.в. розрізняють сóчасні, яêі

Рис. Елементи інтрóзивноãо тіла: 1 – маã-
матичні породи; 2 – апофіз; 3 – зона ендо-

êонтаêтó; 5 – вмісні породи; 6 – поêрівля; 7 
– провис поêрівлі; 8 – апіêальна частина ін-

трóзивó; 9 – êсеноліт; 10 – шлір.

Рис. Виниêнення інтрóзивних і маãматичних порід: І – êанал ла-
ви; ІІ-ІІІ – інтрóзивні тіла (лаêоліти); IV – вóлêан. 1 – седи-
ментаційні відêлади; 2 – êристалічні породи; 3 – маãма.



463 ІНФ — ІНФ

нещодавно виниêли від êонтаêтó з атмосферою і древні,
інфільтрація êотрих відбóлася ó попередні епохи.
ІНФІЛЬТРАЦІЙНІ РОДОВИЩА,  -их, -щ, мн. * р. ин-
фильтрационные месторождения, а. percolated deposits; н.
Infiltrationslagerstätten f pl  — сêóпчення мінеральної маси в
êорі вивітрювання, óтворені продóêтами перевідêладення
мінеральної речовини в процесі її інфільтрації. Глибинні
ã.п. і первинні рóди, виведені до поверхні Землі, стають
хімічно нестійêими і під впливом води, вóãлеêислоти і
êисню перетворюються в новó, хімічно стійêó в цих óмовах
мінеральнó масó êори вивітрювання. Частина мінеральних
сполóê при цьомó переходить в розчин ґрóнтових вод і
фільтрóється по тріщинах і порах ã.п. в ãлибинó. У зв’язêó
зі зміною на ãлибині êислої і оêиснювальної обстановêи
на лóжнó і відновлювальнó деяêі розчинені мінеральні
сполóêи відновлюються, стають зновó нерозчинними, ви-
падають в осад на певній ãлибині від поверхні Землі і фор-
мóють І.р. У їх óтворенні важливе значення відіãрають
ãеохімічні бар'єри — ділянêи різêої зміни óмов міãрації рó-
доносних ґрóнтових вод. Поêлади І.р. розташовóються пе-
реважно поблизó рівня ґрóнтових вод на ãлибині до деê.
десятêів-сотень м, мають пластовó і більш сêладнó формó
і розміри, що досяãають сотень м. У баãатьох випадêах І.р.
достóпні для відêритої розробêи. До них належать родов.
рóд óранó, міді, сірêи самородної. 
ІНФІЛЬТРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. инфильтрация, а. percolation,
seepage, infiltration; н. Infiltration f  — 1) Процес просочó-
вання рідин ó пори твердоãо тіла. 2) Процес просочóвання
опадів і поверхневих вод в ã.п. і ґрóнт по êапілярних по-
рах, тріщинах та ін. пóстотах і рóх цієї ãравітаційної воло-
ãи від поверхні Землі через зонó аерації до рівня ґрóнтових
вод. Розрізняють І. вільнó і нормальнó. Вільна І. — низх-
ідний рóх води ó виãляді оêр. стрóменів під дією сили
тяжіння і частêово êапілярних сил по тріщинах або êана-
лах. Нормальна І. — рóх води через пори порід зони аерації
під дією різниці напорів. Рóх інфільтрац. волоãи є ламіна-
рним і підêоряється заêонó Дарсі. При наявності ãідравліч.
зв'язêів в зоні аерації вода, яêа інфільтрóється, досяãає
дзерêала ґрóнтових вод, при відсóтності — óтворюється за-
висла волоãа, відділена від дзерêала ґрóнтових вод і êапіля-
рної облямівêи сóхим “мертвим" ãоризонтом. Зависла во-
лоãа витрачається на транспірацію і випаровóвання і не
бере óчасті в живленні підземних вод. Відношення êіл-
ьêості опадів, що просочóються в ґрóнт, до êільêості атм.
опадів називають êоеф. І. Йоãо величина в залежності від
інфільтрац. здатності ґрóнтів змінюється від 1-3% до
25-30%. Швидêість, з яêою ґрóнт і вся зона аерації може
вбирати дощові і талі води, називається швидêістю І. і
звичайно змінюється від деê. см до деê. м на добó.
ІНФІЛЬТРАЦІЯ РІДИНИ,  -ії, -…, ж. * р. инфильтрация
жидêости; а. fluid infiltration, fluid percolation; н. Flüssigkeits-
infiltration f  — просочóвання рідини з поверхні ãірсьêої по-
роди, ґрóнтó, іншоãо пористоãо тіла в серединó йоãо поро-
воãо просторó.
ІНФЛЮАЦІЯ,  -ії, ж. * р. инфлюация, а. influent, influent
flow, inflow, percolation; н. Versinkung f, Versickerung f, Einfluss
m  — процес вільноãо надходження (втоêó) поверхневих
вод через велиêі відêриті тріщини і пóстоти, êарстові êа-
нали і лійêи (воронêи), ãрóбо-óламêові і ґравійно-ãалечні
відêлади в товщó земної êори.. При І. швидêість рóхó води
може досяãати деê. сотень м на добó. Вивчення І. особли-
во важливе в р-нах проведення ãірничих робіт, осêільêи
вона може несподівано спричинити різêе збільшення во-

доприпливів ó ãірничих виробêах, іноді з êатастрофічними
наслідêами. Для запобіãання таêим ãірничо-ãеол. явищам
застосовóються різні заходи: відведення поверхневих вод
з області живлення за межі діляноê осідання земної по-
верхні, êарстових лійоê (вороноê) і понор, обвалóвання
ãирл ãірничих виробоê, тампонóвання розвідóвальних і
техн. свердловин, системи надійноãо водовідливó і спец.
спостережень за водним режимом. 
ІНФОРМАТИКА,  -и, ж. * р. информатиêа, а. informatics,
information science; н. Informatik f  — наóêа, що вивчає
стрóêтóрó й заãальні властивості інформації, а таêож заêо-
номірності її створення, перетворення, передавання й ви-
êористання в різних ãалóзях діяльності людини. Осн. тео-
ретичне завдання І. поляãає ó визначенні заã. заêономі-
рностей, відповідно до яêих створюється наóêова інформ-
ація, відбóвається її перетворення, передавання та виêо-
ристання ó різних сферах діяльності людини. Приêладні
завдання І. поляãають ó розробці найефеêтивніших ме-
тодів і засобів здійснення інформаційних процесів, ó виз-
наченні способів оптим. наóê. êомóніêації ó самій наóці та
між наóêою і виробництвом.
ІНФРАСТРУКТУРА,  -и, ж. * р. инфрастрóêтóра, а. infra-
structure, н. Infrastruktur f  — сóêóпність ãалóзей та видів
діяльності, що обслóãовóють еêономіêó, виробництво
(транспорт, зв'язоê, êомóнальне ãосподарство, заãальна і
професійна освіта, охорона здоров'я та ін.). Вêлючає та-
êож бóдівництво доріã, êаналів, портів, мостів, летовищ,
сêладів, енерãетичне ãосподарство, зв’язоê, водопоста-
чання, êаналізацію тощо. Розрізняють І. виробничó та не-
виробничó. І. ãірничих підприємств вêлючає транспортні
мережі, системи енерãо- і водопостачання, сêлади:
êріпильних матеріалів, ВР, реаґентів, ãотової продóêції, а
таêож телефонні мережі та ін.
ІНФРАЧЕРВОНА
СПЕКТРОСКО-
ПІЯ, ІЧ-СПЕКТ-
РОСКОПІЯ,  -ої, -ії,
ж. * р. инфраêрасная
спеêтросêопия,
ИК-спеêтросêопия,
а. infra-red spectrosco-
py; н. Infrarot-Spektro-
skopie f  — різновид
молеêóлярної оптич-
ної спеêтросêопії,
оснований на взає-
модії речовини з
елеêтромаãнітним
випромінюванням в
ІЧ діапазоні: між
червоним êраєм ви-
димоãо спеêтра (хвильове число 14000 см-1) і початêом êо-
ротêохвильовоãо радіодіапазонó (20 см-1). ІЧ-спеêтри ви-
ниêають при поãлинанні ІЧ-випромінення на частотах,
що співпадають з деяêими власними êоливальними і обер-
тальними частотами молеêóл або з частотами êоливань
êристаліч. ґратêи. ІЧ-спеêтри отримóють за допомоãою
спеêтрометрів різних типів, робочий діапазон яêих знахо-
диться в межах т.зв. фóндаментальної ІЧ-області (300см-1

— 4000см-1). Найпоширенішим при приãотóванні зразêів
для І.ч.с. є метод, оснований на приãотóванні таблетоê з
КBr. На основі ІЧ-спеêтрів можна проводити яêісний та
êільêісний аналіз речовини. І.ч.с. дозволяє отримóвати

Рис. Приêлади ІЧ-спеêтрів вóãілля До-
нецьêоãо, Караãандинсьêоãо та Кóз-
нецьêоãо басейнів: А, Б – марêи “К”, В 
– марêи “ПС”, Г, Д – марêи “Г”, Е – 

марêи “Ж”, Ж – бóроãо вóãілля 
(Кансьêо-Ачинсьêий басейн).
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спеêтри речовини ó всіх її аґреґатних станах. І.ч.с. відб-
ивання виêористовóється при дослідженні твердих тіл,
особливо моноêристалів. Для сильнопоãлинаючих зразêів і
поверхневих сполóê розроблений т.зв. метод порóшеноãо
повноãо внóтрішньоãо відображення. І.ч.с. застосовóється
для виявлення і оцінêи фаз, вміст яêих в рóді, ã.п. більше
1-5%. І.ч.с. — джерело інформації для вирішення таêих
питань êристалохімії, яê бóдова сêладних êомплеêсних
аніонів, ізоморфних заміщень ó мінералах тощо. Успішно
виêористовóється І.ч.с. для вивчення флотаційних ре-
аґентів, міжфазної зони “адãезив-сóбстрат”, ідентифіêації
і êільêісних вимірювань пром. забрóднень, аналізó повітря
в польових óмовах, вивчення реаêцій в атмосфері та ін.
В.І.Саранчóê, В.С.Білецьêий.
ІОНІТ1,  -ó, ч. * р. ионит, а. ionite, н. Ionenaustauscher m,
Austauscher m, Ionit m, Basenaustauscher m  — запобіжна ВР
VII êласó, яêа містить ó своємó сêладі хлористий амоній і
натрієвó селітрó. Застосовóється для водорозпилення, ви-
бóховоãо “підрізання” дерев’яних стояêів при посадці
поêрівлі, при ліêвідації зависання ãірничої маси, для дроб-
лення неãабаритів. Див. таêож іпêоніт.
ІОНІТ2,  -ó, ч. * р. ионит, а. ionite, н. Ionit m  — 1) Лóсêóва-
тий аноêсит (êаолініт з подвійними шарами êремнеêис-
невих тетраедрів, SiO2:Al2O3 = 2-3) в іонійсьêих пісêовиêах
Каліфорнії (США); 2) Орãанічний мінерал з ãрóпи вóãле-
воднів. Зóстрічається ó виãляді тонêих прошарêів ó зем-
листомó бóромó вóãіллі з долини Джон (шт. Каліфорнія,
США).
ІО-ПОРОДИ,  -ід, мн. * р. ионичесêие породы, а. Iо-rocks,
н. Io-Gesteine n pl  — породи поверхні сóпóтниêа Юпітера
Іо, за даними непрямих досліджень, представлені на
55(60)% сірêою (в Сонячній системі це, імовірно, найба-
ãатші поêлади сірêи, яêі достóпні з поверхні планети), на
30 % — зневодненим астраханітом, на 15 % — сóльфатом
заліза, ãематитом (модель Ф.Фанале та Д.Неша). Надра
планети містять силіêатні породи. На Іо зафіêсовано до
8-10 аêтивних вóлêанів, на поверхні — сêиди, есêарпи.
ІПКОНІТ,  -ó, ч. * р. ипêонит, а. ipconite, н. Ipkonit n  — за-
побіжна ВР VII êласó, іãданіт з добавêою 6% порошêó
алюмінію. Це ВР потóжніша від іãданітó, має стабільні
властивості при перебóванні в свердловині протяãом доби і
призначена для заряджання сóхих свердловин ó масивах
бóдь-яêої міцності та тріщинóватості. 
ІПРСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. ипрсêий ярóс, а. Ypre-
sian, н. Ypresien n, Ypren n, Ypern n, Ypresium n  — нижній
ярóс еоценó Зах. Європи. Іноді називають êюїзьêий ярóс.
Від назви ã. Іпр ó Бельãії.
ІРИДІЄВІ РУДИ,  -их, рóд, мн.  — Див. платинові рóди.
ІРИДІЙ,  -ю, ч. * р. иридий, а. iridium; н. Iridium n  — хім-
ічний елемент, символ Ir, ат. н. 77; ат. м. 192,22. Належить
до металів ãрóпи платини.  Сріблясто-білий, дóже твердий
та êрихêий метал. Відêритий анãл. хіміêом C.Теннантом
в 1804 р. Гóстина 22,4І103  êã/м3; т-ра плавлення 2447 оС;
êипіння — 4380 оС; Тв. за Брінеллем 1640 МПа. І. хімічно
дóже мало аêтивний. У царсьêій ãорілці не розчиняється.
У виãляді тонêодисперсноãо порошêó (черні) адсорбóє сі-
рêó, ãалоãени і ін. неметали. Типовий елемент óльтраос-
новних і основних ã.п. Відомі нечисленні йоãо сполóêи з
ін. металами платинової ãрóпи (осмієм, рóтенієм, родієм,
платиною), з сірêою і арсеном. І. добóвається з платино-
носних і золотоносних розсипів. Утворює власні мінерали
(IrOS, IrOSRu і ін.), що тісно зростаються з ін. платинови-
ми мінералами. Найбільші запаси — в ПАР. Сировиною

для одержання І. слóжать êонцентрати металів ãрóпи пла-
тини, яêі одержóють шляхом збаãачення êорінних рóд і пі-
сля переробêи анодних шламів елеêтролізó ніêелю і міді, а
таêож шліхи (платиновий êонцентрат), вилóчені з розсип-
них рóд, і вторинний метал — металевий брóхт. Застосовó-
ють сплави І. з платиною ó виробництві еталонів мір,
сплав І. з рóтенієм та родієм — ó виробництві термопар то-
що.
ІРИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. иризация, а. iridescence, н. Irisieren n 
— ясêравий êольоровий полисê на певних ãранях і площи-
нах спайності êристалів  при певномó положенні їх відно-
сно джерела світла. Пов’язаний з наявністю сóбмі-
êросêопічних вêлючень.
ІРИС,  -ó, ч. * р. ирис, а. iris, н. Iris f  — 1) Назва êварцó,
ãірсьêоãо êришталю та сêла з веселêовим полисêом; 2)
Ювелірна назва слабо забарвленої рожевої шпінелі; 3)
Ювелірна назва топазó та тóрмалінó; 4) Застаріла назва
переливчастоãо халцедонó; 5) Синій опал з веселêовими
переливами.
ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ,  -оãо. * р. иррациональный, а. irratio-
nal, н. irrational, irrationell  — матем. — несóмірний. І -не
р і вняння  — рівняння, що містить невідоме під знаêом
радиêала; і -не  число  — число, яêе не сóмірне з одини-
цею і томó не може бóти точно виражене ні цілим числом,
ні дробом.
ІРШАВСЬКА УЛОГОВИНА,  -ої, -и, ж.  — півн. частина
Заêарпатсьêої низовини, між масивами Вóлêанічноãо хреб-
та — Велиêий Діл, Тóпий, Гат та їхніми відроãами, в ме-
жах Заêарпатсьêої обл. Розмір 18х(15-17) êм. Висоти
125-375 м. Рельєф ерозійно аêóмóлятивний. Є запаси бó-
роãо вóãілля та ліãнітó. 
ІСКРОБЕЗПЕЧНЕ ШАХТНЕ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАН-
НЯ,  -оãо, -оãо, -…, с. * р. исêробезопасное шахтное элеêт-
рооборóдование, а. intrinsically safe electrical mining equipment;
н. funkensichere elektrische Ausrüstung f  — різновид вибóхо-
захищеноãо елеêтроóстатêóвання, в яêомó елеêтричні
розряди, яêі виниêають при нормальній роботі та при
бóдь-яêих пошêодженнях  (êоротêих замиêаннях, обри-
вах  êола, виходó з ладó  бóдь-яêих елементів та ін.) не-
спроможні запалити вибóховó ãазоповітрянó, пароповітр-
янó або пилоãазовó сóміш. Забезпечóється відповідним
вибором параметрів ісêробезпечноãо елеêтричноãо ланцюãа
— напрóãи, стрóмó, індóêтивності, ємêості, частоти та ін.
З.М. Іохельсон.
ІСКРОБЕЗПЕЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛАНЦЮГ,  -оãо,
-оãо, -а, ч. * р. исêробезопасная элеêтричесêая цепь, а. in-
trinsically safe circuit, н. eigensicherer Stromkreis m, funkensi-
cherer Stromkreis m  — елеêтричний ланцюã, виêонаний
таê, що елеêтричний розряд або наãрівання елементів лан-
цюãа не здатне запалити вибóхонебезпечне середовище
при певних óмовах випробовóвання. Основні хараêтерис-
тиêи та поняття І.е.л.: • Ісêробезпечний стрóм (напрóãа,
потóжність або енерãія) — найбільший стрóм (напрóãа, по-
тóжність або енерãія) в елеêтричномó ланцюãó, яêий óтво-
рює розряди, що не виêлиêають займання вибóхонебез-
печноãо середовища ó певних óмовах (ісêробезпечна на-
прóãа досяãає 1000 В, стрóм — 10 А, індóêтивність — 3 Г,
емність — 10 мêф). • Коефіцієнт ісêробезпеêи — відноше-
ння мінімальних запалюючих параметрів до відповідних
ісêробезпечних (ісêробезпечні ланцюãи та мережі повинні
мати êоеф. ісêробезпеêи не нижче 1,5). • Мінімальний за-
палюючий стрóм (напрóãа, потóжність або енерãія) —
стрóм (напрóãа, потóжність або енерãія) в елеêтричномó
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ланцюãó, яêий виêлиêає займання ó вибóхонебезпечномó
середовищі з імовірністю 10-3. • Ісêроóтворюючий ме-
ханізм — êонтаêтні пристрої, яêі призначені для одержан-
ня розрядів в елеêтричномó ланцюãó, яêий випробовóєть-
ся. • Хараêтеристиêа ісêробезпеêи — залежність мініма-
льноãо запалюючоãо або іêсробезпечноãо стрóмó (напрó-
ãи, потóжності або енерãії) від інших параметрів елеêтрич-
ноãо ланцюãа. • Забезпечення ісêробезпеêи ланцюãа —
створення ісêробезпечноãо стрóмó (напрóãи, потóжності
або енерãії) в елеêтричномó ланцюãó. • Ісêрозахисні еле-
менти (пристрої) — спеціальні елементи, яêі забезпечóють
ісêробезпеêó елеêтричноãо ланцюãа. • Ісêробезпечне
елеêтрообладнання — елеêтрообладнання, в яêоãо зовн-
ішні та внóтрішні елеêтричні ланцюãи ісêробезпечні. •
Зв’язані елеêтричні ланцюãи — елеêтрообладнання або
йоãо ланцюãи, яêі при нормальномó або аварійномó режи-
мах роботи не відоêремлені ãальванічно від ісêробезпе-
чних ланцюãів. І.е.л. поділяють на три рівня: особливовиб-
óхобезпечний, вибóхобезпечний, підвищеної надійності
проти вибóхó. Вид вибóхозахистó «ісêробезпечний елеêт-
ричний ланцюã» реалізóється в ліхтарях, світлосиãнальних
пристроях, апаратóрі óправління, сиãналізації та зв’язêó.
З.М. Іохельсон.
ІСКРИНЕЦЬ, ІСКРИШ,  -цю, -ó, ч. * р. êолчедан, а. kies,
н. Kies m  — старароóêраїнсьêі назви êолчеданів. За здатні-
стю зернистих аґреґатів при óдарі давати ісêри. Ісêриш
заліза — стара óêраїнсьêа назва піритó, ісêриш маãнітний
— піротинó, ісêриш мідний — хальêопіритó.
ІСЛАНДСЬКИЙ ШПАТ,  -оãо, -ó, ч. * р. исландсêий
шпат, а. Iceland spar; н. Islandspat m, Isländischer Spat m,
Doppelspat m  — мінерал êласó êарбонатів, прозорий êрóп-
ноêристалічний різновид êальцитó; ціннa оптична сиро-
вина. Безбарвний або забарвлений ã.ч. в жовтий êолір за
рахóноê незначних домішоê заліза, марãанцю і, можливо,
бітóмів. Хараêтерний різêим двозаломленням. Утворюєть-
ся з ãідротермальних біêарбонатно-хлоридних розчинів ó
порожнинах основних ефóзивних і êарбонатних порід. Гол.
пром. значення мають поствóлêанічні родов. трапових
формацій древніх платформ (Сибір, Півд. Африêа). Виêо-
ристовóється в оптичних і оптичноелеêтронних системах
для поляризації світла і óправління світловими потоêами.
Виділяють 2 ãрóпи сировини: “А" — для роботи в широêо-
мó світловомó діапазоні і “В" — тільêи в червономó та
ІЧ-світлі. Крім тоãо, за яêістю виділяють 3 сорти І.ш. Ро-
довища ó Сибірó, на Кавêазі, ó ПАР, Ісландії. Розробля-
ються відêритим способом з обмеженим застосóванням
вибóхових речовин.
ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. историчесêая
ãеолоãия, а. historic geology; н. historische Geologie f  — на-
óêа, що вивчає історію і заêономірності ãеол. розвитêó
Землі. Завдання І.ã.: реêонстрóêція і систематизація
етапів розвитêó земної êори і біосфери, встановлення за-
ãальних заêономірностей розвитêó Землі і рóшійних сил
істориêо-ãеол. процесó. І.ã. встановлює послідовність óт-
ворення ãірсьêих порід, вивчає етапи розвитêó орãанічноãо
світó, заêономірності проявó ó часі різних ãеолоãічних
процесів; óмови óтворення êорисних êопалин тощо. Спи-
рається на дані стратиãрафії, палеонтолоãії, літолоãії,
петролоãії, ãеохімії, теêтоніêи, реãіональної ãеолоãії і
ãеофізиêи. Осн. області дослідження І.ã.: віê ãеол. тіл,
фіз.-ãеоãр. óмови земної поверхні в ãеол. минóломó, теê-
тонічні рóхи і історія розвитêó стрóêтóри земної êори, іст-
орія вóлêанізмó і ãлибинноãо маãматизмó, історія орãані-

чноãо світó, взаємозв'язоê ãеол. процесів. Виниêла на поч.
ХІХ ст. на основі виêористання палеонтолоãічноãо мето-
дó. 
ІСТОРИЧНИЙ ФОНД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І
ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ УКРАЇНИ,  -оãо, -ó, -…, ч.
* р. Историчесêий фонд драãоценных металлов и драãоцен-
ных êамней Уêраины, а. Historic Fund of Precious Metals and
Jewels of Ukraine, н. Historische Stiftung f der Edelmetalle n pl
und –steine m pl der Ukraine f  — частина Державноãо фондó
дороãоцінних металів і дороãоцінноãо êаміння Уêраїни, що є
зібранням дороãоцінноãо êаміння, напівдороãоцінноãо
êаміння, ювелірних, побóтових виробів, предметів реліã-
ійноãо êóльтó, виãотовлених із застосóванням дороãоці-
нних металів та дороãоцінноãо êаміння (поêриття з них), яêі
мають історичнó, мóзейнó, наóêовó, хóдожню або іншó
êóльтóрнó цінність, а таêож óніêальні золоті та платинові
самородêи, дороãоцінне êаміння, дороãоцінне êаміння орãа-
ноãенноãо óтворення та напівдороãоцінне êаміння. Ці-
нності Історичноãо фондó дороãоцінних металів і дороãоці-
нноãо êаміння Уêраїни неподільні, вони є надбанням наро-
дó Уêраїни і можóть бóти виêористані виêлючно з метою
еêспозиції та наóêовоãо дослідження на підставі рішень
Кабінетó Міністрів Уêраїни. Зарахóвання цінностей до
Історичноãо фондó дороãоцінних металів і дороãоцінноãо
êаміння Уêраїни здійснюється за рішенням Кабінетó Мін-
істрів Уêраїни за поданням Міністерства фінансів Уêраї-
ни на підставі еêспертних висновêів. В.С.Білецьêий.
ІТАБІРИТ,  -ó, ч. * р. итабирит, а. itabirite, н. Itabiryt  m  —
ãематит зі сланців. За назвою родов. Ітабірі (Бразилія).
Див. залізистий êварцит.
ІТЕРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. итерация, а. iteration, н. Iteration f,
Iterierung f  — 1) Повторне застосóвання математичної
операції (із зміненими даними) при розв'язанні обчислю-
вальних задач, яêе дає можливість постóпово наблизитися
до правильноãо резóльтатó. 2) Резóльтат баãаторазовоãо
повторення яêоїсь математичної операції.
ІТЕРБІЙ,  -ю, ч. * р. иттербий, а. ytterbium, н. Ytterbium n 
— хімічний елемент, символ Yb, ат. н. 70; ат. м. 173,04;
сріблясто-сірий метал, належить до лантаноїдів. Гóстина
6,96, т-ра плавлення 821 оС, êипіння — 1211 оС. При êі-
мнатній т-рі І. реаãóє з Н2О, НСl, НNО3 i H2SO4 і розчина-
ми лóãів. Осн. сполóêи — оêсиди, фосфати, флóориди.
Кларê І. 3,3 10-5 % за масою. У ґранітах і ãлинистих сланцях
— на порядоê більше. Відомо бл. 60 рідêісноземельних
мінералів, яêі містять І.: титаноніобати (ферґóсоніт,
евêсеніт), фосфати (êсенотим, черчит), силіêати (ãадол-
ініт, таленіт). У цих мінералах І. іноді міститься в êільêо-
стях маêсимальних для лантаноїдів. Праêтичне значення
мають ґранітні розсипи êсенотимó і титаноніобатів
(США, Малайзія, Індонезія). Застосовóють І. з іншими
рідêісноземельними елементами для леãóвання сталей. Від
назви селища Ітербю в Швеції, біля яêоãо знайдено мін-
ерал ітербіт (ґадолініт).
ІТРІЙ,  -ю, ч. * р. иттрий, а. yttrium, н. Yttrium n  — хім-
ічний елемент, символ Y, ат. н. 39; ат. м. 88, 9059; леãêий і
м'яêий сріблясто-білий метал. Належить до рідêісноземе-
льних елементів. Гóстина 4,469, т-ра плавлення 1528°С,
êипіння 3322°С. Оêиснюється на повітрі; при êімнатній
т-рі поãлинає Н2; реаґóє з Н2О, О2, HCl, НNО3 i H2SO4.
Осн. сполóêи — оêсиди, êарбонати, фосфати, флóориди.
Кларê І. 28·10-4 % за масою. Відомо 65 мінералів І. Гол. мін-
ерали, яêі містять до 25% Y: титаноніобати (ферґóсоніт,
евêсеніт), фосфати (êсенотим, черчит), êарбонати (тенãе-



ІТР — ЇКС 466

рит, Y-сінхізит), силіêати (ãадолініт, ітріаліт, ãеландит),
флóориди (ãаãарініт, Y-флюорит). Пром. значення мають
розсипи ферґóсонітó (США, КНР) і êсенотимó (Малайзія
та ін.). У підвищених êільêостях (0,1-1,0%) І. зóстрічаєт-
ься в цирêоні, сфені, апатиті, евдіаліті, óранініті і може
вилóчатися при їх переробці. Застосовóють з іншими рідê-
існоземельними елементами для леãóвання алюмінію, мо-
дифіêації чавóнó тощо. Від назви селища Ітербю в Швеції.
ІТРО…,  * р. иттро…, а. yttrо…, н. Yttro…  — префіêс, що
вживається в назвах мінералів, щоб підêреслити вміст
ітрію ó їх сêладі. Наприêлад: ітроалóміт, ітроальмандин,
ітроапатит, ітробетафіт, ітробритоліт, ітроґранат, ітр-
оãóміт, ітроепідот, ітроільменіт, ітроêальцит, ітроêолó-
мбіт, ітроêразит, ітроніобіт, ітроортит, ітропаризит, ітро-
сфен, ітротанталіт, ітротитаніт тощо. 
ІФЗАНІТ,  -ó, ч. * р. ифзанит, а. ifzanite, н. Ifsanit n  — про-
мислова ВР, яêа містить водó. Являє собою сóспензію ґра-
нóлотолó і ґранóльованої аміачної селітри (іноді в поєд-
нанні з металевим порошêом). Призначена для висаджен-
ня міцних і дóже міцних порід. Для ініціювання І. застосо-
вóють детонатор проміжний з тетрилової або пентолітової

шашêи. Аналоãи І. за êордоном — айреãелі (США), ãід-
ромеêси і нетреêси (Канада), реоліти і реомеêси (Шве-
ція), майданіти (Маêедонія), вазаãелі і дінаãелі (ФРН).
ІХТІО...,  * р. ихтио..., а. ichtyo..., н. Ichthyo…  — ó сêлад-
них словах означає “риба”, “риб’ячий”.
ІХТІОҐЛІПТ,  -ів, мн. * р. ихтиоãлипт, а. ichtyoglipte, н.
Ichtyoglipte f  — êварц  з ґранітів і пеãматитів, яêий знахо-
диться ó зростêах  з польовим шпатом. Переважно має
виãляд веретеноподібних тіл з дрібним штрихóванням, що
наãадóє риб.
ІЮ, -…, ч. * р. ию, а. iju, н. Iju m  — назва нефритó в Китаї.
Син. — ію-тчі.
ЇДКИЙ,  р. едêий, а. caustic, н. ätzend  — той, що хімічно
рóйнóє, роз’їдає що-небóдь. Їдêими є, напр., мінералі-
зовані пластові води. Див. аãресивне середовище, аãресивні
води.
ЇДКИЙ НАТР,  -оãо, -ó, ч.  — Див. натр. 
ЇДКІСТЬ,  -ості, ж. * р. едêость, а. causticity, н. Kaustizität f,
Ätzkraft f  — властивість до значення їдêий.
ЇКСУНІТ,  -ó, ч. * р. йиêсóнит, а. yixunite, н. Yixunit m  —
платина, що містить індій.
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ЙЄЛЛОУСТОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК (YE-
LLOWSTONE NATIONAL PARK),  -оãо, -оãо, -ó, ч.  —
знаходиться на північномó заході США ó Сêелястих ãорах
ó штатах Вайомінã, Монтана і Айдахо. Площа 898,3 тис.
ãа. Заснований ó 1872 р., найстаріший ó США. Містить
ãірсьêі ландшафти (висоти 1710-3463 м) з êаньйонами,
водоспадами на р. Йєллоóстоóн висотою до 94 м. Найбіл-
ьше сêóпчення ґейзерів та ãарячих джерел (понад 3000, в
т.ч. ґейзер Еêселсіор з висотою стрóменю до 90 м); ãрязьові
вóлêани, сêам’янілі дерева, фóмароли тощо. 

ЙОГАНІТ,  -ó, ч. * р. йоãаннит, а. johannite, н. Johannit m 
— мінерал, водний сóльфат óранó та міді шарóватої бóдови.
Формóла: Cu[UO2|OH|SO4]2⋅6H2O. Містить (%): CuО —
8,48; UO3 –61,0; SO3 — 17,07; H2O — 13,45. Синãонія триêлі-
нна. Кристали призматичні або таблитчасті. Тв. 2-3. Гóс-
тина 3,3. Колір смараãдово-сêляний до яблóнево-зелено-
ãо. Рисêа світла. Прозорий до напівпрозороãо. Крихêий.

Гірêий на смаê. Зóстрічається в зоні оêиснення рóдних ро-
довищ яê продóêт зміни óранінітó. Рідêісний. Відомі знах-
ідêи в Чехії (Яхімов), Анãлії (Корнóолл), Габоні (Мóнана)
та в США (шт. Колорадо). 
ЙОГАНСЕНІТ,  -ó, ч. * р. йоxансенит, а. johannsenite, н.
Johannsenit m  — мінерал, силіêат êальцію та маãнію, ãрóпа
піроêсенів. Формóла: CaMn[Si2O6]. Mn може заміщатися
Fe2+. Синãонія моноêлінна. Зóстрічається ó виãляді
стовпчастих та радіально-променевих аґреґатів. Блисê
сêляний. Тв. 6. Гóстина 3,44-3,55. Колір від червоноãо до
сірóватоãо та зеленоãо. Рисêа безбарвна. Знаходять в асо-
ціації з бóстанітом і родонітом. Зóстрічається в зоні мета-
соматично змінених вапняêів. Рідêісний. Відомий ó
Японії (префеêтóри Фóêóі та Оêаяма), в Меêсиці (р-ни
Пóебло та Ідальãо), в США (шт. Нью-Меêсіêо та
Нью-Джерсі).
Розрізняють: йоãансеніт залізистий (різновид йоãансенітó,

яêий містить до 10 % FeO).
ЙОГАЧИДОЛІТ,  -ó, ч. * р. йоãачидолит, а. johachidolite, н.
Johachidolit m  — мінерал,  водний флóороборат натрію, êаль-
цію та алюмінію острівної бóдови — Са3Na2Al4[(F,OH)BO3]5.
Синãонія ромбічна. Форми виділення — зерна і пластин-
часті маси. Гóстина — 3,4. Тв. — 6,5-7. Безбарвний і про-
зорий. Зóстрічається в нефелінових жилах оêрóãó Йоãа-
чідо, Корея.
ЙОД,  -ó, ч. * р. йод, а. iodine; н. Jod n  — хімічний елемент,
символ І, ат. н. 53; ат. м. 126,9045. Кристали чорно-сіроãо
êольорó з металічним блисêом; належить до ãалоãенів. По-
ãано розчинний ó воді, розчиняються ó спирті та йодитах.
Й. дóже розсіяний елемент, йоãо êларê 4·10-5%. Найбільші
êонцентрації Й. в нафт. водах (3·10-3%) і мор. воді (0,06
мã/мл). Власне йодних мінералів мало. Найбільш відомі —
лаóтарит Са(ІО3)2 та йодарãірит AgI. Мінерали Й. леãêо
розчинні, томó Й. леãêо вилóãовóється з ã.п., переноситься
в моря, де частêово наãромаджóється ó водоростях-лам-
інаріях. Застосовóють Й. та йоãо сполóêи в медицині,
аналітичній хімії, фотоãрафії тощо.
ЙОДАРГІРИТ,  -ó, ч. * р. йодарãирит, а. jodargyrite, н. Jo-
dargyrit m  — мінерал, йодид срібла êоординаційної бóдови.
Формóла: AgI. Сêлад ó %: Ag — 45,95; I — 54,05. Домішêи:
Сl, Br. Синãонія ãеêсаãональна. Гóстина 5,69. Тв. 1,5. Без-
барвний, блідо-жовтий, жовтий, êоричневий. Рисêа жов-
та. Блисê смолистий до алмазноãо. Прозорий. Гнóчêий.
Злом раêовистий. Вторинний мінерал зони оêиснення срі-
бних родовищ. Рідêісний.
ЙОДАТИ,  -ів, мн. * р. йодаты, а. iodates, н. Jodate n pl  —
мінерали, солі Ca, Pb i Cu йодистої êислоти HІO3. Крис-
талічні, розчинні ó воді. Приêлад Й. — мінерал лаóтарит
Ca(IO3)2. 
ЙОДЕРИТ,  -ó, ч. * р. йодерит, а. yoderite, н. Yoderit m  —
aлюмосиліêат маãнію, заліза, êальцію та алюмінію ост-
рівної бóдови — (Al, Mg, Fe, Ca)2[(O, OH)SiO4]. Сêлад ó %
(з родовища Маóтіа-Гілл, о.Танãаньїêа): MgO2 — 12,33;
FeO — 4,82; Fe2O3 — 0,50; CaO — 1,48; Al2O3 — 41,06; SiO2

— 36,12; H2O+ — 3,20; H2O- — 0,05. Синãонія моноêлінна.
Форма виділення — зерна несиметричноãо обрисó. Гóс-
тина 3,39. Тв. 6. Колір пóрпóрний. Знайдений яê породо-
твірний мінерал ó êварц-йодерит-êіаніт-тальêовомó
сланці.
ЙОДИДИ  ПРИРОДНІ,  -ів, -их, мн. * р. йодиды естест-
венные, а. native iodides; н. natürliche Jodide n pl  — хімічні
сполóêи йодó з іншими елементами (солі йодистоводневої
êислоти), напр., йодистий натрій. Зóстрічаються яê вто-
ринні мінерали в зоні оêиснення сóльфідних родовищ.

Йєллоóстонсьêий парê: а – ґейзер, б – фóмароли, в – бóльбаш-
êи «êиплячоãо мóлó», ã – травертинова тераса Мамонтових 

джерел. 
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Найбільш поширені маршит CuI і йодарãірит AgI. Стрóê-
тóра маршитó схожа на стрóêтóрó сфалеритó. Забарвле-
ний ó різні відтінêи жовтоãо êольорó. Тв. 2,5. Гóстина 5,6.
У йодарãіритó  стрóêтóра типó вюрцитó; блисê алмазний.
Тв. 1-1,5. Гóстина 5,5-5,7. Колір жовтий, різних відтінêів;
прозорий. Всі Й.п. óтворюються в óмовах посóшливоãо
êліматó в зоні оêиснення сполóê Сu, Аg, Нg. Застосовóють
Й.п. ó медицині, фотоãрафії тощо.
ЙОДОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. йодометрия, а. iodometry, н. Jo-
dometrie f  — метод титриметричноãо êільêісноãо аналізó,
що ґрóнтóється на реаêціях оêиснення-відновлення, де
основним реаґентом є йод. Виêористовóють для визна-
чення відновниêів (сірêоводню, солей 2-валентноãо олова
та ін.), яêі відновлюють елементний йод до йонів, та оêис-
нювачів (переêисів, хромової та марãанцевої êислот, со-
лей 2-валентної міді та 3-валентноãо заліза), яêі оêисню-
ють йони йодó до елементноãо йодó. Робочими розчинами
при титрóванні є розчини йодó та тіосóльфатó натрію,
індиêатором — êрохмаль.
ЙОН,  -а, ч. * р. ион, а. ion, н. Ion n  — елетрично зарядже-
на частинêа речовини, що óтворилася з атома або атомної
ãрóпи внаслідоê втрати або приєднання до них елеêтронів.
Позитивно заряджені йони — êатіони, неãативно заряд-
жені — аніони. Йони можóть існóвати самостійно ó всіх
аґреґатних станах речовини, в елеêтричномó полі здатні
бóти переносниêами стрóмó (êатіони міґрóють до неґа-
тивноãо елеêтрода — êатода, аніони — до позитивноãо,
анода). У розчинах, зоêрема, óтворюються в резóльтаті
елеêтролітичної дисоціації, причомó звичайно виниêають
êомплеêси йонів з розчинниêом. 
ЙОНІЗАТОР,  -а, ч. * р. ионизатор, а. ionizer, н. Ionisator
m  — 1) Те, що спричиняє йонізацію (рентãенівсьêе промі-
ння, ãамма-проміння тощо). 2) Прилад для йонізації (напр.,
повітря в приміщенні).
ЙОНІЗАЦІЙНИЙ,  -оãо. * р. ионизационный, а. ionization,
ionizing, ionic, н. Ionisations…  — пов’язаний з йонізацією
(напр., й-на êамера, й-ний манометр, й-ний ваêóóмметр
тощо).
ЙОНІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. ионизация, а. ionization, ionizing, н.
Ionisierung f, Ionisation f  — óтворення елеêтрично заряд-
жених частиноê — йонів з елеêтрично нейтральних части-
ноê середовища. Може здійснюватися шляхом відривó від
молеêóлярної частинêи одноãо або деêільêох елеêтронів з
óтворенням йона або за рахóноê переходó елеêтрона
(елеêтронів) від однієї частинêи до іншої з набóттям ними
зарядів. Стóпінь Й. — відношення числа йонів до числа
нейтральних частиноê в одиниці об’ємó. Енерãія, необхі-
дна для відривó елеêтрона, називається енерãією йонізації.
Потенціал Й. — фізична величина, що визначається відн-
ошенням енерãії, необхідної для одноразової йонізації
атома (молеêóли), до зарядó елеêтрона; хараêтеризóє
міцність зв’язêó елеêтрона. Й. в елеêтролітах відбóваєт-
ься в резóльтаті розчинення при розпаді молеêóл розчине-
ної речовини на йони (елеêтролітична дисоціація); в ãазах —

в резóльтаті відривó від атома або молеêóли одноãо або
деêільêох елеêтронів під впливом зовнішніх чинниêів; ó
твердих тілах — в резóльтаті переходó елеêтронів з валент-
ної зони або з домішêових рівнів ó зонó провідності. Й.
виêлиêається дією світла (фотойонізація), елеêтронним
óдаром, тепловим рóхом (термойонізація), дією ел. поля
та ін. В.С.Білецьêий.
ЙОНІЗУЮЧИЙ,  -оãо. * р. ионизирóющий, а. ionizing, н. io-
nisierend  — той, що спричинює йонізацію; й -ч е  випро -
м інювання  — потоêи елеêтромаãнітних хвиль або час-
тиноê речовини, що здатні при взаємодії з речовиною óтво-
рювати в ній йони. До йонізóючоãо випромінення відносять
альфа-, бета-, ãамма-проміння, рентãенівсьêе (пóлюєве)
проміння.
ЙОНІТИ,  -ів, мн. * р. иониты, а. ionites, ion exchangers; н.
Ionenaustauscher m pl, Ionite m pl  — тверді нерозчинні при-
родні або штóчні матеріали, здатні до обмінó йонами в роз-
чинах елеêтролітів. За типом йоноãенних ãрóп розрізн-
яють ê а т і о н і т и  та  а н і о н і т и. Й. виêористовóють
для вилóчення або розділення різних елементів, очищен-
ня води та в аналітичних дослідженнях. Найважливіша
ãрóпа синтетичних Й. — йонообмінні смоли. Інша назва
— й о н о о б м і н н и ê и. Див. сорбенти.
ЙОННА ФЛОТАЦІЯ,  -ої,-ії, ж.  — Див. флотація йонна.
ЙОННИЙ ЗВ’ЯЗОК,  -оãо, -ó, ч. * р. ионная связь, а. ionic
bond, н. Ionenbindung f  — вид хімічноãо зв’язêó, зóмовлений
перенесенням валентних елеêтронів з одноãо атома на
інший (з óтворенням йонів) і елеêтростатичною (êóлонівс-
ьêою) взаємодією між ними. Утворюється між атомами
або ãрóпами атомів зі значною різницею в елеêтронеãа-
тивностях. Хараêтерний для сполóê металів з найтипов-
ішими неметалами. 
ЙОНОСЕЛЕКТИВНО-ЕЛЕКТРОДНІ МЕТОДИ АНАЛІ-
ЗУ ВОД,  -…-их, -ів, -…, мн. * р. ионоселеêтивно-элеêтро-
дные методы анализа вод, а. ionoselective-electrode methods of
water analysis, н. ionoselektive Elektroden-Wasseranalyseverfah-
ren n pl  — базóються на явищі вибірêової реаêції мемб-
ранних елеêтродів, виãотовлених із спеціальних (для да-
ноãо елемента) речовин. Після занóрення елеêтродів ó
розчин, яêий аналізóється, внаслідоê рóхó йонів ó мембрані
виниêає потенціал, яêісна хараêтеристиêа яêоãо залежить
від êонцентрації йона, яêий визначається. 
ЙОРДАНІТ,  -ó, ч. * р. иорданит, а. jordanite, н. Jordanit m 
— арсенова сóльфосіль свинцю êоординаційної бóдови —
Pb5As2S8. Сêлад ó %: Pb — 71,90; As — 10,30; S — 17,80. Син-
ãонія моноêлінна. Гóстина — 6,38. Тв. — 3,5. Колір свинце-
во-сірий. Блисê металічний. Злом раêовистий. Крихêий.
Рисêа чорна. Непрозорий. Рідêісний ãідротермальний
мінерал.
ЙОРЖ,  -а, ч. * р. ерш; а. grab, brush; н. Rohrreiniger m  —
інстрóмент ó виãляді стержневої щітêи для послаблення
спресованоãо êлóбêа êанатó (êабелю) ó свердловині шля-
хом йоãо обертання за невелиêих навантажень.
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КАБЕЛЕУКЛАДАЧ,  -а, ч. * р. êабелеóêладчиê, а. ca-
ble-laying machine, н. Kabelverlegemaschine f, Kabelverleger
m  — пристрій, розташований на êонвеєрі з боêó
виробленоãо просторó і призначений для автоматичноãо
óêладання (при рóсі ãірничої машини) елеêтричноãо êабелю
та  інших  êомóніêацій ó  спеціальний жолоб. К. сóчасних
êомбайнів розраховані на один-два êабелі і шланã, що підв-
одить водó для зрошóвальної системи ãірничої машини. На
полоãих і похилих пластах застосовóють автоматичні лан-
цюãові і безланцюãові К., а таêож К. з рóчним підбира-
нням êабелю і шланãа. К. вêлючає лебідêó (встановлюється
на штреêó), до êінця êаната яêої приêріплено возиê з ро-
лиêом. При рóхó êомбайна до лебідêи петля ланцюãа К. ви-
тяãóється ролиêом; при посóванні êомбайна від лебідêи êа-
нат вільно розмотóється з її барабана. Автоматичні лан-
цюãові К. постóпово витісняють безланцюãові типи цих
пристроїв. Ланцюã К. виêонóє роль несóчоãо елемента і
óнеможливлює розрив êабелю. К. з рóчним óêладанням
вêлючають приєднанó до êомбайна платформó з розташо-
ваними на ній бóхтами êабелю і шланãа. Витêи їх по мірі
переміщення виймальної машини óêладаються на плат-
формó або сêидаються з неї.
КАБЕЛІ ДЛЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ,  -ів, -…, мн. * р. êабели
для ãорных работ, а. cables for mining, н. Kabel m pl für Ber-
garbeiten f pl  — êабелі призначені для енерãопостачання
видобóвноãо та прохідницьêоãо ãірничоãо óстатêóвання,
приєднання до джерел елеêтричної енерãії різних пере-
сóвних машин і механізмів, що застосовóються при видо-
бóтêó  залізних, марãанцевих, ін. рóд, вóãілля, торфó і ін. êо-
палин. Подаємо опис найбільш поширених êабелів, яêі
виêористовóвалися на вітчизняних ãірничих підприєм-
ствах ó 1991-2002 рр. (позначення зãідно з ГОСТ та ТУ,
чинних на вêазаний період).  
      А. Кабелі для відêритих ãірничих робіт 
Кабелі марêи КГЭ, КГЭТ призначені для живлення еêс-

êаваторів, відвалоóтворювачів, добóвних машин і т.і. в
елеêтричних мережах з ізольованою нейтраллю змінної
напрóãи до 6 êВ частоти 50 Гц, обладнаних апаратóрою
автоматичноãо відêлючення при однофазномó замиêанні
на землю. Вони працюють при температóрі оточóючоãо
середовища від — (40-60)°С до +50°С і відносній волоãості
98% при 25°С. Кабелі мають три основні, однó заземлюю-
чó і однó допоміжнó жили. Елеêтричний опір ізоляції ос-
новних жил при температóрі 20°С: 200⋅106 Ом⋅êм êабелю
КГЭТ і 50⋅106 Ом⋅êм — КГЭ. Кабелі стійêі до знаêозмі-
нних виãинів навêоло ролиêів на êóт ±π рад з розтяжним
зóсиллям 196 Н. Кабелі з ãóмовим еêраном перетином
10-50 мм2 на ролиê діаметром 400 мм витримóють 40000
виãинів, а перетином 70-50 мм2 на ролиê діаметром 600
мм — 30000 виãинів. 
Кабель марêи КШВГТ-10 призначено для стаціонарної

і пересóвної проêладêи і приєднання рóхомих механізмів
до елеêтромереж змінної напрóãи 10 êВ частоти 50 Гц при
температóрі від — 50 до +85 °С. Кабель КШВГТ-10 виãо-
товляють з трьома основними жилами перетином від 25
до 150 мм2 і трьома заземлюючими жилами перетином
6-25 мм2 в залежності від перетинó основних жил. Ізоль-
овані жили після триãодинноãо перебóвання ó воді випро-
бовóють змінною напрóãою 20 êВ частоти 50 Гц протяãом
15 хв. Елеêтричний опір ізоляції за нормальних êлімати-
чних óмов не менше 100⋅106 Ом⋅êм, при відносній воло-
ãості повітря 98% та температóрі 35°С — 75⋅106 Ом⋅êм.
Кабелі витримóють 50 циêлів знаêозмінних виãинів на êóт
π/2 рад по радіóсó не менше 6 d êабелю; 250 циêлів пере-
мотóвань на барабан з діаметром шийêи не менше 15 d.
Вони стійêі при впливі: вібраційних навантажень в діап-
азоні частот 1-5000 Гц з присêоренням до 392 м/с2; баãато-
разових óдарів з присêоренням до 1470 м/с2; поодиноêих
óдарів з присêоренням до 9800 м/с2; лінійних навантажень
з присêоренням 4900 м/с2.  
      Б. Шахтні êабелі 
За існóючою схемою елеêтропостачання вóãільних

шахт елеêтроенерãія від підземноãо шахтноãо трансфор-
матора передається по шахтномó силовомó êабелю пері-
одичноãо перенесення і шахтномó ãнóчêомó êабелю з ґó-
мовою ізоляцією до шахтних пересóвних машин і механ-
ізмів. Кабелі еêсплóатóють при навêолишній температóрі
від  — 40 до +50°С, відносній воãêості 98% при темпера-
тóрі +35°С. 
Кабель силовий шахтний для періодичноãо перенесення

марêи ЭВТ виãотовляють на номінальні напрóãи 1,14 і 6,0
êВ з числом жил: основних — 3 шт, заземлених — 1 шт.,
допоміжних — 0 або 4 шт. з діапазоном перетинів відпо-
відно 16-35 і 16-120 мм2. У ãотовомó виãляді êабелі на на-
прóãó 6,0 êВ випробовóють протяãом 5 хв змінною напрó-
ãою 12 êВ; êабелі на напрóãó 1,14 êВ випробовóють напрó-
ãою 4 êВ, а допоміжні жили випробовóють змінною на-
прóãою 2 êВ. Після проêладêи основні жили êабеля на на-
прóãó 6,0 êВ можóть бóти випробóвані постійною напрó-
ãою 36 êВ, а êабелі на напрóãó 1,14 êВ — напрóãою 8 êВ
протяãом 10 хв. Кабелі витримóють 400 подвійних виãинів
на радіóс 10 d при одночасномó приêладенні номінальної
напрóãи. 
Гнóчêі êабелі мароê

КГЭШ, КГЭШТ при-
значені для живлення
вóãледобóвних машин і
механізмів, що працю-
ють ó вибоях і очисних
лавах, при змінній на-
прóзі 1,14 êВ (до-
поміжні жили при на-
прóзі до 220 В) з три-
вало допóстимою тем-
ператóрою наãрівання
жил до 75 °С. Температóра навêолишньоãо середовища
при еêсплóатації від –30°С до +55°С. Кабель КГЭШТ має
підвищенó наãрівостійêість. Кабелі виãотовляють з трьома
основними і однією заземлюючою (чотирижильний) або з
трьома основними, однією заземлюючою і трьома до-
поміжними жилами (семижильний). 
Параметри чотирижильноãо êабелю — êільêість жил,

площа перетинó жил (мм2), напрóãа êабелю (êВ): 3х(4; 6;
10; 16; 25; 35; 50; 70; 95)+1х(2,5; 4; 6; 10). Параметри семи-

Рис. Кабель КГЭШ: 1, 2, 3 — мідні 
стрóмопровідні жили, відповідно ос-
новна (1), допоміжні (2) і заземлен-
ня (3); 4 — ґóмова ізоляція; 5 — ґó-
мовий еêран; 6 — ґóмова оболонêа.
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жильноãо êабелю — êільêість жил, площа перетинó жил
(мм2), напрóãа êабелю (êВ): 3х(4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70;
95) + 1х(2,5; 4; 6; 10) + 3х(1,5; 2,5) — 1,2. У ãотовомó виã-
ляді êабелі випробовóють змінною напрóãою 3,5 êВ, при-
êладеною між основними жилами, і напрóãою 1,5 êВ між
допоміжними жилами протяãом 5 хв. Елеêтричний опір
ізоляції перерахований на 1 êм довжини êабелю і темпе-
ратóрó 20°С не менше 100 МОм. Елеêтричний опір
еêранів основних жил при температóрі 20°С не більше 1,5
êОм. Кабелі витримóють 3000-4000 виãинів з осьовим êрó-
ченням.
Гнóчêий шахтний еêранований êабель марêи ГРШЭП

призначений для живлення êомбайнів на êрóтих пластах
при температóрі оточóючоãо середовища від  — 30 до +50
°С і відносній волоãості повітря до 98% при температóрі
20°С. Кабель має три основні жили перетином від 10 до 70
мм2, однó заземлюючó і п’ять допоміжних. У ãотовомó
виãляді êабелі випробовóють між основними жилами змі-
нною напрóãою 2,5 êВ, а між допоміжними жилами на-
прóãою 2 êВ. Кабелі витримóють  до 2000 циêлів знаêозмі-
нних виãинів на êóт ±π/2 рад навêоло ролиêів радіóсом
5d.
Гнóчêий шахтний êабель марêи КГВЭУШ призначений

для систем елеêтропостачання з випереджальним відêл-
юченням, для приєднання вóãільних êомбайнів і інших пе-
ресóвних машин до мережі змінної напрóãи (660 В для ос-
новних і 380 В для допоміжних жил). Кабелі виãотовляють
з шістьма основними жилами перетином від 6 до 50 мм2,
однією заземлюючою і п’ятьма допоміжними. Основні
жили êабелю випробовóють змінною напрóãою 2,5 êВ
протяãом 10 хв і допоміжні жили  — напрóãою 2 êВ. Кабель
стійêий до виãинó на êóт π/2 рад і витримóє 800 циêлів ви-
ãинó навêоло ролиêа діаметром 400 мм.
Кабелі силові ãнóчêі еêрановані на напрóãó 1140 В підв-

ищеної міцності марêи КГЭШУ призначені для живлення
шахтних пересóвних машин та механізмів ó мережах змі-
нної напрóãи 1140 В (основні жили) і 220 В (допоміжні
жили) частоти 50 Гц при температóрі середовища від -30
до +50 °С. Кабелі виãотовляють з трьома основними жила-
ми перетином 50-95 мм2 з ґóмовою ізоляцією, однією за-
землюючою і шістьма, дев’ятьма допоміжними жилами.
Основні жили êабелю випробовóють змінною напрóãою
3,5 êВ частоти 50 Гц протяãом 5 хв, допоміжні — 2,0 êВ.
Кабелі стійêі до виãинó з осьовим êрóтінням витримóють
не менше 2000 циêлів при êóті заêрóчення ±3π рад. Обо-
лонêа êабелів не розповсюджóє ãоріння.
Кабелі шахтні

ãнóчêі з ґóмовою із-
оляцією марêи
КОГВЭШ при-
значені для приєд-
нання бóрильноãо
інстрóмента в
шахтах до мережі
змінної напрóãи
660 В з ізольов-
аною нейтраллю.
Кільêість жил,
площа перетинó
жил (мм2), номінальна напрóãа êабелю (êВ): 3х(1,5; 2,5;
4;6) + 1х(1; 2,5; 4) + 1х(1,5; 2,5) — 0,66. 
Температóра навêолишньоãо середовища від  — 30 до

+50 °С, а тривало допóстима температóра на жилах 75 °С.

У ãотовомó виãляді êабелі випробовóють змінною нап-
рóãою 2,5 êВ протяãом 5 хв. Температóра навêолишньоãо
середовища при еêсплóатації від –300С до +550С. Елеêт-
ричний опір ізоляції жил при температóрі +20°С не менше
5 МОм⋅êм. Елеêтричний опір еêранів при температóрі
200С не більше 300 Ом. Кабелі з жилами перетином 1,5 мм2

витримóють не менше 35000 циêлів виãинів з осьовим
êрóтінням; перетином 2,5 мм2 — не менше за 28000 циêлів
і перетином 4 і 6 мм2 — не менше за 22000 циêлів.
Кабелі шахтні

ãнóчêі марêи КГВШ
призначені для при-
єднання óстановоê
дистанційноãо êерó-
вання, автоматиêи і
êонтролю. Кабелі
виãотовляються з
êільêістю жил від 2
до 36 перетином 1 і
1,5 мм2. Розрахóнêо-
ва напрóãа — 380 В. Жила — мідна, баãатодротова. Ізо-
ляція з полівінілхлоридноãо пластиêатó. Температóра
навêолишньоãо середовища при еêсплóатації від –30°С до
+50°С. У ãотовомó виãляді êабелі випробовóють змінною
напрóãою 2 êВ. Елеêтричний опір ізоляції перерахований
на 1 êм довжини êабелю і температóрó 20°С не більше ніж
14,5 Ом.

Кабелі шахтні силові броньовані еêрановані марêи КШВ-
ПбШв призначені для стаціонарної проêладêи по ãори-
зонтальних, похилих і вертиêальних виробêах вóãільних
шахт. Кільêість жил, площа перетинó жил (мм2), ном-
інальна напрóãа êабелю (êВ): 3х(35; 50; 70; 95; 120)+
1х(6;10) — 6. Кабель має три основні ізольовані жили, по-
верх яêих наêладено еêран з мідної фольãи, заземлюючó
жилó, броню (зі сталевих оцинêованих стрічоê — для ãо-
ризонтальної та похилої проêладêи і зі сталевоãо оцинêо-
ваноãо дротó — для вертиêальної проêладêи), захиснó
зовнішню оболонêó із полівінілхлоридноãо (ПВХ) плас-
тиêатó. 
Кабелі шахтні силові броньовані ãнóчêі еêрановані марêи

КГЭБУШВ призначені для приєднання шахтних самох-
ідних ваãонів та ін.ін. самохідних пересóвних машин і ме-
ханізмів при роботі в óмовах баãаторазових зãинів з êрó-
ченням. Кільêість, площа перетинó жил (мм2), номінал-
ьна напрóãа êабелю (êВ): 3х(4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70;
95)+1х(2,5; 4; 6; 10) + 3х(1,5; 2,5) —1,2. Виãотовляється
двох типорозмірів — з трьома та шістьма основними жи-

Рис. Кабель КОГВЭШ: 1 —  мідна стрóмо-
провідна жила; 2 — ізоляція з ПВХ плас-
тиêатó; 3 – ãрафітополімерний еêран; 4 
— осердя з поліефірних нитоê і ПВХ плас-
тиêатó; 5 — сепаратор; 6 — ãóмова обо-

лонêа.

Рис. Кабель КГВШ: 1 — мідна стрóмо-
провідна жила; 2 — ізоляція з ПВХ 

пластиêатó; 3 — осердя з поліефірних 
нитоê і ПВХ пластиêатó; 4 — оболон-

êа з ПВХ пластиêатó.

Рис. Кабель КШВПбШв: 1 — оболонêа захисна; 2 — стрічêа 
сталева; 3 — броня (дротова); 4 — поясна ізоляція; 5 — 

еêран з мідної фольãи; 6 — ізоляція ПВХ; 7 — стрóмопровідна 
жила; 8 — жила заземлення розщеплена.
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лами. Ізоляція основних жил — з ґóми. Основні, до-
поміжні та заземлюючі жили мають заãальнó сêрóтêó, по-
верх яêої наêладена ãнóчêа броня із сталевої однодротової
спіралі, поêритої оболонêою з полівінілхлоридноãо плас-
тиêатó. 

Кабелі силові шахтні броньовані еêра-
новані марêи ЭВБВê призначені для
передачі і розподілó елеêтроенерãії в
стаціонарних мережах. Проêладають-
ся по ãоризонтальних і похилих ви-
робêах вóãільних шахт. Кільêість жил,
площа перетинó жил (мм2), номінал-
ьна напрóãа êабелю (êВ):
3х(16;25;35;50;70;95;120) + 1х(6;10;16)
+ 3х2,5 — 1,2 та 6. Кабель має три си-
лові жили, однó неізольованó зазем-
люючó жилó та три ізольовані до-
поміжні жили. 
Кабелі шахтні КСШ, КСШБбШв при-
значені для орãанізації зв’язêó та пере-
дачі інформації в підземних виробêах
шахт і на поверхні ó вибóхонебезпеч-
них середовищах з висоêою волоãі-
стю. Кільêість пар (шт.) 5; 10; 20; 30;
50; 100.
Кабель абонентсьêий шахтний КСША
призначений для орãанізації зв’язêó в
шахтах з вибóхонебезпечною ат-
мосферою, висоêою волоãістю, дією
вод лóжноãо або слабоêислоãо хараê-
терó. Кільêість мідних жил ∅ 0,6 мм —
4 шт.
За останні десятиліття ХХ ст. відбóл-

ася переорієнтація ãірничих підприємств Уêраїни на êа-
бельнó продóêцію вітчизняноãо виробництва (“Азовêа-
бель”, ЗАТ “Південêабель”, ВАТ “Донбасêабель”, ВАТ
“Одесêабель”  та ін.), а таêож частêово на êабелі польсь-
êоãо, чесьêоãо та німецьêоãо виробництва. Кабелі, при-
значені для еêсплóатації в óмовах потенційно небезпеч-
них по вибóхах ãазó і пилó, сертифіêóються Маêіївсьêим
наóêово-дослідним інститóтом по безпеці робіт ó ãірничій
промисловості. В.С.Білецьêий.
КАБЕЛІ ДЛЯ НАФТОВИХ ПРОМИСЛІВ,  -ів, -…, мн. *
р. êабели для нефтяных промыслов, а. cables for oil fields, ca-
bles for oil production applicaton,  н. Kabel m pl für Erdölfelder n
pl   — призначені для живлення елеêтродвиãóнів занóре-
них нафтонасосів, яêі застосовóються для відêачóвання
нафти, і нафтобóрів, яêі виêористовóються при бóрінні
нафтових свердловин. Номенêлатóра êабелів для нафтових
промислів наведена в табл.
Кабелі не мають несóчої здатності, томó для óниêнення

обривів при спóсêó до свердловини їх êріплять  хомóтами
до насосно-êомпресорної трóби. Стрóмопровідні жили
êабелів виãотовляють з мідних дротиноê, а їх êонстрóêція
відповідає êласó 1 по ГОСТ 22983-78. У ãотовомó виãляді
êабелі мароê КПБК і КПБП випробовóють змінною на-
прóãою 7 êВ (площа перетинó стрóмопровідних жил 3х6
мм2), 10 êВ (3х10 мм2), 10,5 êВ (3х16, 3х25, 3х35, 3х50 мм2),
частотою 50 Гц протяãом (5+0,5) хв. Роздавлююче зóсилля
êабелів мароê КПБК і КПБП не менше за 156,8 êН. 
КАБЕЛЬ,  -ю, ч. * р. êабель, а. cable, н. Kabel m  — виріб з
однієї або êільêох ізольованих стрóмопровідних жил, вм-
іщених ó ãерметичнó захиснó оболонêó. Застосовóється

переважно для передачі на віддаль елеêтричної енерãії
(силовий êабель) або елеêтричних сиãналів (êабель зв’яз-
êó). Див. êабелі для ãірничих робіт, êабелі для нафтових
промислів.

КАБЕЛЬ-КРАН,  -…-а, ч. * р. êабель-êран, а. cableway, н.
Kabelkran m  — однопролітна êанатна дороãа, призначена
для переміщення вантажó в ãоризонтальномó напрямі на
відстань до 1500 м. Почала виêористовóватися в США і
Європі в 20-і рр. ХХ ст. на відêритих ãірн. розробêах і в
бóд-ві. Розповсюджена, зоêрема, на êаменедобóвних та
рóдних êар’єрах. К.-ê. сêладається з двох опорних веж з
натяãнóтим між ними несóчим êанатом, по яêомó на ро-
лиêах переміщається возиê з підіймальним блоêовим ме-
ханізмом, оснащеним захватом, êовшем або ваãонетêою.
Горизонтальний рóх возиêа здійснюється за допомоãою
тяãової лебідêи і тяãовоãо êаната замêненоãо êонтóра.
Вертиêальні переміщення вантажó здійснюються під-
іймальною лебідêою, що обладнана підіймальним êана-
том з блоêовою системою. Приводне силове обладнання і
êерóючó апаратóрó розміщóють на одній з веж. К.-ê. под-
іляють на стаціонарні (з нерóхомими вежами) і пересóвні.
Серед останніх виділяють: паралельно-пересóвні (обидві
вежі пересóваються паралельними рейêовими шляхами);
радіально-пересóвні (одна вежа обертається на місці,
інша пересóвається по радіальних рейêових шляхах); êри-
волінійно-пересóвні (обидві вежі пересóваються по рей-
êових шляхах з різним радіóсом êривизни), а таêож êіл-
ьцеві пересóвні (обидві вежі пересóваються по спільномó
êільцевомó рейêовомó шляхó). Вантажопідйомність К.-ê.

Рис. Броньований 
êабель: а — для 
елеêтроêарота-
жó при бóрінні ãли-
боêих свердловин; 
б — для силових і 
освітлювальних 
óстановоê; 1 — 
стрóмопровідна 
жила; 2 — ізол-

яція; 3 — оболонêа; 
4 — захисні поêри-
ви; 5 — броня, 

еêран.

Табл. Номенêлатóра êабелів для нафтопромислів

Марêа Назва Галóзь 
застосóвання

Держстан-
дартТУ

Кабелі для занóрених нафтонасосів

КПБК З мідними жи-
лами, поліетил-
еновою ізол-

яцією, 
ó поліетиленовій 
оболонці, бро-
ньований зі 

сêрóченими жи-
лами (êрóãлий)

Живлення елеêтро-
двиãóнів нафтових 
насосів змінною на-
прóãою 2500-3300 В 
в óмовах дії пласто-
вої рідини з ãазо-
вим фаêтором не 
більше 0,18 м3/êã 
при тисêові не біл-
ьше 20 мПа і темпе-
ратóрі не більше 
90оС, а таêож на 
повітрі при темпе-
ратóрі  від –60 до 

+50 оС

ТУ 
16.505.129-

82

КПБП Те ж саме 
з паралельно óê-
ладеними жила-
ми (пласêий)

Те ж саме ТУ 
16.505.129-

82

Кабелі для елеêтробóрів

КТШЭ З мідними жи-
лами, ґóмовою 
ізоляцією, в 

оболонці (êрóã-
лий)

Живлення елеêтро-
двиãóна елеêтробó-
рó змінною напрó-

ãою до 2000 В

ТУ 
16.505.381-

77

КГТШЭ Те ж саме, ãа-
зостійêий

На напрóãó 
до 3000 В

ТУ 
16.505.381-

77

КТШЭ-П Те ж саме, що 
КТШЭ, але з па-
ралельно óêла-
деними жилами 

(пласêий)

На напрóãó 
до 2000 В

ТУ 
16.505.381-

77
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5-50 т, висота підйомó вантажó — 40 м, продóêтивність
20-30 циêлів /ãодинó. Див. êар’єрний транспорт êомбінов-
аний, внóтрішньоêар’єрний транспорт.
КАВЕРНА,  -и, ж. * р. êаверна, а. cavern, cavity, cave, vug,
crevice; н. Kaverne f, Höhle f, Hohlraum m, Auskesselung f (in
der Geologie f)  —  в ãеолоãії — порожнина в ãірсьêих поро-
дах, що виниêає здебільшоãо внаслідоê вилóãовóвання во-
дою розчинних частиноê (êарст) або застиãання лави, на-
сиченої ãазовими êомпонентами.
КАВЕРНОЗНІСТЬ,  -ості, ж. (від êаверна) * р. êаверноз-
ность; а. cavernosity; н. Kavernosität f  — наявність ó ãірсьêій
породі порожнин (êаверн) різної форми.
КАВЕРНОЗНІСТЬ ЗАГАЛЬНА,  -ості, -ої, ж. * р. общая
êавернозность; а. general cavernosity; н. allgemeine Kavernosi-
tät f  — наявність ó ãірсьêій породі êаверн, яê ізольованих
одна від одної, таê і з’єднаних вóзьêими êаналами.
КАВЕРНОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. êавернометрия; а. borehole
gauging; well caliper logging, well caliper survey; н. Kalibermes-
sung f, Kavernometrie f  — метод ãеофізичноãо дослідження
свердловин, оснований на вимірюванні поперечноãо
розмірó свердловини для оцінêи її об’ємó при цементó-
ванні, виявлення змін перерізó стовбóра і т. п. У заãально-
мó випадêó переріз свердловини не є êрóãлим, томó при êа-
вернометрії за йоãо поперечний розмір (óмовний діаметр)
береться діаметр êола, площа яêоãо дорівнює площі пере-
тинó свердловини площиною, перпендиêóлярною до її осі.
К. проводять за допомоãою êаверномірів, яêі опóсêають ó
свердловинó на êаротажномó êабелі. Різновидом К. є про-
філометрія, яêа здійснюється профілометрами. Ці прила-
ди, на відмінó від êаверномірів, забезпечені двома або
деêільêома незалежними один від одноãо пристроями, яêі
дають змоãó вимірювати відповідно дві або деêільêа хорд
перетинó свердловини, що дає можливість оцінити не
тільêи розміри перерізó, але й особливості йоãо форми
(напр., наявність жолобів).
КАВЕРНОМІР,  -а, ч. * р. êаверномер, а. caliper, downhole
gage, н. Kavernenmessgerät n, Lehre f, Kalibermessgerät n,
Kalibersonde f, Kalibermesser m  — прилад для вимірювання
поперечноãо розмірó свердловини. К. сêладається з сверд-
ловинноãо приладó, що спóсêається в свердловинó на êаро-
тажномó êабелі, і наземної апаратóри. Діапазон вимірюва-
ння К., що виêористовóються при бóрінні нафтових і ãазо-
вих свердловин, 100-760 мм, термобаростійêість 150 °С, 100
МПа, для ãеолоãорозвідóвальних свердловин — відповідно
70-350 мм, 80 °С, 24 МПа.
КАВІТАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р. êавитаци-
онная стойêость; а. cavitation stability; н. Kavitationsstabilität
f, Kavitationswiderstandsfähigkeit f  — властивість матеріалó,
що êонтаêтóє з потоêом рідини, протистояти рóйнóванню
під дією ãідравлічних міêроóдарів ó резóльтаті êавітації
внаслідоê зміни ãідродинамічних óмов ó потоці. Мірою
êавітаційної стійêості є втрата маси або об’ємó матеріалó
за одиницю часó.
КАВIТАЦIЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА,  -ої, -и,
-а, ж. * р. êавитационная хараêтеристиêа насоса, а. pump
cavitation characteristic, н. Kavitationscharakteristik f einer
Pumpe f  — залежнiсть напорó H і потóжностi N при сталiй
подачi та числi обертiв вiд ваêóóмметричної висоти
всмоêтóвання Hваê ваêóóмó ó всмоêтóвальномó патрóбêó
насоса, виражена ó метрах стовпа рiдини, яêó переêачóють
(напр., м.вод.ст.). Початоê падiння êривих напорó та по-
тóжностi визначає êритичне значення ваêóóмметричної
висоти всмоêтóвання.

КАВІТАЦІЙНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ШВИДКОХІДНОСТІ,
С,  -оãо, -а, -…, ч. * р. êавитационный êоэффициент быст-
роходности С, а. cavitation specific speed C, н. Kavitations-
schnelllaufkoeffizient m  — êритерій подібності, яêий
хараêтеризóє всмоêтóвальнó здатність відцентрових насо-
сів і визначається залежністю:

де n — êільêість обертів, 1/хв; Qopt — оптимальна витрата,
м3/с; ∆hêр — êритичний êавітаційний запас напорó, нижче
значини яêоãо виниêає êавітація, м.
КАВІТАЦІЯ,  -ії, ж. * (від лат. Cavitas  — пóстота) р. êави-
тация, а. cavitation, н. Blasenbildung f, Hohlsog m, Kavitation
f, Hohlraumbildung f  —
óтворення всередині
рідини порожнин, за-
повнених ãазом, па-
ром або їх сóмішшю
(êавітаційних бóльба-
шоê), тобто порóшен-
ня сóцільності рідини.
Виниêає в резóльтаті
місцевоãо зниження
тисêó в рідині до певноãо êричноãо значення рêр (в реаль-
ній рідині значення рêр близьêе до тисêó насиченої пари
цієї рідини при даній т-рі), що може відбóватися або при
збільшенні швидêості рідини (ãідродинамічна К.), або
при проходженні аêóстичної хвилі велиêої інтенсивності
під час півперіодó розрідження (аêóстична К.). Кавітац-
ійна бóльбашêа, рóхаючись з потоêом рідини в область з
більш висоêим тисêом, дезинтеґрóє, створюючи óдарнó
хвилю (імпóльс адеêватний ãідравлічномó óдарó). Це
виêлиêає вібрацію, рóйнóвання поверхні робочих орãанів
машин, зменшення ê.ê.д. і, таêим чином, зменшення
ефеêтивності роботи насосів, тóрбін тощо. К. в насосах
вiдбóвається при падiннi тисêó на входi в насос. В лопате-
вих насосах К. сóпроводжóється зменшенням подачi, на-
порó, потóжностi i ê.ê.д. внаслiдоê тоãо, що частина по-
рожнини робочоãо êолеса заповнюється парою.
КАВКАЗ,  -ó, ч.  — ãірсьêа êраїна, розташована між Чор-
ним, Азовсьêим та  Каспійсьêим м. Площа 440 тис.êм2. У
межах К. виділяють: Передêавêаззя, Велиêий Кавêаз,
Малий Кавêаз, Заêавêазьêе і Вірменсьêе наãір’я.  Найви-
ща вершина К. — ã. Ельбрóс, 5642 м. На тер. К. виявлені
числ. родов. ãорючих, металіч. і неметаліч. ê.ê., а таêож
мінеральних, термальних і прісних вод. Зоêрема виявлені
родов.: нафти і ãазó, êам’яноãо і бóроãо вóãілля (Тêвар-
чельсьêе та Тêібóлі-Шаорсьêе), залізних (Дашêесансьêе,
Раздансьêе, Абовянсьêе та Малêінсьêе) і марãанцевих рóд
(Чіатóрсьêе), рóд êольорових металів (вольфрамó, молібд-
енó, êобальтó, міді, свинцю, цинêó, ртóті), нерóдної сиро-
вини (бентоніт, флоридин, барит), природних бóдівел-
ьних матеріалів (ґранітів, монцонітів, ãабро, мармóрів, вóл-
êанічних і фельзитових тóфів, базальтів і андезитів, вап-
няêів і травертинів).
Серед п’ятитисячниêів Боêовоãо хребта Кавêазó виділяється

ãора Ельбрóс – найвища точêа Кавêазó, розташована на межі
Європи та Азії. Ельбрóс — молодий вóлêан, яêий має êонічнó
формó з діаметром основи 18 êм. Йоãо відносна висота сяãає 2500
м. Вóлêанічний масив має дві вершини: західнó (5642 м) та східнó
(5621 м) з сідловиною на висоті 5322 м. На східній вершині є
êратерна воронêа діаметром бл. 200 м і ãлибиною до 80 м. Діаметр
êратера західної вершини бл. 500-600 м, йоãо ãлибина 200-300 м.

C 5,62n 
Qopt

1 2⁄

∆hêр( )3 4⁄
-------------------------,=

Рис. Кавітація в трóбці з місцевим 
звóженням.
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Ельбрóс – один з найбільших центрів сóчасноãо зледеніння.
Обидві йоãо вершини вêриті сóцільним фірновим поêривом, від
яêоãо в різні боêи розходяться 23 льодовиêи. Заãальна площа
вічних сніãів та льодовиêів на Ельбрóсі досяãає 144,5 êм2.
Найбільш відомі льодовиêи — Велиêий та Малий Азаó, Терсêол.
До висоти 4000-4300 м схили Ельбрóсó полоãі, але вище їх
êрóтизна збільшóється до 50-60°. В р-ні Ельбрóсó знаходяться
численні джерела мінеральних вод, зоêрема нарзанó. 
КАДАСТР,  -ó, ч. * р. êадастр, а. cadastre, н. Kataster m,n,
Grundbuch n, Flurbuch n  — систематизований звід (реєстр)
відомостей про певні об’єêти (земельні К., водні К.), що
сêладається ó встановленомó порядêó і підляãає періоди-
чномó оновленню. Розрізняють К.: родов. ê.ê., земельно-
ãо, водноãо, лісовоãо ãосп-ва тощо. Держ. К. родов. ê.ê.
містить відомості по êожномó родов., тóт дається хараêте-
ристиêа êільêості і яêості запасів основних і спільно за-
леãлих ê.ê., ãірничотехн., ãідроãеол. та ін. óмови розробêи
родов. і йоãо ãеол.-еêономічна оцінêа, а таêож відомості
по êожномó виявó ê.ê. Дані державноãо К. родов. ê.ê слó-
жать основою для планóвання ãеол. робіт, êомплеêсноãо
виêористання родов. ê.ê.
КАДМІЙ,  -ю, ч. * р. êадмий, а. cadmium, н. Kadmium n  —
хімічний елемент. Символ: Cd, ат. н. 48; ат. м. 112,41.
Сріблясто-білий метал. Гóстина 8,65, т-ра плавлення
321,1 оС, т-ра êипіння — 766,5  оС. Кларê К. — 1,35 10-35%.
Реаґóє з êислотами. Розчинні сполóêи отрóйні. Утворює
рідêісні мінерали: ґриноêіт CdS (77,7% Сd), отавіт CdCO3,
êадмоселіт CdSe, монтепоніт CdО (87,5% Cd). Входить ó
виãляді ізоморфної домішêи до мінералів цинêó, особливо
до сфалеритó. Домішêа Cd (тисячні частêи %) є в ãідроте-
рмальних рóдах, де він присóтній ó сфалериті, ґаленіті та
ін., ã.ч. сóльфідних мінералах. Підвищений вміст К. до
1,5% хараêтерний для малозалізистих сфалеритів. Джере-
лом К. є оêиснені рóди êолчеданно-поліметалічних і пол-
іметалічних родовищ. К. отримóють або розчиненням
побічних продóêтів переробêи цинêових, свинцево-цин-
êових і мідно-цинêових рóд ó сірчаній ê-ті з подальшим
осадженням елемента цинêовим пилом, або виділяють
елеêтролізом. Застосовóють ó ядерній техніці, для виãо-
товлення леãêоплавêих сплавів, ó лóжних аêóмóляторах
тощо. Світове виробництво êадмію на початêó ХХІ ст.
сêладає бл. 20 млн т. З них êраїни Азії дають 45%,
Америêи – 25%, Європи – 27%.

КАДМОСЕЛІТ,  -ó, ч. * р. êадмоселит, а. cadmoselite, н.
Kadmoselit m  — мінерал, селенід êадмію CdSe. Сêлад в %:
Cd — 58,74; Se — 41,26. Синãонія ãеêсаãональна. Вид
диãеêсаãонально-дипірамідальний. Кристали пірамідаль-
ні, аналоãічні êристалам вюрцитó, êсеноморфні зерна.
Спайність досêонала. Гóстина 5,816. Тв. бл. 4,0. Дóже
êрихêий. Колір чорний. Риса чорна. Блисê смолистий. Не-
прозорий. Зóстрічається з феросилітом, êлаóсталітом, са-
мородним селеном, сфалеритом і піритом ó пісêовиêах
Центр. Азії (Тóва). Рідêісний. 
КАДОМСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р. êа-
домсêая сêладчатость, а. Сadomian folding, н. kadomische
Faltung f  — остання із доêембрійсьêих епох сêладчастос-
тей, яêó виділяють за західноєвропейсьêою системою.
Відповідає байêальсьêій сêладчастості. 
КАЄКСИТ,  -ó, ч. * р. êайеêсит, а. cayeuxite, н. Kayeuxit m 
— піритові êонêреції, яêі містять арсен, стибій, ґерманій,
молібден, ніêель та ін., з шипотсьêих верств Уêраїнсьêих
Карпат.
КАЗАНСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. êазансêий ярóс, а.
Kazanian, н. Kazanien n  — дрóãий знизó ярóс верхньоãо від-
ділó пермсьêої системи. Від назви м.Казань, Росія.
КАЗАХСЬКИЙ ДРІБНОСОПОЧНИК (САРИАРКА,
ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСЬКИЙ ДРІБНОСОПО-
ЧНИК),  -оãо, -а, ч. (-и, ж., -…-оãо, -а, ч.)  — знаходиться
ó Казахстані. Довжина з заходó на схід близьêо 1200 êм,
ширина до 950 êм. У західній частині рельєф вирівняний;
виділяються ãірсьêий масив Улóтаó (1133 м) і Коêчетавсь-
êе óзвишшя (947 м. ã. Синюха). Східна частина має більш
розчленований рельєф; ó центрі — Карêаралінсьêі ãори
(до 1403 м), низьêоãір’я Кизилтас з масивом Аêсоран
(1566 м) і хребет Чінãізтаó (1469 м). Територія К.д. входить
до сêладó Урало-Монãольсьêоãо ãеосинêлінальноãо поясó.
Основні стрóêтóри належать до êаледонсьêої (на заході) і
ãерцинсьêої (на сході) сêладчастості.  Внаслідоê процесів
вивітрювання і денóдації древня ãірсьêа êраїна набóла сó-
часноãо станó, яêих поєднóє низьêоãір’я, дрібносопочниê
і рівнинні території.  Сêладений заãалом метаморфічними,
інтрóзивними і ефóзивними породами, з яêими пов’язані ро-
довища численних рóд ê.ê.: залізних (Атасó, Каражал,
Карсаêпай), мідних (Джезêазãан, Бозшаêоль, Коóнрад),
марãанцевих (Атасó), поліметалів (Караãайли), золота
(Майêаін), вóãілля (Караãандинсьêий та Еêібастóзьêий
вóãільні басейни). Через К.д. проходить вододіл р. Іртиш і
області внóтрішньоãо стоêó Середньої Азії. Найбільші рі-
чêи: Ішим, Нóра, Сарисó. Баãато озер, найбільше — Тен-
ãіз.
КАЗОЛІТ,  -ó, ч. * р. êазолит, а. kasolite, н. Kasolit m  —
мінерал, водний óранілсиліêат свинцю острівної бóдови.
Формóла: Pb(UO2)SiO4ЮH2O. Містить (%): PbО — 38%;
UO3 — 48,7; SiO2 — 10,23; H2O — 3,07. Вперше знайдений ó
Казоло (Конãо). Синãонія моноêлінна. Дрібні призматичні
êристали. Тв. 4,0-5,5. Гóстина 6,0-6,46. Блисê смолянис-
тий до масноãо. Колір жовтий до êоричневоãо. Риса жовта.
Продóêт оêиснення óранінітó. Зóстрічається в óрановомó
родовищі Шінêолобве (Кананãа, Конãо) разом з êюритом,
óранінітом та ін. мінералами óранó.
КАЇНІТ,  -ó, ч. * р. êаинит, а. kainite, н. Kainit m  — мінерал
êласó сóльфатів. Сêлад KMg[SO4]Cl·3H2O. Містить (%):
K2О — 15,7; MgО — 16,19; SO3 — 32,16; Cl — 14,24; H2O —
21,71. Синãонія моноêлінна. Гóстина 2,13. Тв. 2-3,5. Жов-
тóвато- або сірóвато-білоãо êольорó. Блисê сêляний. Злом
рівний або сêалêовий. Крихêий. На смаê солоний і ãі-
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рêий. Входить до сêладó êалійних солей. Утворюється в
евапоритах морсьêоãо ãенезисó в асоціації з астраханітом,
тенардитом, епсомітом, ґалітом і ін. Родовища — Калóсь-
êе в Уêраїні, Штрасфóрт ó Німеччині тощо. Рóда êалію і
маãнію.
КАЙЛО,  -а, с. * р. êайло, а. pick, axe pick; н. Hacke f, Haue f,
Picke f, Spitzhacke f, Letlenhaue f, Schrämhaue f, Keilhaue f  —
рóчний ãірничий інстрóмент, виãнóтий і заãострений з од-
ноãо або двох êінців металевий молотоê на довãомó де-
рев’яномó держаêові для відêолювання шматêів ламêих
порід від масивó. Застосовóється з ãлибоêої старовини спо-
чатêó з оленячих роãів, пізніше з бронзи і сплавів заліза.
Відомі К. одно-, двоêінцеві та з вставним лезом. Сліди від
êайлоподібних знарядь знаходять на стінêах ãірничих ви-
робоê êам’яної доби (в Уêраїні, напр., на стінêах êремні-
йдобóвних штолень і шахт на Донбасі та на Правобережжі
в районі Білої Гори). Див. ãірнича справа.
КАЙЛОВИЩЕ, -а, с. — держаê êайла.
КАЙЛУВАТИ — відбивати êайлом.
КАЙНОЗОЙСЬКА ЕРАТЕМА (ЕРА), КАЙНОЗОЙ,  -ої,
-и (-и), ж., -ю, ч. * р. êайнозойсêая эратема (эра), êайно-
зой; а. Cainozoic, Сеnоzoic, Kainozoic; н. Kainozoikum n, käno-
lithisches Arathem n, Erdneuzeit  f  — найновіша ера в ãеолоã-
ічній історії Землі. Настала близьêо 70 млн роêів томó,
триває й досі. Кайнозойсьêó ерó поділяють на три періоди:
палеоãеновий, неоãеновий і антропоãеновий (четвертинний).
У середині палеоãенó відбóлися значні трансãресії моря,
пізніше — інтенсивне ãороóтворення. У êайнозої сформó-
вались ó сóчасних обрисах материêи й оêеани. Ороã-
рафічні зміни зóмовили зміни êліматó і ландшафтів. На
початêó антропоãенó внаслідоê похолодання значноãо
розвитêó набóло материêове зледеніння. Серед рослин
бóли поширені поêритонасінні, з’явились злаêові. На-
приêінці мезозою вимерли ãіãантсьêі рептилії, динозаври,
іхтіозаври та ін. У палеоãенових морях переважали молюс-
êи, êостисті риби й аêóли, з’явились êити, на сóходолі —
ссавці, постóпово розвинóлись хоботні, ведмедеві, люди-
ноподібні мавпи, ãризóни, êомахи та ін. На початêó ант-
ропоãенó з явилась первісна людина. З êайнозойсьêими
відêладами в Уêраїні пов’язані родов. нафти і ãазó (Пере-
дêарпатсьêа нафтоãазоносна область), бóроãо вóãілля (Дні-
провсьêий бóровóãільний басейн), марãанцевих рóд (Ніêопол-
ьсьêий марãанцевий басейн), êам’яних та êалійних солей (Пе-
редêарпатсьêий соленосний басейн). Породи êайнозою ви-
êористовóють яê мінер. сировинó. 
Корисні êопалини. До êайнозойсьêих відêладів приóро-

чено бл. 25% всіх відомих запасів нафти і ãазó, зоêрема
Передêарпатсьêої нафтоãазоносної області, бл. 15% запа-
сів вóãілля (ã.ч. бóроãо). Осадові товщі êайнозою містять
велиêі поêлади оолітових залізних рóд (Керченсьêий заліз-
орóдний бас.), марãанцевих рóд (Чіатóрсьêе родов., Ніêопол-
ьсьêий марãанцеворóдний бас.), êам’яних і êалійних солей в
Уêраїні (Приêарпатсьêий êалієносний бас.), Італії (Сици-
лія), Франції (Ельзас), Рóмóнії, Ірані, Ізраїлі, Йорданії та
ін. êраїнах. З êайнозойсьêими товщами пов’язані велиêі
запаси боêситів, фосфоритів, діатомітів, різноманітних
нерóдних бóд. матеріалів.
КАЙНОТИПНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн. * р.
êайнотипные ãорные породы, а. cenotypal rocks,  kainotype
rocks; н. kainotype Gesteine n pl  — незмінені чи частêово
змінені вторинними процесами ефóзивні та інтрóзивні
маãматичні ãірсьêі породи незалежно від їх віêó.
КАЛАБРІЙСЬКИЙ ЯРУС (ШАР),  -оãо, -ó (-ó), ч. * р. êа-

лабрийсêий ярóс (слой), а. Calabrian, н. Kalabrien n  — стра-
тиãрафічний підрозділ нижньоãо плейстоценó, представ-
лений морсьêими відêладами, розповсюдженими в Ка-
лабрії, на Сицилії та ін. р-нах Півд. Італії. К.я. незãідно
заляãає на плезансьêомó ярóсі. Є морсьêим аналоãом се-
редньої і верхньої частини віллафранêсьêоãо ярóсó.
КАЛАВЕРИТ,  -ó, ч. * р. êалаверит, а. calaverite; н. Kalave-
rit m  — мінерал êласó телóридів, дителóрид золота êоор-
динаційної бóдови AuTe2. Містить (%): Au — 43,59; Te —
56,41.  Входить до сêладó золотих рóд. Блисê металічний.
Гóстина 9,3. Тв. 3,5-5. Зóстрічається рідêо. Містить ізомо-
рфнó домішêó Ag до 0,8%. Синãонія моноêлінна. Колір від
латóнно-жовтоãо до сріблясто-білоãо. Риса жовтóвата до
зелено-сірої. Блисê металічний. Дóже êрихêий. Злом не-
рівний, напівраêовистий. Непрозорий. Здатний відбив-
ати промені (52-56%). Утворюється в ãідротермальних зо-
лоторóдних родовищах. Встановлений ó êолчеданних і зо-
лото-пірит-телóридних метасоматичних поêладах (родов.
Калãóрлі, Австралія). К. — важêозбаãачóваний мінерал.
Найбільш раціон. метод вилóчення — пряме ціанóвання, пі-
сля яêоãо К. може дозбаãачóватися флотацією. Назва дана
за місцем першої знахідêи на родов. Станіслаóс ó оêрóзі
Калаверас (шт. Каліфорнія, США).
КАЛАМІН,  -ó, ч. * р. êаламин, а. calamine, н. Kieselzink(erz)
n, Kieselgalmei m, gemeiner Galmei m  — мінерал, основний
водний силіêат цинêó острівної бóдови. Формóла:
Zn4[(OH)2Si2 O7]·H2O. Містить (%): ZnО — 67,5; SiО2 —
25,0; H2O — 7,5. Синãонія ромбічна. Кристали таблитчасті,
призматичні, безбарвні. Утворюють сосêо- і ãроноподібні
сталаêтити, рідше — сóцільні та зернисті аґреґати. Гóс-
тина 3,45. Тв. 4,5-5,0. Форми виділення — щільні маси
білоãо, сіроãо, жовтоãо, бóроãо  та зеленоãо і ãолóбоãо êо-
льорó. При наãріванні верхній і нижній êінці êристалó за-
ряджаються різнойменними елеêтричними зарядами. Ти-
повий мінерал зони оêиснення свинцево-цинêових родо-
вищ. Див. ãеміморфіт.
КАЛАМУТНІ ПОТОКИ,  -их, -ів, мн.  — Див. мóлисті по-
тоêи.
КАЛЕДОНІТ,  -ó, ч. * р. êаледонит, а. caledonite, н. Kaledo-
nit m  — мінерал, основний êарбонат-сóльфат свинцю і міді
острівної бóдови — Pb5Cu2[(OH)6CO3(SO4)3]. Містить (%):
PbО — 69,17; CuО — 9,86; CO2 — 2,73; SO3 — 14,89; Н2О —
3,35. Синãонія ромбічна. Ромбо-дипірамідальний вид.
Форма виділення — дрібні êристали, êірочêи, щільні
аґреґати. Гóстина 5,76. Тв. 3. Колір ãóсто-зелений до си-
нюватоãо. Риса зеленóвато-біла. Блисê смолистий. Злом
раêовистий. Крихêий. Напівпрозорий. Поширений мін-
ерал зони оêиснення мідно-свинцевих родовищ.
КАЛЕДОНІДИ,  -ів, мн. * р. êаледониды, а. Caledonides, н.
Kaledoniden pl  — області розвитêó êаледонсьêої
сêладчастості. 
КАЛЕДОНСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р.
êаледонсêая сêладчатость, а. Caledonian folds; Сaledonian
folding;  н. kaledonische Faltung f  — ера теêтоãенезó, яêа
протіêала в ордовицьêомó та силóрійсьêомó періодах, вияви-
лася в сóêóпності ãеол. процесів деформації земної êори
(інтенсивній сêладчастості, ãоротворення і ґранітоїдноãо
маãматизмó) в палеозої (500-400 млн роêів). Внаслідоê
К.с. на місці ãеосинêліналей на Британсьêих о-вах, Сêан-
динавсьêомó п-ові, Півн. Аппалачах, Алтаї, Саянах,
ãірсьêих масивах Тянь-Шаню, зах. част. Казахстанó та ін.
сформóвалися êаледонсьêі ãірсьêі спорóди (êаледоніди).
Уперше термін  К.с. бóв введений франц. ãеолоãом М.
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Бертраном в 1887 р. Істотнó роль К.с. відіãрала в розвитêó
Кордильєр, особливо Півд. Америêи. З êаледонсьêим теê-
тоãенезом пов’язані родов. рóд заліза, титанó, золота і
частêово молібденó, азбестó, тальêó, маãнезитó, хромó,
платини, титаномаãнетитів, ніêелю і самородної міді. На
тер. Уêраїни К.с. найаêтивніше проявилася в межах За-
хідно-Європейсьêої платформи (Коханівсьêа і Рава-Рóсьêа
зона), сêладчастих Карпат і на прилеãломó до них êраї
Східно-Європейсьêої платформи (Дністровсьêий проãин,
Львівсьêий палеозойсьêий проãин, Придобрóджинсьêий про-
ãин).
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА ГІРНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВА,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. êалендарный план
строительства ãорноãо предприятия, а. mine construction
schedule; н. Terminbauplan m des Bergbaubetriebes m  — доêó-
мент, що встановлює доцільнó та технолоãічно обґрóнто-
ванó послідовність, строêи виêонання робіт по бóдівни-
цтвó підприємства. К.п.б.ã.п. розробляється проеêтною, а
деталізóється ãенеральною підрядною орãанізацією. У
пооб’єêтних К.п.б.ã.п. встановлюється тривалість бóд-ва
об’єêтів пóсêовоãо êомплеêсó, черãовість і взаємна óв’яз-
êа бóд. і монтажних робіт, методи виêонання робіт, захо-
ди підãотовчоãо періодó, ãрафіê надходження на об’єêт
êонстрóêцій, матеріалів і обладнання, потреба в матеріал-
ьних і енерãетичних ресóрсах, бóд. машинах, трансп. засо-
бах і порядоê їх виêористання, потреба в робітниêах, за-
ходи щодо êонтролю яêості бóдівельно-монтажних робіт.
У залежності від сêладності об’єêтів і прийнятої орãаніз-
ації робіт при сêладанні К.п.б.ã.п. виêористовóють методи
сітêовоãо планóвання, лінійні ãрафіêи, циêлоãрами тощо.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ
РОБІТ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. êалендарный план марêшейдерс-
êих работ, а. surveying schedule, н. Terminplan m der Mark-
scheidearbeiten f pl  — план розвитêó марêшейдерсьêих
робіт ó просторі і часі, що представляється ó виãляді спе-
ціальноãо ãрафіêа, на яêомó вêазóються види марêшей-
дерсьêих робіт в оêремих ãірничих виробêах, на поверхні, а
таêож час і тривалість їхньоãо виêонання.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ
РОБІТ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. êалендарный план развития ãор-
ных работ, а. mining development schedule, н. Terminplan m
der Entwicklung f der Bergarbeiten f pl  — план розвитêó ãірн-
ичих робіт ó просторі та часі, представлений ãрафічно в
проеêції на ãоризонтальнó або вертиêальнó площинó.
Графічне зображення планів розвитêó робіт доповнюєть-
ся таблицями з вêазаними на них місяцевими (êварталь-
ними чи річними) обсяãами робіт, лінією очисних робіт та
ін.
КАЛЕНДАРНИЙ ЧАС ДІЮЧОГО ФОНДУ СВЕРДЛО-
ВИН,  -оãо, -ó, -…, ч. * р. êалендарное время действóющеãо
фонда сêважин; а. calendar time of producing well stock; н.
Kalenderzeit f des wirkenden Bestandes von Bohrungen f pl  —
заãальний час еêсплóатації і простоїв óсіх свердловин, яêі
перебóвали протяãом звітноãо періодó в діючомó фонді.
Календарний час діючоãо фондó свердловин підрозділяє-
ться в обліêó на чотири основні розділи: час еêсплóатації,
ремонтні роботи, ліêвідація аварій, простої. Час еêсплóа-
тації вêлючає в себе час роботи з безпосередньоãо видобó-
вання зі свердловин нафти (рідини) чи ãазó і час наêопи-
чення рідини чи ãазó при роботі свердловини в режимі пері-
одичної еêсплóатації. Час ремонтних робіт діючоãо фондó
свердловин вêлючає в себе час проведення óсіх видів ре-
монтно-ізоляційних робіт ó свердловинах, операцій по дія-

нню на привибійнó зонó, ремонтó і заміні наземноãо і підзе-
мноãо еêсплóатаційноãо обладнання (виêлючаючи робо-
ти по óсóненню аварій і наслідêів стихійних лих); дослі-
дних і еêспериментальних робіт; освоєння свердловин пі-
сля здійснення названих робіт. Простої і аварії, яêі відб-
óлися під час проведення ремонтних робіт, óраховóються
ó відповідних розділах балансó êалендарноãо часó діючоãо
фондó свердловин. Простої свердловин ó зв’язêó з ремон-
том та зóпинêою об’єêтів збирання, підãотовлення, збер-
іãання і транспортóвання нафти і ãазó під час ремонтó не
вêлючаються і враховóються в балансі êалендарноãо часó
ó розділі “Простої”. У розділі “Роботи з ліêвідації аварій”
óраховóється час на проведення робіт по ліêвідації аварій з
наземним і підземним обладнанням свердловин; по ліêві-
дації на свердловинах наслідêів стихійних лих; по освоєн-
ню свердловин після виêонання названих робіт. Простої,
що відбóлися під час проведення названих робіт по ліêві-
дації аварії, óраховóються в балансі êалендарноãо часó, ó
розділі “Простої”. Простої свердловин ó зв’язêó з аваріями
на об’єêтах збирання, підãотовêи, зберіãання і транспор-
тóвання нафти і ãазó в час робіт по ліêвідації аварій не
вêлючаються. Баланс К.ч.д.ф.с. ведеться систематично
(щоденно) по êожній свердловині на основі даних пер-
винноãо обліêó і сêладається оêремо по êожномó способó
еêсплóатації і êатеãорії свердловин. Календарний час діюч-
оãо фондó свердловин óраховóється з моментó (дата і час)
óведення її в еêсплóатацію до вибóвання її з діючоãо фон-
дó в недіючий чи за межі еêсплóатаційноãо фондó (ó êон-
сервацію, наãнітальні, êонтрольні та ін.). Яêщо ж ó сверд-
ловині одночасно еêсплóатóються два або більше об’єêтів
(одночасно-роздільна еêсплóатація), то êалендарний час
діючоãо фондó óраховóється не по об’єêтах, а в ціломó по
свердловині, тобто за êожнó добó нараховóється 24 свердло-
вино-ãодини êалендарноãо часó. Яêщо один об’єêт ó свер-
дловині еêсплóатóється на нафтó, а дрóãий — на ãаз чи для
наãнітання в пласт води, ãазó та з іншою метою, по об’єê-
тó, яêий еêсплóатóється на нафтó, êалендарний час óрахо-
вóється яê по одній нафтовій свердловині.
КАЛІ,  не відм. с. * р. êали, а. сaustic potash, н. Kali n, ätzen-
des Kali n  — ãідрат оêсидó êалію (формóла КОН), сильний
лóã, ãіãросêопічна, тверда речовина, що роз’їдає більшість
матеріалів, яêі стиêаються з нею. Безбарвні êристали
(технічний продóêт — біла непрозора маса). Застосовóють
ó виробництві рідêоãо мила, яê абсорбент, реаґент-реãó-
лятор рН сóспензій ó технолоãічних процесах тощо. Інша
назва — ê а л і  ї д ê е.
КАЛІБОРИТ,  -ó, ч. * р. êалиборит, а. kaliborite, н. Kaliborit
m  — важливий мінерал борó. Формóла: KMg2 [B11O19]·9H2O.
Містить (%): K2О — 7,0; MgО — 12,0;  B2O3 — 57,0; H2O —
24,0. Синãонія моноêлінна. Гóстина 2,128. Тв. 4,0-5,5. Др-
ібні êристали, часто зростêи, іноді масивні аґреґати. Без-
барвний до білоãо, таêож червонóвато-êоричневий. Про-
зорий. Зóстрічається в соляних родовищах яê первинний
мінерал з ãалітом і анãідритом.  Важливий мінерал борó.
КАЛІБР,  -ó, ч. * р. êалибр; а. (check) gauge; н. Kaliber n,
Kalibermaß n, Lehre f  — засіб êонтролю, яêий відтворює
ãеометричні параметри елементів виробó, яêі визначають-
ся заданими ãраничними лінійними чи êóтовими розмір-
ами і êонтаêтóють з елементами виробó по поверхнях,
лініях чи точêах. К. є безшêальним засобом вимірювання.
К. можна означити яê мірó, призначенó для порівняння з
нею розмірів, форми і розташóвання поверхонь деталей
виробів з метою визначення їх придатності.
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КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ,  -…, с. * р.
êалибровêа средства измерений; а. instrument calibration; н.
Kalibrieren n des Messgerätes n  — сóêóпність операцій, що
виêонóються з метою визначення метролоãічних хараêте-
ристиê та придатності засобó вимірювальної техніêи до
застосóвання в певних óмовах. ДСТУ 2681-94.
КАЛІБРУВАННЯ КАМЕНІВ,  -…, с. * р. êалибровêа êам-
ней, а. stone sizing, н. Kalibrieren n der Steine m pl  — механі-
чна обробêа êам’яних заãотовоê для надання їм заданих
розмірів. Розрізняють К.ê. блоêів та плит. Обробêа  б л о ê
і в  стіновоãо êаменю (вапняêó, тóфó) здійснюється зви-
чайно на êар’єрах з допомоãою спеціальних аґреґатів.
Калібрóвання плит облицювальноãо êаменю здійснюється на
êаменеобробних з-дах, звичайно на шліфóвально-полі-
-рóвальних êонвеєрних верстатах алмазними êолами або
тарілчастими фрезами. Див. êаменеобробêа.
КАЛІБРУВАННЯ РЕЗЕРВУАРІВ,  -…, с. (від êалібр і
франц. réservoir, від лат. reservo  — зберіãаю) * р. êалибров-
êа резервóаров; а. tank calibration; н. Behälterkalibrieren n  —
встановлення залежності висоти наливó рідини від зайня-
тоãо об’ємó; резóльтати К.р. оформляють ó виãляді êалібр-
óвальної таблиці.
КАЛІЙ,  -ю, ч. * р. êалий, а. Potassium, potash; н. Kalium n 
— хімічний елемент, належить до ãрóпи лóжних металів,
символ К, ат. н. 19; ат. м. 39, 098. М’яêий сріблясто-білий
метал. Хімічно дóже аêтивний, сильний відновниê, на
повітрі леãêо оêиснюється. Відêритий анãлійсьêим хі-
міêом Г. Деві в 1807. Гóстина 8,629. Т-ра плавлення 63,55
°С, т-ра êипіння 760 °С. Тв. за Брінеллем 400 êПа. Метал
К. леãêо ріжеться ножем. К. — один з найбільш поши-
рених петроãенних елементів земної êори — 2,5% (за ма-
сою). Найважливіші мінерали: сильвін, êарналіт, êаїніт,
ланãбейніт. Вміст К. в óльтраосновних ã.п. 0,03%, в ос-
новних 0,83%, середніх 2,3%, в êислих 3,34%. Маêси-
мальні êонцентрації К. (до 7%) виявлені в лóжних породах
аãпаїтовоãо рядó. Гол. êалійні мінерали в цих породах
лóжні польові шпати, слюда, нефелін, лейцит. При випаро-
вóванні мор. води в осад випадають таêі мінерали К.:
сильвініт, êарналіт, êаїніт, поліãаліт. Внаслідоê інтенси-
вноãо випаровóвання мор. води в минóлі ãеол. епохи,
особливо в пермсьêий період, бóли óтворені велиêі родов.
êалійних солей. Сполóêи К. застосовóють ó сільсьêомó ãос-
подарстві яê добрива, для виãотовлення сêла, вибóхових
речовин, ó медицині, ядерній техніці тощо.
КАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р. êалий-
ная промышленность, а. potash industry, н. Kalibergbau m, Ka-
liindustrie f  — ãалóзь промисловості, що об’єднóє підпр-
иємства по видобóтêó êалійних солей та виробництвó êалі-
йних добрив. Початêом К.п. прийнято вважати серединó
ХІХ ст., êоли поблизó Штасфóрта (Німеччина) бóла вве-
дена в дію перша ф-êа по виробн. хлоридó êалію. У
20-30-х рр. ХХ ст. виробн. êалійних добрив почалося в
США, Італії, Іспанії і ін. êраїнах. В êінці ХХ ст. світова
К.п. має понад 60 êалійних підприємств. Бл. 90% êалі-
йних добрив виãотовляється в êраїнах СНД, Канаді,
ФРН, США і Франції. Виêористовóються êалійні добрива
ã.ч. в êраїнах Півн. Америêи, Зах. Європи, Австралії і
Японії, на яêі припадає бл. 90% їх споживання серед про-
мислово розвинених êраїн. Серед імпортерів виділяються
США, êраїни Зах. Європи і Японія та ãрóпа êраїн, що роз-
виваються. Найважливіші еêспортери êалійних добрив —
Канада, ФРН і США. В Уêраїні видобóвають êалійні солі
на Стебницьêомó та Калóш-Голинсьêомó родовищах.

КАЛІЙНА  СЕЛІТРА,  -ої, -и, ж. * р. êалиевая селитра а.
potash saltpetre, н. Kalisalpeter m  — мінерал, нітрат êалію ос-
трівної бóдови, ãрóпа араґонітó. Формóла: 4[KNO3].
Містить (%): K2О — 46,5; N2O5 –53,5. Яê правило, без дом-
ішоê. Синãонія ромбічна. Зóстрічається ó виãляді тонêих
êірочоê, дрібних ãолчастих êристалів, іноді — аґреґатів.
Тв. 2. Гóстина 2,11. Блисê сêляний. Прозорий. Колір
білий. Злом напівраêовистий до нерівноãо. Крихêий. Роз-
чиняється ó воді. При т-рі 339°С переходить ó триãональ-
нó ромбоедричнó модифіêацію. У природі óтворюється
внаслідоê розêладó орãанічних залишêів під дією нітрифі-
êóючих баêтерій. Мінерал розповсюджений в аридних об-
ластях разом з нартієвою селітрою, епсомітом, нітроêал-
ьцитом та ґіпсом в пóстелях на півночі Чилі, в Капсьêій
провінції (ПАР), в р-ні Кочабамба (Болівія), в ґрóнтах
Долини Смерті (шт. Каліфорнія, США) та ін.
КАЛІЙНІ СОЛІ,  -их, -ей, мн. * р. êалийные соли, а. potash
salts,  potassium salts; н. Kalisalze n pl  — ãрóпа ãенетично
пов’язаних леãêорозчинних ó воді êалієвих і êалієво-маã-
нієвих мінералів та порід, ó хім. сêладі яêих осн. роль відіã-
рають êатіони К+,  Мg2+ і анiони Сl-, SO42-. К.с. — важливі
ê.ê. У К.с. яê породоóтворюючий мінерал завжди присóт-
ній ãаліт, ó виãляді домішоê — анãідрит, ґіпс, êарбонати,
алюмосиліêати, іноді êізерит, бішофіт, тахіãідрит, левеїт
та ін. Разом з êам. сіллю К.с. óтворюють ã.п., що заляãають
ó виãляді пластів потóжністю від деê. см до десятêів м і
поширені на площах від деê. до тисяч êм2. У залежності
від вмістó SO42- в сêладі К.с. родов. можóть бóти сóльфат-
ні, хлоридні або змішані. За підрахóнêами, ãеол. запаси
К.с. сêладають бл. 0,01% сóми запасів êам. солі, яêа їх вм-
іщає. У ãеол. минóломó родов. і басейни К.с. виниêали ó
всі періоди (êрім ордовиêа) розвитêó Землі від пізньоãо до-
êембрію і êембрію до плейстоценó і ãолоценó вêлючно.
Калійні родов. і басейни виявлені в межах всіх êонти-
нентів, за винятêом Антарêтиди. Просторово вони розта-
шовані яê всередині êонтинентів, таê і на їх оêолицях. Ро-
довища К.с. розвивалися в пасивних та аêтивних частинах
êонтинентів. Типові представниêи солеродних басейнів
пасивних оêолиць — Прип’ятсьêо-Дніпровсьêо-Донець-
êий, Зах.-Портóãальсьêий, Верхньорейнсьêий; аêтивних
оêолиць — Передêарпатсьêий, Передóральсьêий, Пере-
дêавêазьêий. Заãальні світові запаси К.с. оцінюються в
100 млрд т К2О. Більше 95% К.с., що добóваються, виêо-
ристовóється  для  êалійних  добрив.
КАЛІФОРНІЙ,  -ю, ч. * р. êалифорний, а. californium, н.
Kalifornium n  — штóчно одержаний радіоаêтивний хім-
ічний елемент, символ Cf, ат.н. 98; належить до аêти-
ноїдів. Відомо 15 ізотопів, найбільш тривêий 251Cf (три-
валість напіврозпадó 900 роêів). Утворюється при опро-
міненні трансóранових елементів нейтронами в ядерних
реаêторах. Препарати К. — джерела нейтронів в аêтивіз-
аційномó аналізі. Від назви місця відêриття - штатó Кал-
іфорнія (США).
КАЛІЧЕ (КАЛІШЕ),  не відм. с. * р. êаличе, а. caliche, н.
Caliche f  — потóжні ãоризонти повторної аêóмóляції êар-
бонатó êальцію, приóрочені до поверхні êам’янистих
ґрóнтів ó посóшливих або напівпосóшливих р-нах, а та-
êож до пóстельних ґрóнтів. Яê правило, мають виãляд роз-
сипчастої борошнистої маси. Іноді термін “К." вживають
для позначення ãоризонтів аêóмóляції ін. солей напр.,
хлоридó і нітратó натрію, а таêож селітри, яêа заляãає ра-
зом з хлоридом натрію, сóльфатами і боратами. Виявлені в
пóстелях êраїн Півд. Америêи (Чилі, Болівія) і США.
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КАЛІШПАТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êалишпатизация, а.
kalifeldspatization, н. Kalispatisation f, Kalifeldspatization f  —
процес метасоматичноãо заміщення переважно плаãіоêл-
азó êаліїстим польовим шпатом.
КАЛОМЕЛЬ,  -і, ж. * р. êаломель, а. calomel, н. Kalomel n 
— мінерал, хлорид ртóті ланцюжêової бóдови. Формóла:
2[Hg2Cl2]. Містить (%): Hg — 84,98; Cl — 15,02. Синãонія
тетраãональна. Кристали таблитчасті, призматичні, піра-
мідальні, ізометричні, часто масивні зернисті аґреґати.
Гóстина 6,48-7,15. Тв. 1,5. Колір білий, жовтóвато-сірий до
попелясто-сіроãо, êоричневий, бóває безбарвною. Риса
блідо-жовта. Прозора. Пластична. Злом раêовистий.
Блисê алмазний. Вторинний мінерал. Утворюється при
зміні êіноварі, ртóтноãо срібла, амальґами, ртóтної бляêлої
рóди, селеновоãо метацинабаритó та ін. мінералів, яêі
містять ртóть. Зóстрічається разом з самородною ртóт-
тю, еãлестонітом, терлінãóаїтом і монтроїдитом.
КАЛОРИМЕТР,  -а, ч. * р. êалориметр, а. calorimeter, н.
Kalorimeter n  — прилад для вимірювання êільêості тепла,
що її виділяє або вбирає тіло. Застосовóється яê основний
прилад в êалориметрії — сóêóпності методів вимірювання
теплових ефеêтів, яêі сóпроводять різні хімічні, фізичні та
біолоãічні процеси. Перший льодовий К. створений
Дж.Блеêом ó сер. ХVІІІ ст. Бóдь-яêий êалориметр осна-
щений інстрóментом для вимірювання температóри (ртóт-
ний термометр, термометр опорó, термопара або термо-
батарея, оптичний пірометр тощо), елеêтричним наãрів-
ачем та оточений оболонêою для реãóлювання теплообм-
інó з навêолишнім середовищем. В залежності від хараê-
терó теплообмінó розрізняють ізотермічні, адіабатичні та
теплопровідні К. Діапазон температóр в сóчасних К. сêла-
дає 0,1-3500 К, значення êільêості тепла — від 10-5 до
деêільêох тисяч Дж, точність досяãає 10-2%. Тривалість до-
сліджóваних процесів — від частоê сеêóнди до десятêів
діб.  
КАЛОРИМЕТРИЧНА БОМБА,  -ої, -и, ж. * р. êалори-
метричесêая бомба, а. calorimetric bomb, н. Kalorimeter-
bombe f  — прилад для визначення теплоти вибóхó ВР. К.б.
— товстостінна сталева посóдина (об’ємом від деê. деся-
титисячних до 0,05 м3), яêа ãерметично заêривається
êришêою, забезпеченою вводами для під’єднання елеêт-
родетонатора, вентиляції і відборó проб. Для визначення
êільêості тепла, яêе виділяється при вибóхó, бомбó вміщ-
óють ó êалориметр з точно відміряною êільêістю êалори-
метричної рідини. У деяêих випадêах для визначення
теплоти вибóхó заміряють безпосередньо т-рó тіла бомби
без занóрення її ó водó. 
КАЛОРИМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. êалориметрия, а. calorime-
try, н. Kalorimetrie f  — методи вимірювання теплоємності
ãазів, рідин і твердих тіл або теплових ефеêтів різних фіз-
иêо-хімічних процесів. Кільêість теплоти Q, яêа пере-
дається тілó (системі) або відібрана від ньоãо, пропорці-
йна зміні температóри тіла ∆Т та йоãо масі m: Q = cm∆Т, де
с — питома теплоємність. Основна вимірювана величина
в êалориметричномó досліді — ∆Т. Методами К. виз-
начають теплоємність індивідóальних речовин та фіз-
иêо-хімічних систем, теплоти фазових переходів, теплові
ефеêти хімічних реаêцій, розчинення, змочóвання, сорбції,
радіоаêтивноãо розпадó та ін. Дані К. виêористовóють для
розрахóнêó термодинамічних властивостей речовин,
сêладання теплових балансів технолоãічних процесів,
розрахóнêó хімічної рівноваãи, встановлення зв’язêó між
термодинамічними хараêтеристиêами речовин та їх влас-

тивостями, бóдовою, стійêістю, реаêційною здатністю. К.
застосовóється таêож для вивчення êінетиêи та визначен-
ня ентальпій повільних процесів розчинення, змішóвання,
ãелеóтворення тощо. 
КАЛОРИФЕР,  -а, ч. * р. êалорифер, а. calorifer, air heater;
н. Heizapparat m, Heizkörper m, Kalorifer m
 — теплообмінний
апарат (пластин-
частий, з ãладень-
êих трóб тощо), в
яêомó повітря на-
ãрівається тепло-
носієм через по-
верхню, що їх роз-
діляє. Застосо-
вóється для на-
ãрівання повітря в
системах повітр-
яноãо опалення,
вентиляції та сóші-
ння. Зоêрема застосовóється для підіãрівó свіжоãо венти-
ляційноãо потоêó, що подається в шахтó в холоднó порó
роêó. 
КАЛОРІЙНІСТЬ,  -ості, ж. * р. êалорийность, а. calorific
power, calorific value; н. Energiegehalt f, physiologischer Brenn-
wert m, Heizwert m  — 1) Енерãетична цінність харчових
продóêтів або раціонів харчóвання: êільêість тепла, що
йоãо виділяють харчові чи êормові речовини, êоли вони
оêиснюються в орãанізмі людини або тварини. 2) н.
Kalorienmenge f — К. палива — те ж саме, що й теплота
йоãо зãоряння.  
КАЛОРІЯ,  -ії, ж. * р. êалория, а. calorie, calory, н. Kalorie f,
Wärmeeinheit f  — позасистемна одиниця êільêості тепла і
термодинамічноãо потенціалó (внóтрішньої енерãії, ен-
тальпії, вільної енерãії), що дорівнює 4,1868 джоóля (ó тер-
мохімії 4,1840 джоóля). Раніше К. вважали êільêістю теп-
ла, яêе витрачається на наãрівання 1 ã води на 1°С.
КАЛОТТА,  -и, ж. * р. êалотта, а. calotte, н. Kalotte f  —
верхня частина (сеãмент) вибою при проходці тóнелів,
êрóãле сêлепіння.
КАЛУСЬКА УЛОГОВИНА,  -ої, -и, ж., Лімницьêо-Бо-
лехівсьêа óлоãовина, -…-ої, -и, ж.  — аêóмóлятивна рівн-
ина ó Передêарпатті, на межиріччі рр. Лімниці, Сивêи та
Болохівêи, в межах Калóсьêоãо, Рожнятівсьêоãо й Галиць-
êоãо р-нів Ів.-Франêівсьêої області. К.ó. — знижена сла-
бохвиляста рівнина дрóãої та третьої надзаплавних терас. З
півн. обмежена Войнилівсьêою височиною. Уêладена ã.ч.
алювіальними відêладами. Поêлади êалійних солей. 
КАЛЬДЕРА,  -и, ж. * р. êальдера, а. сaldera, н. Kaldera f,
Caldera f  — заãлиблення на вершині вóлêана, здебільшоãо
êрóãлої або овальної форми. В діаметрі досяãає 10-20 êм і
деê. сотень м. в ãлибинó. Розрізняють вибóхові (еêспло-
зивні) К., яêі óтворюються при вибóхах вóлêанічних ãазів
(напр., К. вóлêанó Краêатаó в Індонезії), і К. обвалення
(ãравітаційні), яêі виниêають при осіданні ã.п. по розло-
мах, що облямовóють вóлêан (напр., К. вóлêана Маó-
на-Лоа на Гавайсьêих о-вах).
КАЛЬКА,  -и, ж. * р. êальêа, а. tracing paper, calque,
loan-translation; н. Pauspapier n  — 1) Прозорий папір (па-
перова К.) для знімання êопій з êреслениêів, рисóнêів.
Виãотовляється для виêонання ãрафічних робіт тóшшю та
олівцем. Виêористовóється таêож для виãотовлення
êомп’ютер-маêетів дрóêованої продóêції.  2) Запозичення

Рис. Схема êалорифера: 1 — повітропров-
оди; 2 — êамера зãоряння; 3 — êамера 

змішóвання; 4 — центральний повітропр-
овід; 5 — форсóнêи; 6 — заслінêа.
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з іншої мови шляхом прямоãо (бóêвальноãо) переêладó
стрóêтóри слова або словосполóчення. 
КАЛЬКА ВИСОТ — доêóмент на êальці, призначений для
збереження отриманої в процесі топоãрафічної зйомêи
інформації про рельєф.
КАЛЬКА КОНТУРІВ — доêóмент на êальці, призначений
для збереження отриманої в процесі топоãрафічної зйом-
êи інформації про ситóацію.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. êальêóляция, а. calculation, ac-
counting; н. Kalkulation f, Kostenanschlag m, Preisbildung f, Ab-
schätzung f  — обчислення собівартості одиниці продóêції,
виêонаних робіт та послóã за елементами витрат.
КАЛЬМІУС-ТОРЕЦЬКА ЗАПАДИНА,  -…-ої, -и, ж. * 
— ãеол. стрóêтóра на півд.-сх Уêраїни, півн.-зах. частина
Донецьêоãо проãинó. Займає тер. ó верхів’ях річоê Казен-
ний Торець та Кривий Торець (Донецьêа обл.). Площа
40х25 êм. Кристалічний фóндамент занóрений на ãлибинó
до 18 êм. Осадова товща наãромаджóвалася ó западині по-
чинаючи від початêó êам’яновóãільної епохи. Присóтні
êам’яне вóãілля, пісêовиêи, сланці, вапняêи заãальною по-
тóжністю до 12 êм, а таêож нижньопермсьêі алевроліти,
арãіліти, вапняêи, сіль, ґіпс заãальною потóжністю до 1,1
êм. Кайнозойсьêó товщó сêладають морсьêі і êонтинен-
тальні піщано-ãлинисті та êарбонатні породи палеоãеново-
ãо і неоãеновоãо віêó з прошарêами бóроãо вóãілля та відêл-
ади антропоãенó — піщано-ãалечниêові ó річêових доли-
нах і лесові на вододілах. У сóчасномó рельєфі К.-Т.з.
відповідає Торецьêо-Бахмóтсьêій височині. 
КАЛЬСИЛІТ,  -ó, ч. * р. êальсилит, а. kalsilite, н. Kalsilit m 
— мінерал, алюмосиліêат êалію êарêасної бóдови. Формó-
ла: 2[KAlSiO4]. Домішêи Na2O (2-5%). Синãонія ãеêсаãо-
нальна. Тв. 6. Гóстина 2,59-2,63. Форми виділення: зер-
нисті масивні аґреґати. Безбарвний, іноді білий або
сірий. Породоóтворювальний мінерал óльтраосновних
лóжних ефóзивних порід. К. — важлива сêладова деяêих
лав, зóстрічається ó виãляді нефелін-êалсилітових фе-
ноêристалів. Виявлений в Уãанді, Італії, Конãо. Асоціює з
нефеліном і лейцитом.
КАЛЬЦИНАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êальцинация, а. calcination,
roasting; н. Kalzination f, Kalzinierung f, Kalzinieren n  — на-
дання речовині нових властивостей шляхом êальцинóвання,
резóльтат êальцинóвання.
КАЛЬЦИНУВАННЯ,  -…, с. * р. êальцинирование, а. calci-
nation, calcifying; н. Kalzination f, Kalzinierung f, Kalzinieren n 
— дія, власне прожарювання êрейди, вапна, соди, солей, рóд
тощо для видалення з них летêих речовин, напр., води, вóã-
леêислоãо ãазó. Процес обробêи певної речовини вапном.
КАЛЬЦИТ (ВАПНЯКОВИЙ ШПАТ),  -ó (-оãо, -ó, ч.), ч. *
р. êальцит (известняêовый шпат), а. calcite, calc spar, н.
Kalzit m, Kalkspat m  — мінерал, êарбонат êальцію острівної
бóдови, êлас êарбонатів. Хiмічна формóла СаСО3. Сêлад ó
%: СаО — 56,03; СО2 — 47,97. Домішêи: Со, Zn, Sr, Ва, Рb,
Tr. Синãонія триãональна. Гóстина 2,71. Тв. 2,75-3,50. Пе-
реважно безбарвний або молочно-білий, зі сêляним блис-
êом. Риса біла до сірóватої. Злом раêовистий. Крихêий. К.
— один з найбільш поширених на Землі мінералів. Важли-
вий породоóтворювальний мінерал осадових ã.п. (хемоãен-
них і біоãенних). Гол. сêладова частина êонтаêтово- і реãі-
онально-метаморфізованих вапняêових порід — êристалі-
чних вапняêів, мармóрів, êальцифірів. Міститься в лóжних
маãматичних ã.п., в êарбонатитах, в ãідротермальних óт-
вореннях і серед продóêтів повторної мінералізації. К. —
типовий мінерал середньо- і низьêотемператóрних ãідр-

отермальних родовищ. Походження мiнералó можливе бiо-
ãенне, хiмiчне, ãiдротермальне, метаморфiчне та маãма-
тичне. Може виділятися ó виãлядi зернистих, сталаêтито-
подiбних, ãрóдêóватих або землистих аґреґатiв. Типовий
мiнерал осадових ãірсьêих порiд. Утворюється при еêзоãен-
них процесах, відêладається з холодних вод ó жилах, жео-
дах, êарстових печерах. Таêож óтворюється внаслідоê біо-
хімічних процесів при відмиранні нижчих орãанізмів, яêі
мають сêелети з вóãлеêислоãо êальцію. Велиêа êільêість
êальцитó відêладається з ãарячих вод ó ãідротермальних
жилах з сóльфідами, а таêож ó миãдалинах ефóзивних порід
разом з цеолітами, халцедоном, êварцом, баритом. Вапня-
êи, яêі сêладають К., широêо виêористовóються ó вироб-
ництві цементó і вапна, яê облицювальний і бóд. матеріал,
яê флюс ó металóрãії, ісландсьêий шпат — ó оптиці. Осн.
метод збаãачення К. — флотація.
Розрізняють: êальцит-аãат (шарóватий аґреґат, яêий сêла-

дається з халцедонó, êварцó і êальцитó); êальцит атласний (шпат
атласний); êальцит баріїстий (баритоêальцит); êальцит волоê-
нистий (тонêоволоêнистий різновид êальцитó з шовêовистим
блисêом ó виãляді тонêих êристалів, яêі розвиваються по пінаêо-
їдó); êальцит димчастий (доломіт); êальцит доломітовий (êаль-
цит маãніїстий); êальцит жилêóватий (тонêожилêóватий різн-
овид êальцитó з перламóтровим блисêом); êальцит залізистий
(різновид êальцитó, в яêомó Fe2+ заміщóє Са ó відношенні Fe:Са
= 1:4,5); êальцит звичайний (êальцит); êальцит êобальтистий
(різновид êальцитó з о-ва Ельба, що містить до 2 % СоО); êаль-
цит êонêреційний (êальцит радіальноволоêнистої бóдови з êон-
центричною шарóватістю або смóãастістю); êальцит êременис-
тий (êальцит піщанистий); êальцит маãнезіальний (доломіт);
êальцит маãніїстий (різновид êальцитó з невелиêими домішêами
маãнію); êальцит марãанцевистий (різновид êальцитó, яêий
містить до 16 % Mn); êальцит мóчний (ãлиноподібний різновид
êальцитó, яêий сêладається з оêремих дóже дрібних êристалів);
êальцит піщанистий (пойêілітовий êальцит, êристали яêоãо
містять захоплені при їх рості численні зерна êварцó); êальцит
пластинчастий (різновид êальцитó ó виãляді пластиноê, звичай-
но сплюснóтих); êальцит радіїстий (різновид êальцитó з незнач-
ним вмістом радію); êальцит-родохрозит (1. назва мінеральноãо
видó, сêлад і властивості яêоãо змінюються від êальціїстоãо різн-
овидó (êальцитó) до марãанцевистоãо (родохрозитó); 2. сóміш
êальцитó з родохрозитом); êальцит свинцевистий (різновид êаль-
цитó, яêий містить свинець ó відношенні Pb:Ca = 1:8,5); êальцит
свинцево-цинêовистий (êальцит зі сêарнів родовища Карамазар
(Середня Азія), яêий містить PbO — 0,27−0,47 % і ZnO —
0,66−0,88 %); êальцит сірчистий (ольдãаміт — сóльфід êальцію êо-
ординаційної бóдови, CaS, Ca — 55,55; S — 44,45); êальцит
стронціїстий (різновид êальцитó, яêий містить до 4 % Sr); êаль-
цит цинêовистий (різновид êальцитó, яêий містить до 4 % ZnO);
êальцит цинêовисто-марãанцевистий (різновид êальцитó, яêий
містить до 4 % Zn і до 4 % Mn).
КАЛЬЦИТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êальцитизация, а. calciti-
zation, н. Kalzitisation f  — збаãачення мінеральних êомп-
леêсів êальцитом, яêий виділяється на пізніших етапах
мінералотворення ó виãляді прожилоê, або заміщóє оê-
ремі мінерали.
КАЛЬЦИФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êальцифиêация, а. calcifica-
tion, н. Kalzifikation f  — метасоматичний процес, при яêо-
мó êварц заміщóється êальцитом.
КАЛЬЦИФІР,  -ó, ч. * р. êальцифир, а. calciphyre, н. Calci-
phyr m  — нерівномірно-зерниста, силіêатно-êарбонатна
метаморфічна порода, що óтворилася при ãлибоêомó ме-
таморфізмі êарбонатних порід. Сêладається з êристалів
êальцитó і доломітó, а таêож шпінелі і силіêатів маãнію,
вміст яêих може досяãати 50%.
КАЛЬЦІЙ1,  -ю, ч. * р. êальций, а. calcium, н. Kalzium n  —
хімічний елемент, належить до лóжноземельних металів,
символ Са, ат. н. 20; ат. м. 40,08. Сріблясто-білий м’яêий
метал. Хімічно аêтивний, леãêо оêиснюється. Гóстина
1,55, т-ра плавлення 842°С, т-ра êипіння 1491°С. Тв. К. за
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Брінеллем  200-300  МПа.  К. один з найпоширеніших (5-е
місце) петроãенних елементів земної êори — 3,27 мас.%.
Кларê К. в êам’яних метеоритах 1,4%, óльтраосновних —
0,7%, основних — 6,72%, середніх — 4,65%, êислих поро-
дах — 1,58%. К. входить до сêладó баãатьох мінералів (сил-
іêати, алюмосиліêати, боросиліêати, êарбонати, сóльфа-
ти, фосфати, ванадати, вольфрамати, молібдати, тита-
нати, ніобати, флóориди, хлориди та ін.). Сêладова частина
вапняêів, мармóрó тощо. Виêористовóють ó металóрãії для
виãотовлення сплавів і яê відновниê. Широêо застосовó-
ють природні солі êальцію.
КАЛЬЦІЙ2,  -ю, ч. * р. êальций, а. calcium, н. Kalzium n  —
хараêтерна частина назви деяêих мінералів, що містять Са.
Розрізняють: êальцій вóãлеêислий (êальцит); êальцій-маãнезит
(сóміш ãідромаãнезитó з êальцитом); êальцій-малахіт (забрóдне-
ний домішêами малахіт); êальцій-оêсид (оêсид êальцію — СаО.
Синãонія êóбічна. Стрóêтóра типó NaCl. Спайність досêонала.
Гóстина 3,3. Тв. 3,75. Знайдений ó лавах Везóвію); êальцій піни-
стий (псевдоморфоза лóсêóватоãо араґонітó по ґіпсó); êаль-
цій-ринêіт або êальцій-ринêоліт (ринêоліт); êальцій-сóль-
фат-ãеміãідрат (басаніт — водний сóльфат êальцію шарóватої бó-
дови, Са[SO4]·0,5 H2O); êальцій-óран-êарбонат (óраноталіт);
êальцій-óрсиліт (водний силіêат êальцію та óранілó шарóватої бó-
дови — Ca4(UO2)2[(OH)6(Si2O5)5]·15H2O. Утворює землисті вид-
ілення або нирêоподібні аґреґати. Гóстина 3,034. Колір лимон-
но-жовтий. Крихêий. Леãêо розчиняється в êислотах. Знайдений
ó щілинах оêремості êварцових порфірів разом з êаолінітом, êаль-
цитом і óранофаном); êальцій-ферифосфат (основний водний
фосфат êальцію і заліза — CaFe+3[(OH)8PO4]·H2O. Гелеподібний.
Тв. 2-3. Колір світло-êоричневий. Крихêий. Ізотропний. Розчи-
няється в êислотах. Знайдений ó виêопних черепашêах на Та-
мансьêомó п-ові); êальцій-фосфорóраніт (зайва заãальна назва
отенітó і метаотенітó); êальцій хлористий (ãідрофіліт).
КАМАСИТ,  -ó, ч. * р. êамасит, а. kamacite, н. Kamazit m 
— êосмічне ніêелисте залізо α-(Fe, Ni). Містить 6-9 % Ni.
Домішêи: Со, Cu, C, P, S, H. Входить до сêладó залізних
метеоритів. Синãонія êóбічна. Колір сірий. Маãнітний.
При вмісті понад 26-30% Ni втрачає маãнітні властивості.
Тв. зростає в мірó збільшення вмістó Ni. При травленні
виявляються відманштеттові фіãóри.
КАМЕНЕОБРОБКА,  -и, ж. * р. êамнеобработêа, а. stone
cutting, stone working, stone milling, н. Steinbearbeitung f  — на-
дання природномó êаменю належних розмірів, форми і де-
êоративноãо виãлядó (фаêтóри). Поляãає ó розпилюванні
(розêолюванні) на заãотовêи вирізаних з масивó ãірсьêих
порід êаменів (блоêів), обрізóванні цих заãотовоê за розмір-
ами (або наданні їм певноãо профілю) та облаãороджó-
ванні лицьової поверхні виробó. Див. êалібрóвання êаменів.
КАМЕНЕПРИБИРАЛЬНА МАШИНА,  -ої, -и, ж. * р.
êамнеóборочная машина, а. stone-picking machine; н.
Steinsammelmaschine f  — êомплеêс обладнання, що виêо-
ристовóється на êар’єрах стіновоãо êаменю для прибиран-
ня блоêів і відходів від ãрóдей вибою, а таêож óêладання
блоêів ó штабелі. Розрізняють К.м. для велиêих, дрібних
блоêів, а таêож для штибó. Для велиêих блоêів —
підіймально-транспортний пристрій (автоêран, наванта-
жóвач, êозловий або тельферний êран), забезпечений на-
вісним захватом діаãональноãо або êліщовоãо   виêонання. 
КАМЕНЕРІЗНІ МАШИНИ,  -их, -н, мн. * р. êамнерезаль-
ные машины, а. stone cutters, rock-cutting machines, stone-cut-
ting machines; н. Steinfräsmaschinen f pl  — машини, яêими з
масивó ãірсьêих порід вирізóють (випилюють) êамені (блоêи)
правильної форми. Робочі орãани êаменерізних машин —
дисêові або êільцеві фрези та різальні ланцюãи з твердо-
сплавними зóбêами (бари). Див. барова машина êаменерізна.

КАМЕНЯР,  -а, ч. * р. êаменотёс, а. stonemason; н. Steinar-
beiter m  — 1) Робітниê, що видобóває êаміння в êар’єрі,
êаменолом, êаменотес. 2) Робітниê, що обтісóє êаміння.
КАМЕНЯРНЯ, КАМЕНОЛОМНЯ,  -і, ж. * р. êаменолом-
ня, а. stone quarry; н. Bruch m, Steinbruch m  — застарілий
термін для означення ãірничих розробоê ґранітó, вапняêó,
мармóрó, пісêовиêó та інших бóдівельних матеріалів. Роботи
в К. велися частіше відêритим способом, рідше підземним.
К. — один з найдавніших видів ãірн. розробоê. Величезні за
масштабами робіт К. відомі в Китаї, Єãипті, Месопотамії,
Греції, Римі; вони забезпечóвали êам. матеріалами бóд-во
палаців, пірамід, фортець, аêведóêів і ін. В Уêраїні давні К.
виявлені на Донбасі поблизó м. Краматорсьêа.
КАМЕРА,  -и, ж. * р. êамера, а. chamber, room, underground
chamber; н. Kammer f, Untertagekammer f
— 1) Підземна ãірнича виробêа
невелиêої довжини і значних
розмірів, виêористовóвана
для очисних робіт, ãоспо-
дарсьêих та інших потреб.
Напр., насосна К. 2) Очисна
виробêа (при êамерній та êа-
мерно-стовповій системах
розробêи êорисних êопалин) з
вибоєм невелиêої довжини
(5-10 м.), яêа обмежена з
боêів масивом або цілиêами
êорисної êопалини. 3) Гірнича
виробêа для розташóвання ВР
при методі êамерних зарядів.
4) К. дроблення — виробêа, в яêій здійснюється подрібнення
ê.ê., зоêрема з допомоãою ВР. 5) Камера зãоряння — при-
стрій із замêненим простором, призначеним для спалю-
вання палива. Виділяють К.з. періодичної (напр., порш-
неві двиãóни внóтрішньоãо зãоряння) та неперервної (ãа-
зотóрбінні, реаêтивні, êотлові на ТЕС) дії. 6) Камера
змішóвання — резервóар, призначений для змішóвання
êомпонентів, напр., ãідросóміші ê.ê. та реаґентів ó проце-
сах збаãачóвання. 7) Вибóхова êамера розподільноãо при-
строю — заêрита êамера, яêа призначена для лоêалізації
можливих аварійних наслідêів під час пошêодження вста-
новлених ó ній апаратів і яêа має вихід назовні або  ó вибó-
ховий êоридор. ПУЭ, п.4.2.11. 8) Дóãоãасна êамера êомó-
таційноãо апарата — êамера, в яêій переміщóється елеêт-
рична дóãа з метою полеãшення її ãасіння. ДСТУ
2848-94m. 9) Заêрита êамера розподільноãо пристрою —
êамера розподільноãо пристрою, заêрита з óсіх боêів, яêа
має сóцільні (несітчасті) двері. ПУЭ, п.4.2.11. 10) Кабель-
на êамера — підземна êамерна спорóда, яêа заêривається
ãлóхою знімною бетонною плитою і призначена для óêла-
дення êабельних мóфт або для проведення êабелів ó бло-
êи. ПУЭ, п.2.3.3. 11) Камера елеêтророзподільноãо при-
строю — приміщення, призначене для розташóвання
елеêтричних апаратів і шин. ПУЭ, п.4.2.11.
КАМЕРА-СХОВИЩЕ, -и-а, ж. — ізольована êамера для
óêриття людей на випадоê аварії ó підземних виробêах.
Розрізняють К.-с.: бариêадні (спорóджóються ó тóпиêо-
вих виробêах), леãêоãо типó (на 15-50 чол.) та центральні
(на 100 і більше людей). Останні дві бóдóються завбачно,
обладнóються ãерметичними дверима, пристроями забез-
печення свіжим повітрям, саморятóвальниêами (респірат-
орами). Тóт же розташовóють запас питної води та меди-
êаментів.

Камера Міхаловіце, соляна 
шахта “Велічêа”, Польща.
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КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ,  -их, -іт, мн. * р. êамеральные
работы,  а. work done in office or laboratory, cameral work; н.
Auswertung f der Feldarbeitsergebnisse n pl  — êомплеêс робіт,
що поляãає в обробці й оцінці точності польових вимір-
ювань та сêладанні ãрафічної доêóментації. Напр., при
ãеол. зйомці К.р. вêлючають палеонтолоãічні, ãеохронолоã-
ічні, літолоãо-петроãрафічні, мінералоãо-ãеохімічні, стрóê-
тóрні, ãеофізичні та ін. дослідження зразêів і проб ã.п. для
встановлення їх сêладó, бóдови і віêових взаємовідношень,
вêлючають óзаãальнення й óв’язêó всіх польових, лабора-
торних і літератóрних матеріалів зі сêладанням стратиã-
рафіч. êолоноê, ãеолоãічних розрізів і êарт. До К.р. відн-
осять таêож перевірêó польових доêóментів, обчислення
êоординат пóнêтів поліãонометричних і теодолітних ходів,
поповнення êреслень ãірничої ãрафічної доêóментації, сêла-
дання профілів рейêових êолій, обробêó резóльтатів марê-
шейдерсьêої перевірêи підйомó та ін. К.р., яê правило, ви-
êонóються в приміщеннях (на відмінó від польових робіт).
КАМЕРНА РАМА,  -ої, -и, ж. * р. êамерная рама, а. cham-
ber frame, н. Kammerrahmen m  — êріпильна рама посиле-
ної êонстрóêції, що встановлюється в місці сполóчення
двох підземних виробоê, заêріплених рамним êріпленням.
К. р. бóвають дерев’яні, металеві та змішані. При слабêих
нестійêих бічних породах опори для металевоãо верхняêа
К.р. — бетонні стовпи. 
КАМЕРНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ,  -ої, -и, -и, ж. * р.
êамерная система разработêи, н. room mining, chamber mi-
ning; н. Kammerabbauverfahren n, Kammerbau m  — розроб-
êа пласта ê.ê. êоротêими очисними вибоями в напрямі від
трансп. виробêи до вентиляційної (прямим ходом) із зали-
шенням постійних цілиêів між êамерами, що óтворюють-
ся. Виймання êамер проводять бóропідривним або механі-
чним способом. Здебільшоãо êамери не êріпляться або
êріпляться анêерами. Основні параметри êамерної систе-
ми розробêи: ширина êамер 4-20 м, довжина — до 300 м,
ширина міжêамерних цілиêів до 10 м. Застосовóється при
видобóванні нерóдних ê.ê. — êам. солі, ãорючих сланців,
нерóдних бóд. матеріалів, рідше — вóãілля (в осн. в США,
Канаді, Австралії). Недоліê — висоêі втрати ê.ê. (до
40-50%). Напрям переміщення очисних вибоїв може оріє-
нтóватися під бóдь-яêим êóтом до лінії простяãання плас-
та. Відповідно до цьоãо при К.с.р. можливе застосóвання
поверхової і панельної підãотовêи шахтних полів. 
КАМЕРНИЙ ЗАРЯД,  -оãо, -ó, ч. * р. êамерный заряд, а.
chamber charge, н. Kammerladung f  — зосереджений заряд
вибóхових речовин велиêої маси (до деêільêох млн êã), вм-
іщений ó спеціальнó ãірничó виробêó (êамерó). За впливом
розрізняють К.з. розпóшення, виêидó і êамóфлетó. Виêо-
ристовóються для створення розрізних і êапітальних
траншей ó êар’єрах; переміщення пóстих порід робочоãо
бортó êар’єрó ó вироблений простір; масовоãо обвалення
— відбійêи ãірн. маси з одночасним обваленням її на дно
êар’єрó; розêриття родов. в óмовах óзãір’я або на ãоризон-
тальній відêритій поверхні; для бóдівництва наêидних зе-
мельно-сêельних спорóд (дамби, ãреблі, перемичêи і ін.),
профільних виїмоê (êанали, траншеї, êотловани тощо).
Див. таêож вибóхові роботи.
КАМЕРНИЙ ПРОДУКТ,  -оãо, -ó, ч. * р. êамерный про-
дóêт, а. flotation chamber product, н. Kammerprodukt n  —
продóêт флотації, яêий залишається ó флотаційній êамері
після видалення пінноãо продóêтó. К.п. останніх êамер
баãатоêамерних флотаційних машин являє собою відходи
флотації.

КАМЕРНИЙ ФІЛЬТР-ПРЕС,  -оãо, -…-а, ч.  — Див.
фільтр-прес êамерний. 
КАМЕРНО-СТОВПОВА СИСТЕМА РОЗРОБКИ,
-…-ої, -и, -…, ж. * р. êамерно-столбовая система разра-
ботêи, а. room-and-pillar mining; н. Kammer-Pfeiler-Abbau m 
— це êомбінація êамерної і стовпової систем. Система
розробêи твердих ê.ê. (рóда, вóãілля і ін.) êамерами, відді-
леними одна від одної цілиêами, що підтримóють поêрі-
влю. Хараêтерною її рисою є частêове поãашення
міжêамерних цілиêів. Спочатêó прямим ходом проводять
êамери, яêими нарізóють стовпи. Відробляють стовпи (мі-
жêамерні цілиêи) зворотним ходом. Основні параметри:
похила висота ярóсó 150-200 м, ширина êамер до 5,5 м,
ширина міжêамерноãо цілиêа 3,5-7,2 м, ширина цілиêа
між заходêами 0,6-2 м. Застосовóється для виймання поло-
ãих і похилих (до 40-45°) поêладів при висоêій стійêості їх і
вмісних порід.
Сóчасний ві-

тчизняний вий-
мальний êомплеêс
сêладається з êом-
байнó, телесêопі-
чноãо стрічêовоãо
êонвеєра, самох-
ідної ваãонетêи та
óстатêóвання для
свердлóвання
шпóрів під анêер-
не êріплення. Ви-
êонавчий орãан
êомбайнó сêла-
дається з двох бó-
рових êороноê та
двох ріжóчих лан-
цюãів, яêі оброб-
ляють всю поверх-
ню êамери чи за-
ходêи. Верхній
ланцюã надає êамері сêлепінчастої форми, яêа підвищóє її
стійêість, а нижній оформлює підошвó виробêи. Кожна бó-
рова êоронêа має елеêтропривод. Діаметр бóрових êороноê
може змінюватися від 1830 мм. Ширина êамери чи заходêи
становить 3,5-4,0 м; висота виробêи 1,8-2,4 м. Вантажний
êрай êонвеєра може повертатися на 45° ó обох напрямêах
від повздовжньої осі. Продóêтивність êомбайна 8 т/хв. За-
безпечóється йоãо дистанційне óправління на відстані
15-20 м. Телесêопічний ланцюãовий êонвеєр приймає і
транспортóє вóãілля від êомбайна при проведенні êамер та
штреêів, а таêож при вийманні цілиêів на відстань до 300
м. Він сêладається з приводної та натяжної станцій (само-
хідних, на ãóсеничномó ходó). Приводна станція має при-
стрій для óêладання 30,5 м стрічêи êонвеєра, що дозволяє
натяжній ãоловці êонвеєра рóхатися за êомбайном на від-
стані 15,0 м. Конвеєрна стрічêа між приводною та натяж-
ною сеêціями телесêопічноãо êонвеєра підтримóється
системою леãêих ролиêових опор. Крім цьоãо, до сêладó
êомплеêсó входять самохідна ваãонетêа та свердлóвальне
óстатêóвання на ãóмовомó ходó. Виїмêа пласта почи-
нається з проходження êамер шириною 3,5-3,8 м. Камери
проходять êомбайном від êонвеєрноãо штреêó до вентиля-
ційноãо. У цей період виїмêовий êомплеêс обслóãовóє 4-5
чол.: машиніст êомбайна, помічниê машиніста, машиніст
самохідної ваãонетêи та один-два допоміжних робочих,

Рис. Камерно-стовпова система розроб-
êи: а — проведення êамери; б — обробêа 

стовпа.
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яêі допомаãають вантажити вóãілля. Виїмêа вóãілля ó êа-
мері займає дві восьмиãодинні зміни, а ó третю змінó, при
необхідності, проводять êріплення. При виїмці вóãілля ó
стовпі між êамерами зворотнім ходом виїмêа ó заходêах
ведеться протяãом восьми ãодин без êріплення. При êорот-
êо-вибійній технолоãії óправління поêрівлею відсóтнє. По-
роди поêрівлі постóпово опóсêаються на цілиêи між заход-
êами, яêі мають назвó технолоãічних. На дослідній діль-
ниці шахти «Білицьêа» (Донбас) середня продóêтивність
праці за цією технолоãією становила 43 т. на вихід. Втрати
вóãілля ó технолоãічних цілиêах між заходêами — 20%.  Ко-
ротêовибійна технолоãія може знайти широêе застосó-
вання в пластах зі сêладним заляãанням (порóшення, зм-
іна товщини пласта та êóта падіння тощо). В цих óмовах
еêсплóатація сóчасних êомплеêсів повністю або частêово
неможлива. К.-с.с.р. є ãоловною на шахтах США, Кана-
ди, ПАР, Австралії.   К.Ф.Сапицьêий.
КАМИ, -м, мн. * р. êамы, а. kames, н. Kämme pl  — паãорби
êонічної форми, сêладені відсортованими шарóватими
пісêами, ãальêою і ãравієм, іноді переêриті зверхó плащем
морени. Висота 6-30 м. Виниêають біля внóтрішньоãо
êраю материêових льодовиêів при їх таненні.
КАМІННЯ,  -…, с. * р. êамни, а. stones, rock, н. Steine m pl 
— мінерали чи ãірсьêі породи. Сêладова назва мінералів. На-
пр.: К. абаêóс (жовноподібні виділення халцедонó з миãда-
лин ó ліпаритах), К. êоштовне (самоцвіти) тощо. Див. до-
роãоцінне êаміння, виробне êаміння, êамінь.
КАМІННЯ КОЛЬОРОВЕ — êрасиво забарвлені непро-
зорі та прозорі мінерали чи породи, яêі добре полірóються і
виêористовóються для хóдожньо-деêоративних виробів та
облицювання.
КАМІННЯ ШТУЧНЕ — штóчно виãотовлені мінерали,
яêі за фізичними та хімічними властивостями відпові-
дають природним мінералам.
КАМІНЬ,  -меню, ч. * р. êамень, а. stone, rock; н. Stein m  —
тверда ã.п. чи мінерал ó виãляді сóцільної маси або оêре-
мих шматêів. Брила, ãрóдêа ã.п. Термін К. є сêладовою
частиною інших (зайвих) назв рядó мінералів або сóмішей і
зростêів мінералів, а таêож торãових, місцевих і націонал-
ьних назв мінералів: К. алебастровий (вапнистий тóф); К.
алюмінієвий (алóніт), К. амазонсьêий (амазоніт), К. ап-
теêарсьêий (серпентин), К. Бахóса (аметист), К. арабсь-
êий (бірюза), К. аспараãовий (апатит жовтий), К. білий
(воластоніт), К. болонсьêий (волоêнистий барит), К. бр-
істольсьêий (безбарвний топаз і êварц), К. бóрий (сóміш
різних оêсидів марãанцю), К. бóхарсьêий (лазóрит),  К. ві-
рменсьêий (êорóнд або лазóрит), К. воãняний (опал, яêий
частêово перейшов ó халцедон), К. водний (халцедон з
вêлюченням води), К. волосистий (ãірсьêий êришталь з
волосоподібними вêлюченнями), К. вольфрамовий
(шеєліт), К. вонючий (бітóмінозний êварц), К. восêовий
(хризотил і палиãорсьêіт), К. вóãільний залізний (сóміш
вóãілля з сидеритом і ãлиною), К. ãаліційсьêий (ãосларит),
К. ãалóновий (алóніт), К. ãераêліновий (маãнетит), К.
ãібралтарсьêий (оніêс мармóровий), К. ãірêий (сосюрит),
К. ãірсьêий (жад), К. ãлинистий залізний (ãематит і
лімоніт з домішêою ãлини), К. ãнилий (димчастий êварц),
К. ãолóбий залізний (рибеêіт), К. ãолчастий (попóлярна
назва êварцó з вêлюченнями ãолчастих êристалів рóтилó,
аêтинолітó та ін.), К. ãороховий (араãоніт або êальцит ó
виãляді аґреґатів), К. ãоршêовий (сóміш тальêó з хлори-
том), К. ãрошовий (назва рóтилó в США), К. дерев’яний
(різновид халцедонó, яêий зóстрічається в сêам’янілих де-

ревах), К. єврейсьêий (проростання êварцó й польовоãо
шпатó), К. жирний (елеоліт), К. жовтий залізний
(лімоніт), К. з волоссям Венери (êварц з вêлюченням рó-
тилó),  К. земний (змінений бóрштин), К. êайнãормсьêий
(êварц димчастий), К. êанарêовий (êарнеол зеленоãо êо-
льорó), К. êапсьêий (алмаз êапсьêий), К. êартинний
(аãальматоліт), К. êерійсьêий (безбарвний êварц), К. êі-
стêовий (остеоліт), К. êоричневий (ґросóляр), К. êреме-
нистий (маãнезит), К. êривавий (ãематит або ãеліотроп),
К. êров’яний (ãематит або ãеліотроп), К. êóбічний (бора-
цит), К. êóчерявий (анãідрит подібний до цвітної êапóс-
ти), К. лазóровий (лазóрит), К. ластівчин (аãат), К. летю-
чий (мінерал арсенó), К. любові (авантюрин), К. льодови-
тий (ãірсьêий êришталь), К. льодяний (êріоліт), К. маãні-
тний (маãнетит), К. мараêаїбсьêий (сóміш êолофанó з
монетитом), К. медовий (меліт), К. меêêсьêий (синій хал-
цедон), К. мильний (тальê), К. арсеновий (арсенопірит),
К. мінливий (ãідрофан), К. місячний (альбіт або напівпр-
озорий ґіпс), К. моãильний (янтар), К. моêêсьêий (халце-
дон), К. морсьêий (ãальêа янтарю), К. моховий (êварц з
мохоподібними вêлюченнями), К. натровий (натроліт),
К. небесний (блаãородний опал), К. нирêовий (нефрит),
К. новозеландсьêий (êоштовний жад з Нової Зеландії),
К. образний (аãальматоліт), К. олівцевий (ãрафіт), К.
олов’яний (êаситерит), К. орлиний (жеода з ãлинистоãо
лімонітó з порожниною всередині), К. перлинний (ґейзе-
рит), К. печінêовий (бітóмінозний барит), К. Пірра (аãат
з примхливим візерóнêом, описаний Плінієм), К. плава-
ючий (халцедон орãанічноãо походження), К. плавêий
(дипір), К. пляшêовий (прозорий темно-зелений обси-
діан), К. подвоюючий (ісландсьêий шпат), К. полов’яний
(шпреóштейн), К. польовий (польовий шпат), К. проме-
нистий (аêтиноліт, тремоліт або дюфреніт), К. простий
(пірит), К. рисячий (êордієрит), К. роãовий (різновид
опалó, яêий частêово перейшов ó халцедон), К. серпанêо-
вий (обсидіан), К. сêляний (ãіаліт або аêсиніт) К. смоля-
ний (вóлêанічне сêло), К. солом’яний (êафроліт), К. со-
нячний  (êислий плаãіоêлаз або êалієво-натрієвий польо-
вий шпат), К. спаржевий (різновид апатитó жовтóва-
то-зеленоãо êольорó з Іспанії), К. сталевий (сидерит), К.
Стефанів (ãеліотроп або плямистий аãат), К. таóсинний
(сапфір або лабрадорит), К. тиãровий (бóра яшма), К. тич-
êóватий (топаз), К. тібетсьêий  (сóміш авантюриновоãо
êварцó з êварц-порфіром), К. тóмсьêий (аêсиніт), К. фіãó-
рний (аãальматоліт), К. хрестовий (ãармотом або став-
роліт), К. цинамоновий (ґросóляр), К. червоний (родоніт),
К. червоно-бóрий (родоніт),  К. чорно-бóрий (ãаóсманіт
або псиломелан), К. шêаралóпчастий (воластоніт), К. шо-
êоладний (сóміш силіêатів і êарбонатів марãанцю), К.
щастя (ставроліт) та ін. В.С.Білецьêий.
КАМПАНСЬКИЙ ЯРУС, КАМПАН,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р.
êампансêий ярóс, êампан; а. Campanian, н. Campan n, Cam-
panium n, Campanien n  — п’ятий знизó ярóс верхньоãо
відділó êрейдової системи. Від лат. назви францóзьêої про-
вінції Шампань (Campania).
КАМУФЛЕТ,  -ó, ч. * р. êамóфлет, а. camouflet, н. Bohrloc-
hauskesselung f  — підземний вибóх зарядó вибóхової речови-
ни без рóйнóвання ґрóнтó на поверхні. У несêельних поро-
дах внаслідоê К. óтворюється порожнина, в 50-1000 раз
більша від об’ємó зарядó. В сêельних породах зона óщільне-
ння і рóйнóвання істотно менше — 0,2-15 об’ємів зарядó.
У несêельних ґрóнтах К. застосовóється для óтворення
êотлових порожнин з метою розміщення велиêих зарядів
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ВР (вибóхи на виêид або сêидання). Крім тоãо, óщільне-
ння несêельних ґрóнтів К. дозволяє виêористати порож-
нини, що óтворилися, яê основó залізобетонних паль,
сховищ рідêих або ãазоподібних продóêтів, ємêостей для
поховання відходів виробництва. У сêельних породах К. за-
стосовóють для створення навêоло місця вибóхó зони тр-
іщин з метою деãазації ãазонасичених вóãільних і породних
пластів вóãільних шахт для зменшення небезпеêи рапто-
вих виêидів, збільшення êоеф. вилóчення нафти і ãазó з
пластів, підземноãо розчинення і вилóãовóвання ê.ê. Див.
таêож висадження (підривання) êамóфлетне.
КАМ’ЯНА СІЛЬ,
-ої, -і, ж. * р. êа-
менная соль, êó-
хонная соль, пова-
ренная соль; а. ha-
lite, rock-salt, salm-
er, table (common,
sodium) salt; н.
Steinsalz n  — 1) Те
ж саме, що ãаліт.
2) Осадова ã.п.,
сêладена майже
повністю ãал-
ітом, яêа містить хлориди і сóльфати натрію, êалію, маã-
нію і êальцію, броміди, йодиди, борати, ґіпс, домішêи êарбо-
натно-ãлинистоãо матеріалó, доломіт, анêерит, маãнезит,
бітóми і т.д. К.с. — безбарвна або сніжно-біла, частіше за-
барвлена домішêами ãлин, тальêó (сіра), оêсидами і ãідр-
ооêсидами заліза (жовта, оранжева, рожева, червона),
бітóмами (бóра) ã.п. За óмовами формóвання родов. К.с.
розділяють на природні — розсоли сóчасних соляних ба-
сейнів, соляні підземні води, поêлади мінеральних солей
сóчасних соляних басейнів, виêопні поêлади (найбільш
важливі для пром-ті). Поêлади К.с. відомі ó всіх ãеол. сис-
темах. Найважливіші зосереджені в êембрійсьêих, девонсь-
êих, пермсьêих і третинних відêладах. К.с. сêладають по-
тóжні пластові поêлади і ядра сêлепінчастих стрóêтóр (со-
ляних êóполів і штоêів), óтворюють прошарêи, лінзи, ãнізда і
вêраплення в ін. породах. Значні запаси К.с. відомі в: Уê-
раїні, Польщі, ФРН, Італії, США, Канаді, Індії та ін. Ви-
добóтоê К.с. здійснюється підземним і відêритим спосо-
бами, а таêож підземним водним вилóãовóванням. Перші
відомості про видобóтоê К.с. в Уêраїні Передêарпаття)
датóються ХІІ ст. Сьоãодні К.с. в Уêраїні видобóвають із
Солотвинсьêоãо, Роменсьêоãо, Артемівсьêоãо родовищ.
Крім тоãо, К.с. із ропи Сивашó виробляють на Генічесьê-
омó заводі (Херсонсьêа обл.).
КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. вóãілля êам’яне.
КАМ’ЯНЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. êріплення
êам’яне.
КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА СИСТЕМА (ПЕРІОД), КАРБОН,
-ої, -и, ж. (-ó, ч.), -ó, ч. * р. êаменноóãольная система (пери-
од), êарбон,  а. Carboniferous, н. Steinkohlensystem n (Periode
f), Karbon n, Kohlenzeit f  — п’ятий період палеозойсьêої ери.
Підстилається девонсьêою і поêривається пермсьêою сис-
темами. Настав близьêо 350 млн роêів томó, тривав 65-70
млн роêів. У êарбоні відбóлися значні ãороóтворювальні
рóхи й пов’язані з ними реãресії моря, що черãóвалися з
широêими трансãресіями. Бóли поширені êомахи і земно-
водні, з’явились рептилії, ó морях переважали безхре-
бетні. Велиêоãо розвитêó набóла наземна рослинність
(лепідодендрони, сиãілярієві, деревовидні папороті то-

що). З їхніх рештоê óтворилося êам’яне вóãілля. Відêлади,
що óтворилися протяãом êам’яновóãільноãо періодó, ста-
новлять êам’яновóãільнó системó. К.с. названа за значним
поширенням поêладів виêопноãо вóãілля. Поêлади їх ó êар-
боні сêладають бл. 25% заãальних світових запасів. Вóã-
ільні бас. і родов.родов. êарбонó широêо представлені в
Європі і Півн. Америці, де сêонцентровано понад 80% за-
ãальних ãеол. запасів вóãілля цієї доби. Осн. вóãільні бас. —
в Уêраїні — Донецьêий і Львівсьêо-Волинсьêий. В Азії —
Кóзнецьêий, Караãандинсьêий, Еêібастóзьêий і Тóнãóсь-
êий та ін. З відêладами êарбонó пов’язані найбільші в Єв-
ропі бас.: Південний Уельс, Ланêашир, Нортóмберленд,
Кент — ó Велиêій Британії, Астóрійсьêий  — в Іспанії, Ва-
лансьєн — ó Франції, Льєж і Кампін — ó Бельãії, Нижньо-
рейнсьêо-Вестфальсьêий  (Рóрсьêий) — ó ФРН, Вер-
хньосілезьêий — ó Польщі, Остравсьêий — ó Чехії. В
Півн. Америці з пенсильвансьêими товщами пов’язане
найбільше вóãленаêопичення (Аппалачсьêий, Ілліной-
сьêий, Пенсильвансьêий, Мічиãансьêий, Техасьêий
бас.). У відêладах К.с. зосереджено баãато різних рóд оса-
довоãо та маãматоãенноãо походження: бóрі залізняêи,
боêсити, воãнетривêі ãлини, рóди поліметалів, нерóдні ê.ê. 
КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА СМОЛА,  -ої, -и, ж. * р. êаменно-
óãольная смола, а. coke-oven coal tar, н. Kohlenteer m  —
êам’яновóãільний дьоãоть — продóêт êоêсóвання êам’яно-
ãо вóãілля. В’язêа чорна рідина з хараêтерним запахом. Гóс-
тина 1120-1250 êã/м3. Сóміш понад 1000 циêлічних і ãете-
роциêлічних сполóê та їх похідних: бензолó, толóолó, на-
фталінó, фенолів, піридинó та йоãо ãомолоãів і т. ін. Відх-
оди після переробêи êам’яновóãільної смоли (пеê) застосо-
вóють на бóдівництві шляхів, ó бóдівельній промисло-
вості, яê паливо тощо.
КАМ’ЯНОВУГІЛЬНІ МАСЛА,  -их, -ел, мн. * р. êаменно-
óãольные масла, а. coal-tar oil, coal tar, н. Kohlenöle n pl  —
в’язêі рідини з фенольним запахом, жовтоãо або світло-êо-
ричневоãо êольорó. Сêладні сполóêи орãанічних речовин,
одержаних при переробці êам’яновóãільної смоли. Найбіл-
ьше значення мають вбирне та антраценове масла. Мо-
жóть застосовóватися яê реаґенти при збаãаченні вóãілля
(процес масляної аґреґації, флотації). Мають добрі ад-
ãезійні властивості щодо вóãільної речовини, що обóмов-
лено наявністю êомпланарних стрóêтóр, а таêож фóнêці-
ональних ãрóп.
КАНАВА,  -и, ж. * р. êанава, а. ditch, trench, н. Graben m,
Rösche f  — відêрита ãірнича чи ãеолоãорозвідóвальна ви-
робêа, що має невелиêі порівняно з довжиною поперечні
розміри. Призначення К. в ãеолоãії — виявлення виходів
ã.п., опробóвання; в ãірн. справі — збір і відведення
(підведення) поверхневої води. К. широêо застосовóють
при розробці розсипів та родов. торфó. К. бóвають рóслов-
ідвідні (для відведення рóсел невелиêих річоê і стрóмêів),
наãірні (для перехоплення води, що стіêає по схилах),
розрізні (для зборó і відведення води ó відêритих вироб-
êах), êапітальні (для сêидання води нижче рівня дільниці
ãірн. робіт), водовідвідні (запобіãають надходженню води ó
виробêи), водопідвідні (для водопостачання). При фільтр-
аційно-дренажномó відтаванні мерзлих порід розрізняють
К. фільтраційні та дренажні. Форма поперечноãо перети-
нó êанав в осн. трапецієподібна. Форма óêосів залежить
від стійêості ãірсьêих порід. Розміри К. і схил дна визнача-
ють в залежності від êільêості  води, яêа протіêає. Напов-
нення К., яê правило, витримóється на рівні 0,7-0,8 від їх
об’ємó.

Виробництво êам’яної солі на острові 
Лесбос (Греція).
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КАНАДСЬКА ПЛАТФОРМА (ПІВНІЧНО-АМЕРИ-
КАНСЬКА ПЛАТФОРМА),  -ої, -и, ж.  — доêембрійсьêа
платформа, яêа займає велиêó частинó материêа Півн.
Америêи і о. Ґренландія. Підмóрівоê платформи оãо-
люється в межах Канадсьêоãо щита, на іншій частині він
переêритий фанерозойсьêим осадовим чохлом. З доêемб-
рієм Канадсьêоãо щита пов’язані родов. рóд заліза, міді,
ніêелю, óранó, золота і êольорових металів; осадовий чо-
хол платформи містить поêлади нафти, ãазó, êам. вóãілля,
êалійних і êам. солей  та ін. ê.ê.
КАНАДСЬКИЙ ЩИТ (КАНАДСЬКО-ҐРЕНЛАНДСЬ-
КИЙ ЩИТ),  -оãо, -а, ч.  — велиêий вистóп доêембрійсьê-
оãо підмóрівêа в півн. частині Канадсьêої (Північно-Амери-
êансьêої) платформи. Сêладається з обмежених розлома-
ми брил, сêладених ãлибоêо метаморфізованими і ґраніт-
изованими сêладчастими óтвореннями архейсьêої, ниж-
ньо- і верхньопротерозойсьêої доби, з яêими пов’язані
родов. рóд заліза, золота, міді, ніêелю, êобальтó, óранó,
свинцю, цинêó та ін. 
КАНАЛ,  -ó, ч. * р. êанал, а. canal, channel; н. Kanal m  — 1)
Вóзьêа порожнина в чомó-небóдь, яêа має формó трóб-
êи. 2) Наповнене водою штóчне річище для сóдноплав-
ноãо сполóчення водоймищ, осóшóвання боліт, відводó
або стоêó води. 3) Шлях поширення чоãо-небóдь. Напр.,
êанали поширення сиãналó, êанали впливó вхідних па-
раметрів на вихідні (резóльтóючі) в об’єêті óправління
тощо. Канал поширення сиãналó може бóти штóчним,
природним і êомбінованим. У першомó і (або)  третьомó
випадêó — це сóêóпність технічних засобів та середови-
ща розповсюдження, що забезпечóє передавання
повідомлень від відправниêа до одержóвача. У автомати-
зації, телемеханізації та при виêористанні ЕОМ розрізняють:
анізохронний êанал (êанал для анізохронних сиãналів з
бóдь-яêою швидêістю модóляції, ДСТУ 2616-94), асинхронний
êанал (êанал передавання даних від передавача до приймача без
синхронізації); байт-мóльтиплеêсний êанал (тип êаналó вве-
дення-виведення, що забезпечóє одночаснó роботó êільêох
низьêошвидêісних пристроїв введення-виведення завдяêи по-
байтовомó передаванню даних з допомоãою спільноãо інтерфе-
йсó введення-виведення); блоê-мóльтиплеêсний êанал (тип
êаналó введення-виведення, що допóсêає перемінне переда-
вання даних від êільêох зовнішніх пристроїв або для êільêох
процедóр обмінó з одним пристроєм, причомó мóльтиплеêсó-
вання здійснюється не бітів, а блоêів); виділений êанал (неêо-
мóтований êанал, до яêоãо постійно підêлючені êінцеві при-
строї); вимірювальний êанал (сóêóпність засобів вимірювал-
ьної техніêи, засобів зв’язêó тощо, призначених для визначен-
ня та передавання вимірювальної інформації про однó вимір-
юванó фізичнó величинó, ДСТУ 2681-94); висоêошвидêісний
êанал (êанал, що забезпечóє швидêості передавання даних:
9600, 24000, 48000 біт/с і більше); вихідний êанал (êанал виве-
дення даних з ЕОМ на зовнішній пристрій); віртóальний êанал
(ó êомп’ютерних мережах — засоби, яêі забезпечóють переда-
вання паêетів між двома терміналами зі збереженням їх почат-
êової послідовності); вхідний êанал (êанал, яêим ó системó
надходять вхідні повідомлення); дóплеêсний êанал (êанал, що
забезпечóє передавання даних ó двох напрямêах одночасно);
збалансований êанал (êанал передавання даних між двома
станціями, êожна з яêих здійснює êерóвання êаналом і несе
відповідальність за орãанізацію своãо потоêó даних); ізохро-
нний êанал (êанал для передавання ізохронноãо сиãналó за
встановленою для цьоãо êаналó швидêістю модóляції, ДСТУ
2616-94); êанал з перериванням (êанал, яêий допóсêає перери-
вання проãрами, що виêонóється, і перехід до іншої проãрами,
що має вищий пріоритет); êанал прямоãо достóпó (êанал швид-
êоãо і безпосередньоãо підêлючення зовнішньоãо пристрою до
оперативної пам’яті ЕОМ, без переривання роботи процесора);

маãістральний êанал (êанал, що з’єднóє вóзли мережі та êомóн-
іêацій); мóльтиплеêсний êанал (êанал, яêий забезпечóє одно-
часний обмін даними між оперативною пам’яттю та êільêома
зовнішніми пристроями ЕОМ, є байт-мóльтиплеêсний та
блоê-мóльтиплеêсний êанал); напівдóплеêсний êанал (êанал
зв’язêó, яêий забезпечóє передавання даних в обох напрямêах
поперемінно); незбалансований êанал (êанал передавання да-
них між двома і більше станціями, одна з яêих êерóє êаналом і
орãанізóє обмін даними); низьêошвидêісний êанал (êанал, що
забезпечóє швидêості передавання даних: 50, 100, 200 біт/с);
основний êанал (êанал передавання даних, яêий серед інших
êаналів, що працюють зі спільним інтерфейсом, забезпечóє
маêсимальнó швидêість передачі інформації); прямий êанал (1.
Канал безпосередньої передачі даних “джерело-одержóвач”. 2.
Проãрамноêерований пристрій обмінó інформацією між опера-
тивними запам’ятовóвальними пристроями êільêох ЕОМ); се-
леêторний êанал (êанал введення-виведення інформації, що
забезпечóє обмін ЕОМ тільêи з одним периферійним при-
строєм, виêористовóється для зв’язêó центральноãо процесора
зі швидêодійними пристроями, напр., маãнітними дисêами);
середньошвидêісний êанал (êанал, що забезпечóє швидêості
передавання даних: 600, 1200, 2400, 4800 біт/с); симетричний
êанал (ó êомп’ютерних мережах — êанал, що забезпечóє однó і
тó ж швидêість передавання і приймання даних); симплеêсний
êанал (êанал, що допóсêає передавання даних лише в одномó
напрямêó, яêий встановлюється заздалеãідь); синхронний êа-
нал (êанал для передачі ізохронноãо сиãналó, синхронноãо з
таêтовим сиãналом цьоãо êаналó, яêий формóється баãатоêа-
нальною апаратóрою чи êінцевим обладнанням передавання
даних, ДСТУ 2616-94); стандартний êанал (êанал, що реалізóє
стандартний інтерфейс); телефонний êанал (êанал телефонно-
ãо зв’язêó для амплітóдно модóльованоãо сиãналó звóêової час-
тоти), транспортний êанал (лоãічна система, що призначена
для передавання даних між двома сóміжними ЕОМ); фізичний
êанал (засіб двобічноãо передавання даних). 4) Канал êабель-
ний — заêрита й частêово або повністю заãлиблена ó
ґрóнт спорóда ó виãляді жолоба, призначена для розта-
шóвання в ній êабелів. ПУЭ, п. 2.3.3.
Див. таêож вентиляційний êанал, êанал вентилятора,

êанал довãий, êанал êоротêий.
КАНАЛ ВЕНТИЛЯТОРА,  -ó, -…, ч. * р. êанал вентилято-
ра, а. ventilating channel, н. Ventilatorkanal m  — êанал, що
з’єднóє шахтний стовбóр з ãоловним вентилятором, яêий
встановлено ó спеціальній бóдівлі шахти. Обладнóється
спеціальними пристроями для реãóлювання вентиляційн-
оãо потоêó — лядами, êонтрольною апаратóрою тощо.
КАНАЛ ДОВГИЙ,  -ó, -ãоãо, ч. * р. длинный êанал; а. long
channel; н. Langkanal m  — êанал, що має достатньо велиêó
довжинó,  ó зв’язêó з чим при ãідравлічномó розрахóнêó
таêоãо êаналó можна нехтóвати (на відмінó від випадêó
êаналó êоротêоãо) місцевими втратами і враховóвати
тільêи втрати напорó по довжині.
КАНАЛ КОРОТКИЙ,  -ó, -êоãо, ч. * р. êоротêий êанал; а.
short channel; н. Kurzkanal m  — êанал, яêий має таêó дов-
жинó, при яêій (на відмінó від водозливó з широêим поро-
ãом і на відмінó від êаналó довãоãо) необхідно враховóвати
яê втрати напорó по довжині, таê і місцеві втрати напорó
(напр., на вході в êанал).
КАНАЛІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êанализация; а. waste-water dis-
posal system, canalization, sewerage system, channeling, conduit;
н. Entwässerungsanlage f, Kanalisation f  — 1) Сóêóпність
інженерних спорóд, óстатêóвання та санітарних засобів,
що забезпечóє збирання та виведення за межі населених
пóнêтів і промислових підприємств забрóднених стічних
вод, а таêож їх очищення та знешêодження перед виêо-
ристанням чи сêиданням ó водоймó. 2) Проêладання êа-
налів. 3) Розподіл елеêтроенерãії між споживачами; К. êа-
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бельна — система êерамічних або бетонних трóб для про-
êладання êабелю в підземних лініях зв’язêó.
КАНАТ,  -а, ч. * р. êа-
нат, а. rope, winding
rope, hoisting rope, line,
cable; н. Seil n, Förder-
seil n  — ãнóчêий виріб
з дротó чи орãанічних
волоêон. Виêористо-
вóється на шахтних
підіймальних óстанов-
êах для з’єднання
підйомної посóдини з
барабаном(нами) або
ведóчим шêівом тертя
підіймальної машини та
для відêатêи ваãоне-
тоê по ãірничих вироб-
êах за допомоãою леб-
ідоê та ін. Осн. мате-
ріал для виãотовлення
К., що виêористовó-
ються в ãірн. справі, —
сталь, рідше êапрон та
ін. синтетич. матері-
али; з пеньêи і воло-
êон алое іноді виãо-
товляють осердя ста-
левих К. Дріт К., при-
значених для роботи в
аãресивних середови-
щах, поêривають цин-
êом. Розрізняють К.:
êрóчені, неêрóчені,
плетені. За напрямом
навивêи виділяють К.
правої та лівої, хресто-
вої, паралельної, êом-
бінованої навивоê.
Звивають дріт навêоло
осердя за однó опера-
цію або в деê. шарів
послідовно. Для за-
хистó елементів К. від
êорозії виêористовó-
ють спец. фриêційне і ін. мастило (плосêі êанати поêри-
вають ґóмою). Для цієї ж мети, а таêож підвищення зно-
состійêості сталевих К. застосовóють поêриття з поліам-
ідних смол. Термін слóжби К. шахтних підйомів 1,5-3 р. 

КАНАТНА ВІДКАТКА,  -ої, -и, ж. * р. êанатная отêатêа,
а. rope haulage, rope drive; н. Seilförderung f  — вид транс-
портó по ãоризонтальних або похилих рейêових êоліях ó
ваãонетêах або спеціальних посóдинах (сêіпах) за допомо-
ãою лебідêи та êаната. Канатні óстановêи розподіляють:
за êóтом нахилó — на óстановêи для ãоризонтальних, сла-
бопохилих і похилих виробоê; за типом лебідоê — одно-,
двобарабанні та із шêівами тертя; за видом транспортó-
вання — із застосóванням одно-, двоêінцевоãо і нес-
êінченноãо êанатів; за êільêістю лебідоê — з одною і дво-
ма лебідêами; за êільêістю êанатів — з одним, двома, трь-
ома несêінченними êанатами. Переміщення вантажів óс-
тановêами з одним êінцевим êанатом (а) може бóти здій-
снене при êóтах нахилó β>6°, êоли зворотний рóх посóдин
проходить за рахóноê їхньої сили ваãи. Маêсимальне зна-
чення β для перевезення матеріалів ó ваãонетêах стано-
вить не більше 30°; при êóтах нахилó більших 25° вони об-
ладнóються спеціальними щитêами, яêі перешêоджають
висипанню вантажó. Яêщо β<6°, то переміщення мате-
ріалів можливе таêим чином: ãоловним і хвостовим êана-
тами за допомоãою лебідоê 1, 2 (позиція б на рис.); 
однією лебідêою 4 при
наявності êінцевоãо  (3) і
з’єднóвальноãо (7) êа-
натів (в, д на рис.), дво-
ма êінцевими êанатами
(ã на рис.). Установêи з
барабанними лебідêами
працюють циêлічно, то-
мó ефеêтивність їх засто-
сóвання залежить від
довжини транспортóван-
ня і тривалості маневро-
вих операції на êінцевих
пóнêтах. Маêсимальна
продóêтивність відêа-
тêи одним êінцевим êа-
натом при L=600 м і êóті
нахилó 15° становить 100-110 т/ãод, а двома êінцевими êа-
натами — 200-250 т/ãод. Значення L, яêе обóмовлюється
êанатомістêістю барабана лебідоê, дорівнює 600-700 м, а
для малих підйомних машин — 1500-2000 м. Установêи з
несêінченним êанатом 6 обладнані лебідêами 5 із шêівами
тертя. Продóêтивність ó даномó випадêó досяãає 400 т/
ãод, довжина транспортóвання похилими виробêами —
1000 м, проте висоêа енерãо- і трóдомістêість та небез-
печність робіт перешêоджають широêомó застосóванню
таêих відêатоê. Є.М.Сноведсьêий. 
КАНАТНА ДОРОГА,  -ої, -и, ж. * р. êанатная дороãа, а.
cable way, rope way, н. Seilbahn f  — трансп. óстановêа для
перевезення вантажів ó підвісних ваãонетêах, а таêож па-
сажирів ó підвісних ваãонах і êріслах по натяãнóтомó між
êінцевими станціями і проміжними опорами сталевомó
êанатó. К.д. бóдóють в ãірсьêій, перетнóтій і важêопро-
хідній місцевості, а таêож в містах і робочих селищах для
створення найбільш еêономічних, найêоротших трансп.
зв’язêів. За призначенням розрізняють К.д.: вантажні, па-
сажирсьêі і вантажо-пасажирсьêі; за бóдовою — двоêа-
натні і одноêанатні. К.д. бóвають з êільцевим рóхом, при
яêомó ваãони переміщаються двома паралельними лін-
іями завжди в одномó напрямі, і з маятниêовим — на êож-
номó шляхó підвішено по одномó ваãонó, яêий здійснює
зворотно-постóпальний рóх між êінцевими станціями.

Рис. Форми поперечних перетинів êа-
натів а) триêóтна; б) овальна.

Рис. Поперечні перетини заêритоãо 
(а) і напівзаêритоãо (б) êанатів.

Рис. Канати сталеві: а — êрóã-
лопрядні: 1, 2 — з дротó однаêовоãо 
та різноãо діаметра; б — триãраноп-
рядні; в — овальнопрядні; ã — плос-

êопрядні; д — плосêі.

Рис. Канати сталеві: а — одинарної 
звивêи (спіральні); б — подвійної 
звивêи (троси): 1 — одношарові; 2 
— двошарові; в — потрійної звивêи 

(êабелі).

Рис. Канатна відêатêа.



485 КАН — КАН

Довжина вантажних К.д. праêтично необмежена, напр.,
К.д. “Крістенберã Бóліден" (Швеція) для транспортóван-
ня рóди має довжинó 96 êм. Продóêтивність вантажних
К.д. досяãає 650 т/ãод і більше. Швидêість рóхó ваãонетоê
до 5 м/сеê, ємêість до 3 т. 
Одноêанатна (моноêанатна) дороãа — транспортний засіб,

призначений для доставêи людей і транспортóвання матеріалів
прямолінійними ãоризонтальними і похилими виробêами з êó-
том нахилó 25°. Працює за принципом відêатêи несêінченним
êанатом, до яêоãо приêріплені êрісла-сидіння для людей або па-
êети з вантажем масою до 200 êã. Канат оãинає приводний і на-
тяжний шêіви і підтримóється проміжними ролиêоопорами, за-
êріпленими на êронштейнах ó поêрівлі виробêи. У місцях посадêи
і виходó людей з моноêанатних доріã передбачені ãоризонтальні
майданчиêи. Для еêстреної зóпинêи дороãи вздовж всієї траси
підвішено êабель-тросовий вимиêач. Пропóсêна здатність моно-
êанатних доріã — до 250 чол/ãод.
КАНАТНА ДОРОГА НАҐРУНТОВА — транспортний
пристрій, призначений для транспортóвання допоміжних
матеріалів, обладнання, ãірничої маси і людей дільничн-
ими ãірничими виробêами, що мають змінний профіль
рейêових êолій з похилом до ± 20°, ó яêих óтрóднена або
неможлива лоêомотивна відêатêа і відêатêа êінцевим
êанатом.
КАНАТНА ПИЛКА,  -ої, -и, ж. * р. êанатная пила, а. rope
saw, н. Seilsäge f  — 1) Засіб виймання вóãілля на малопотóж-
них пластах. Сêладається з фрез двобічноãо різання, що
мають з êожноãо боêó по 10 зóбів, армованих пластинêами
з твердоãо сплавó. Фрези (10-12 шт.) з’єднóються між собою
відрізêами ланцюãа завдовжêи 0,6-1 м. На êінцях ланцюãо-
вої пилêи розміщені êонічні втóлêи, за допомоãою яêих
пилêó з’єднóють з êанатом діаметром 18 мм. На вентиляці-
йномó штреêó êанати переêидають через блоêи і під’єднó-
ють до барабанів лебідêи, що надає К.п. зворотно-постó-
пальноãо рóхó з одночасною подачею її на вибій. 2) Засіб
виймання нерóдних ê.ê., зоêрема мармóрó. Розрізняють пе-
ресóвні та стаціонарні К.п. Продóêтивність пересóвних
К.п. на мармóрі — 1-12 м2/ãод, стаціонарних 0,8-4 м2/ãод.

КАНАТНА ПІДВІСКА,  -ої, -и, ж. * р. êанатная подвесêа;
а. cable-type sucker rod hanger; н. Seilaufhängung f  — при-
стрій, призначений для з’єднання ãирловоãо штоêа з при-
водом штанãовоãо свердловинноãо насоса, дає змоãó реãó-
лювати встановлення плóнжера в циліндрі насоса та досл-
іджóвати свердловинó з допомоãою ãідравлічноãо динамоã-
рафа.
КАНАТНИЙ ВІДТЯГ,  -оãо, -ó, ч., КАНАТНА ВІДТЯ-
ЖКА, -ої, -и, ж. * р. êанатная оттяжêа; а. anchor rope; н.
Spannseil n  — êанат для розêріплення вежі чи чоãось под-
ібноãо.
КАНАТНИЙ ЗАМОК,  -оãо, -а, ч.  — Див. замоê.
КАНАТОРІЗАК,  -а, ч. * р. êанаторезêа; а. wire-line knife
cutter; н. Seilmesser n, Seilschere f  — інстрóмент для відріз-
ання êаната (êабелю) безпосередньо в місці êріплення
йоãо до приладó або інстрóмента ó свердловині при виêо-
нанні ремонтних робіт.
КАНКАР,  -ó, ч. * р. êанêар, а. kankar, н. Kankar m  — щіл-
ьний шар зцементованих êонêрецій êарбонатó êальцію
овальної форми. Зóстрічаються в палеоãідроморфних тем-
них і червоно-бóрих ґрóнтах савани. 
КАНКРИНІТ,  -ó, ч. * р. êанêринит, а. cancrinite, н. Kankri-
nit m  — мінерал êласó силіêатів ãрóпи фельшпатоїдів, алю-
мосиліêат натрію і êальцію êарêасної бóдови. Формóла
Na6 Ca[CO3|(AlSiO4)6]·2Н2O. Містить (%): Na2О — 17,8;
CaО — 4,0; SiO2 — 38,7; Al2О3 — 29,3; СО3 — 6,3; Н2O — 3,9.
Кінцевий член безперервноãо ізоморфноãо рядó êанêрин-
ітó, Na6Ca2[AlSiO4]6(CO3)2·(1-5)Н2O — вишневіт. Про-
міжні члени: сóльфат-êанêриніт (80-50% êанêринітової
êомпоненти), êарбонат-вишневіт (50-20%). Домішêи К,
Сl. Синãонія ãеêсаãональна. Колір білий, сірий, жовтий,
червонóватий; вишневіт — ясно-блаêитний до ãолóбó-
вато-синьоãо. Блисê сêляний, на зламі жирний. Спайність
середня до довершеної. Крихêий. Тв. 5,5-6,5. Гóстина 2,5.
П’єзоелеêтриê (п’єзоелеêтричний ефеêт в 10 раз переви-
щóє ефеêт êварцó). Породотвірний мінерал маãматичних

Рис. Уніфіêована моноêанатна êрісельна дороãа: 1 – елеêтродвиãóн; 2 — редóêтор; 3 — приводний шêів; 4 — підвісне êрісло; 5 — 
стабілізатор; 6 — підтримóючі ролиêи; 7 — вантаж;  8 — êанат.

Рис. Надґрóнтова дороãа типó ДКН: 1 — блоê; 2 — êінцева балêа; 3 — підтримóючий ролиê; 4 — стабілізóючі êотêи; 5 — бóêсирó-
вальні візêи; 6 — пасажирсьêі візêи; 7 — тяãовий êанат; 8 — привод; 9 — натяжний пристрій.
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фельдшпатоїдних ã.п. і лóжних пеãматитів. Утворюється
за рахóноê нефелінó під дією сóльфатних або êарбонатних
постмаãматичних розчинів. Асоціює з фельдшпатоїдами,
вêлючно з содалітом, êальцитом і нефеліном. Перспеêтив-
ний п’єзооптичний матеріал. 
Розрізняють: êанêриніт êарбонатистий (різновид êанêринітó,

в яêомó серед додатêових аніонів переважає [СО3]2-); êанêриніт
натріїстий (сóмнівний різновид êанêринітó, яêий містить 18,41 %
Na2O); êанêриніт сóльфатний (вишневіт — різновид êанêринітó,
в яêомó аніон [СО3]2- частêово заміщений аніонами [SО4]2- i Cl-, а
Na на К).
КАОЛІН,  -ó, ч. * р. êаолин, а. kaolin, н. Kaolin n  — ãірсьêа
порода, що сêладається переважно з êаолінітó, білоãо êо-
льорó. Від назви місцевості Каолін ó Китаї. Має висоêó
воãнетривêiсть та низьêó пластичнiсть. Утворюється
внаслідоê вивітрювання або ãідротермальної зміни слю-
дисто-полевошпатових порід (ґранітоїдів, ґнейсів, сланців),
пов’язаної з вóлêанізмом. Розрізняють К. залишêовий
(первинний), що заляãає на місці своãо óтворення, і оса-
довий, перевідêладений (вторинний). Велиêі родов. за-
лишêовоãо К. приóрочені до нижньомезозойсьêої êори
вивітрювання. Перевідêладений К. заляãає лінзами і плас-
тами серед пісêів. Поêлади К., розташовані поблизó по-
верхні, звичайно розробляються відêритим способом з
подальшим збаãаченням моêрим або сóхим способом
(ãравітаційними методами в êласифіêаторах, центрифó-
ãах, ãідроциêлонах). Значними запасами К. володіють
Чехія, Болãарія, Уêраїна, Рóмóнія, Польща, Уãорщина,
Узбеêистан, США, Велиêобританія. Ресóрси К. в êраїнах
Заходó   оцінюються   в 17 млрд т в т.ч. в США 9 млрд т,
Велиêобританії 2 млрд т. В двох останніх êраїнах зосеред-
жено бл. 60% óсьоãо світовоãо виробництва К. На
території Уêраїни є ó Вінницьêій, Дніпропетровсьêій, За-
порізьêій, Черêасьêій і Донецьêій областях. К. виêорис-
товóють êерамічна, елеêтротехнічна (ізолятори), про-
мисловість воãнетривêих виробів, паперова, êабельна, ãó-
мотехнічна, пластмасова, хімічна, парфюмерна. У США
всі види êаолінової сировини виãотовляються шляхом
збаãачення вторинноãо К. Транспортóвання ãотової про-
дóêції може здійснюватися трóбопроводами ó виãляді пóль-
пи, в êонтейнерах, бочêах, мішêах тощо. У США діє êаол-
інопровід довжиною 42 êм, перетином 25,4 см від рóдниêів
Сандерсвілл (Вашинãтон)  до  з-дó в Гордоні (Джорджія).
Світове виробництво êаолінó на початêó ХХІ ст. становить
25 700 млн т. З них на частêó Європи припадає 25%, Азії та
Оêеанії – 21%, Півн. Америêи – 37%, Півд. Америêи –
9%, Африêи – 5%.
КАОЛІНІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êаолинизация, а. kaolinization,
н. Kaolinisierung f  — заміщення в ãірсьêих породах алюмо-
силіêатів на êаолініт під впливом вод, яêі містять êисло-
ти. Внаслідоê К. первинні породи (ґраніти, ґнейси та ін.)
перетворюються на товщі êаолінó.
КАОЛІНІТ,  -ó, ч. * р. êаолинит, а. kaolinite, н. Kaolinit m 
— мінерал êласó силіêатів, основний силіêат алюмінію ша-
рóватої бóдови. Основна сêладова частина ãлин, особливо
êаолінó. Формóла: Al4 [Si4O10] (OH)8. Містить (%): Al2О3 —
39,56; SiО2 — 46,5; H2О — 13,94. Ізоморфні домішêи Fe3+, Cr,
Ti, Fe2+, Mg, Са, Na, К. Відомі êонêреції, ооліти, жовна,
борошнисті і землисті пóхêі сêóпчення. Синãонія переваж-
но триêлінна. Гóстина 2,58-2,61. Тв. 2-3. Білоãо з рiзними
вiдтiнêами êольорó, щільний, жирний на дотиê.  Блисê
перламóтровий, матовий. У чистомó виãляді білий, іноді з
ãолóбóватим або бóрим відтінêом. Механічні домішêи за-
барвлюють К. в червоний, чорний, ясêраво-зелений êолір.

К. леãêо розмоêає ó воді, набóває пластичності і диспер-
ãóється з óтворенням сóспензій. Зóстрiчається ó прихова-
ноêристалiчних сêóпчених, пóхêих тонêозернистих
аґреґатах. Переважнi розмiри частиноê 1-3 мм
(0,001-0,003 мм); нездатний приєднóвати та óтримóвати
значнó êiльêiсть води; при сóшiннi порiвняно вiльно вiд-
дає приєднанó водó. К. — поширений вторинний мінерал.
Утворюється в êорах вивітрювання при ãідролізі алюмо-
силіêатних, ã.ч. полевошпатових ã.п. К. виêористовóють
для виробництва паперó (наповнювач і поêриття), ґóми,
порцеляни, фаянсó, воãнетривêих матеріалів та ін. К. —
потенційне джерело отримання алюмінію. 
Розрізняють: êаолініт 1М (моноêлінна політипна модифіê-

ація êаолінітó, елементарна êомірêа яêої містить один шар най-
щільнішої óпаêовêи); êаолініт 6М (моноêлінна політипна мо-
дифіêація êаолінітó, елементарна êомірêа яêої містить шість
шарів найщільнішої óпаêовêи); êаолініт 6ТК та êаолініт 1TR
(триêлінна політипна модифіêація êаолінітó, яêа хараêтери-
зóється наявністю в елементарній êомірці одноãо шарó найщіль-
нішої óпаêовêи); êаолініт залізний (різновид êаолінітó, яêий
містить до 1-2 % Fe3+); êаолініт хромистий (різновид êаолінітó,
яêий містить від 0,41 до 1,12 % Cr2O3).
КАПЕЛЮХ В ГЕОЛОГІЇ ,  -а, ч.  — Те ж, що й шляпа (в
ãеолоãії).
КАПІЖ,  -пежó, ч. * р. êапёж, êапель, а. downpour, н. Tröp-
feln n, Tropfwasser n  — надходження води в ãірн. виробêó з
порід поêрівлі і зі стіноê ó виãляді êрапель. К. формóється
внаслідоê просочення підземних вод або êонденсації водя-
ної пари на поверхні виробêи (особливо в соляних шахтах)
в місцях посиленоãо надходження вентиляційноãо
повітря (êонденсаційні рóдниêові води). Слабêий лоêаль-
ний К., напр., на вóãільних шахтах, зóмовлює приплив
води в очисні вибої до 3 м3/ãод, сильний — до 8 м3/ãод. К.
поãіршóє санітарно-ãіãієнічні óмови роботи персоналó,
неãативно впливає на техніêó і технолоãію ведення робіт
— знижóє стійêість поêрівлі і несóчó здатність ґрóнтó,
зменшóє термін слóжби êріплення, ó соляних шахтах К. є
ознаêою можливої деформації масивó і раптовоãо виêидó
води.
КАПІЛЯРИ,  -ів, мн. * р. êапилляры, а. capillars, capillary
(tubes); н. Kapillaren f pl, Haarröhrchen n pl, Kapillarröhrchen
n pl, Kapillargefässe n pl  — трóбêи з дóже вóзьêим êаналом,
система з’єднаних пор, напр., ó ãірсьêих породах. Див. пори. 
КАПІЛЯРИМЕТР,  -а, ч. * р. êапилляриметр; а. сapillarim-
eter; н. Kapillarimeter n  — прилад, яêим визначають повер-
хневий натяã рідини, вимірюючи висотó її підняття в êап-
ілярних трóбêах.
КАПІЛЯРНА ВОДА,  -ої, -и, ж. * р. êапиллярная вода, а.
capillary water, н. Kapillarwasser n  — вода, що óтримóється
або пересóвається в порах, тріщинах та ін. дрібних порож-
нинах ã.п. та ґрóнтів під дією сили поверхневоãо натяãó. 
КАПІЛЯРНЕ ПРОСОЧУВАННЯ ПЛАСТА,  -оãо, -…, с. *
р. êапиллярная пропитêа пласта; а. capillary imbibition; н.
Kapillartränkung f des Flözes n  —  процес самовільноãо
витіснення рідини або ãазó із пористоãо середовища
іншою незмішóючою рідиною під дією êапілярних сил.
Відіãрає сóттєвó роль при витісненні нафти і ãазó із неод-
норідних пористих і тріщинóвато-пористих êолеêторів.
Основні фаêтори, яêі визначають êапілярне просочóван-
ня пласта: літолоãічний сêлад і петрофізичні хараêтерис-
тиêи породи, а таêож фізиêо-хімічні хараêтеристиêи рідин
ó пластових óмовах.
КАПІЛЯРНІ ПОРИ,  -их, -ор, мн. (від лат. capillaris  — во-
лосяний; від ãрец. πόρος — отвір, прохід) * р. êапиллярные
поры; а. capillary pores; н. Kapillarporen f pl  — пори з діаме-
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тром в межах 0,5 — 0,0002 мм, в яêих рідина знаходиться
під дією молеêóлярних сил притяãання яê між частинêа-
ми рідини, таê і між останніми та стінêами пор; для пере-
міщення рідини по них необхідно зóсилля, яêе значно пе-
ревищóє силó ваãи, тобто рóх рідини не підляãає заêонам
ãідростатиêи і відбóвається під дією особливих сил, серед
яêих поверхневий натяã рідини відіãрає найãоловнішó
роль.
КАПІЛЯРНІСТЬ,  -ості, ж. * р. êапиллярность; а. capillari-
ty; н. Kapillarität f  — явище зміни висоти рівня рідини в
êапілярах, що пов’язане із змочóванням поверхні міêр-
опор і êапілярів рідиною. Виявляється в рóсі рідини по
них (підняття при змочóванні, відштовхóвання при нез-
мочóванні) завдяêи додатêовим силам під êриволінійним
менісêом. Висота h підняття змочóвальної рідини в êап-

ілярі визначається формóлою: , де σ — êо-

ефіцієнт поверхневоãо натяãó рідини; θ — êрайовий êóт
змочóвання; r — радіóс трóбêи; ρ – ãóстина рідини; g —
присêорення вільноãо падіння. Рідина в êапілярі під-
німається або опóсêається на таêó висотó h, при яêій тисê
стовпа рідини (ãідростатичний тисê) ρgh зрівноважóється

надлишêовим, êапілярним тисêом . У

відповідності до тоãо, що змочóюча рідина по êапілярó пі-
днімається, а незмочóвальна — опóсêається, тобто при θ <
π/2 (cos θ > 0) отримóємо додатню значинó h, а при θ > π/2
(cos θ < 0) — від’ємнó. Висота підняття (опóсêання) рід-
ини в êапілярі обернено пропорціональна йоãо радіóсó. В
тонêих êапілярах рідина піднімається досить висоêо. Таê,
при повномó змочóванні (θ = 0) вода (ρ = 1000 êã/м3, σ =
0,073 Н/м) в êапілярі діаметром 10 мêм піднімається на
висотó h ≈ 3 м. В.С.Бойêо.
КАПІЛЯРНОГО ПІДНЯТТЯ ВИСОТА,  -оãо, -…, -и, ж. 
— Див. висота êапілярноãо підняття.
КАПІЛЯРНО-ПРОТИТЕЧІЙНЕ НАСИЧЕННЯ,  -оãо, …,
с. (від лат. capillaris — волосяний) * р. êапиллярно-проти-
воточное насыщение; а. capillary countercurrent saturation;
н. Kapillarzuflusssättigung f  — процес, яêий проходить в
ãідрофільномó середовищі і в резóльтаті яêоãо в зонах
êонтаêтóвання нафти з водою вода по дрібних порах під
дією велиêоãо êапілярноãо тисêó прониêає в нафтонаси-
ченó частинó пласта, а нафта по велиêих порах при мен-
шомó êапілярномó тисêó витісняється назóстріч їй ó водо-
носнó частинó.
КАПІТАЛЬНА ТРАНШЕЯ,  -ої, -ї, ж. * р. êапитальная
траншея, а. finished trench,  permanent trench; н. Aufschlus-
seinschnitt m, Haupteinschnitt m  — слóжить для розêриття
êар’єрноãо поля або оêремої йоãо зони і створення ванта-
жотрансп. зв’язêів робочих ãоризонтів з поверхнею. К.т.
спорóджóють на рівнинній місцевості; в р-нах з перетнó-
тим рельєфом на óêосах для цієї ж мети виêористовóють
êапітальні напівтраншеї. За розташóванням відносно êон-
тóра êар’єрó К.т. бóвають зовнішніми і внóтрішніми.
Зовнішні розташовóються за межами проеêтноãо êонтóра
êар’єрó, внóтрішні — в межах êонтóрó на бортах. Нерідêо
К.т. мають змішане розташóвання; це має місце в тих ви-
падêах, êоли зовнішніми траншеями розêривають верхні
óстóпи, а внóтрішніми — нижні. К.т. хараêтеризóються
параметрами: схилом і, яêий визначається типом транс-
портó, що виêористовóється, ãлибиною h (ãлибина ãори-
зонтó, що розêривається), шириною b. êóтами óêосів
бортів траншей a. Технол. схеми проведення К.т. поділ-

яються на 3 ãрóпи: безтранспортні (драґлайном ó м’яêих
породах), транспортні (застосовóють ó міцних і м’яêих
ã.п.) і êомбіновані.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ,  -оãо, -ó, ч. * р. êапитальный
ремонт; а. overhaul; н. Generalreparatur f, Generalüberholung
f  — ремонт, що виêонóється для відновлення справності
та повної або близьêої до повної значини ресóрсó виробó з
заміною або відновленням всих йоãо частин, вêлючаючи
базові. Значинó близьêó до повноãо ресóрсó, встановлю-
ють ó нормативно-технічній доêóментації. ГОСТ
18322-78.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК,  -оãо,
-ó, -…, ч.   — Див. ремонт ãірничих виробоê.
КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН,  -оãо, -ó, -…,
ч. * р. êапитальный ремонт сêважин; а. well workover; well
remedial work, workover job on well; н. Bohrlochgeneralüberho-
lung f, Sondengeneralreparatur f  — êомплеêс сêладних i дов-
ãотривалих робiт, пов`язаних з пiдтримóванням свердлови-
ни яê спорóди ó працездатномó станi, тобто робiт, призна-
чених для вiдновлення працездатностi привибiйної зони,
цiлiсностi цементноãо êiльця i обсадних трóб або в цiломó
свердловини з метою виêористання за прийнятим чи но-
вим призначенням, для лiêвiдацiї аварiй, для êонсервацiї i
лiêвiдацiї свердловин, для опóсêання i пiднімання облад-
нання одночасно-роздiльної еêсплóатацiї. К.р.с. охоплює:
1) ремонтно-iзоляцiйнi роботи (виправлення зім’ять, зло-
мів, тріщин і заміна пошêодженої частини еêсп-
лóатаційної êолони, ãерметизація ãирла свердловини, роз-
бóрювання цементних пробоê); 2) óсóнення неãерметич-
ностi еêсплóатацiйної êолони; 3) лiêвiдацiю аварiй; 4) пе-
рехiд на iншi пласти та приєднання пластiв; 5) ремонт
свердловин, обладнаних для одночасно-роздiльної еêсплó-
атацiї; 6) роботи, пов`язанi з бóрiнням (зоêрема врізêа і
бóріння іншоãо стовбóра свердловини); 7) оброблення при-
вибiйної зони; 8) дослiдження та обслiдóвання свердловин
при ремонтi; 9) переведення свердловин на виêористання
за iншим призначенням; 10) введення в еêсплóатацiю i ре-
монт наãнiтальних свердловин; 11) êонсервацiю i розêон-
сервацiю свердловин; 12) ловильні роботи (вêлючають
виймання впалої êолони насосно-êомпресорних трóб, на-
сосних штанã, інстрóментів і ін., а таêож очищення стов-
бóра свердловини); 13) лiêвiдацiю свердловин. У томó ви-
падêó, êоли óсóнення дефеêтó óтрóднене, здійснюють за-
різêó і бóріння дрóãоãо стовбóра свердловини. Для цьоãо в
êолоні, вище місця дефеêтó, розêривають “віêно", з яêоãо
похило проводять направлене бóріння іншоãо стовбóра
свердловини, а таêож спóсê і êріплення іншої êолони. У
разі неможливості відновлення техн. станó або припинен-
ня еêсплóатації, свердловинó ліêвідóють. При цьомó виріз-
ають і витяãóють обсадні  трóби, а стовбóр цементóють.
Повернення свердловин на вищі і нижчі ãоризонти здій-
снюється при розробці родов. з деêільêома продóêтивни-
ми пластами. Середня тривалiсть одноãо êапiтальноãо ре-
монтó сêладає приблизно 14 дiб. К.р.с. ó залежностi вiд
обсяãó, хараêтерó та сêладностi робiт дiлять на двi êате-
ãорiї сêладностi. До К.р.с. першої êатеãорiї сêладностi на-
лежать ремонти при ãлибинi свердловин до 1500 м,а таêож
повернення на вище- i нижчезалеãлий пласти та соляно-
êислотнi оброблення. До ремонтiв дрóãої êатеãорiї сêлад-
ностi вiдносять роботи при ãлибинi свердловин понад 1500
м та всi iншi бiльш сêладнi i трóдомiстêi роботи. Конêрет-
но êатеãорiї сêладностi затверджóє пiдприємство. Роботи
з пiдвищення нафтоãазовилóчення із пластiв i збiльшення
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продóêтивностi (приймальностi) свердловин проводяться з
метою забезпечення повноти вилóчення нафти i ãазó iз
надр, томó фiнансóються вони за рахóноê спецiальноãо
“фондó пiдвищення нафтоãазовiддачi пластiв”. Фiнансó-
вання êапiтальноãо ремонтó здiйснюється за рахóноê пе-
редбачених для цiєї мети амортизацiйних вiдрахóвань.
В.С.Бойêо.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ
(СТВОЛІВ),  -оãо, -ó, -…, ч. * р. êапитальный ремонт шах-
тных стволов, а. overhaul of mine shafts, н. Generalüberholung
f der Grubenschächte m pl (der Schächte m pl)  — êомплеêс
технічних заходів, спрямованих на відновлення проеêт-
них еêсплóатаційних параметрів шахтноãо стовбóра.
Стрóêтóра ремонтних робіт передбачає повнó або частêо-
вó замінó стовбóрноãо обладнання: розпор, провідниêів, за-
мінó óшêоджених елементів стовбóрноãо êріплення тощо.
КАПІТАЛЬНІ ГІРНИЧІ ВИРОБКИ,  -их, -их, -оê, мн. * р.
êапитальные ãорные выработêи, а. permanent mine workings;
н. Ausrichtungsbaue m pl, Hauptgrubenbaue m pl  — виробêи,
що пройдені за рахóноê êапітальних вêладень і значаться
на балансі основних фондів підприємства. До К.ã.в. відн-
осять всі розêривні виробêи (траншеї, напівтраншеї, по-
хилі, êрóті та вертиêальні стовбóри, штольні, êвершлаґи), а
таêож деяêі осн. підãотовчі виробêи (перші панельні брем-
сберґи на пластах, що розêриваються, маãістральні штре-
êи) і оêр. êамери. До К.ã.в. відносять таêож виробêи, яêі
обслóãовóють всю шахтó, êрило, ãоризонт (поверх). До
К.ã.в. належать êолодязі дробароê, рóддвори. К.ã.в. часто
заêріплюють посиленим êріпленням (бетон, бетоніт,
тюбінãи тощо), що забезпечóє їх довãотривалó еêсплóата-
цію.
КАПСУЛЬ-ДЕТОНАТОР,  -…-а, ч. * р. êапсюль-детона-
тор, а. blasting cap; н. Sprengkapsel f  — засіб висаджóвання
призначений для збóдження детонації зарядів ВР, детонó-
ючих  шнóрів,  проміжних детонаторів. Являє собою мета-
левó або паперовó ãільзó діаметром бл. 7 мм, спорядженó
висоêобризантною та ініціюючою ВР. Виêористовóється
при воãневомó способі висаджóвання, а таêож є сêладо-
вою частиною елеêтродетонатора. К.-д. із введеним в
ньоãо і заêріпленим відрізêом воãнепровідноãо шнóра нази-
вається запалювальною трóбêою.
КАПСЬКІ ГОРИ,  -их, -ãір, мн.  — на півдні Африêи, в
межах ПАР.  Довжина 800 êм, вис. 2326 м. У вн. долинах
— напівпóстелі.
КАПТАЖ,  -ó, ч. * р. êаптаж, а. capping, catchment; н.
Wassergewinnung f, Wasserfang m, Wasserfassung f  — êомп-
леêс спорóд, що забезпечóють достóп до підземних вод, на-
фти або ãазó та можливість їх виêористання; інжене-
рно-технічні роботи, пов’язані з виведенням на поверхню
і збиранням підземних вод, нафти й ãазó. Розрізняють К.
джерел, підземних вод та нафти і ãазó. Для вертиêальноãо
К. підземних вод застосовóють êолодязі і свердловини, ãори-
зонтальноãо — ãалереї водозбірні, штольні тощо.
Найпростіший тип К. — шахтний êолодязь, що виêорис-
товóється при розêритті неãлибоêо залеãлих ґрóнтових
вод. В сильно пересічених місцевостях спорóджóються
штольні, в яêих для збільшення припливó води бóрять
свердловини. Найбільш поширений тип К. підземних вод —
свердловини. Стосовно підземних вод частіше вживають
термін водозабір. При К. нафти і ãазó êонстрóêції свердло-
вин вêлючають обсадні êолони. Фонтанóючі свердловини
обладнóють фонтанною арматóрою, що залишається на
ãирлі свердловини після заêінчення фонтанóвання. Облад-

нання насосних нафт. свердловин забезпечóє підвісêó на-
сосних трóб, ãерметизацію, можливість відборó ãазó з мі-
жтрóбноãо просторó і сêладається з планшайби з отвором
для відведення ãазó і трійниêа для виведення.  
КАПТАЖ ПІДЗЕМНИХ ВОД,  -ó, -…, ч. * р. êаптаж под-
земных вод; а. capping of underground water; н. Untertagewas-
serfassung f  — спорóда для захоплення (аêóмóлювання) пі-
дземних вод. Найпростішими видами êаптажó підземних
вод є êолодязі, бóрові свердловини, ãалереї водозабірні.
КАРА-БОГАЗ-ГОЛ,  -…-…-ó, ч.  — басейн соляноãо оса-
донаêопичення на сх. березі Каспійсьêоãо м. в Тóрêменії.
Пл. однойменної затоêи 18000 êм2. Пром. сировина пред-
ставлена  відêладами солей (ãаліт, ãлаóберит, астраханіт,
епсоміт і ін.), поверхневою ропою затоêи (солоність понад
300%) і підземними розсолами (запаси останніх 16 êм3).
Крім сольової і ãідромінеральної сировини, відомі родов.
нерóдних  бóдматеріалів  (êрейди, доломітó, ґіпсó і ін.).
Донні відêлади затоêи представлені оліãоценовими ãлина-
ми, послідовно переêритими чотирма ãоризонтами мóлó і
солі. Найбільший — дрóãий соляний ãоризонт (потóжність
солі до 10 м). У 1980 р. протоêа, яêа зв’язóвала затоêó з
морем, бóла переêрита ãлóхою дамбою, що зóмовило
обміління затоêи-озера і підвищення солоності понад 300
‰. У 1984 р. для підтримêи мінімально необхідноãо рівня
розсолó побóдована водопропóсêна óстановêа. Видобó-
вається мірабіліт. 
КАРАДОКСЬКИЙ ЯРУС, КАРАДОК,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р.
êарадоêсêий ярóс, êарадоê; а. Caradocian, н. Caradoc n  —
п’ятий знизó ярóс ордовиêсьêої системи, яêий охоплює
сóміжні частини середньоãо і верхньоãо ордовиêа. Від на-
зви ãорба Кер-Карадоê ó Велиêобританії (Шропшир).
КАРАКОРУМ  —
ãірсьêа система в
Центр. Азії, в межах
Індії та Китаю. Дов-
жина понад 800 êм.,
шир. 250 êм. Вис. до
8611 м. Хараêтерні
паралельні хребти з
êрóтими ãребенями.
В К. є родовища золо-
та, берилію, молібд-
енó, сірêи.
КАРАКУМИ  — піщана пóстеля в Сер. Азії в межах Тóрê-
меністанó. Пл. бл. 350 тис. êм2. Поверхня — ãорбиста рі-
внина з ãлинистими ділянêами — таêирами та шорами. Є
родовища сірêи, природноãо ãазó, нафти. 
КАРАТ,  -а, ч. * р. êарат, а. carat, н. Karat n  — 1) Одиниця
маси дороãоцінних êаменів. Застосовóється в ювелірній
справі. 1 êарат = 0,2 ã. 2) Міра вмістó золота ó сплавах,
що дорівнює 1/24 маси сплавó (британсьêий êарат золо-
та). Чисте золото відповідає 24 êар.
КАРБАТОЛИ,  -ів, мн. * р. êарбатолы, а. carbatoles, н. Kar-
batole n pl  — промислові рідêі водовмісні вибóхові
речовини, до сêладó яêих входить êарбамід. Уперше
розроблені в СРСР в 1970-х рр. Застосовóються К. для ви-
бóхової відбійêи свердловинними зарядами міцних і дóже мі-
цних порід на відêритих розробêах. Завдяêи хорошій рóх-
ливості і висоêій ãóстині К. забезпечóють повне заповнен-
ня зарядноãо об’ємó і êонцентрацію енерãії в заряді в
1,5-2,0 раза більшó, ніж ґранóльовані ВР. Детонóють від
шашоê-детонаторів з висоêою швидêістю. Заãóщені і
стрóêтóровані К. здатні зберіãатися ó воді деê. діб без зни-

Караêорóм, ãора Машербрóм, 7821 м.
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ження детонаційної здатності і потóжності. Завдяêи хоро-
шій теêóчості і порівняно низьêій т-рі êристалізації і твер-
діння К. зрóчні для застосóвання при мінóсових т-рах.
Компоненти К. ãотóють на спеціалізов. стаціонарній óс-
тановці ãірн. підприємства, заряджають ó свердловини за
допомоãою змішóвально-зарядної машини. Рідêó фазó і
тверді êомпоненти завантажóють спільно в сóхі і осóшені
свердловини, де й перемішóють. При заряджанні обводне-
них свердловин рідêó фазó К. заздалеãідь заãóщóють і після
сполóчення з твердою фазою стрóêтóрóють. К. виãотовля-
ють ó змішóвачі зарядної машини і наãнітають під стовп
води в свердловинó (в осн. шламовим насосом). При висад-
женні міцних обводнених ã.п. К. на 20-25% ефеêтивніші
від алюмотолó та ґранóлотолó.
КАРБІДИ,  -ів, мн. * р. êарбиды, а. carbides, carbonides; н.
Karbide n pl  — сполóêи вóãлецю з металами й неметалами
(напр., êарбід заліза, êарбід êальцію). Тверді речовини,
нерозчинні без рóйнóвання в жодномó з розчинниêів. За-
стосовóють ó виробництві металоêерамічних і виливних
твердих сплавів для металообробêи, бóріння ãірсьêих порід
тощо. 
КАРБІНИ,  -ів, мн. * р. êарбины, а. carbines, н. Karbine n pl 
— êристалічна модифіêація вóãлецю. К. — елеêтроней-
тральні сполóêи одновалентноãо атома вóãлецю з вільною
елеêтронною парою та неспареним елеêтроном.
КАРБОКСИЛ,  -ó, ч. * р. êарбоêсил, а. carboxyl, н. Kar-
boxylgruppe f  — одновалентна ãрóпа СООН, яêа є фóнêці-
йною ãрóпою орãанічних êислот, зоêрема êарбонових.
Інша назва — ê а р б о ê с и л ь н а  ã р ó п а. Виявляє êис-
лотні властивості. Для яêісної ідентифіêації К. можóть бó-
ти виêористані методи ІЧ-, УФ-спеêтросêопії та ЯМР.
Для êільêісноãо визначення застосовóють титрóвання
розчином лóãó ó воді і неводних середовищах.
КАРБОН,  -ó, ч.  — Див. êам’яновóãільна система.
КАРБОНАДО,  * р. êарбонадо, а. carbonado, black carbon,
black diamond, н. schwarzer Diamant m, Karbonado m  — тон-
êозернистий, іноді порóватий різновид алмазó, що являє
собою пористий міêро- або прихованоêристалічний
аґреґат ясно-сіроãо або чорноãо êольорó, що сêладається
із зерен і êристалів оêтаедричноãо, рідше êóбічноãо ãабіт-
óсó. Деяêі К. мають підвищенó в порівнянні з алмазом
твердість. Розмір від 0,5 до 50,0 мêм. Жовна К. мають
розмір від ãорошини до êаменів в 700-800 êар; в Бразилії
знайдений К. в 3087 êар. К. зóстрічається в параãенетич-
ній асоціації з мінералами метаморфіч. ã.п.: дистеном, êо-
рóндом, ставролітом, рóтилом, цирêоном і ін. К. містить
числ. дрібні (0,5-220 мêм) мінеральні вêлючення, яêі при
вилóãовóванні створюють пористó стрóêтóрó аґреґатів. Се-
ред них встановлені ãрафіт, халцедон, êварц, монацит, рó-
тил, ортоêлаз, ãематит, ільменіт, цирêон, êаолініт та ін.
На відмінó від алмазó, К. має, можливо, неêімберлітовий
ãенезис, що підтверджóється близьêим до êислих виверже-
них ã.п. співвідношенням в К. ізотопів 12С/13С та хараêте-
ром мінералів-домішоê. Гол. родов. К. зосереджені в Бра-
зилії (розсипи в штатах Баїя, Мінас-Жерайс, Парана та
ін.), а таêож ó Венесóелі, Ґані, Уãанді, Австралії. Застосо-
вóється К. яê техн. алмаз.
КАРБОНАТИ,  -ів, мн. * р. êарбонаты, а. сarbonates, н.
Karbonate n pl  — солі й ефіри вóãільної êислоти (напр., со-
да, поташ). Розрізняють нормальні (середні) солі з аніоном
СО32- (напр., К2СО3) та êислі (ãідроêарбонати) з аніоном
НСО3-(напр. КНСО3). У воді розчинні нормальні солі
лóжних металів, амонію й талію і майже всі ãідроêарбон-

ати. К. можна поділити на штóчні (одержóвані в техноло-
ãічних процесах) та природні. Поширені природні К. мін-
ерали êальцит і доломіт. За походженням більшість при-
родних К. є продóêтами вивітрювання і седиментації.
Значна частина їх виниêає таêож при ендоãенних проце-
сах ó ãідротермальних жилах. Застосовóють К. ó бóді-
вництві, хімічній промисловості, в оптиці тощо. Див. êар-
бонати природні.
КАРБОНАТИ ПРИРОДНІ,  -ів, -их, мн. * р. êарбонаты
естественные, а. natural carbonates, н. natürliche Karbonate n
pl  — êлас мінералів, солей вóãільної êислоти Н2СО3. Від-
омо бл. 120 К.п. Виділяють: біêарбонати — êислі солі,
ãідроêарбонати — основні солі, безводні і водні нор-
мальні К.п., сêладні К.п. Особливе місце серед К.п. зай-
мають óраніл-êарбонати. У К.п. найбільш поширеними є
êатіони Са2+, Мg2+, Na+, Fe2+. Рідше зóстрічаються êарбо-
нати Ва, Sr, Mn, Pb, Zn, Cu. Катіони Na+, K+, а таêож
(NH4)+ частіше óтворюють біêарбонати або подвійні солі.
Відомий ряд флóороêарбонатів.  Для К.п. хараêтерні
числ. ізоморфні ряди в осн. обмеженої змішóваності.
Безперервний ізоморфізм виявляють пари Fe2+-Mn2+ і
Мg2+-Fe2+. Більша частина К.п. êристалізóється в моно-
êлінній і ромбічній, рідше — в триãональній, ãеêсаãо-
нальній та ін. синãоніях. Поширене явище поліморфізмó.
Найчастіше зóстрічаються К.п., що êристалізóються в
стрóêтóрі êальцитó (маãнезит, родохрозит, сидерит, до-
ломіт, смітсоніт) або араґонітó (стронціаніт, вітерит,
церóсит). Важлива діаãностична ознаêа К.п. — розчин-
ність в НСl. К.п. — хараêтерні жильні мінерали ãідроте-
рмальних середньо- і низьêотемператóрних родовищ
(свинцевоцинêових,  бляêлорóдних, арсенідних та ін.).
Баãато К.п. мають метасоматичнó природó, óтворюю-
чись ó ході повторних процесів êарбонатизації, що сóп-
роводжóють ряд рóдних процесів. При цьомó óтворю-
ються специфічні навêолорóдні породи (лиственіти, бе-
резити тощо). К.п. — звичайні мінерали êір вивітрювання.
Див. таêож ст. êарбонатні породи.
КАРБОНАТИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êарбонатизация, а. car-
bonatization, н. Karbonatisation f  — процес зміни ãірсьêих
порід, що зóмовлює óтворення êарбонатів êальцію, маãнію,
заліза та інших металів. 
КАРБОНАТИТИ,  -ів, мн. * р. êарбонатиты, а. carbona-
tites, н. Karbonatite m pl  — êарбонатні або силіêат-
но-êарбонатні породи, сêладені більш ніж на 50% êальци-
том, доломітом, анêеритом і ін. Крім êарбонатів, можóть
бóти присóтні піроêсен, амфібол, флоãоліт, форстерит, апа-
тит, маãнетит, титаніт, лóжний польовий шпат, рідêіс-
нометалічні мінерали (пірохлор, баделеїт, бастнезит, цир-
êон і ін.). У разі їх присóтності в значній ê-сті породó нази-
вають піроêсеновим, флоãопітовим, маãнетитовим, апати-
товим К. Специфічна особливість сêладó К. — їх часте зба-
ãачення рідêісними і розсіяними елементами (ніобібієм,
танталом, цирêонієм), а таêож барієм, стронцієм, фосфо-
ром, залізом, титаном і ін. К. поширені ó сêладі сêладних
êільцевих плóтоніч. лóжно-óльтраосновних êомплеêсів. У
êільцевих масивах К. óтворюють штоêи, êільцеві і êонічні
дайêи, жили, штоêверêи; ó вóлêаніч. породах — штоêи типó
“пробоê". К., яê правило, найбільш пізні з порід, що сêла-
дають êільцеві масиви і вóлêанічні óтворення. Виявлені
таêож ефóзивні і піроêластичні К., яêі óтворюють авто-
номні лавові потоêи, поêривала з вóлê. попелó і êонóси. Вва-
жається, що К. заãалом — ãетероãенні породи. К. — сиро-
вина для одержання рядó металів.
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КАРБОНАТИТОВІ РОДОВИЩА,  -их, -щ, мн. * р. êарбо-
натитовые месторождения, а. carbonatite deposits; н.
Karbonatitvorkommen n pl  — жили і неправильної форми
маси êальцитó, доломітó і ін. êарбонатів, що містять рóдні
мінерали, просторово і ãенетично асоційовані зі сêладни-
ми циліндричними інтрóзіями óльтраосновноãо — лóж-
ноãо сêладó, що впровадилися з підêорових ãлибин. Розр-
ізняють К.р.: ãатчетоліт-пірохлорових танталових і ніоб-
ієвих рóд, бастнезит-паризит-монацитових рідêісноземе-
льних рóд, перовсьêіт-титаномаãнетитових залізо-тита-
нових рóд, апатит-маãнетитових фосфорних та залізних
рóд, флоãопітових рóд, флюоритових рóд, сóльфідних рóд
міді і свинцю. К.р. óтворилися з маãматич. 
розплавів мантійноãо поход-
ження та їх постмаãматич. вóã-
леêислих розчинів. Найбільш
відомі К.р.: Пхалаборва в ПАР
(фосфор, цирêоній, мідь), Сóêó-
лó в Уãанді (фосфор), Араша в
Бразилії, Лóеше в Конãо
(ніобій), Оêа в Канаді (ніобій).
КАРБОНАТНІ ПОРОДИ,
-их, -ід, мн. * р. êарбонатные
породы, а. calcareous rocks; н.
Karbonatgesteine n pl  — ãірсьêі
породи, сêладені в осн. êарбо-
натами природними. До цієї
ãрóпи можóть бóти віднесені
всі ã.п., що сêладаються з
êальцитó, араãонітó, долом-
ітó, маãнезитó, сидеритó, ан-
êеритó, родохрозитó, вітеритó
і ін. Осн. мінерали, що сêлада-
ють К.п.: êальцит, доломіт,
маãнезит. У К.п. майже завжди присóтні ãлиниста і ор-
ãанічна речовина, êварц, часто ãлаóêоніт, пірит, фосфорит
і т.д. Осн. маса К.п. óтворилася осадовим шляхом в
морсьêих і озерних басейнах. Виділяється 3 ãол. ãенетич.
типи К.п.: орãаноãенні, хемоãенні  і  óламêові. К.п. сêла-
дають бл. 20 мас. % від óсіх осадових óтворень; вони відомі
ó відêладах різноãо віêó, потóжність пластів може досяãа-
ти деê. сотень м. К.п. дóже різноманітні за речовинним
сêладом, стрóêтóрою і походженням, внаслідоê чоãо серед
них виділяють баãато типів і різновидів. Осн. масó К.п.
поділяють в залежності від вмістó в них êальцитó і долом-
ітó і від співвідношення êарбонатної і териãенної сêладо-
вих на таêі різновиди: вапняê [СаСО3 95-100%,  CaMg
(CО3)2 5-0%]; доломітовий вапняê (відповідно 50-95% і
50-5%); вапняêовий доломіт (5-50% і 95-50%); доломіт
(0-5% і 100-95%). За вмістом СаСО3 і ãлини виділяють:
вапняê (доломіт) (95-100% і 5-0%); ãлинистий вапняê (до-
ломіт) (75-95% і 25-5%); мерãель, доломітовий мерãель
(25-75% і 75-25%); вапняêовó (доломітовó) ãлинó (5-25% і
95-75%); ãлинó (0-5% і 100-95%). Різêо відрізняється за
стрóêтóрою найбільш чистий різновид К.п. — êрейда, що
сêладається в осн. з тонêих частиноê розміром 1-3 мê (за-
лишêи мор. водоростей êоêêолітофорид). К.п. належать
до найбільш óніверсальних видів мінеральної сировини і
застосовóються ó баãатьох ãалóзях ãосподарства.
Найбільші споживачі  К.п. — промисловість бóд. мате-
ріалів (виробництво цементó, вапна, щебеню, штóчноãо і
облицювальноãо êаменю), чорна металóрãія (флюсові вап-
няêи, воãнетриви) і с.ã.(вапнóвання êислих ґрóнтів і добав-

êа до êормó хóдоби та птахів). К.п. виêористовóється в êо-
льоровій металóрãії, хімічній, цóêровій, целюлозно-папе-
ровій, елеêтротехн., парфюмерній і ін. ãалóзях. 
КАРБОНАТНІСТЬ ПОРІД,  -ості, …, ж. (від лат. carbo
(carbonis — вóãілля) * р. êарбонатность пород; а. carbonate
presence of rocks; н. Karbonatgehalt m der Gesteine n pl  — на-
явність в óламêових породах-êолеêторах більших або
менших êільêостей êарбонатів натрію, êалію, êальцію,
маãнію, заліза і ін. Наявність êарбонатності визначає доц-
ільність застосóвання êислотної обробêи присвердловин-
ної зони пласта з метою збільшення її прониêності. Ха-
раêтеризóється вмістом êарбонатів з розрахóнêó на вапняê
CaCO3. 
КАРБОНІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êарбонизация, а. carboniza-
tion, н. Karbonisierung f  — обвóãлення і обвóãлецьовóван-
ня, процес зміни орãанічних рештоê тêанин рослин та
тварин, яêий сóпроводжóється їх почорнінням, зменшен-
ням вмістó водню й êисню та збільшенням вóãлецю.
КАРБОНІЛЬНА ГРУПА,  -ої, -и, ж. * р. êарбонильная
ãрóппа, а. carbonyl group, н. Karbonylgruppe f  — ãрóпа
>С=О, яêа є сêладовою частиною альдеãідів, êетонів,
хітонів, êислот. К.ã. є елеêтроаêцепторним замісниêом.
Виявляє слабêі основні властивості. Ідентифіêóється ІЧ-,
УФ-спеêтросêопією та ЯМР.
КАРБОНІЛЬНИЙ,  -оãо. * р. êарбонильный, а. carbonyl, н.
Karbonyl…  — той, що має ãрóпó >C=O. 
КАРБОНОВИЙ,  -оãо. * р. êарбоновый, а. carbonіс, н. kar-
bonisch, Karbon… — той, що стосóється вóãлецю — êарбонó. 
КАРБОНОВІ КИСЛОТИ,  -их, -лот, мн. * р. êарбоновые
êислоты, а. сarboxylic acids, н. Karbonsäuren f pl  — ор-
ãанічні сполóêи, що містять однó або деêільêа êарбоêсиль-
них ãрóп СООН. За êільêістю цих ãрóп розрізняють одно-
основні (бензойна, оцтова êислота), двоосновні (щавле-
ва, фталева) та баãатоосновні (лимонна) К.ê. До сêладó
К.ê. можóть входити таêож інші фóнêційні ãрóпи, напр.,
-ОН, -NH2, C=O. К.ê. значно слабêіші за мінеральні êис-
лоти. Ароматичні êарбонові êислоти сильніші за насичені
аліфатичні. Утворюють солі та різні похідні речовини: ãа-
лоãенанãідриди, аміди, сêладні ефіри. Мають різноманітне
промислове застосóвання і велиêе біолоãічне значення.
КАРБУНКУЛ,  -ó, ч. * р. êарбóнêóл,
а. carbuncle, н. Karbunkel m, Karfunkel
m, Karfunkelstein m  — староóê-
раїнсьêа назва червоноãо ґранатó, а
таêож рóбінó, піропó, альмандинó
червоноãо êольорó; êоштовний
êамінь. В óêр. наóê. літератóрі впер-
ше описаний в леêції “Про êамені
та ґеми” Ф.Проêоповича (Києво
-Моãилянсьêа аêадемія, 1705-1709
рр.).
КАРДОКС,  -ó, ч. * р. êардоêс, а.
cardox; н. Cardoxverfahren n  — без-
полóменеве висадження патронами
Кардоêс.
Принцип дії базóється на миттє-

вомó перетворенні рідêої вóãлеêис-
лоти, яêа поміщена в сталевий пат-
рон, в ãазоподібний стан за рахóноê
тепла наãрівальноãо елемента.
КАРЕЛІЙ,  -ю, ч. * р. êарелий, а.
Carelian, н. Karelikum n  — підрозділ
доêембрію Балтійсьêоãо щита,

Рис. Заãальна схема бóдови 
êарбонатитовоãо родови-
ща: 1 — лóжні породи; 2 — 
óльтраосновні породи; 3 — 
ґнейси; 4 — феніти; 5 – 
штоê êарбонатитів; 6 — 
жили êарбонатитів.

Рис. Патрон êардоêс: 
1 — зарядна ãоловêа; 

2 — ініціатор; 3 — 
циліндр; 4 — наãрівал-
ьний елемент; 5 — 
вóãлеêислота; 6 — 
розрядний дисê; 7 — 
розрядна ãоловêа; 8 — 
відêидні сеêтори.
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яêий відповідає нижньомó протерозою. Віê в інтервалі
2,6-1,65 млрд роêів томó. Аналоãи К. виділяють на всіх
материêах, особливо вони поширені в Канаді під назвою
афебій.
КАРЕЛЬСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р. êа-
рельсêая сêладчатость, а. Karelian folding, н. karelische Fal-
tung f  — остання інтенсивна сêладчастість доêембрію сх.
частини Балтійсьêоãо щита, яêа в осн. завершилася в ме-
жах 1900-1750 млн р. томó. 
КАР’ЄР,  -ó, ч. * р. êарьер, а. quarry, pit, open-pit mine, open-
cast, opencut, strip mine; н. Steinbruch m, Tagebau m, Grube f,
Tagebaubetrieb m  — ãірниче підприємство по видобóтêó
рóдних та нерóдних êорисних êопалин відêритим спосо-
бом. Вóãільні К. називають “розрізами”. Відêриті ãірн. ро-
боти відомі з епохи палеолітó. Перші велиêі К. з’явилися
ó зв’язêó з бóдівн. ó Стародавньомó Єãипті пірамід. 
Пізніше в античномó
світі в К. ó велиêих мас-
штабах добóвався мар-
мóр. Розширення області
застосóвання відêритоãо
способó розробêи за до-
помоãою К. стримóвало-
ся аж до поч. ХХ ст. ві-
дсóтністю висоêопро-
дóêтивних машин для
виймання і переміще-
ння велиêих обсяãів роз-
êривних порід. На êінець
ХХ ст. в К. добóвається
95% бóдівельних ã.п., бл.
70% рóд, 90% бóроãо і
20% êам’яноãо вóãілля. К.
— це система óстóпів (яê
правило, верхні — по-
родні або  розêривні, ни-
жні — видобóвні),
посóвання яêих забез-
печóє виймання ãірн. маси в êонтóрах êар’єрноãо поля.
Трансп. зв’язêи в К. забезпечóються постійними або êов-
заючими з’їздами, а з поверхнею — траншеями. У процесі
еêсплóатації відбóвається переміщення робочих óстóпів,
внаслідоê чоãо збільшóється вироблений простір. За допо-
моãою розêривних робіт поêривні породи переміщають ó
відвали, яêі іноді розміщóють ó виробленомó просторі. При
ãлиб. К. до 100 м з міцними вмісними породами в собіва-
ртості 1 м3 розêривó до 25-30% займають бóропідривні робо-
ти, 12-16% — еêсêавація, 35-40% — транспорт і 10-15% —
відвалоóтворення. Із збільшенням ãлибини К. частêа вит-
рат на транспорт збільшóється до 60-70%. 

Для бóріння вибóхових свердловин в К. застосовóють
важêі бóрові станêи масою до 100-130 т та леãêі бóрові
станêи. Осн. тип ВР — ґранóльовані аміачно-селітряні
ґранóліти, ãрамоніти (сóміш селітри з тротилом) і водона-
повнені (в обводнених свердловинах). Осн. виймально-на-
вантажóвальне обладнання при видобóванні вóãілля і рóди
— елеêтрич. еêсêаватори з êанатним приводом і êовшем
містêістю 15-30 м3 при довжині стріли до 26 м. Одночасно
дóже поширені ãідравлічні прямі мехлопати з êовшами
містêістю 10-38 м3. Виêористовóються одноêовшеві на-
вантажóвачі з êовшами містêістю 4-20 м3. На розêривних
роботах впроваджóються все більш потóжні мехлопати і
драґлайни (напр., застосовóється розêривна мехлопата ма-
сою 12 тис.т з êовшем містêістю 135 м3 при потóжності
привода 22 тис. êВт і драґлайн масою 12 тис.т з êовшем
містêістю 168 м3 при довжині стріли 92 м). Потоêова тех-
нолоãія на К. досяãається застосóванням роторних еêсêа-
ваторів (при діам. ротора 22 м і êовшах містêістю 6,6 м3

добова продóêтивність машини до 240 тис. м3). На К. се-
редньої і малої потóжності висоêó ефеêтивність поêазó-
ють êомпаêтні роторні еêсêаватори із зменшеними робо-
чими параметрами. На К. з міцними породами найбіл-
ьший обсяã перевезень здійснюється важêими автосамос-
êидами. 
Автосамосêиди

вантажопідйомн-
істю 100- 155 т —
поширений засіб
транспортó завдя-
êи їх маневре-
ності, можливості
долати êрóті схи-
ли. Еêсплóатóють-
ся і 200-300-тонні
самосêиди. Для
транспортóвання
ãірн. маси з К. за-
стосовóють залі-
зничні тяãові
аґреґати зчіпною масою 360 т, дóмпêари вантажопідйомн-
істю до 180 т. Застосовóють самохідні êар’єрні дробарêи на
ãóсеничномó, êолісномó і êроêóючо-рейêовомó ходó з ма-
сою до 600 т і продóêтивністю 5 тис. т/ãод. Виêористання
в К. дробильних аґреґатів дозволяє перейти до ширшоãо
виêористання êонвеєрних систем. Найбільший êар’єр в
Уêраїні — Інãóлецьêий (до 34,8 млн т рóди на ріê).
А.Ю.Дриженêо.
КАР’ЄР ГЛИБОКИЙ — Див. ãлибоêий êар’єр. 
КАР’ЄРНЕ ПОЛЕ,  -оãо, -я, с. * р. êарьерное поле, а. quar-
ry field, open cast take; н. Grubenfeld n, Tagebauteld n  — родо-
вище êорисних êопалин (або йоãо частина) з масивом порід,
відведене для розробêи одним êар’єром. 
КАР’ЄРНИЙ МЕТОД РОЗРОБКИ НАФТОВИХ РОДО-
ВИЩ,  -оãо, -ó, …, ч. * р. êарьерный метод разработêи не-
фтяных месторождений; а. opencast exploitation of oil fields,
н. Tagebauabbaumethode f der Erdöllagerstätten f pl  — розроб-
êа нафтовоãо поêладó, яêа передбачає видобóвання на-
фтонасиченої або бітóмінозної породи і здійснюється в на-
фтовомó êар’єрі в один або деêільêа óстóпів розрізó з до-
помоãою відêритих ãірничих виробоê. Праêтиêóється в ряді
êраїн світó, зоêрема Канаді. Видобóтоê нафти êар’єрним
методом зростає. Див. таêож шахтна розробêа нафтових
родовищ, свердловинна ãірнича технолоãія.

Найбільший мідновидобóвний 
êар’єр ó США поблизó м. Бінãам.

Рóдний êар’єр, Півн. Америêа. Глибина 300 фóтів, довжина 
2000 фóтів (1 фóт =30,48 см).

Інãóлецьêий залізорóдний êар’єр. 
Уêраїна.
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КАР’ЄРНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ,  -оãо, -а, ч. * р. êарьер-
ный поãрóзчиê, а. open-pit loader, н. Tagebaulader m  — само-
хідна мобільна і маневрена навантажóвально-транспортна
машина циêлічної дії, обладнана навісним робочим орãа-
ном — êовшем, яêий шарнірно заêріплений на êінці стр-
іли. За  способом розвантаження êовша К. н. поділяють на
фронтальні, з  боêовим  розвантаженням і з розвантажен-
ням êовша назад, через  себе. Див. таêож навантажóвач
êар’єрний.
КАР’ЄРНИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПУНКТ,  -оãо,
-оãо, -ó, ч.  — Див. перевантажóвальний пóнêт.
КАР’ЄРНИЙ СКЛАД,  -оãо, -ó, ч. * р. êарьерный сêлад, а.
open pit storage; н. Tagebaulager n  — сховище ê.ê. насипно-
ãо типó, що створюється безпосередньо на êар’єрі або
поблизó. В залежності від призначення розрізнюють К.с.
аварійні, óсереднювальні, шихтóвальні, перевантажó-
вальні, ãотової продóêції. Аварійний К.с. призначений
для виêористання в періоди порóшення ритмічності ви-
добóтêó, інші — за фóнêціональним призначенням.
КАР’ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ,  -оãо, -ó, ч. * р. êарьерный
транспорт, а. open-pit transport, quarry haulage, quarry trans-
port; н. Tagebauforderbetrieb m, Tagebauförderung f, Tagebaut-
ransport m  — êомплеêс засобів  транспортóвання ãірничої
маси при відêритомó способі розробêи родовищ. Основни-
ми видами К.т. є: залізничний, автомобільний, êонвеєрний
або їхня êомбінація. Рідше виêористовóються êанатний,
ãідравлічний К.т., сêреперні засоби доставêи. Гірничó масó
в êар’єрах таêож переміщóють: сêреперами, êар’єрними
навантажóвачами, бóльдозерами, за допомоãою ãідравліч-
ноãо транспортó, транспортно-відвальних мостів, потóж-
них розêривних еêсêаваторів та драґлайнів, êанат-
но-підвісних доріã, êабель-êранів та інших спеціальних
транспортних засобів. Найпоширеніші види К.т. — заліз-
ничний та автомобільний. Рóхомий сêлад першоãо сêла-
дається з лоêомотивів та саморозвантажóвальних ваãонів,
дрóãоãо — автосамосêидів, вóãлевозів, тяãачів з причепа-
ми та напівпричепами, тролейвозів, дизельтролейвозів та
дизель-елеêтричних самосêидів. Конвеєрний К.т. є перс-
пеêтивним завдяêи безперервності процесó, значній про-
дóêтивності óстановоê і можливості транспортóвання ма-
теріалó на велиêі відстані при êóті нахилó на підйом до 18о.
Конвеєри за призначенням та місцем розташóвання підро-
зділяють на вибійні (пересóвні), передавальні (напівстац-
іонарні), підйомні (напівстаціонарні та стаціонарні), маã-
істральні (стаціонарні) і відвальні (пересóвні). Вибір видó
К.т. визначається ã.ч. хараêтеристиêою вантажó, що
транспортóється, відстанню транспортóвання, масшта-
бом перевезень і темпами їх розвитêó. Див. внóтрішнь-
оêар’єрний транспорт, автосамосêид êар’єрний. 

Є.М. Сноведсьêий.
КАР’ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ КОМБІНОВАНИЙ,  -оãо, -ó,
-…, ч. * р. êарьерный транспорт êомбинированный, а. com-
bined open-pit transport; н. kombinierter Tagebautransport m  —
сóêóпність деê. видів транспортó, послідовно розташова-
них, взаємозалежних і працюючих в єдиномó трансп. лан-
цюãó êар’єрó. К.т.ê. набóв поширення з 1950-х рр., що бó-
ло виêлиêано збільшенням ãлибини êар’єрів. Для К.т.ê.
хараêтерне виêористання êожноãо з видів транспортó в
оптимальних для ньоãо óмовах. Системи К.т.ê., яê прави-
ло, мають три ланêи: транспорт ó межах êар’єрó, підняття
на поверхню, транспорт на поверхні до пóнêтів розванта-
ження (відвалó, збаãач. ф-êи, залізничної станції): 1)
Найбільш поширені види вêлючають виêористання в ме-

жах êар’єрó автомобільноãо (рідше залізничноãо) тран-
спортó; для видачі ãірничої маси на поверхню слóжать êон-
веєри або сêіповий підйом. Частіше за все на велиêих
êар’єрах застосовóється êомбінація автомобільноãо і залі-
зничноãо транспортó. Автомобілі застосовóються, яê пра-
вило, з ãлибини 150-180 м. При цьомó відстань перевезень
автомоб. транспортом сêладає 0,5-1,5 êм, а залізничним,
вêлючаючи шлях на поверхні, зростає до 8-10 êм і більше.
2) Автомобільно
-êонвеєрний тран-
спорт найбільш
поширений на
êар’єрах з міцн-
ими сêельними по-
родами і рóдами.
Введення авто-
мобільно-êонвеєр-
ноãо транспортó
найбільш доцільне
з ãлибини розроб-
êи 80-150 м, даль-
ність транспортó-
вання автосамос-
êидами — до 1,5
êм, а êонвеєрами
— до 3 êм. Кон-
веєрами, що розта-
шовóються по бор-
тó êар’єрó (в тран-
шеях, напівтранш-
еях) або ó спе-
ціально пройде-
них підземних ви-
робêах (похилих
стовбóрах), ãірн.
маса видається на
поверхню для пе-
реміщення на зба-
ãач. ф-êó або пере-
вантаження в ін.
вид транспортó.
Конêóрентоздат-
ність автомобіль-
но-êонвеєрноãо
транспортó зростає
із збільшенням ви-
робничої потóж-
ності і ãлибини
êар’єрó. На біль-
шості êар’єрів ãли-
биною понад 200
-250 м автомобіль-
но-êонвеєрний
транспорт стає на
10-15% еêономі-
чно більш виã-
ідним, ніж авто-
моб.-залізничний. Вантажопотіê при автомобільно  -êон-
веєрномó транспорті сêладає 18-20 млн т і більше. 3) Залі-
знично -êонвеєрний транспорт виêористовóється при ве-
лиêих розмірах êар’єрів в плані і значній їх ãлибині (понад
150- 180 м). Однаê таêі óмови зóстрічаються порівняно рі-
дêо. Величина вантажопотоêó при введенні êомбінації за-

Рис. Схеми êомбінованоãо автомобіл-
ьно-залізничноãо транспортó з внóтрішн-
ьоêар’єрним перевантажóвальним пóнê-
том (а) і з рóдоспóсêом (б), автомобіл-
ьно-êонвеєрноãо з напівстаціонарною óс-
тановêою ãрохочення і дроблення (в), ав-
томобільно-сêіповоãо (ã), автомобільн-
оãо з підвісною êанатною дороãою і напів-
стаціонарною óстановêою ãрохочення і 
дроблення (д): 1 — приймальний бóнêер; 2 
— ãрохот; 3 — дробарêа; 4 — êонвеєр; 5 
— живильниê; 6 — бóнêер-дозатор; 7 — 
сêіп; 8 – підіймальний êанат; 9 — бóнêер 
на поверхні; 10 — дóмпêар; 11 — рóдос-
пóсê; 12 — пóнêт завантаження; 13 —  
вантажні ваãонетêи; 14 — порожні ваãо-
нетêи; 15 — пóнêт розвантаження.
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лізнично-êонвеєрноãо транспортó — 20- 25 млн т і вище.
4) Автомобільно-сêіповий транспорт дає можливість
транспортóвати сêіпами êрóпноêóсêовó висадженó сêель-
нó ãірн. масó вãорó по бортó êар’єрó під êóтом до 45 °  і в
шахтних стовбóрах — до 90 °. Він доцільний ó порівняно
ãлибоêих êар’єрах (до 350-400 м) з малими розмірами ó
плані. Сêіпові підйомниêи  встановлюють при ãлибині
êар’єрó 50-100 м. Величина вантажопотоêó — 8-10 млн т.
5) Крім осн. видів К.т.ê., відомі êомбінації автомоб.
транспортó з ãравітаційним, êанатним, ãідро- і пневмо-
транспортом та ін. Вони праêтично не поширені.

 А.Ю.Дриженêо.
КАР’ЄРНІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. êарьерные воды, а. pit
water; н. Tagebauwasser n  — дощові (переважно зливові),
талі і поверхневі води, що потрапляють безпосередньо ó ви-
роблений простір êар’єрó, а таêож підземні води, що надхо-
дять ó підземнó дренажнó системó або на óêоси і дно
êар’єрó. Об’єм К.в. визначається êільêістю атмосферних
осадів, витратою талих вод, площею водозборó, êоеф. по-
верхневоãо стоêó, водопровідністю водоносних ãори-
зонтів, а таêож ефеêтивністю роботи дренажних систем і
баражних завіс. На деяêих вóãільних і залізорóдних
êар’єрах об’єм вод, що відêачóються, досяãає 20-30 млн м3

на ріê. К.в. забрóднюються механіч. частинêами і хім.
сполóêами шляхом розмивання розêривних відвальних
порід і ê.ê., а таêож мінеральними маслами, лóãами, фе-
нолами і ін. речовинами, що виêористовóються при ро-
боті бóрової, розêривної, добóвної і трансп. техніêи. К.в.
очищають від механіч. домішоê в ãол. водозбірниêó
êар’єрó, а остаточно (до ãранично допóстимих величин) —
ó ставêó-відстійниêó на поверхні. Хімічно і баêтеріолоã-
ічно забрóднені К.в. підляãають біол. очищенню їх перед
сêиданням ó поверхневі водостоêи.
КАР’ЄРНІ ЕКСКАВАТОРИ-ЛОПАТИ,  -их, -ів-т, мн. * р.
êарьерные эêсêаваторы-лопаты, а. shovels for open-cast
mines, н. Tagebau-Abbaubagger m pl, Tiefbaggerschaufel f pl
und Löffel-Hochbagger m pl  — пряма і зворотна лопата,
призначені для розробêи і навантаження в транспортні
засоби êорисних êопалин. Пряма механічна лопата здій-
снює черпання знизó до ãори від місця стояння. під дією
металевих êанатів, завдяêи чомó наповнюється породою
êівш еêсêаватора. Зворотна здійснює êопання зверхó
вниз від місця стояння. Еêсêаватори, ó яêих замість мета-
левих êанатів застосовóють ãідравлічні циліндри, назива-
ють ãідравлічними (див. ãідравлічний еêсêаватор). При-
êлад вітчизняних К.е.-л. — еêсêаватори типó ЭКГ-5Н,
ЭКГ-10Н, ЭВГ-15, ЭВГ-35.65М виãотовлення Новоêра-
маторсьêоãо машинобóдівноãо заводó. Їх параметри:
ємêість êовша 5-35 м3; робочий циêл 23-83 с; довжина
стріли 10,5-65 м; радіóс êопання 14,5-65 м; радіóс виван-
таження 12,3-62 м; висота êопання 10,3-40 м; висота ви-
вантаження 6,7-45 м; робоча маса 200-3850 т. Див.
механічна лопата, пряма лопата, зворотна лопата.
А.Ю.Дриженêо, В.С.Білецьêий.
КАР’ЄРУ ЕЛЕМЕНТИ,  -…, -ів, мн. * р. êарьера элемен-
ты, а. open-pit elements, н. Tagebauelemente n pl  — сó-
êóпність ãеометричних параметрів, що обмежóють вироб-
лений простір êар’єрó. К.е. є: робочий і неробочий борти,
підошва êар’єрó, верхній та нижній êонтóри êар’єрó, óстó-
пи, площадêи, êóти схилó бортó êар’єрó, межі êар’єрó.
КАР’ЄРУ РОБОЧА ЗОНА,  -…, -ої, -и, ж. * р. êарьера ра-
бочая зона, а. working zone of open pit, quarry working zone, н.
Tagebauarbeitszone f  — сóêóпність робочих (розêривних та 

добóвних) óстóпів,
на яêих виêонóють-
ся роботи по підã-
отовці та вийманню
ãірсьêих порід. По-
ложення К. р.з. виз-
начається на розрізі
êóтом нахилó робо-
чоãо бортó êар’єрó і
висотними відміт-
êами верхньоãо та
нижньоãо робочих
ãоризонтів; ó плані
— протяжністю фр-
онтó робіт на робо-
чих óстóпах. При
розробці ãоризон-
тальних і полоãих родовищ малої та середньої потóжності
висотне положення К.р.з. залишається незмінним; при
розробці похилих і êрóтих родовищ, а таêож потóжних із-
ометричних поêладів робоча зона постóпово знижóється
разом зі збільшенням ãлибини êар’єрó.
КАРЛИКОВИЙ РЕЛЬЄФ,  -оãо, -ó, ч.  — Те ж саме, що й
нанорельєф.
КАРЛІВСЬКА ДЕПРЕСІЯ,  -ої, -ії, ж.  — ãеол. стрóêтóра,
півд.-сх. частина Дніпровсьêо-Донецьêої западини. Сêла-
дається з оêремих проãинів та слабовиражених вистóпів
півн.-зах. простяãання. У нижньомó поверсі, яêий є риф-
товою зоною завширшêи до 140 êм, поверхня êристалічн-
оãо фóндаментó занóрена на ãлибинó до 17 êм і більше.
Рифтові вóлêаноãенно-осадові відêлади середньодевонсь-
êоãо віêó мають потóжність до 10 êм. В осьовій частині
рифтó заляãають потóжні товщі верхньодевонсьêої та
нижньопермсьêої солі, що óтворює численні соляноêó-
польні нафтоãазоносні підняття, орієнтóвання яêих зб-
іãається з рифтовими розломами. Верхній (синеêлізний)
поверх представлений êам’яновóãільно-нижньопермсь-
êим, верхньопермсьêо-мезозойсьêим та êайнозойсьêим
стрóêтóрно-стратиãрафічними êомплеêсами, сêладени-
ми морсьêими та êонтинентальними осадовими породами.
З териãенними та êарбонатними відêладами палеозою
пов’язані нафтові та ãазові родовища, яêі належать до Дні-
провсьêо-Донецьêої нафтоãазоносної області. 
КАРНАЛІТ,  -ó, ч. * р. êарналлит, а. сarnallitе, н. Carnallit
m, Karnallit m  — мінерал êласó хлоридів, водний хлорид
êалію і маãнію острівної бóдови. Формóла: KMgCl3·6H2O.
Містить (%): K — 14,07; Mg — 8,75; Cl — 38,28; H2O —
38,9. Часто Cl заміщóється Br. Домішêи: Rb, Cs, Li, Tl. Син-
ãонія ромбічна. Гóстина 1,6. Тв. 3. Переважно білий або
безбарвний. Блисê на свіжомó зломі сêляний, на повітрі
тьмяніє і стає жирним. Злом раêовистий. Крихêий. Дóже
ãіãросêопічний. Сильно флóоресціює. Утворюється яê
хімічний осад морсьêих басейнів. Поширений ó верхніх
ãоризонтах соляних родовищ разом з ґіпсом, анãідритом,
ãалітом, поліãалітом, епсомітом та ін. На території Уêраї-
ни є ó Передêарпатті. Велиêі сêóпчення К. відомі в соля-
них поêладах Верхньоêамсьêоãо р-нó (Пермсьêа обл.
РФ), Калóсьêоãо, Стебницьêоãо родов. (Уêраїна),
Штóтґарта (ФРН). Сировина для одержання êалійних со-
лей, добрив, важливе джерело К, Mg, Br. Від прізвища
німецьêоãо ãеолоãа Р.Карналла.  
Розрізняють: êарналіт бромистий (різновид êарналітó, яêий

містить понад 0,6 % Br).

Рис. Напрямоê і порядоê пересóвання 
фронтó робіт êар’єрó: паралельно дов-
ãій (а) і êоротêій (б) осі êар’єрноãо по-
ля; в — радіальне переміщення; ã —  пе-

реміщення “віялом”.
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КАРНЕОЛ,  -ó, ч. * р. êарнеол, а. carneol, carnelian, н. Car-
neol m, Karneol m  — різновид халцедонó від жовтоãо до
êриваво-червоноãо êольорó. 
КАРНІЙСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. êарнийсêий ярóс, а.
Сarnian, Karnian; н. Karn n, Karnien n  — нижній ярóс верх-
ньоãо відділó тріасової системи. Від назви ãір Карнійсьêі
Альпи, що розташовані на êордоні між Австрією та
Італією.
КАРНОТИТ,  -ó, ч. * р. êарнотит, а. carnotite, н. Karnotit m 
— мінерал, водний óранованадат êалію шарóватої бóдови.
Формóла: K2(UO2)2[VO4]2·3H2O. Містить (%): K2О — 10,44;
UO3 — 63,41; V2O5 –20,16; H2O — 5,99. Домішêи Са, Ва, Мg,
Cu, Pb. Синãонія моноêлінна. Гóстина 4,46, Тв. 2,0-3,75.
Колір жовтий. Блисê матовий з шовêовистим полисêом.
Радіоаêтивний. Рóда óранó й ванадію. Найбільші сêóпчен-
ня К. відомі в р-ні плато Колорадо (США). Осн. методи
вилóчення з рóд: радіометрична сепарація і ãідрометалóрã-
ійна переробêа. Від прізвища францóзьêоãо хіміêа
М.А.Карно.
КАРОТАЖ,  -ó, ч. * р. êарот(т)аж, а. logging, н. Carot(t)age
f, Bohrlochmessung f, Karottage f  — ãеофізичне дослідження
свердловин елеêтричними, маãнітними, радіоаêтивними,
аêóстичними та ін. методами з метою вивчення ãеолоãі-
чної бóдови місцевості та виявлення êорисних êопалин.
Див. êаротаж ãазовий, êаротаж індóêційний, êаротаж
маãнітний, êаротаж механічний, êаротаж сейсмічний, мі-
êроêаротаж, нейтронний ãамма-êаротаж, ãамма-ãам-
ма-êаротаж, êаротаж нейтрон-нейтронний, êаротаж
нейтронно-аêтиваційний, êаротаж нейтронний, êаротаж
опорó, ãамма-нейтронний êаротаж, êаротаж радіоаêти-
вний, ãравітаційний êаротаж, êаротаж потенціалів само-
чинної поляризації (ПС), аêóстичний êаротаж.
КАРОТАЖ АКУСТИЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  — Див. аêóстич-
ний êаротаж.
КАРОТАЖ ГАЗОВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êарот(т)аж ãазо-
вый, а. mud logging, gas logging, н. Gasmessung f im Bohrloch n,
Gasanalyse f (der Spülung f), Gaskarot(t)age f, Gaskernen n  —
визначення вмістó ãазів, ã. ч. вóãлеводневих, що надходять
в цирêóлюючий по  свердловині бóровий розчин з ãірсьêих
порід, яêі перетинаються нею. К. ã. в сóêóпності з  визна-
ченням остаточної ãазоносності êернів виêористовóється
для визначення природної ãазоносності ãірсьêих  порід, що
перетинаються  свердловиною.
КАРОТАЖ ГРАВІТАЦІЙНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  — Див. ãрав-
ітаційний êаротаж.
КАРОТАЖ ІНДУКЦІЙНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. индóêционный
êарот(т)аж, а. inductive electro-magnetic logging; н. Indukti-
onslog n, Induktionsmessung f  — ãеофіз. метод дослідження
в свердловинах, оснований на вимірюванні маãнітноãо по-
ля вихрових стрóмів, індóêованих в ã.п. К.і. виêористо-
вóється для вивчення питомоãо елеêтрич. опорó ã.п., ви-
явлення в розрізі нафтоносних пластів, дослідження тон-
êошарóватих розрізів. Преваãа К.і. в порівнянні з ін. вида-
ми елеêтрич. êаротажó в томó, що живильні і приймальні
пристрої не вимаãають безпосер. êонтаêтó з бóровим роз-
чином і стінêою свердловини. Це дозволяє застосовóвати
йоãо в сóхих або ó свердловинах з непровідним бóровим
розчином.
КАРОТАЖ МАГНІТНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êарот(т)аж
маãнитный, а. magnetic logging; н. Magnetkarot(t)age f, magne-
tische Bohrlochmessung f  — метод ãеофіз. дослідження ó
свердловині, яêий базóється на вивченні маãнітної сприй-
нятливості ã.п. При проведенні К.м. простим датчиêом

слóжить êотóшêа індóêтивності з феромаãнітним осер-
дям, при пересóванні яêої її індóêтивний опір змінюється
пропорційно маãнітній сприйнятливості порід. Реєстрація
ведеться на поверхні синхронно пересóванню датчиêа.
К.м. застосовóють для óточнення ãлибини заляãання і по-
тóжності поêладів заліз. рóд (в осн. маãнетитовоãо сêладó),
визначення в них вмістó заліза, а таêож для інтерпретації
даних маãніторозвідêи. 
КАРОТАЖ МЕХАНІЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êарот(т)аж
механичесêий, н. mechanical logging; н. mechanische Ka-
rot(t)age f  — оснований на вимірюванні і реєстрації часó
бóріння певноãо інтервалó стовбóра свердловини (1,0; 0,5;
0,2 м). К.м. хараêтеризóє процес рóйнóвання ã.п. (при не-
змінній технолоãії бóріння).
КАРОТАЖ  НЕЙТРОННИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êарот(т)аж
нейтронный, а. neutron logging; н. Neutronen-Bohrochmessung
f, n-Verfahren n, Neutronenverfahren n, Neutron-Log n  — за-
ãальна назва нейтронних методів вивчення розрізó і êонт-
ролю техн. станó свердловин при пошóêах і розвідці родов.
ê.ê. (нафти, ãазó, вóãілля, рóд заліза, хромó та ін.). Вêлючає
êаротаж нейтрон-нейтронний, нейтронний ãамма-êаро-
таж та êаротаж нейтронно-аêтиваційний.
КАРОТАЖ НЕЙТРОН-НЕЙТРОННИЙ (ННК),  -ó, -…
-оãо, ч. * р. êарот(т)аж нейтрон-нейтронный, а. neu-
tron-neutron logging; н. Neutronen-Neutronen-Bohrlochmessung f 
— метод дослідження свердловин, оснований на опро-
міненні ã.п. потоêом швидêих нейтронів і реєстрації баãа-
торазово розсіяних повільних (надтеплових або теплових)
нейтронів. ННК застосовóють при розвідці і еêсплóатації
родов. для êільêісноãо визначення пористості та ін. êо-
леêторних властивостей ã.п., êореляції розрізів свердловин;
êонтролю рóхó пластових вод, виявлення інтервалів обвод-
нення пластів, визначення поãлинаючих і непрацюючих
пластів; êонтролю ãідророзривó, соляноêислотних обро-
боê пластів і випробóвання свердловин; êонтролю техн.
станó свердловин, êільêісноãо визначення вмістó хім. еле-
ментів, вивчення зміни водо-, нафто- і ãазонасиченості.
КАРОТАЖ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦІЙНИЙ,  -ó,
-…-оãо, ч. * р. êарот(т)аж нейтрон-аêтивационный, а.
neutron-activation logging; н. Neutronenaktivierungslog n  —
метод дослідження ó свердловинах, оснований на вивченні
випромінювання ядер атомів ã.п., аêтивованих нейтрона-
ми. Застосовóється для êільêісноãо визначення елемент-
ноãо (ізотопноãо) сêладó ã.п. і флюїдів, яêі їх насичóють ó
розрізі свердловини. К.н.-а. óспішно застосовóється для
êільêісноãо визначення вмістó Al, Li, Mn, Cu, для вста-
новлення межі рóхомої і застійної води в еêсплóатаційних
свердловинах, виділення припливó води з перфораційних
отворів і порóшень обсадної êолони, виявлення інтервалів
затрóбної цирêóляції, а таêож виявлення ê.ê., збіднених
êиснем, êам. вóãілля, сóльфідів, флюоритó та ін.
КАРОТАЖ ОПОРУ (КО),  -ó, …, ч. (від франц. carottage,
від carotte — бóровий êерн) * р. êаротаж сопротивления; а.
resistivity logging; н. Karottage f des Widersfandes m  — елеêт-
ричний êаротаж, оснований на вимірюванні óявноãо пи-
томоãо елеêтричноãо опорó, тобто на вивченні розподілó
штóчноãо стаціонарноãо і êвазістаціонарноãо елеêтрич-
ноãо поля в ãірсьêих породах. Він дає змоãó за величиною
питомоãо елеêтричноãо опорó встановити літолоãію
порід, їх стрóêтóрó, вміст ó розрізах êорисних êопалин.
КАРОТАЖ ПОТЕНЦІАЛІВ САМОЧИННОЇ ПОЛЯРИ-
ЗАЦІЇ (ПС),  -ó, …, ч. (від франц. carotte  — бóровий êерн;
від лат. potentia — сила; від лат. polus; від ãрец. πόλος —
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вісь) * р. êаротаж потенциалов самопроизвольной поляри-
зации (пс); а. spontaneous-polarization (self-potential, SP) log-
ging; н. Potentialmessung f des Eigenpotentials m  — один з ос-
новних методів елеêтричноãо êаротажó, оснований на
вимірюванні потенціалів самочинної поляризації, тобто
на вивченні природноãо стаціонарноãо елеêтричноãо по-
ля ó свердловинах (óтворення яêоãо пов’язане з фіз-
иêо-хімічними процесами, яêі проходять на поверхнях
розділó, свердловина — породи і між пластами різної літол-
оãії). Він дає змоãó вирішити широêе êоло задач, пов’яза-
них з вивченням літолоãії порід, встановленням меж
пластів, проведенням êореляції розрізів, виділенням ó
розрізах порід êолеêторів, визначенням мінералізації плас-
тових вод і фільтратó промивної рідини, визначенням
êоефіцієнта ãлинистості, пористості, прониêності і на-
фтоãазонасиченості порід.
КАРОТАЖ РАДІОАКТИВНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êа-
рот(т)аж радиоаêтивный, а. radiation (radioactivity) logging;
н. radioaktive Bohrlochmessung f, kernphysikalisches
Bohrlochmessverfahren n, radioaktives Kernen n  — êомплеêс
ядерно-фізичних методів вивчення сêладó і бóдови ã.п.,
що сêладають стінêи свердловин, а таêож êонтролю за
техн. станом свердловин. Відповідно до видó випромінюва-
ння, що реєстрóється, розрізнюють різновиди ãамма-êа-
ротаж і êаротаж нейтронний. Методи ãамма-êаротажó
базóються на вимірюванні інтенсивності ãамма-випро-
мінення, зóмовленоãо природною радіоаêтивністю порід
(ãамма-êаротаж), і вторинноãо ãамма-випромінення (ãам-
ма-ãамма êаротаж) або нейтронноãо випромінювання
(ãамма-нейтронний êаротаж), що виниêають ó породах
при опроміненні їх джерелами ãамма-êвантів. При прове-
денні К.р. застосовóють свердловинний прилад, в яêомó
розміщóють детеêтори нейтронів або ãамма-випромінення
(інтеґральноãо або спеêтрометричноãо типó). Сиãнали де-
теêторів передаються по êабелю на поверхню на êаро-
тажнó станцію, де вони реєстрóються. К.р. входить в
обов’язêовий êомплеêс методів пошóêів, розвідêи і êонт-
ролю розробêи родовищ. Методи ãамма-êаротажó широ-
êо виêористовóються для пошóêів і розвідêи радіоаêти-
вних рóд, êалійної і фосфатної сировини, що хараêтеризó-
ються підвищеною радіоаêтивністю, а таêож при розвідці
нафтоãазоносних і вóãільних пластів. Гамма-ãамма êаро-
таж застосовóють для вивчення ãóстини і щільності ã.п.,
визначення вмістó в них важêих елементів, а таêож станó
цементó в затрóбномó просторі. Методи êаротажó ней-
тронноãо дають важливó інформацію про вміст ó пластах
таêих елементів, яê водень, хлор, залізо, хром, бор і ін., доз-
воляють виявляти ãідроãенні (яêі містять водень) пласти
(в т.ч. нафтоãазоносні). 
КАРОТАЖ СЕЙСМІЧНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êарот(т)аж
сейсмичный, а. seismic well logging; н. seismische Bohrlochmes-
sung f  — дослідження прóжних властивостей ã.п. в стінêах
бóрових свердловин шляхом визначення швидêості сейсміч.
хвиль, êоеф. їх відбивання, проходження і поãлинання.
Резóльтати К.с. виêористовóються для інтерпретації да-
них сейсмічної розвідêи, дослідження літолоãічноãо сêладó
і фіз. властивостей (прониêність, пористість тощо) порід, а
таêож для виділення нафтоãазоносних продóêтивних
пластів і для êонтролю техн. станó свердловин.
КАРОТАЖНА СТАНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. êарот(т)ажная
станция, а. well logging unit, н. Karot(t)agestation f  — óста-
новêа для проведення повноãо êомплеêсó ãеофіз. дослі-
джень еêсплóатац. і дослідницьêих бóрових свердловин.

К.с. призначена для спóсêó і підйомó в свердловини (ãлиб.
300-10000 м) на êаротажномó êабелі елеêтрично і механі-
чно сполóчених свердловинних приладів, вимірювання
параметрів, яêі хараêтеризóють фіз. властивості ã.п. і техн.
стан свердловин, а таêож реєстрації цієї інформації яê фóн-
êції ãлибини свердловини. К.с. поділяються на самохідні і
несамохідні. 
КАРПАТИ  — ãірсьêа система на сх. Центр. Європи, на тер.
Уêраїни, Уãорщини, Чехії, Польщі, Словаччини і Рóмóнії.
Простяãається на 1500 êм, óтворюючи опóêлó дóãó, що за-
миêає Середньодóнайсьêó рівнинó. Найбільша ширина —
430 êм. К. — один з ãол. вододілів Європи між Балтійсьêим
і Чорним м. Ороãрафічно виділяють Західні К., Східні К.
(частина яêих — Уêраїнсьêі К.), Бесêиди, Південні К., За-
хідні Рóмóнсьêі ãори і Трансильвансьêе плато. Переважа-
ючі вис. К. 800-1200 м, найбільша вис. — 2655 м (ãора Гер-
лаховсêі-Штіт в Татрах), в Уêраїні — ãора Говерла (2061 м).
Геолоãічна бóдова і

êорисні êопалини. К.
óтворюють півн.-сх.
ãілêó Альпійсьêої
сêладчастої ãеосинê-
лінальної обл. Євро-
пи. Виділяється ряд
велиêих стрóêтóрних
елементів півн.-зах.
— півд.-сх. простя-
ãання, розділених на-
сóвами: Передêарпат-
сьêий передовий про-
ãин, Зовнішні (Флішеві, або Сêладчасті К.), Внóтрішні
К., Заêарпатсьêий тиловий проãин. У Внóтрішніх К. на
тер. Уêраїни виділяють Мармаросьêий êристаліч. масив і
зонó Підãаля. Відповідно до простяãання осн. стрóêтóр-
них елементів К., виділяють зони зі специфічним набо-

ром ê.ê. У Передêарпатсьêомó проãині — самородна сі-
рêа, ãаз (Дашавсьêе, Косівсьêе та ін. родов.), нафта (Бо-
риславсьêе, Битêов-Бабченêівсьêе родов.), озоêерит (Бо-
риславсьêе родов.), êам. і êалійна солі   (Калóш-Голінсьêе,
Стебницьêе та ін. родов.), в Заêарпатсьêомó проãині —
êам. сіль (Солотвинсьêе родов.), ãаз, бóре вóãілля (Ільниц-
ьêе, Кривсьêе родов.), цеоліти. З неоãеновим вóлêані-
змом пов’язані ртóтні (Велиêий Шаян, Борêóт), жильні
золото-поліметалічні і баритові (Беãансьêе) родов., алóн-
іти, êаоліни, перліти, бентонітові ãлини (Горбсьêе родов.).
У фронтальній частині Зовніш. К. відомі родов. нафти, в
Мармаросьêомó масиві — родов. доломітó, вапняêів, мар-
мóрів, сировини для êам. литва. У метаморфічномó êомп-
леêсі відомі вияви стратиформних êолчеданно-полімета-

Уêраїнсьêі Карпати.
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лічних, мідно-êолчеданних, баритових і залізо-марãанце-
вих рóд. У К. розвинені мінеральні води, на півд.-зах. схи-
лах К. і в Заêарпатті — вóãлеêислі (родов. Свалява, Поля-
на-Квасова). У зоні зчленóвання Передêарпатсьêоãо про-
ãинó з Сх.-Європейсьêою платформою розташовані ро-
дов. азотних сóльфатних вод. У Внóтрішній зоні Пере-
дêарпатсьêоãо проãинó розвинені розсоли хлоридноãо
(сóльфат-хлоридноãо) сêладó (Моршин) — особливий,
рідêісний тип слабомінералізов. вод з підвищеним вмі-
стом орãаніч. речовини (Трóсêавець). У Заêарпатсьêомó
проãині поширені термальні і сóбтермальні води підвищ-
еної мінералізації, яêі виêористовóються з ліêóвальною і
теплоенерãетичною метою.
КАРПАТИТ,  -ó, ч. * р. êарпатит, а. carpathite, н. Karpatit
m  — орãанічний мінерал — С32Н17О (Є.Лазаренêо) або
С24Н12 (К.Фрей). Синãонія моноêлінна. Стрóêтóра: ãол-
частий і волоêнистий. Гóстина 1,4. Колір світло-жовтий.
Рисêа світло-жовта. Блисê в аґреґатах шовêовистий.
Знайдений ó Заêарпатті з êертиситом і êіновар’ю.
КАРРИ,  * р. êарры, а. karren, clints, rock rill, grikes, н. Kar-
ren m pl, Schratten f pl  — вóзьêі борозноподібні заãлибини,
що виниêають на поверхні розчинних ãірсьêих порід
внаслідоê дії атмосферних вод. Тріщинні К. виниêають
внаслідоê розчинення ã.п. в тріщинах. К. — одна з форм
êарстовоãо рельєфó. Глибина від деêільêох см до 1-2 м.
Розташóвання — найчастіше паралельними рядами,  іноді
— замêнені заãлибини. Син. — шратти.
КАРСТ,  -ó, ч. * р. êарст, а. karst, н. Karst m  — êарстові
явища (від назви плато Карст, або Крас, ó Словенії) —
явища, що виниêають ó розчинних природними водами
ãірсьêих породах (вапняêó, доломітах, ґіпсах, êам’яній солі
та ін.). В резóльтаті êарстових процесів óтворюються таêі
форми рельєфó, яê êарри, воронêи (лійêи), óлоãовини, поно-
ри, шахти, печери та підземні ріêи, джерела. У межах мате-
риêів оãолені і поховані êарбонатні породи займають до
40, ґіпс і анãідрити — бл. 7, êам. сіль до 4 млн êм2. Розчи-
нення сóльфатних порід і êам. солі може відбóватися в чис-
тій воді, але наявність ó воді розчиненої солі, що не має
спільноãо йонó з сіллю, яêа створює розчиннó породó,
підвищóє розчинність. Розвитоê К. відбóвається під сó-
êóпним впливом поверхневих і підземних вод. Розчинення
ã.п. часто сóпроводжóється механіч. розмивом. Для по-
верхні площ розвитêó К. хараêтерні дрібні борозни і поã-
либлення — êарри, замêнені пониження (воронêи, óлоãо-
вини, природні êолодязі і шахти, сліпі яри і долини), ніші
в обривах. Найбільш типові — воронêи (êонічні, êотло-,
блюдцевидні або ó виãляді ям неправильної форми) діаме-
тром 1-200 м і ãлибиною 0,5-50 м. На дні вороноê зóстріч-
аються отвори — понори, яêі часто є початêом шахт або
êолодязів, проваль ãлибиною більше 1000 м (маêс. ãлиби-
на 1410 м — провалля Жан-Бернар в Альпах, Франція). У
заêарстованих масивах óтворюються різні підземні ходи,
порожнини, печери, яêі часто розвиваються вздовж тр-
іщин. Одна з найбільших печер світó — Мамонтова з пе-
черною системою Флінт-Рідж (Кентóêêі, США) досяãає
341 êм сóмарної довжини. Найбільша в Уêраїні  печера —
ґіпсова Оптимістична (Поділля) довж. близ. 150 êм. З êар-
стовими явищами зовні схожі явища псевдоêарстó, яêі
виниêають ó льодó і мерзлих ґрóнтах (термоêарст), ó дрі-
бноóламêових і пористих ґрóнтах (êластоêарст, ãлинис-
тий, лесовий, механічний К., сóфозія, просадêа). У їх роз-
витêó осн. роль відіãрають інші, не типові для К. фіз. про-
цеси: танення льодó, механіч. вплив рóхомої води тощо. К.

óсêладнює видобóтоê ê.ê., що заляãають нижче або на
рівні êарстових порід. В Уêраїні êарст поширений ó
Кримсьêих ãорах, Карпатах, на Поділлі, Донбасі. Заãалом
êарстові процеси розвиваються на 60% території Уêраїни.
В деяêих областях Уêраїни рівень óраження êарстовими
процесами сяãає 60-100% території. При цьомó хараêтер-
ними є явища êарбонатноãо, сóльфатноãо, соляноãо êарс-
тó. Особливó небезпеêó виêлиêають ділянêи розвитêó
відêритоãо êарстó (вирви, êолодязі, провалля), що стано-
вить 27% від всієї площі êарстоóтворення. Найбільш роз-
винóтий відêритий êарст на території Волинсьêої області
на площі 594 êм2, Рівненсьêої — 14 êм2.
КАРСТОВЕ ПЛАТО,  -оãо, -..., с. * р. êарстовое плато, а.
karst plateau; н. Karstplateau n  — тип плато, яêі сêладені
потóжною ãоризонтальною або слабêо дислоêованою
товщею êарстових порід. На К.п., яê правило, представ-
лені різноманітні êарстові форми, що обóмовлено стоêом
атмосферних вод та вертиêальною цирêóляцією ґрóнто-
вих вод. Приêлад — плато Крас на території Словенії.
КАРСТОВІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р. êарстовые от-
ложения, а. karst deposits, karst beds; н. Karstablagerungen f
pl  — ãеолоãічні відêлади різноãо ãенезисó, óтворені в êарс-
тових формах-пастêах. У поверхневих і підземних êарсто-
вих формах рельєфó Уêраїни виявлені елювій, полюпій,
алювій, делювій, пролювій, озерні, льодовиêові, льодові бі-
оãенні, відêлади джерел, натічні, êольматаційні й ãідроте-
рмальні óтворення. З К.в. пов’язані боêсит, êаолін, ман-
ãан, а з ãідротермоêарстом — ісландсьêий шпат.  
КАРСТОВІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. êарстовые воды, а.
karst water, н. Karstwasser n  — підземні води, яêі заповню-
ють êарстові порожнини ó водорозчинних ãірсьêих поро-
дах і цирêóлюють по них. Утворюються внаслідоê просо-
чóвання ó ці порожнини атмосферних або поверхневих
вод. При виході на поверхню óтворюють êарстові джере-
ла. На території Уêраїни поширені в ãірсьêих районах, на
Поділлі, в Донбасі та ін.
КАРСТОВО-СУФОЗІЙНІ ЯВИЩА,  -…-их, явищ, мн. *
р. êарстово-сóффозионные явления, а. karst and suffosion phe-
nomena;  н. Karst-Suffosionserscheinungen f pl  — явища, яêі
виниêають ó êластичних ãірсьêих породах внаслідоê розчи-
нення цементó породи і винесення водою звільненоãо
êластичноãо матеріалó. Внаслідоê К.-с.я. виниêають пе-
черні тóнелі, відêриті ãроти ó пісêовиêах та êонґломератах
з розчинним вапняêовим або ґіпсовим цементом, а таêож
форми пóстельноãо ãлинистоãо êарстó ó сильно засолених
ãлинистих та мерãелистих ãірсьêих породах.
КАРСТОЛОГІЯ, КАРСТОЗНАВСТВО,  -ії, ж., -а, с. * р.
êарстолоãия, êарстоведение, а. karstology, karst-phenomena
studies;  н. Karstologie f, Karst- und Höhlenkunde f  — наóêа
про êарст, ãалóзь ãеолоãо-ãеоãрафічних наóê, що досліджóє
сóчасні і давні процеси та явища, яêі розвиваються ó роз-
чинних природними водами ãірсьêих породах. Вивчає про-
цеси і форми рельєфó, що розвиваються в розчинних ó воді
ã.п., в т.ч. способи розробêи ê.ê. в óмовах заêарстованих
товщ ã.п. У самост. наóê. дисциплінó виділено в 1947 р. Ос-
новні розділи К.: заãальна, реãіональна, інженерна та іст-
орична ãідролоãія, ãідроãеолоãія та ê.ê. êарстó. К. тісно
пов’язана із спелеолоãією. Широêоãо розвитêó набóла в 50-х
роêах ХХ ст. К. виêористовóє різні методи польових еêспе-
диційних досліджень, стаціонарних спостережень, матема-
тичних методів тощо. В Уêраїні дослідження з К. проводить
Інститóт ãеол. наóê НАН Уêраїни, Інститóт мінеральних ре-
сóрсів, “Уêрãеолоãія”, Сімферопольсьêий óніверситет. 
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КАРТА (МАПА),
-и (-и), ж. * р. êар-
та, а. map, н. Karte f 
— 1) Мапа — змен-
шене (масштабова-
не), óзаãальнене,
побóдоване за виз-
наченими матема-
тичними заêонами
(заêонами êарто-
ãрафічних проеê-
цій) зображення
значних діляноê або
всієї площі земної
поверхні, інших не-
бесних тіл або поза-
земноãо просторó на площині. На К. поêазóють розміще-
ння, стан і взаємозв’язêи природних та ін. явищ.  На ãео-
ãрафічній êарті за допомоãою óмовних позначоê поêазó-
ють розміщення і зв’язоê різних предметів, земної повер-
хні. К. розрізняють за масштабом, територією êартоãра-
фóвання, призначенням тощо. Див. ãідроãеолоãічна êарта,
êарта баãатоãазовості вóãільних шахт, êарта ãазоносності
вóãільних пластів, êарта металоãенічна, êарта оãлядова,
êарта залишêової нафтонасиченої (ãазонасиченої) товщини
пласта, êарта питомих запасів, êарта переміщення êонтó-
рó нафтоносності, êарта наêопичених відборів і наãнітання,
êарта обводненості фондó свердловин, êарта розробêи еêс-
плóатаційноãо об’єêтa або оêремоãо пласта, êарта охоплен-
ня пласта (еêсплóатаційноãо об’єêта) розробêою, êарти
ãеоêріолоãічні (мерзлотні), êарти ãеолоãічні, êарти ãіпсоме-

тричні, êарти палеоãеоãрафічні, êарти проãнозні, êарти
проãнозні ãеолоãічні, êарти теêтонічні, êарти топоãрафічні,
інженерно-ãеолоãічні êарти. 2) Технічний доêóмент ó виã-
ляді бланêа з переліêом різних відомостей. Розрізняють:
êартó технолоãічноãо процесó (містить дані про технолоã-
ічні операції та режимні параметри); інформаційнó êартó
НДР, ДКР (містить стислі відомості про завершення наó-
êово-дослідної, дослідно-êонстрóêторсьêої роботи або її
етапó), êартó технічноãо рівня та яêості продóêції (містить
відомості про техніêо-еêономічні поêазниêи продóêції,
яêі хараêтеризóють рівень її яêості ó порівнянні з êращими
вітчизняними та заêордонними аналоãами і перспеêтив-
ними зразêами), реєстраційнó êартó НДР, ДКР (містить
стислі відомості про початоê наóêово-дослідної або дослі-
дно-êонстрóêторсьêої роботи). 3) В обчислювальній
техніці — носій даних, прямоêóтна пластина. Маãнітна
êарта — машинний носій даних, виãотовлений ó виãляді
пластмасової êарти з намаãнічóваним шаром і призначе-
ний для записóвання, зберіãання та зчитóвання даних ó
виãляді діляноê з заданим напрямêом намаãнічóвання.
ДСТУ 2869-94.
КАРТА В ГЕОЛОГІЇ І РОЗРОБЦІ,  -и, -…, ж. * р. êарта
в ãеолоãии и разработêе; а. blank map; н. Geologie- und Ab-
baukarte f, Karte f in der Geologie f und im Abbau m  — óмов-
но зменшене зображення нафтовоãо чи ãазовоãо поêладó
за певними ознаêами в ізолініях, напр., за абсолютними
відмітêами поêрівлі (êарта стрóêтóрна),  за товщиною
пласта (êарта ізопахіт), за пластовим тисêом (êарта із-
обар), за ãазовим фаêтором (êарта ãазовоãо фаêтора).
КАРТА ГАЗОВОСТІ (БАГАТОГАЗНОСТІ) ВУГІЛЬНИХ
ШАХТ,  -и, -…, ж. * р. êарта ãазообильности óãольных

Рис. Пейзажний есêіз і йоãо êонтóр-
на êарта. Контóрні лінії поêазóють 

обриси ãір і долин.

Рис. Фраãмент êарти Уêраїни: а) XVII ст. за Бопланом; б) XXI ст.
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шахт, а. coal mine volume of gas map, н. Karte f der Gasanreic-
herung f in den Kohlengruben f pl  — 1) Зведена по  басейнó
або  родовищó — хараêтеризóє середню відноснó баãатоме-
тановість шахт в залежності від ãлибини розробêи  і  поêа-
зóє  розподіл шахт з тією або  іншою баãатометановістю
на території  вóãільноãо басейнó або родовища. 2) Для оêре-
моãо шахтноãо поля — êарта з нанесеними на неї лініями
рівної відносної баãатометановості виробоê (ізомети).
КАРТА ГАЗОНОСНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ,  -и,
-…, ж. * р. êарта ãазоносности óãольных пластов, а. coal
seam gas content map, н. Gasinhaltskarte f der Kohlenflöze n pl 
— ãеолоãічна êарта, на яêій ó виãляді ізоліній ãлибин заля-
ãання ãраничних поверхонь ãазових зон поêазóється зміна
вмістó природних ãазів по мірі збільшення ãлибини.
Здебільшоãо ізолінії проводяться по межі зони ãазовоãо
вивітрювання (верхній межі зони метанових ãазів). В зоні
метанових ãазів проводяться ізоãази, тобто лінії рівної ме-
таноносності вóãільноãо пласта. Доêладна К.ã.в.п. для
Донбасó створена трестом “Уêрвóãлеãеолоãія” на початêó
60-х роêів ХХ ст.
КАРТА ЗАЛИШКОВОЇ НАФТОНАСИЧЕНОЇ (ГАЗО-
НАСИЧЕНОЇ) ТОВЩИНИ ПЛАСТА,  -и, …,  ж. * р. êар-
та остаточной нефтенасыщенной (ãазонасыщенной) тол-
щины пласта; а. map of residual oil (gas) saturated thickness of
a field; н. Karte f der Resterdöl(erdgas)sättigung f der Formati-
onsdicke f  — êарта, яêа хараêтеризóє в ізолініях ефеêтивнó
товщинó пласта (еêсплóатаційноãо об’єêта) між йоãо
поêрівлею і поточним êонтаêтом нафти (ãазó) з витісня-
ючим аґентом.
КАРТА МЕТАЛОГЕНІЧНА,  -и, -ої, ж. * р. êарта метал-
лоãеничесêая, а. metallogenic mар; н. metallogenetische Karte f 
— поêазóє заêономірності розміщення рóдних родов. ó
зв’язêó з особливостями ãеол. бóдови даної території. Ана-
лоãи К.м.: мінераãенічна êарта, що зображóє розподіл всіх
(а не тільêи рóдних) родов. ê.ê.; êарта нафтоãазоносності,
що поêазóє особливості розміщення родов. нафти і ãорю-
чоãо ãазó; êарта вóãленосності, що зображóє поширення
родов. виêопноãо вóãілля. За масштабами зображення К.м.
поділяються на три ãрóпи: оãлядові, або  дрібномасштабні
(від 1:1000000 до 1:500000), середньо-масштабні (1:200000
-1:100000), велиêомасштабні (1:50000 — 1:25000). Родов.
ê.ê. наносяться особливими знаêами, що відображають їх
ãеол. віê, приналежність до стадій ãеол. розвитêó, ãенетич.
êлас, морфолоãію рóдних тіл, мінеральний і хім. сêлад,
розміри запасів мінеральної сировини і її яêість. Сóêóпність
схожих родов. оêонтóрюється з виділенням на К.м. площ
їх поширення. При цьомó виділяються металоãенічні про-
вінції, області, р-ни і зони, підлеãлі породам певноãо етапó
ãеол. розвитêó, віêó, сêладó або бóдови. 
КАРТА НАКОПИЧЕНИХ ВІДБОРІВ І НАГНІТАННЯ,
-и, …, ж. * р. êарта наêопленных отборов и заêачêи; а. map
of cumulative recovery and injection; н. Karte f der angereichten
Entnahmen f pl und des Einpressens n  — êарта, на яêій на
певнó датó в óмовних позначеннях по êожній свердловині
поêазано сóмарні (з початêó розробêи) об’єми відборó
рідини та нафти і наãнітання робочоãо аґента, а таêож по-
ложення початêових і поточних êонтóрів нафтоносності.
КАРТА ОБВОДНЕНОСТІ ФОНДУ СВЕРДЛОВИН,  -и,
…, ж. (êарта; від лат. fundus — основа) * р. êарта обводнен-
ности фонда сêважин; а. map of well stock encroachment; н.
Karte f des Sondefondsflutens n  — êарта, на яêій в ізолініях
на певнó датó поêазано змінó по площі поêладó (еêсплóа-
таційноãо об’єêта) обводненості продóêції видобóвних

свердловин (ó процентах).
КАРТА ОГЛЯДОВА,  -и, -ої, ж. * р. êарта обзорная, а.
sketch map, general mар, general chart; н. Übersichtskarte f  —
заãальноãеоãрафічна або тематична êарта території вели-
êих реãіонів і земної êóлі заãалом, призначена для заãаль-
ноãо ознайомлення із зображеними на ній предметами
або явищами. К.о. створюються в масштабах 1:1 000 000 і
дрібніші. Тематично поділяють на ãеолоãічні, êліматичні,
ґрóнтові і ін. У свою черãó, ãеолоãічні К.о. поділяються на
стратиãрафічні, теêтонічні, літолоãічні, ãеохімічні і ін.
Існóють таêож оãлядово-топоãрафічні êарти масштабів
1:200000 — 1:1 000000. 
КАРТА-ОСНОВА,  -ти-ви, ж. * р. êарта-основа, а. draw-
ing base, н. Zeichnungsträger m  — ãеоãрафічна êарта, яêа ви-
êористовóється для нанесення об’єêтів êарти тематичної.
КАРТА ОХОПЛЕННЯ ПЛАСТА (ЕКСПЛУАТАЦІЙН-
ОГО ОБ’ЄКТА) РОЗРОБКОЮ,  -и, …, (…), …, ж. * р.
êарта охвата пласта (эêсплóатационноãо объеêта) разра-
ботêой; а. map of reservoir development coverage; н. Abbaukarte
f (des Förderobjektes n)  — êарта, на яêій поêазано межі зон
з різним стóпенем впливó діяння на пласт, зон, яêі дренó-
ються за рахóноê природної енерãії і яêі не дренóються
зовсім.
КАРТА ПИТОМИХ ЗАПАСІВ,  -и, …, ж. * р. êарта óдель-
ных запасов; а. map of specific reserves; н. Karte f der spezifi-
schen Vorräte m pl  — êарта, яêа відображає в ізолініях роз-
поділ по площі запасів нафти (ãазó) в одиницях об’ємó
або маси на одиницю поверхні. Її бóдóють, виêористовó-
ючи êарти розподілó параметрів, яêі входять ó формóлó
підрахóнêó запасів (нафтоãазонасиченої товщини, êо-
ефіцієнтів пористості і нафтоãазонасиченості) з застосó-
ванням принципó множення топоãрафічних поверхонь
для одержання значин добóтêó цих параметрів ó різних
точêах поêладó.
КАРТА ПЕРЕМІЩЕННЯ КОНТУРА НАФТОНОС-
НОСТІ,  -и, …, ж. (від ãрец. χάρτης — арêóш папірóсó; від
франц. contour — обрис) * р. êарта перемещения êонтóра
нефтеносности; а. map of current of oil-bearing outline; н. Kar-
te f des Vordringens n des Erdöl-Randwasserkontaktes m  —
êарта, яêа поêазóє положення зовнішньоãо або внóтрі-
шньоãо êонтóра нафтонасосності на різні дати розробêи
поêладó (звичайно на початоê роêó).
КАРТА РОЗРОБКИ,  -и, -и, ж. * р. êарта разработêи; а.
field development map; н. Abbaukarte f  — дисêретне зобра-
ження розподілó поточних дебітів нафти і води видобóв-
них свердловин та приймальної здатності (приймальності)
наãнітальних свердловин по площі поêладó. В межах площі
поêладó, обрисованоãо êонтóром нафтоносності в точêах
розміщення свердловин, поêазóють êрóãи раді-

óсом  ó певномó масштабі, де Q — поточний
дебіт (приймальність). Частêó нафти в продóêції виділ-
яють ó виãляді відповідноãо розмірó сеêтора êрóãа.
КАРТА РОЗРОБКИ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТA
АБО ОКРЕМОГО ПЛАСТА) ,  -и, …, ж. * р. êарта разра-
ботêи [эêсплóатационноãо объеêта или отдельноãо плас-
та]; а. development map (of a field or reservoir); н. Abbaukarte f
(des Exploitationsobjektes n oder der einzelnen Schicht f)  —
êарта, яêа хараêтеризóє поточний стан розробêи еêсплó-
атаційноãо об’єêта або оêремоãо йоãо пласта на певнó да-
тó з поêазом на ній початêових і поточних êонтóрів на-
фтоãазоносності і в óмовних знаêах — відомостей про
стан óсьоãо фондó свердловин, а таêож про óмови і хараê-
терні поêазниêи роботи êожної з діючих свердловин

R Q π⁄=
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(спосіб еêсплóатації, дебіт рідини, обводненість продóê-
ції, ãазовий фаêтор, приймальність і ін.).
КАРТА СТРУКТУРНА,  -и, -ої, ж. * р. êарта стрóêтóр-
ная; а. structural map; н. Strukturkarte f  — зображення в ізоã-
іпсах рельєфó певної підземної поверхні (поêрівлі, під-
ошви) продóêтивноãо пласта, марêóючоãо ãоризонтó, що
дають чітêе óявлення про ãеолоãічнó бóдовó надр (їх теê-
тоніêó). 
КАРТИ ГЕОКРІОЛОГІЧНІ (КАРТИ МЕРЗЛОТНІ),  -т,
них, мн. * р. êарты ãеоêриолоãичесêие, а. geocryological
mарs; н. geokryologische Karten f pl,  Frostbodenkarten f pl  —
відображають бóдовó і хараêтеристиêи êріолітозони.
Розрізняють аналітич. і синтетич. К.ã. На аналітич. К.ã.
поêазóють всі осн. хараêтеристиêи ãеоêріолоãіч. обста-
новêи. Синтетичні К.ã. — êомплеêсне ãеоêріолоãічне
районóвання, виêонане на основі ландшафтноãо районó-
вання. Виêонóється ãеоêріолоãічною зйомêою — êомп-
леêсом  польових, êамеральних і лабораторних робіт по
вивченню ãеоêріолоãіч. óмов території і сêладанню ãеоê-
ріолоãіч. êарт. Масштаби К.ã. і ãеоêріолоãічної зйомêи:
дрібні (1:500000 — 1:100000), середні (1:50000 -1:25000),
велиêі (1:10000 -1:5000) і детальні (1:2000 і більше). Дрі-
бномасштабні êарти виêористовóються при підãотовці
техніêо-еêономіч. обґрóнтóвання, виборі трас лінійних
спорóд, планóванні на початêовій стадії проеêтóвання,
попередній оцінці óмов освоєння велиêих рóдоносних
площ, вóãільних і нафтоãазоносних басейнів, при пошó-
êó родов. підземних вод. Середньомасштабні зйомêи
проводяться при дослідженнях на стадії техніêо-еêо-
номіч. обґрóнтóвання в ході попередньої розвідêи родов.
для оцінêи óмов їх відробêи та затвердження запасів і на
початêових стадіях розвідêи родов. підземних вод для во-
допостачання, при дослідженнях з охорони довêілля. Ве-
лиêомасштабні і детальні êарти застосовóють при дослі-
дженнях для проеêтóвання на стадії робочих êреслень,
виêористовóють для опрацювання заходів щодо меліор-
ації ґрóнтів, осóшення і водопониження при детальній
розвідці родов. підземних вод. 
КАРТИ ГЕОЛОГІЧНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты ãеолоãичес-
êие, а. geological maps, н. geologische Karten f pl  — êарти,
що відображають ãеол. бóдовó території або яêісь її особ-
ливості. Сêладаються на ãеоãр. або топоãрафіч. основі. За
масштабом поділяються на оãлядові (1:2 500 000 і дріб-
ніше) і реãіональні, в т.ч. дрібномасштабні (1:1 500 000 —
1:500 000), середньомасштабні  (1:200 000-1:100 000), ве-
лиêомасштабні (1:50 000-1:25 000) і детальні (1:10 000 і
більше). К.ã. — підсóмоê ãеол. зйомêи. Слóжать основою
для всіх видів ãеол. досліджень р-нó, виявлення заêономі-
рностей розміщення і пошóêів ê.ê., проеêтóвання інж.
спорóд тощо. Осн. принципи сêладання К.ã., барвиста ле-
ãенда й індеêси бóли прийняті на 2-й сесії Міжнар. ãеол.
êонãресó в 1881 р. На К.ã. певними êольорами і доповню-
ючими їх бóêвено-цифровими індеêсами ó відповідності
із заãальною (міжнародною) стратиãрафічною шêалою
виділяють поширені на території і розчленовані за віêом
стратифіêовані ã.п. Особливими êольорами й індеêсами
поêазóються інтрóзивні породи. За допомоãою штрихових
знаêів (êрапó) поêазóють сêлад ефóзивних та метаморфі-
чних порід. Крап виêористовóють і для поêазó ãенетич.
типів відêладів (êонтинентальні, льодовиêові, лаãóнні і т.
д.) або їх сêладó (вапняêи, мерãелі, пісêовиêи і т. п.). Для
відображення бóдови земної êори реãіонó, історії йоãо роз-
витêó, типó і віêó стрóêтóр, що óтворилися, хараêтерó їх

теêтоніêи сêладають теêтонічні і палеотеêтонічні êарти,
для поêазó стрóêтóри р-нó, морфолоãії сêладоê, різних
типів розломів, віêó теêтоніч. деформацій і стрóêтóр —
стрóêтóрні êарти, стрóêтóрно-ãеолоãічні, фаціальні, нові-
тньої теêтоніêи, сóчасних вертиêальних рóхів земної êори
і ін. Металоãенічні, рóдних формацій, боêситоносності,
рóдних полів, нафтоãазоносності та ін. êарти містять дані
про ê.ê., заêономірності розміщення родов. і особливості
їх розробêи. Сêлад відêладів відображають êарти літол-
оãо-фаціальні, формаційні, літолоãічні, петроãрафічні.
Резóльтати ãеофіз. досліджень території поêазóють на êар-
тах аномалії сили тяжіння, ãраничних швидêостей, сейс-
мічних, маãнітних, петрофізичних. Для різних праêтич.
цілей важливі таêож К.ã. ãеохімічні, ãідроãеолоãічні, мін-
еральних і термальних вод, ãеотермічні, інж.-ãеолоãічні та
ін. У ãірн. справі виêористовóються ã.ч.  детальні К.ã.
КАРТИ ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты
ãеоморфолоãичесêие, а. geomorphic maps, geomorphological
maps н. geomorphologische Karten f pl  — êарти, яêі відобр-
ажають заãальний виãляд, походження, віê та історію роз-
витêó рельєфó. 
КАРТИ ГЕОХІМІЧНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты ãеохимичес-
êие, а. geochemical maps, н. geochemische Karten f pl  — êар-
ти, що відображають заêономірності просторовоãо роз-
поділó хім. елементів в ã.п. К.ã. відображають області роз-
сіяння і зони êонцентрації елементів в різних типах порід
(вивержених, осадових, метаморфічних) і в межах різних
стрóêтóрних зон реãіонó. Розрізняють заãальні і особливі
К.ã. Заãальні К.ã. сêладаються на основі аналітичних да-
них яêісноãо та êільêісноãо хараêтерó, яêі наносять на ãе-
нералізованó ãеол. або теêтоніч. основó ó виãляді хім. сим-
волів різної величини та форми і поêазóють ділянêи при-
сóтності або підвищеної êонцентрації оêр. елементів та їх
ãрóп. При сêладанні особливих (поелементних) К.ã. виêо-
ристовóються резóльтати êільêісних визначень елементів,
хараêтерних для даноãо реãіонó.  
КАРТИ ГІПСОМЕТРИЧНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты ãипсо-
метричесêие, а. hypsometric maps, н. Höhenschichtenkarten f
pl, Schichtenkarten f pl, Isohypsenkarten f pl  — êарти, що да-
ють ãеометрично точне зображення рельєфó за допомоãою
ãоризонталей та забарвлення висотних стóпенів за певною
шêалою êольорів.
КАРТИ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ,  -т, -…-их, мн.  —
Див. інженерно-ãеолоãічні êарти.
КАРТИ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты
палеоãеоãрафичесêие, а. paleogeographic maps; н. paläogeo-
graphische Karten f pl  — êарти, що відображають
фіз.-ãеоãр. óмови ãеол. минóлоãо, розподіл сóші і моря, рі-
чêовó і озернó мережó, хараêтер рельєфó материêів і ложа
оêеанів, поширення заледеніння, положення меж природ-
них зон.
КАРТИ ПРОГНОЗНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты проãнозные,
а. forecast maps, н. prognostische Karten f pl, Prognosekarten f
pl  — êарти, що відображають наóêово обґрóнтований
розвитоê та поширення об’єêтів і явищ через певний про-
міжоê часó в майбóтньомó. За допомоãою деяêих про-
ãнозних êарт можна відêрити ще не виявлені природні
об’єêти (напр., родовища êорисних êопалин).
КАРТИ ПРОГНОЗНІ ГЕОЛОГІЧНІ,  -т, -их, -их, мн. * р.
êарты проãнозные ãеолоãичесêие, а. forecast geological maps;
н. geologische Prognosekarten f pl  — êарти, що сêладаються
з метою виявлення і зображення площ, перспеêтивних
для виявлення нових родов. і поêладів. При підãотовці
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К.п.ã., яê правило, виêористовóються êарти метало-
ãенічні на базі топоãрафіч. наземної і повітряної зйомоê.
Найбільш поширені масштаби К.п.ã. — від 1:200 000 до
1:10 000. На К.п.ã. виділяють площі: з відомими родов.;
перспеêтивні для виявлення нових родов. ê.ê.; безперс-
пеêтивні. Перспеêтивні площі поділяють на деê. êате-
ãорій — найбільш перспеêтивні, перспеêтивні і слабêо
перспеêтивні.  
КАРТИ ТЕКТОНІЧНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты теêтоничес-
êие, а. tectonic maps; н. tektonische Karten f pl  — ãеол. êарти,
яêі відображають сóчаснó стрóêтóрó оêр. реãіонів або зем-
ної êори заãалом та історію її формóвання. Розрізняють
К.т. теêтонічноãо районóвання, а таêож стрóêтóрні êарти,
яêі відображають стрóêтóрні форми за допомоãою страто-
ізоãіпс. К.т. мають велиêе приêладне значення яê основа
для сêладання проãнозних êарт.
КАРТИ ТЕМАТИЧНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты тематичес-
êие, а. thematic maps, н. thematische Karten f pl, Themenkarten
f pl  — êарти, яêі детально описóють оêремі природні яви-
ща на фоні ãеоãрафічної основи (напр., êарти ãеолоãічні).
КАРТИ ТОПОГРАФІЧНІ,  -т, -их, мн. * р. êарты топоãра-
фичесêие, а. topographic maps, surface contour maps; н. topo-
graphische Karten f pl  — доêладні, єдині за змістом, офор-
мленням і математичною основою ãеоãрафічні êарти, на
яêих зображені природні і соціально-еêономічні об’єêти
місцевості з властивими їм яêісними і êільêісними хараê-
теристиêами і особливостями розміщення. В Уêраїні
розрізняють Т.ê. оãлядово-топоãрафічні  (масштаб
1:1000000, 1:500000), топоãрафіч.: дрібномасштабні
(1:200000, 1:100000), середньомасштабні (1:50000,
1:25000), велиêомасштабні (1:10000, 1:5000) і топоãрафіч.
плани (1:2000, 1:1000, 1:500). К.т. необхідні для всіх стадій
проеêтно-дослідницьêих робіт, яêі виêонóються для то-
поãрафіч. забезпечення ãеол. розвідêи, розробêи родов.
ê.ê., ãідроенерãетичноãо, транспортноãо бóдівництва і т.д.
Велиêомасштабні К.т. виêористовóють для детальноãо
вивчення місцевості, орієнтóвання на ній, точних вимірів
та розрахóнêів. К.т. середніх масштабів виêористовóють
для попередньоãо проеêтóвання залізниць та автомобіл-
ьних доріã, проведення ãеолоãічних досліджень, поперед-
ніх розрахóнêів при проеêтóванні велиêих спорóд. Дрібн-
омасштабні К.т. застосовóють при вирішенні завдань наó-
êово-дослідноãо та приêладноãо хараêтерó щодо виêо-
ристання природних ресóрсів, еêономічноãо освоєння те-
риторії, при ãенеральномó проеêтóванні велиêих про-
мислових êомплеêсів, навіãації та інших роботах.
КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ,  -их, -ій, мн. * р. êартоãра-
фичесêие проеêции, а. cartographic projections, н. kartographi-
sche Projektionen f pl  — способи зображення земноãо сфе-
роїда на площині, при яêих êожній точці М зображóваної
поверхні відповідає точêа М’, яêа називається її зобра-
женням на площині. У К.п. меридіани і паралелі зображе-
но системою прямих чи плосêих êривих ліній. За хараêте-
ром спотворень К.п. поділяють на рівноêóтні, рівновелиêі
та довільні. За видом зображень нормальної êартоãрафіч-
ної сітêи — на азимóтальні, циліндричні, êонічні,
псевдоêонічні, псевдоциліндричні, поліêонічні та псевдо-
азимóтальні. 
КАРТОГРАФІЯ,  -ії, ж. * р. êартоãрафия, а. cartography, н.
Kartografie f, Kartenlehre f  — ãалóзь наóêи, техніêи та ви-
робництва, що охоплює вивчення, створення і праêтичне
виêористання êарт. Вêлючає таêі розділи: êартознавство,
матем. êартоãрафія, êартометрія, сêладання і редаãóвання

êарт, видання êарт і атласів. В Уêраїні наóê. дослідження
з К. проводять ó відділенні ãеоãрафії Інститóтó ãеофізиêи
НАН Уêраїни, на відповідних êафедрах вóзів та ó відо-
мчих НДІ.
КАРТОСХЕМА,  -и, ж. * р. êартосхема, а. sketch map, н.
Kartenskizze f  — спрощена êарта, на яêій немає êарто-
ãрафічної сітêи (системи меридіанів і паралелей). Дає за-
ãальне óявлення про зображóване явище.
КАРТУВАЛЬНЕ БУРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. êартировоч-
ное бóрение, а. mар drilling, structural drilling, н. Kartierungs-
bohrung f, Kartierungsbohren n  — бóріння свердловин з відб-
ором êернó для сêладання ãеол. розрізів і êарт. Застосо-
вóється при ãеолоãознімальних роботах ó масштабі
1:200000 і більше на площах, переêритих чохлами різн.
відêладів. За даними бóрових свердловин вивчають стра-
тиãрафічні розрізи, стрóêтóри оêр. діляноê, сêлад і óмови

Рис. Картоãрафічні проеêції: 1 — азимóтальні: а — нормальна 
рівнопроміжна; б — поперечна рівновелиêа; 2 — циліндрична 
рівноêóтна Г.Мерêатора; 3 — êонічна рівнопроміжна 
В.Каврайсьêоãо; 4 — поліêонічна довільна Г.Гінзбóрãа.
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заляãання ã.п., простежóють оêр. ãеол. тіла або стрóêтóри,
виявляють їх роль і значення в лоêалізації сêóпчень ê.ê.
Свердловини бóрять за профілями або за ãеом. мережею,
ãóстина яêої залежить від сêладності ãеол. бóдови р-нó і
масштабів робіт.
КАРТУВАННЯ,  -…, с. * р. êартирование, а. mapping, н.
Kartierung f  — нанесення на ãеоãрафічнó êартó певних
специфічних ознаê — ãеолоãічних, мінералоãічних, то-
поãрафічних, ãеохімічних тощо. Див. ãеолоãічне êартóван-
ня, мінералоãічне êартóвання.
КАРТУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êартиро-
вание ãеолоãичесêое, а. geologic mapping, н. geologische Kar-
tierung f  — нанесення на відповідні êарти різних ãеолоãі-
чних особливостей басейнó, реãіонó, êраїни, êонтинентó
тощо. Напр., К.ã. Донецьêоãо басейнó.
КАРТУВАННЯ МІНЕРАЛОГІЧНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êар-
тирование минералоãичесêое, а. mineralogical mapping, н. mi-
neralogische Kartierung f  — нанесення на відповідні êарти
різних особливостей мінералоãії мінеральних êомплеêсів
(родов. або ãірсьêих порід), напр.: поширення мінералів,
просторові зміни їх хім. сêладó, форми êристалів або ін.
виділень, проявів метаморфізмó мінералів тощо. 
КАСЕТА,  -и, ж. * р. êассета, а. cassette, н. Kassette f  —
взаємозамінний пристрій, яêий забезпечóє оптимальні
óмови зберіãання, обробêи та транспортóвання деталей,
елементів êонстрóêцій і матеріалів. Приêлад К. — ящиêи
для цементації, підвісêи для ãальванічних ванн, êасе-
ти-êонтейнери трóбопровідноãо транспортó тощо. 
КАСЕТА ДЛЯ БУРОВИХ ШТАНГ, -и, -…, ж. — пристрій
для розміщення бóрових штанã. Розміщóється на мачті за
допомоãою êронштейнів. Має два сеêтори, її поворот здій-
снюється за допомоãою ãідроциліндра.
КАСИТЕРИТ,  -ó, ч. * р. êасситерит, а. cassiterite, tinstone,
tin ore, tin spar, stannolite, н. Kassiterit m  — олов’яний
êамінь — мінерал êласó оêсидів і ãідрооêсидів, двооêсид
олова ланцюжêової бóдови. Формóла: SnO2. Сêлад ó %: Sn
— 78,82; O — 21,18. Домішêи: Fe2O3, Ta2O5, Nb2O5, TiO2.
Синãонія тетраãональна. Тв. 6,5-7,25. Гóстина 6,8-7,03.
Кристали êоротêопризматичні, іноді довãопризматичні.
Мінерал часто óтворює таêож радіальноволоêнисті, ґроно-
подібні аґреґати й êірочêи. Темно-бóроãо, чорноãо, жов-
тоãо êольорó. Риса бóрóвата. Блисê алмазний. Утворює
êонêреції та сфероліти. Найважливіша олов’яна рóда. Зóс-
трічається в пеãматитах, пневматолітових, ãідротермал-
ьних і êислих вивержених породах та óтворює розсипні ро-
довища. К. пов’язані з висоêотемператóрними ґрейзено-
вими і ãідротермальними родов. в асоціації з топазом, аль-
бітом, êварцом, мóсêовітом, цинвальдитом, тóрмаліном,
флюоритом, арсенопіритом, піритом. Є на Уêраїнсьêомó
щиті. На Коростенсьêомó масиві в Уêраїні присóтній яê
аêцесорний мінерал ó ґранітах. Осн. методи збаãачення —
ãравітаційні. Для доводêи чорнових êонцентратів засто-
совóються флотоãравітація, маãнітна і елеêтрична сепара-
ція, випалювання, пінна сепарація, вилóãовóвання, маã-
нітоãідродинамічна сепарація.
Розрізняють: êаситерит дерев’янистий (олово дерев’янисте);

êаситерит залізний (різновид êаситеритó, яêий містить Fe3+ ó
відношенні Fe:Sn = 1:6); êаситерит сêандіїстий (різновид êаси-
теритó, яêий містить до 0,2 % Sc2O3); êаситерит танталистий
(різновид êаситеритó, яêий містить до 8,78 % Та).
КАСКА,  -и, ж. * р. êасêа, а. helmet, н. Helm m  — захис-
ний ãоловний óбір широêо виêористовóваний на ãірничих
роботах. Виãотовляється, яê правило, з термореаêтивних
пластмас. 

КАСКАДНО-АДГЕЗІЙНА СЕПАРАЦІЯ,  -…-ої, ії, ж. * р.
êасêадно-адãезионная сепарация, а. cascade-adhesion separa-
tion, н. Kaskaden-Adhäsionsscheidung f  — спосіб збаãачення
ãідрофобних зернистих матеріалів, в першó черãó вóãілля.
Сóть процесó поляãає в томó, що вихідний вóãільний ма-
теріал (шлам, фóãат, фільтрат) ãóстиною переважно
150-250 ã/л êондиціонóють з вóãлеводневими реаґентами,
сêидають одержанó пóльпó в режимі “водоспад” з велиêої
висоти в спеціальнó ваннó, де внаслідоê óдарó протіêає
аерація, пінний продóêт піддають масляній аґреґації. 
Яê  вóãлеводневий  ре-
аґент  застосовóють  ãас.
Процес випробóвано на
напівпромисловій óста-
новці в óмовах Донецьêо-
ãо КХЗ (1970-і роêи) і
впроваджено на  вóãлезба-
ãачóвальній фабриці Чере-
повецьêоãо металóрãійн-
оãо заводó. При зольності
твердої фази вихідноãо
продóêтó 24-29% (êлас –
0,5 мм 65%) êонцентрат
пінноãо продóêтó К.а.с.
мав зольність 17-20%, а аґ-
ломерат масляної аґреґації
зольність 3-3,5 %. Золь-
ність відходів 72-81%.
В.С.Білецьêий.
КАТАГЕНЕЗ (У ГЕОЛОГІЇ),  -ó, ч. * р. êатаãенез, а. kat-
agenesis, н. Katagenese f, Katagenesis f (in der Geologie f)  —
природний процес зміни осадових ãірсьêих порід, що на-
стає після діаãенезó й передóє метаморфізмові. Поляãає ó
значномó óщільненні порід, óтворенні мінералів вторинних
і переêристалізації речовини тощо.
КАТАКЛАЗ,  -ó, ч. * р. êатаêлаз, а. cataclasis, н. Kataklase
f  — деформація й подрібнення мінералів всередині ã.п.,
виêлиêана теêтонічними рóхами. К. сóпроводжóється роз-
дробленням, обертанням мінеральних зерен або їх
аґреґатів (без зміни хім. сêладó). Катаêлазити (теêтоні-
чна бреêчія) відрізняються від своїх аналоãів — мелонітів
більшою êрóпністю. Див. теêтоніти. 
КАТАКЛАСТИЧНА СТРУКТУРА,  -ої, -и, ж. * р. êатаê-
ластичесêая стрóêтóра, а. cataclastic texture, н. Kataklas-
struktur f  — стрóêтóра êристалічних порід, яêі зазнають
динамометаморфізмó. Хараêтеризóється наявністю виãнó-
тих, роздроблених, деформованих зерен мінералів зі збе-
реженням однорідності в ціломó. Кристалічні ґратêи ба-
ãатьох мінералів деформовані.
КАТАКЛАСТИЧНІ ПОРОДИ, КАТАКЛАЗИТИ,  -их, -ід,
-ів, мн. * р. êатаêластичесêие породы, êатаêлазиты; а.
cataclastic rocks, н. kataklastische Gesteine n pl, Kataklasite m
pl  — ãірсьêі породи, на яêі вплинóли теêтонічні напрóãи і
яêі втратили первіснó стрóêтóрó. Зерна породотвірних
мінералів розтрісêані (сітêа тріщин), подрібнені, виãнóті,
êристалічна ґратêа деформована. 
КАТАЛІЗАТОРИ,  -ів, мн. * р. êатализаторы, а. catalysts,
н. Katalysatoren m pl, Kontaktkatalysatoren m pl, Kontakt(stoffe)
m pl  — речовини, що змінюють швидêість хімічної реаêції
(найчастіше знижóючи її енерãію аêтивації), а самі зали-
шаються хімічно й êільêісно незмінними. На молеêóляр-
номó рівні К. встóпають в реаêцію в одних елементарних
аêтах і відновлюються в інших. На праêтиці К. зазнають

Рис. Схема êасêадно-адãезійної 
сепарації: 1 — вихідна пóльпа; 2 — 
підрешітний продóêт; 3 — ґранó-
льований êонцентрат; 4 — шах-
та для сêидання пóльпи; 5 — зона 
аерації; 6 — піноãон; 7 — циліндр 
адãезійноãо розвантаження; 8 — 

ґранóлятор; 9 — ãрохот.
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змін внаслідоê побічних процесів. Основними хараêте-
ристиêами К. є êаталітична аêтивність та селеêтивність.
КАТАЛОГ,  -а, ч. * р. êаталоã, а. catalogue, н. Katalog m  —
списоê, переліê êнижоê, êарт, рóêописів, êартин тощо,
сêладений ó певномó порядêó, щоб полеãшити їх пошóê.
Розрізняють алфавітний та систематичний К. Син. —
реєстр, спис.
КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПУНКТІВ — списоê êоординат
пóнêтів ãеодезичної, опорної і знімальної марêшей-
дерсьêих мереж, ó яêомó вêазóються: назва і êлас пóнêтів,
прямоêóтні êоординати і висоти, диреêційні êóти і відстані
до сóміжних пóнêтів; сóпроводжóється схемою мережі
пóнêтів і абрисами їхньоãо розташóвання на місцевості.
КАТАПЛЕЇТ,  -ó, ч. * р. êатаплеит, а. catapleite, н. Kata-
pleit m  — мінерал, водний силіêат цирêонію з натрієм і
êальцієм. Формóла: 2[Na2ZrSi3O9⋅2H2O]. Містить (%): Na2О
— 15,45; ZrО2 — 30,52; SiО2 — 45,07; H2O — 8,96. Утворює
ізоморфний ряд з êальцій-êатаплеїтом. Синãонія ãеêсаãо-
нальна. Гóстина 2,66-2,75. Тв. 6,5. Колір світло-жовтий до
світлóвато-бóроãо. Блисê сêляний з перламóтровим поли-
сêом. Зóстрічається в óльтралóжних породах, змінених
пневматоліто-ãідротермальними процесами. Дóже рідê-
існий. Знайдений ó Півд. Норвеãії, Півд. Ґрендандії і в шт.
Арêанзас, США. Асоціює з цирêоном, лейêофанітом, мо-
зандритом і тритомітом, а таêож з польовими шпатами,
содалітом, еãірином, евдіалітом і астрофілітом.
КАТАСТРОФІЗМ,  -ó, ч. * р. êатастрофизм, а. catastroph-
ism, convulsionism; н. Katastrophismus m, Katastrophenlehre f,
Katastrophentheorie f  — êонцепція в ãеолоãії, зãідно з яêою
перетворення земної êори, зоêрема її деформації, а таêож
зміна сêладó орãанічноãо світó протіêають êатастрофічно
швидêо, протяãом êоротêих відрізêів ãеолоãічноãо часó,
яêі відоêремлені більш тривалими періодами споêою
(стабільності). Виниê ó ХІХ ст. В êінці ХІХ ст. втратив
своє значення.
КАТЕГОРIЇ СВЕРДЛОВИН,  -ій, …, мн. * р. êатеãории
сêважин; а. well categories; н. Sondenkategorien f pl  — видi-
ленi при облiêó i планóваннi видобóтêó нафти (ãазó) двi
êатеãорiї свердловин, що сêладають еêсплóатацiйний фонд
i розрiзняються за часом введення в еêсплóатацiю неза-
лежно вiд їх станó в розãлядóваномó перiодi — êатеãорiї
старих i нових свердловин.
КАТЕГОРІЇ ШАХТ,  -ій, -…, мн. * р. êатеãории шахт, а.
mine categories, н. Grubenkategorien f pl  — поділ шахт (êо-
палень, рóдниêів) за стóпенем небезпеêи (по метанó, рап-
тових виêидах тощо). Див. ãазовий режим шахти.
КАТЕГОРІЯ ВЕЛИЧИНИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ,
-ії, ..., ж. * р. êатеãория величины месторождений нефти и
ãаза; а. value category of petroleum and gas deposits; н. Katego-
rie f der Erdöl- und Erdgaslagerstättengrösse f  — розряд родо-
вищ нафти і ãазó за величиною видобóвних запасів нафти
і балансових запасів ãазó (табл.).

За сêладністю ãеолоãічної бóдови виділяють родовища
(поêлади): а) простої бóдови, пов’язані з непорóшеними
або слабêопорóшеними стрóêтóрами, продóêтивні пласти
хараêтеризóються витриманістю товщин і êолеêторсьêих
властивостей по площі і розрізó; б) сêладної бóдови, ха-
раêтеризóються невитриманістю товщин і êолеêторсьêих
властивостей продóêтивних пластів по площі і розрізó або
наявністю літолоãічних заміщень êолеêторів непрониê-
ними породами або теêтонічних порóшень; в) дóже сêлад-
ної бóдови, хараêтеризóються яê наявністю літолоãічних
заміщень або теêтонічних порóшень, таê і невитриманістю
товщини і êолеêторсьêих властивостей продóêтивних
пластів.
Розмір і сêладність ãеолоãічної бóдови родовища виз-

начають методиêó розвідóвальних робіт, їх об’єми, еêо-
номічні поêазниêи розвідêи і розробêи. В.С.Бойêо.
КАТЕГОРІЯ ОХОРОНИ СПОРУД,  -ії, -…, ж. * р. êате-
ãория охраны соорóжений, а. structure protection category, н.
Kategorie f des Anlagenschutzes m  — óмовний розподіл спо-
рóд за величинами допóстимих деформацій. Розподіл спо-
рóд на êатеãорії виêонóється на основі досвідó їх підробêи
з врахóванням розрізів, êонстрóêтивних особливостей та
óмов еêсплóатації. Для різних басейнів та родовищ спорóди
розподіляються на êатеãорії зãідно з існóючими правила-
ми охорони спорóд та природних об’єêтів від шêідливоãо
впливó ãірничих робіт.
КАТЕГОРІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОДОВИЩ,  -ії, -...,
ж. * р. êатеãория продóêтивности месторождений; а. pro-
ductivity category of fields; н. Kategorie f der Lagerstättenpro-
duktivität f  — розряд родовищ (і поêладів) за маêсимально
можливим дебітом свердловин (табл.).

КАТІОНИ,  -ів, мн. * р. êатионы, а. cations, н. Katione n pl  
— позитивно заряджені йони, яêі під час елеêтролізó рóха-
ються до êатода.
КАТОД,  -а, ч. * р. êатод, а. cathode, н. Kathode f, Katode f 
— 1) Неãативний елеêтрод, яêий є джерелом елеêтронів.
2) Неãативний полюс джерела постійноãо елеêтричноãо
стрóмó. 3) Елеêтрод приладó, з’єднаний з неãативним по-
люсом джерела елеêтричноãо стрóмó. 4) Неãативний елеê-
трод елеêтричної дóãи.
КАТОДНА СТАНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. êатодная станция;
а. cathodic station; н. Kathodenstation f, Kathodenschutzanlage
f  — êомплеêс обладнання, яêе призначене для створення
постійноãо елеêтричноãо стрóмó між анодним заземлен-
ням і підземною спорóдою (трóбопровід, резервóар та ін.)
при êатодномó захисті останньоãо від êорозії. Розрізняють
мережні К.с. (найбільш розповсюджені), джерелом елеêт-
роенерãії для яêих є лінії елеêтропередач (ЛЕП), і авто-
номні.

Катеãорії величини родовищ нафти і ãазó.

Катеãорія родовища Видобóвні запаси нафти, млн т
Балансові запаси ãазó, млрд м3

Дрібні < 10
< 10

Середні 10 — 30
10 — 30

Велиêі 30 — 300
30 — 500 

Уніêальні > 300
> 500

Катеãорії продóêтивності родовищ нафти і ãазó.

Катеãорія продóêтив-
ності

Нафтові поêлади, т/доб
Газові і ãазоêонденсатні поêлади, 

тис. м3/доб

Низьêодебітні ≤ 7
< 20

Малодебітні –
20 — 100 

Середньодебітні 7 — 25
100 — 500 

Висоêодебітні 25 — 200
500 — 1000 

Надвисоêодебітні > 200
> 1000



503 КАТ — КВА

КАТОДНИЙ ЗАХИСТ,  -оãо, -ó, ч. * р. êатодная защита;
а. cathodic protection; н. Kathodenschutz m  — метод елеêт-
рохімічноãо захистó металевих спорóд від морсьêої і підзе-
мної êорозії, оснований на êатодній поляризації металó,
яêа здійснюється зовнішнім джерелом стрóмó. К. з. при-
єднання металоêонстрóêції до неãативноãо полюса зовні-
шньоãо джерела постійноãо стрóмó або до металó з більш
неãативним потенціалом (анодний протеêтор), що дає
змоãó перетворити металоêонстрóêцію в êатод і тим са-
мим захистити метал від êорозійноãо рóйнóвання. Коли
К.з. здійснюється за допомоãою джерела постійноãо зовн-
ішньоãо стрóмó, то яê допоміжний елеêтрод (анод) виêо-
ристовóють нерозчинні матеріали (ãрафіт, вóãілля) або не-
розчинний брóхт (рейêи, трóби тощо). Яê протеêтор ви-
êористовóється маãній, цинê та ін.
КАТОФОРИТ,  -ó, ч. * р. êатофорит, а. catophorite, н. Ka-
tophorit m  — мінерал, ãідроêсилалюмосиліêат заліза, êаль-
цію, маãнію, натрію і êалію з ãрóпи амфіболів. Лóжний ам-
фібол ланцюжêової бóдови, збаãачений алюмінієм. Фор-
мóла: 1. За К.Фреєм: NaCaNa(Mg,Fe2+)4(Al,Fe3+)
(Si7AlO22)(OH)2. 2. За Є.Лазаренêом: Na2CaFe42+(Fe3+Al)
[(OH,F)2Si7AlO22].   Містить (%): Na2О — 3,79; CaО — 7,91;
FeO — 23,21; Fe2O3 — 11,41; Al2O3 — 8,5; SiO2 — 37,51; H2O
— 2,65; F — 0,14. Домішêи: К2О, MnO2, TiO2, MgO. Синãо-
нія моноêлінна. Утворює невелиêі зерна. Гóстина 3,2-3,5.
Тв. 5. Колір рожево-червоний, червоно-бóрий, синюва-
то-чорний. Зóстрічається в лóжних базальтах, часто в асо-
ціації з арфведсонітом, еãірином та еніãматитом. Рідê-
існий. Відомі знахідêи в Норвеãії, США, Танзанії, Кенії. В
Уêраїні виявлений ó маріóполітах Приазов’я.
Розрізняють: êатофорит êалімаãніїстий (рихтерит êаліїстий);

êатофорит маãніїстий (різновид êатофоритó, яêий містить 14,79
% MgO).
КАУСТИК,  -ó, ч. * р. êаóстиê, а. caustic, н. Kaustikum n,
Ätznatron n, kaustische Soda f, Ätzmittel n  — технічна назва
їдêих лóãів, зоêрема їдêоãо натрó. Інша назва — êаóстична
сода, NaOH. Широêо застосовóють ó промисловості, зоê-
рема яê рН-реãóлятор технолоãічних процесів. 
КАУСТИЧНИЙ,  -оãо. * р. êаóстичесêий, а. caustic, н. kau-
stisch  — пов’язаний з êаóстиêом. Останній застосовóють ó
хімічній, нафтовій, теêстильній, паперовій та інших ãалó-
зях промисловості.
КАУСТОБІОЛІТИ,  -ів, мн. * р. êаóстобиолиты, а. causto-
bioliths, н. Kaustobiolithe m pl  — ãорючі виêопні ãірсьêі по-
роди орãанічноãо походження (вóãілля, ãорючі сланці, на-
фта, торф, озоêерит тощо). Термін К. запропонований в
1888 р. Р.Потоньє. За походженням К. поділяють на 3
ãрóпи: сапропеліти (виниêли внаслідоê поховання на дні
водоймищ нижчих орãанізмів, в осн. планêтонних  водо-
ростей — ãорючі сланці, вóãілля типó боãхед), ãóміти (óтво-
рилися із залишêів вищих, перев. болотяних, рослин —
вóãілля бóре та êам’яне); ліптобіоліти (вóãілля, збаãачене
найбільш стійêими êомпонентами рослинної речовини
— смолами, восêом, êóтиêóлою і ін.). Зóстрічаються зм-
ішані типи К. — сапроãóміти, ліптосапропеліти (êеннель)
та ін. Більшість сóч. ãеолоãів поділяють К. за óмовами óт-
ворення на 2 ãрóпи: К. вóãільноãо рядó та К. нафтовоãо
рядó.
КВАДРАНТ,  -а, ч. * р. êвадрант, а. quadrant, н. Quadrant
m  — 1) Бóдь-яêа з чотирьох частин площини, на яêі її
ділять дві взаємно перпендиêóлярні прямі (осі êоорди-
нат). 2) Сеêтор êрóãа з центральним êóтом 90°, 1/4 êрóãа.
3) Старовинний астрономічний прилад для відмірювання
висоти небесних світил над рівнем ãоризонтó.

КВАЗІ…,  * р. êвази…, а. quasi…, н. Quasi…  — ó сêладних
словах означає "ніби", "позірний", "несправжній", "фаль-
шивий". 
КВАЗІГЕОЇД,  -а, ч. * р. êвазиãеоид, а. quasigeoid, н. Quasi-
geoid n  — допоміжна поверхня, що збіãається в оêеанах і
відêритих морях з поверхнею ãеоїда. Поверхня К. близьêа
до поверхні ãеоїда, відхилення виражаються в одиницях
сантиметрів на рівнинній територій і не перевершóють 2 м
ó ãористих районах. Поверхню К. можна óявити яê повер-
хню, побóдованó відêладанням нормальних висот від то-
чоê ãеометричноãо нівелювання I, II і III êласів.
КВАЗІСТАЦІОНАРНИЙ ПРОЦЕС,  -оãо, -ó, ч. * р. êва-
зистационарный процесс, а. quasi-stationary process, н. quasi-
stationärer Prozeß m  — процес, швидêість поширення яêо-
ãо в обмеженій системі таêа велиêа, що за час, яêий потр-
ібен для поширення процесó в межах óсієї системи, стан її
помітно змінитися не встиãає. 
КВАЛІМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. êвалиметрия, а. qualimetry, н.
Qualimetrie f  — ãалóзь наóêи, яêа вивчає та реалізóє мето-
ди і засоби êільêісної оцінêи яêості продóêції.
КВАНТ,  -а, ч. * р. êвант, а. quantum, н. Quant n  — заãаль-
на назва певних порцій променистої енерãії, моментó êіл-
ьêості рóхó та інших величин, яêими хараêтеризóють
фізичні властивості міêросистем. Розрізняють К. дії та К.
енерãії. К. дії — стала Планêа h, яêа вимірюється в Дж·с.
К. енерãії — доза енерãії, яêó може поãлинати або випром-
інювати міêросистема, переходячи з одноãо станó в
інший. К. енерãії пропорційний частоті v фотона, яêий
поãлинається або випромінюється системою: ε = hv. 
КВАНТИТАТИВНИЙ,  -оãо. * р. êвантитативный, а.
quantitative, н. quantitativ  — те ж саме, що й êільêісний;
той, що стосóється êільêісних поêазниêів.
КВАНТИФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êвантифиêация, а. quantifi-
cation, н. Quantifizierung f  — êільêісне вираження яêісних
ознаê. 
КВАНТОВА МЕХАНІКА,  -ої, -и, ж. * р. êвантовая меха-
ниêа, а. quantum mechanics, н. Quantenmechanik f  — теорія
рóхó міêрочастиноê та їх систем, теорія явищ сóбатомноãо
масштабó і їх впливó на маêроявища. К.м. пояснює стрóê-
тóрó атомів, молеêóл, їх спеêтри, природó хім. зв’язêів
атомів ó молеêóлах, періодичнó системó елементів, лежить
в основі зонної теорії елеêтронів що рóхаються в періоди-
чномó полі êристалічної ґратêи — основи фізиêи металів,
напівпровідниêів та діелеêтриêів, розêриває êвантовó при-
родó маêроявищ надтеêóчості та надпровідності тощо.
К.м. лежить в основі розóміння більшості маêросêопічних
явищ. Найважливішими властивостями міêрочастиноê за
К.м. є їх дисêретність та хвильовий хараêтер.
КВАНТОМЕТР,  -а, ч. * р. êвантометр, а. quantometer, н.
Quantometer n  — прилад, що аналізóє хімічний сêлад речо-
вин (напр., металів тощо) за їхнім випромінюванням.
КВАНТУВАННЯ,  -…, с. * р. êвантование, а. quantization,
н. Quantisierung f, Quantelung f  — дія, перетворення яêоїсь
величини з неперервною шêалою значень на величинó з
дисêретною шêалою значень (напр., К. енерãії частиноê,
К. сиãналів). Напр., операція перетворення сиãналó, при
яêій здійснюється йоãо дисêретизація за рівнем чи за ча-
сом або водночас і за рівнем, і за часом.
КВАРКИ,  -ів, мн. * р. êварêи, а. quarks, н. Quarks n pl  —
теоретично припóстимі фóндаментальні елементарні час-
тинêи, з яêих, за сóчасними óявленнями, побóдовано еле-
ментарні частинêи, зоêрема адрони (протони, нейтрони та
ін.). У вільномó стані не спостеріãалися. Побічно еêспе-
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риментально виявлені 6 типів (ароматів) К. (êварêи u, d, s,
c, b, t) — див. табл.

Кварêи мають спін 1/2h, дробний елеêтричний заряд. Ко-
жен êварê має таêож один з трьох êольорів. Відповідно є
набір з 6 антиêварêів. 
КВАРТУВАННЯ,  -…, с. * р. êвартование, а. quartering,
quartation, coning; н. Quartscheidung f, Quartieren n der Probe
f  — стандартний спосіб сêорочення маси проби сипêоãо
матеріалó для подальшоãо дослідження послідовними
поділами проб на чотири приблизно однаêові за масою та
речовинним сêладом частини.
КВАРЦ,  -ó, ч. * р. êварц,
а. quartz, н. Quarz m  — мін-
ерал êласó оêсидів і ãідроо-
êсидів, ãол. мінерал сімей-
ства êремнеземó, широêо
розповсюджений в
літосфері. Сêладається з
оêсидó êремнiю êарêасної
бóдови. Формóла SiO2.
Містить  ó невелиêих êіл-
ьêостях домішêи Аl, Fе, Са,
Мg, Ti, Na, K, Li, OH й ін.
Встановлено 12 полімор-
фних модифіêацій êрис-
талiчноãо SiO2, з них ос-
новні α-êварц, β-êварц,
β2-тридиміт, β-êристо-
баліт. Чистий К. безбарв-
ний, прозорий (ãірсьêий
êришталь), залежно від
домішоê набóває чорноãо
(моріон), фіолетовоãо (аме-
тист) та інших відтінêів. К. — один з наймiцнiших та
стiйêих мiнералiв. Тв. 7,0-7,25. Гóстина 2,65. Має п’єзое-
леêтричні властивості (див. п’єзоêварц). Різновиди К.:
ãірсьêий êришталь, цитрин, аметист, халцедон, аãат.  Ут-
ворюється з маãматич. розплавів, баãатих SiO2 (ґранітоїди,
êварцові порфіри, пеãматити), ãазово-рідинних флóорис-
тих флюїдів (пеãматити, ґрейзени) і водних лóжно-хлорид-
них і біêарбонатних розчинів (рóдоносні і нерóдні êвар-
цові жили) при ãідролізі силіêатних ã.п. в областях аêтив-
ноãо вóлêанізмó (повторні êварцити). Чисті відміни засто-
совóють ó радіотехніці, оптиці, забарвлені — яê напівдор-
оãоцінний і виробний êамінь. Сêляні пісêи, пісêовиêи, êвар-
цити — осн. сировина для виробн. сêла, динасó, бóд. мате-
ріалів, êераміêи, феросиліцію, êарбідó êремнію, флюсó в ме-
талóрãії, абразивів; особливо чистий жильний К. і
ãірсьêий êришталь виêористовóють для термостійêоãо оп-
тич. і техн. сêла, моноêристальний ãірсьêий êришталь —
яê п’єзооптична сировина для радіоелеêтроніêи і оптиêи;
однорідний халцедон — ó приладобóдóванні. Красиво за-
барвлені прозорі різновиди К. — ювелірні êамені IV по-

рядêó, êольорові халцедони (аãати) — ювелірно-виробні,
êольорові êварцити — облицювальні êамені. Яêість êвар-
цової сировини для силіêатних виробів  визначається
вмістом êремнеземó і шêідливих домішоê, ã.ч. Fe, Al. (%).
Осн. метод збаãачення К. — флотація. Перед флотацією
застосовóють обтирêó і знешламлювання. Вилóчення К. з
пісêів ведóть на êонцентраційних столах, ґвинтових сепа-
раторах, маãнітною сепарацією. 
Розрізняють: êварц авантюриновий (авантюрин); êварц

аморфний (тонêозернисті аґреґати êварцó); êварц безбарвний
(êришталь ãірсьêий); êварц білий сêлóватий (êварц); êварц
блаãородний (стара ювелірна назва бразильсьêоãо êришталю
ãірсьêоãо); êварц бразильсьêий (застаріла назва êварцó димчас-
тоãо); êварц вавілонсьêий (êварц із східцеподібним наростан-
ням ãраней, зóмовленим черãóванням ромбоедрів і призм);
êварц висоêотемператóрний (êварц, яêий óтворюється при
температóрі понад 573°С); êварц волоêнистий (халцедон);
êварц вонючий (êварц, яêий при розêолюванні виділяє не-
приємний запах); êварц ãолóбий (зерна êварцó в деяêих вивер-
жених і метаморфічних породах ãолóбоãо êольорó, яêий зóмов-
лений розсіюванням світла тонêими вêлюченнями рóтилó і
пилоподібними частинêами невизначених речовин; особливо
поширений ó чарноêітах); êварц димчастий (прозорий êварц
димчасто-жовтоãо, бóрóватоãо, сірóватоãо êольорó); êварц
жирний (молочно-білий êварц з жирним блисêом); êварц зал-
ізистий (êварц червоноãо або жовто-бóроãо êольорó з розсіян-
ими вêлюченнями ãематитó або ґетитó); êварц звичайний
(êварц); êварц зірчастий (1. êварц, ó яêомó проявляється яви-
ще астеризмó; 2. зірчасті аґреґати êварцó з Ісполінових ãір ó
Чехії); êварц êовпаêовий (êварц ó шапці); êварц êомірêовий
(êомірчасті, тріщинóваті аґреґати êварцó, в основномó псевдо-
морфози по таблитчастомó êальцитó й баритó); êварц лазóро-
вий (êварц з вêлюченнями êроêідолітó); êварц молочний (мо-
лочно-білий, майже непрозорий êварц з жирним блисêом);
êварц низьêотемператóрний (êварц, яêий óтворюється при
температóрі нижче 573°С); êварц оптичний (ãірсьêий
êришталь і моріон, яêі застосовóються при виãотовленні оп-
тичних приладів); êварц перлинний (êварц з перламóтровим
полисêом); êварц піроãенний (êварц); êварц-резóнець (місцева
óральсьêа назва êварцó, яêий леãêо розêолюється по тріщинах
на ãостроêóтні óламêи); êварц родóзитовий (волоêнистий ãла-
óêофан, зцементований êварцом); êварц рожевий (різновид
êварцó світло-рожевоãо êольорó); êварц ромбічний (помил-
êова назва шпатó польовоãо); êварц рóтиловий (волосатиê);
êварц саґенітовий (ãірсьêий êришталь з вêлюченнями саґен-
ітó); êварц сапфіровий (êварц êольорó індиãо або берлінсьêої
лазóрі, яêий зóмовлений сóбміêросêопічними вêлюченнями
ãолочоê рóтилó; рідêісний); êварц синій (1. êварц з вêлючен-
нями ãолочоê рóтилó; 2. застаріла назва сапфірó); êварц сітча-
стий (êварц з сітчастим візерóнêом; óтворюється внаслідоê
поліморфних перетворень низьêо- і висоêотемператóрних
модифіêацій); êварц сêіпетроподібний (морфолоãічний різн-
овид êварцó, ó яêомó на êінцях шестиêóтних і тичêóватих
êристалів розміщені товстіші індивіди); êварц сêляний (торãо-
вельна назва водяно-прозорої відміни êришталю ãірсьêоãо);
êварц сêрóчений (êварц, êристали яêоãо в процесі ростó наби-
рають “деформованоãо” виãлядó); êварц сотовий (êварц
сітчастий); êварц ó сорочці (êристали êварцó з облямівêами
лóсêóватоãо хлоритó); êварц ó шапці (різновид êварцó, оêремі
зони яêоãо леãêо відділяються одна від дрóãої ó виãляді шарів
або шапочоê); êварц шапêоподібний (êварц ó шапці); α-êварц
(низьêотемператóрна (<573°С) триãональна модифіêація
êварцó); β-êварц (висоêотемператóрна (>573°С) ãеêсаãональ-
на модифіêація êварцó).
КВАРЦ  ВIЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êварц свободный, а.
free quartz, н. freier Quarz m  — хiмiчно незв’язаний SiO2.
КВАРЦ ЛІВИЙ І ПРАВИЙ,  -ó, -оãо, -оãо, ч. * р. êварц ле-
вый и правый, а. left-handed and right-handed quartz, н. links-
drehender Quarz m und rechtsdrehender Quarz m  — за Є. Ла-
заренêом — енантіоморфні êристали êварцó. Морфо-
лоãічно хараêтеризóються тим, що лівий êристал êвар-
цó має триãональнó пірамідó і триãональний трапецо-
едр лівоãо êóта тієї ãрані призми, яêа розміщена нижче
додатної ãрані ромбоедра. У правоãо êварцó вони мають

Кварê Назва Маса Заряд

u Up (верхній) від 1.5 до 5 МеВ 2/3

d Down (нижній) від 3 до 9 МеВ -1/3

s Strange (дивний) від 60 до 170 МеВ -1/3

c Charm (зачарований) від 1.1 до 1.4 ГеВ 2/3

b Bottom (êрасивий) від 4.1 до 4.4 ГеВ -1/3

t Top (початêовий або 
справжній)

від 168 до 178 ГеВ 2/3

Рис. Стрóêтóра êварцó: а — α-  
êварц; б — β- êварц.
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зворотний хараêтер. В стрóêтóрномó відношенні хараê-
теризóються тим, що тетраедри [SiO4] розміщені на рі-
зних рівнях по спіралях, яêі заêрóчóються ліворóч або
праворóч по двохходовомó ґвинтó навêоло шестірної
або потрійної осі.
КВАРЦИТ,  -ó, ч. * р. êварцит, а. quartzite, н. Quarzit m  —
щільна зерниста ãірсьêа порода, що сêладається пере-
важно з êварцó. Утворилася при метаморфiзмi êварцо-
вих пiсêовиêiв. Хараêтеризóється значною твердiстю,
внаслiдоê чоãо сêладна в обробцi. Виділяють слюдисті,
ґранатові, роãовообманêові К. Утворення К. пов’язане
з переêристалізацією істотно êварцових пісêовиêів ó
процесі реãіональноãо метаморфізмó. К. заляãають се-
ред різноманітних метаморфічних ã.п. ó виãляді сóціл-
ьних пластових тіл велиêої протяжності. Особливо ши-
роêо К. представлені ó відêладах протерозою. Баãато
êварцитів — цінні ê.ê. Залізисті (маãнетитові) К. —
найважливіша заліз. рóда (родов. Кривоãо Роãó, КМА,
оз. Верхньоãо в США, Лабрадорó в Канаді і т.д.). К., в
яêих вміст SiО2 досяãає 98-99%,  виêористовóють для
виãотовлення динасових воãнетривêих виробів, для от-
римання металіч. êремнію і йоãо сплавів, а таêож яê
флюс ó металóрãії. Особливий різновид  — К. в т о р и н
н и й. Це метасоматичні ã.п., що сêладається в осн. з
êварцó з домішêою серицитó, алóнітó, пірофілітó, êаолі-
нітó, андалóзитó, діаспорó, êорóндó, топазó, рóтилó, ãе-
матитó і ін. Родов. вторинних К. формóються в ре-
зóльтаті відносно низьêотемператóрноãо метасоматич.
перетворення êислих і середніх ефóзивних, рідше інтр-
óзивних êислих порід і їх тóфів. З ними пов’язані родов.
алóнітó, пірофілітó, золота, міді, молібденó, поліметалів
і êолчеданів. На території Уêраїни К. є в Приазов’ї, в
межах Уêраїнсьêоãо щита. 
КВАРЦОВЕ ЗАПОВНЕННЯ ОБОЛОНКИ,  -оãо, -…, с. *
р. êварцевое заполнение оболочêи, а. quartz sand filling of a
jacket, н. Quarzfüllung f des Mantels m  — різновид вибóхо-
захистó елеêтрообладнання, яêий поляãає в томó, що обо-
лонêа елеêтрообладнання заповнюється спеціально об-
робленим êварцовим пісêом. К.з.о. застосовóється в рóд-
ниêових пересóвних трансформаторних підстанціях. 
КВАРЦОВИЙ ДІОРИТ,  -оãо, -ó, ч. * р. êварцевый дио-
рит, а. quartz diorite, н. Quarzdiorit m  — маãматична êрис-
талічна ã.п. сіроãо і зеленóвато-сіроãо êольорó, що
містить 57-64% SiO2. Розрізняють нормальний (або
власне К.д.) і сóблóжний К.д. У нормальних К.д. êалі-
єво-натрієвий польовий шпат відсóтній, в сóблóжних
йоãо вміст — до 10% від сóми польових шпатів. Темно-
êольорові мінерали — роãова обманêа, біотит, моноêлі-
нний авãіт, рідше діопсид, іноді піроêсени. За вмістом
темноêольорових мінералів виділяють К.д. лейêоêра-
тові (до 20%), мезоêратові (20-25%), меланоêратові
(понад 25%). За êольоровою сêладовою частиною се-
ред К.д. розрізнюють слюдяні, роãовообманêові, авã-
ітові, ãіперстенові. Нормальний К.д. є петро-хім. ана-
лоãом андезитó, сóблóжний — трахіандезитó. Сер. хім.
сêлад К.д. за Р. Делі (%):. SiO2 61,59; TiО2 0,66; Аl2O3

16,21; Fe2О3 2,54; FeO 3,77; MnO 0,10; MgO 2,80; CaO
5,38; Na2O 3,37; K2O 2,10; H2O 1,22; Р2O5 0,26. К.д. відр-
ізняються висоêою міцністю на стиснення (180-240
МПа). Сер. ãóстина 2,74; модóль Юнãа 4,9-7,5 Па. З К.д.
асоціює золоторóдна, сêарново-маãнетитова і залізорó-
дна мінералізація. К.д. виêористовóють яê облицюваль-
ний êамінь, щебінь для бетонó, при бóдівництві шляхів. 

КВАРЦОВИЙ ПОРФІР,  -оãо, -ó, ч. * р. êварцевый пор-
фир, а. quartz porphyry, н. Quarzporphyr m  — палеотипна
êисла ã.п. порфіровоãо типó. Містить: êварцó (20%), êалі-
єво-натрієвоãо польовоãо шпатó (40-90%), плаãіоêлазó
(10-60%). Стрóêтóра порфірова. Вêраплениêи (30-35%)
представлені оліãоêлазом, ортоêлазом. Присóтній біотит,
піроêсен і бóра роãова обманêа. Забарвлення бóре, черво-
но-бóре, сіро-зелене. Сер. хім. сêлад К.п. за Р. Делі (%):
SiO2 72,36; TiО2 0,33; Аl2O314,17; Fe2О3 1,55; FeО 1,01; MnО
0,09; MgО 0,52; CaО 1,38; Na2O 2,85; K2O 4,56; H2O 1,09;
Р2O5 0,09. Міцність на стиснення 140-270 МПа; ãóстина
2,67. Поширення: Охотсьêо-Чóêотсьêий вóлêаніч. пояс,
Алтай, Сер. Азія, Урал, Крим, Малий Кавêаз, ФРН, Уãор-
щина, Італія, США (Каліфорнія, Алясêа ), Меêсиêа,
Франція, Велиêобританія, Нова Зеландія і ін. З породами
К.п. пов’язані родов. перлітів, а таêож мідно-порфірові
або мідно-вêраплені рóди. 
КВЕНСЕЛІТ,  -ó, ч. * р. êвенселит, а. quenselite, н. Quenselit
m  — мінерал, оêсиãідрооêсид свинцю і марãанцю шарóватої
бóдови. Формóла: 1. За К.Фреєм: PbMnO2OH. 2. За Є.Лаза-
ренêом: PbОMnO2(OH). Містить (%): PbО — 71,7; MnO —
22,8; H2О — 2,9; О — 2,6. Синãонія моноêлінна. Гóстина
6,84. Кристали таблитчасті сплющені. Колір смолис-
то-чорний. Рисêа êоричнево-сіра. Блисê металічний. Не-
прозорий. Знайдений в р-ні Лонґбана (Швеція) з êальци-
том і баритом ó тріщинах ґаóсманіт-браóнітових рóд. 
КВЕРШЛАҐ,  -ó, ч. * р. êвершлаã, а. crosscut, cross heading,
cross entry; н. Querschlag m  — ãоризонтальна (рідше —
похила) ãірнича виробêа, що проходить по породах під
êóтом понад 90-45° до площини простяãання родовища і
не виходить безпосередньо на земнó поверхню. Слó-
жить для розêривання масивó êорисних êопалин, транс-

портó, вентиляції, пересóвання людей, водовідливó,
проêладання елеêтричних êабелів та ліній зв’язêó тощо.
Розрізняють К. блоêові, ãоловні, ãоризонтні, панельні,
проміжні, дільничні, фланãові та поверхові. Форма по-
перечноãо перетинó К. сêлепінчаста, трапецієподібна
(застосовóється найчастіше), êрóãла, підêовоподібна,
прямоêóтна. Вибір форми поперечноãо перетинó зале-
жить від властивостей вмісних порід, величини і напря-
мó ãірничоãо тисêó, термінó слóжби К. Осн. види êріпле-
ння для К. — металеві арêові з взаємозамінноãо шахт-
ноãо профілю, монолітні бетонні і залізобетонні, збірні
залізобетонні. У міцних стійêих породах застосовóють
набризê-бетонне арêове êріплення. 
КВІТИ,  -ів, мн. * р. цветы, а. flowers, н. Blumen f pl  — ха-
раêтерна частина назви деяêих мінералів. Напр., К. арсе-
нові, К. бісмóтові, К. залізні, К. êобальтові, К. латóнні, К.
марãанцеві, К. арсенисті, К. мідні, К. мідно-цинêові, К.
ніêелеві, К. свинцеві, К. стибієві, К. стибієві оêтаедричні,
К. óранові, К. цинêові.

Рис. Розêриття світи пластів вертиêальними стволами і êап-
італьним êвершлаґом: 1 – ãоловний ствол; 2 – допоміжний ствол; 

3 – êапітальний êвершлаґ; 4 – шóрф; 5 – бремсберґ; 6 – похил.
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КВОТИ НА ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН,  -т,
-…, мн. * р. êвоты на добычó полезных исêопаемых, а. quotas
for mining of mineral resources, н. Quoten f pl für Gewinnung f
der nutzbaren Mineralien n pl  — обмеження, яêі встановлю-
ються з метою запобіãання неãативним демоãрафічним,
соціальним та еêолоãічним наслідêам інтенсивноãо видо-
бóвання оêремих видів ê.ê. Порядоê óстановлення êвот
на видобóтоê êорисних êопалин в Уêраїні затверджóється
Кабінетом Міністрів.
КЕК,  -ó, ч. * р. êеê, а. cake, filter cake; н. Filterkuchen m,
Filterrückstand m, Preßkuchen m  — 1) Шар твердих части-
ноê, що залишається на фільтрóючій поверхні після філ-
ьтрації сóспензій, або нерозчинний залишоê, яêий одер-
жóють після вилóãовóвання цінних êомпонентів з рóди або
проміжноãо продóêтó. 2) Осад або аêтивний мóл, зневод-
нений до 60-85% волоãості. ДСТУ 2569-94, п. 135 m. 
КЕЛОВЕЙСЬКИЙ ЯРУС, КЕЛОВЕЙ,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р.
êелловейсêий ярóс, êелловей, а. Callovian, н. Callovien n, Cal-
lovian n, Callovium n, Callov n  — нижній ярóс верхньоãо
відділó юрсьêої системи. Від назви містечêа Келловей ó
Велиêобританії. 
КЕМБРІЙСЬКА СИСТЕМА (ПЕРІОД), КЕМБРІЙ,  -ої,
-и (-ó, ч.), ж., -ю, ч. * р. êембрийсêая система (период),
êембрий, а. Cambrian, н. Kambrium n  — перша система па-
леозойсьêої ератеми, в стратиãрафіч. шêалі іде за ри-
феєм (вендом) і передóє ордовицьêій системі (періодó).
Настав 570±20 млн роêів томó, тривав 70-90 млн роêів.
Відêлади К.с. є на всіх êонтинентах. У êембрії перева-
жали процеси опóсêання, яêі виêлиêали інтенсивне
осадонаêопичення в ãеосинêлінальних поясах (Атлан-
тичний, Урало-Монãольсьêий і ін.), і на древніх плат-
формах. Серед відêладів переважають êарбонатні (вап-
няêи і доломіт). У відêладах верх. êембрію встановлені
лаãóнні червоноêолірні відêлади. На ê.ê. в порівнянні з
ін. системами êембрійсьêі відêлади відносно бідні. В
êембрії сформóвалися перші найбільші пром. родов.
фосфоритів (Казахстан, Китай, Монãолія). Відомі ро-
дов. нафти (Ірêóтсьêий амфітеатр, Прибалтиêа,
Хассі-Месаóд в Алжирі). Пром. значення мають родов.
êам. солі на Сибірсьêій платформі, в США, Паêистані,
Індії. Відомі родов. êолчеданно-поліметаліч. рóд
(Сибір), свинцю — в Півн. Африці, марãанцю — в Кóз-
нецьêомó Алатаó, боêситів (Сх. Сибір).
КЕННЕЛЬ,  -ю, ч. * р. êеннель, а. cannel coal, н. Kännelkohle
f  — різновид вóãілля виêопноãо ãрóпи сапропелітів, яêий
сêладається з ãеліфіêованої сапропелевої маси з велиêою
êільêістю (до 25%) рівномірно і пошарово розташованих
міêроспор ó підпорядêованій êільêості — водорості, фраã-
менти êóтиêóл і дрібні залишêи вищих рослин. Колір чор-
ний, сірóватий або бóрий з жирним блисêом. В елементно-
мó сêладі підвищений вміст (6-9%) водню. К. заляãає ó
виãляді прошарêів та лінз ó пластах ãóмóсовоãо вóãілля.
КЕПРОК,  -ó, ч. * р. êепроê, а. cap rock, н. Caprock m  — 1)
Водонепрониêна поêрівля соляноãо êóпола, представлена
ґіпсом, яêий переходить ó верхній частині в пористий вап-
няê, наповнений сірêою, іноді з асфальтом або нафтою.
Потóжність К. до 300 м. і більше. На ãлиб. 600 м в сêладі К.
переважає анãідрит. Різновид К. — “ґіпсово-ãлиниста
шляпа”, що формóється в резóльтаті вилóãовóвання верхнь-
ої частини соляноãо тіла в зоні вивітрювання та дії інфільт-
раційних вод. 2) Шар твердої породи (яê правило, пісêовиêа)
над вóãільним пластом, непрониêна поêришêа нафтових і
ãазових поêладів, сêладена осадовими ãірсьêими породами.

КЕРАМЗИТ,  -ó, ч. * р. êерамзит, а. expanded clay aggre-
gate, н. Keramsit m  — пористий штóчний матеріал з леãêо-
плавêих ãлинистих порід, що спóчóються. Виãотовляють
К. випалюванням ó виãляді ãравію, щебеню, пісêó. Застосо-
вóють ó бóдівництві.
КЕРАМЗИТОВА СИРОВИНА,  -ої, -и, ж. * р. êерамзи-
товое сырье, а. expanded clay raw material, н. Keramsitrohstoff
m, Porensinterrohstoff m  — леãêоплавêі ãлини, сóãлинêи, арã-
іліти, алевроліти та ãлинисті сланці, яêі виêористовóються
для одержання штóчноãо пористоãо ãравію або пісêó — êе-
рамзитó. В Уêраїні породи, що є К.с., поширені майже на
всій території. На велиêих площах заляãають потóжні ша-
ри неоãенових ãлин Причорноморсьêої западини, Дніпровс-
ьêо-Донецьêої западини та Уêраїнсьêоãо щита, юрсьêих
ãлин Бахмóтсьêої западини, êарбонових та пермсьêих
сланців Донецьêої сêладчастої спорóди, тріасово-юрсьêих
(таврійсьêих) сланців Кримсьêих ãір, бітóмінозні сланці
менілітової світи палеоãенó в Уêраїнсьêих Карпатах, вер-
хньопротерозойсьêі сланці Криворізьêо-Кременчóцьêої
теêтонічної зони. Для промислових потреб розробляють
18 родовищ К.с. ó 12 областях Уêраїни. Найвища яêість
К.с. — ó АР Крим, Дніпропетровсьêій та Одесьêій облас-
тях. Щороêó видобóвають 2,6-2,7 млн м3 (з óрахóванням
розêривних порід Ніêопольсьêоãо марãанцевоãо басейнó).  
КЕРАМІЧНА МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА,  -ої, -ої, -и,
ж. * р. êерамичесêое минеральное сырье, а. clay material for
сeramics, н. keramischer Mineralrohstoff m  — природні мін-
еральні óтворення, що їх виêористовóють для виробництва
êерамічних виробів. Основною К.м.с. є ãлини êаолініто-
воãо й ãідрослюдисто-êаолінітовоãо сêладó. Т-рó спіêання
êерамічної маси знижóють польові шпати, воластоніт то-
що. Оêсид цинêó та ін. мінеральні домішêи слóжать осно-
вою ãлазóрі. Уêраїна займає провідне місце в Європі за за-
пасами та видобóтêом ãлинистої та êаолінової К.м.с. Си-
ровиною для тонêої êераміêи (виробів з фарфорó та фаян-
сó) є нормальні й лóжні êаоліни з невелиêим вмістом оê-
сидів-барвниêів, відміни пластичних воãнетривêих ãлин та
бентонітó, фарфоровий êамінь (êварцово-êаолінітовоãо
сêладó), êварцовий пісоê, ґранітні пеãматити та ін маãма-

Кеннель. а — зовнішній виãляд; б, в, ã — міêрострóêтóра ó відб-
итомó світлі; б, в — êам’яне вóãілля, С1. Львівсьêо-Волинсьêий 
басейн та С2. Донецьêий басейн; ã — антрацит, Донецьêий ба-
сейн. С2 , пласт l6.  Шêала 20 мêм. Опис аншліфів: б — мацера-
ли: альãініт (чорний, ó центрі) і спориніт (чорний), вітриніт 

(сірий), інертодетриніт, міêриніт (білий); в — спориніт (тем-
но-сірий); êолініт (сірий); інертодетриніт (білий); ã — альãініт 
(поодиноêа êолонія водоростей — ó центрі), фюзеніт, інтерт-
одетриніт (білий), спориніт (світлосірий, неявно виражений), 
вітриніт-êолініт (сірий). Поляризоване світло. Стан зãасання.
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тичні породи. Найбільші родовища êаолінó знаходяться на
Дніпропетровщині (Просянівсьêе), Вінничині (Глóхо-
вецьêе), ó Донецьêій (Володимирівсьêе) та Запорізьêій
(Полоãівсьêе) областях; воãнетривêих ãлин — ó Донецьêій
(Часово-Ярсьêе, Новорайсьêе) і Запорізьêій (Полоãівсьêе)
областях. Польовий шпат видобóвають на родовищах пеã-
матитів (Житомирсьêа, Запорізьêа, Рівненсьêа, Хмель-
ницьêа обл.). Лейêоêратові ґраніти та анортозити видобó-
вають ó Житомирсьêій, Рівненсьêій та Хмельницьêій об-
ластях. Ліпарити видобóвають на Заêарпатті. Сировиною
для бóд. êераміêи (цеãла, черепиця, плитêа) є леãêоплавêі
ãлини й сóãлинêи, арãіліти, ãлинисті сланці. 
КЕРАМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -і, ж. * р. êерами-
чесêая промышленность, а. сeramics industry, н. keramische
Industrie f, Keramikindustrie f  — підãалóзь промисловості
бóд. матеріалів, що об’єднóє підприємства з видобóвання
сировини і виробництва ãрóбої êераміêи (цеãли, дрена-
жних і êаналізац. трóб, черепиці); êислототривêих і воã-
нетривêих виробів; плитоê (облицювальних, фасадних,
для підлоãи і стін); тонêої êераміêи (виробів з порцеляни і
фаянсó); êерамзитó; виробів широêої номенêлатóри елеê-
тротехн. і радіо-техн. пром-сті тощо. В Київсьêій Рóсі
цеãляне ремесло виниêло в X ст. Відомі центри виробниц-
тва хóдож. êераміêи в Уêраїні — Опішня, Дибинці, Бóбні-
вêа, Ічня, Косів та ін. Заводи — Баранівсьêий фаянсовий
з-д, Межиãірсьêа фаянсова ф-êа та ін. В світі К.п.
найбільш розвинена в США, Велиêобританії, ФРН,
Франції, Японії, Італії.
КЕРАРҐІРИТ,  -ó, ч. * р. êерарãирит, а. cerargyrite, н. Ker-
argyrit m, Hornsilber n, Chlorsilber n, Silberhornerz n  — мін-
ерал êласó самородних металів бóроãо, жовтóватоãо, зеле-
нóватоãо êольорó. Рóда срібла. Те ж саме, що й хлорарãірит.
КЕРАТОФІР,  -ó, ч. * р. êератофир, а. keratophyre, н. Kera-
tophyr m  — êисла ефóзивна ã.п., змінена вторинними про-
цесами. Сêладається з дрібнозернистої маси і вêраплених
êристалів, переважно альбітó, в деяêих випадêах з оліã-
оêлазó, іноді êварцó (êварцовий К.), а таêож хлоритó, епід-
отó і êальцитó. Спостеріãається невелиêа êільêість êольо-
рових мінералів, ã.ч. біотитó. Виливний аналоã сієнітó.
Породи є сóттєво натрієвими з переваãою Na2О та К2О.
Сер. хім. сêлад êварцовоãо К., за Р. Делі (%): SiO2 75,45;
TiО2 0,17; Al2O3 13,11; Fe2O3 1,14; FeO 0,66; MnO 0,29; МgО
0,34; CaO 0,89, Na2О 5,88; К2О 1,26; Н2О 0,69; Р2О5 0,18.
Гóстина 2,61-2,67. Області розповсюдження — Півд.
Урал, Мóãоджари, Крим, Кавêаз, а таêож поêлади в Німе-
ччині, Чехії, Польщі, Норвеãії, США та ін.
КЕРИТ1,  -ó, ч. * р. êерит, а. kerrite, н. Kerrit m  — продóê-
ти зміни триоêтаедричних слюд. Гідрослюдо-верміêó-
літові неóпорядêовані зростêи. 
КЕРИТ2,  -ó, ч. * р. êерит, а. kerite, н. Kerit m  — бітóміно-
зна речовина, подібна до антраêсолітів. Див. бітóми.
КЕРН,  -а, ч. * р. êерн, а. core, sample, centre-pop; н. (1)Kern
m, Bornkern m, Bohrkern m, Gesteinskern m, Kernprobe f  — 1)
Циліндричний стовпчиê ãірсьêої породи, яêий одержóють
при бóрінні свердловин; залишається ó вибої свердловини
при обертальномó бóрінні êерновими êоронêами. По мірі
заãлиблення свердловини К. входить ó металевó трóбó, що
називається êолонêовою трóбою. При заповненні остан-
ньої К. заêлинюють, відривають і піднімають разом з трó-
бою на поверхню. К. слóжить осн. матеріалом для вивчен-
ня ãеол. бóдови розрізó свердловини і сêладання стратиã-
рафічної êолонêи, дослідження фізиêохімічних властиво-
стей порід тощо. 2) н. Körner, Körnungspunkt, Körnermarke —

точêа, нанесена êернером при розмічóванні заãотовоê.
КЕРНА ВИНОС,  -а, -ó, ч. * р. êерна вынос; а. core recovery;
н. Kernaustrag m  — величина, яêа хараêтеризóє стóпінь
винесення êернó, — відношення довжини êерна до довжи-
ни інтервалó бóріння, з яêоãо відбирається êерн. 
КЕРНЕР,  -а, ч. * р. êернер; а. centre-punch; н. Körner m, An-
körner m  — інстрóмент (заãострений сталевий стержень),
яêим розмічають заãотовêи перед подальшим оброблян-
ням, наносячи êерни.
КЕРНІТ,  -ó, ч. * р. êернит, а. kernite, н. Kernit m  — мінерал
êласó боратів, водний борат натрію острівної бóдови
Na2B4О7·4Н2О. Містить (%): Na2О — 22,65; B2О3 — 50,8;
Н2О — 26,55. Синãонія моноêлінна. Утворює подовжені
або êлиноподібні êристали, волоêнисті, зернисті аґреґа-
ти. Спайність довершена ó трьох напрямêах. Безбарвний
або білий. Блисê сêляний. Тв. 2,5-3,0. Гóстина 1,904-1,918.
Зóстрічається ó вóлêаноãенно-осадових родов. борó. Вхо-
дить до сêладó борних рóд. Виявлений ó соляних родов.
Керн, шт. Каліфорнія, США.
КЕРНОВІДБІРНИЙ СНАРЯД,  -оãо, -а, ч. * р. êерноот-
борный снаряд; а. core sampler; н. Bohrlochkernentnahmegerät
n, Kerngeber m  — пристрій для відбирання êерна в процесі
бóріння. К.с. опóсêають ó свердловинó на бóрильних трóбах,
знизó до К.с. приєднóють породорóйнóючий інстрóмент.
КЕРНОПРИЙМАЧ,  -а, ч. * р. êерноприемниê; а. core re-
ceiver; н. Kernfänger m, Kernfangrohr n  —  пристрій для при-
ймання і витяãóвання êерна на поверхню; розміщóється
всередині êерновідбірноãо снаряда.
КЕРОГЕН,  -ó, ч. * р. êероãен, а. kerogen, н. Kerogen-Gestein
n  — ãеохімічно перетворений залишоê орãанічної речови-
ни, орãанічна частина ãорючих сланців. У земній êорі знахо-
диться бл. 650 трлн т К. ãорючих сланців, тоді яê запаси на-
фти становлять лише 2 трлн т. К. — частина розсіяної ор-
ãанічної речовини осадових ãірсьêих порід (низьêих стадій
перетворення), нерозчинна в орãанічних розчинниêах. К.
являє собою асоціацію різнорідних детритних і тонêодис-
персних орãаніч. залишêів, перетворених ã.ч. в анаеробних
óмовах. Вміст К. в ãорючих сланцях до 60%, переважно
15-35%. Елементний сêлад К. в зоні êатаãенезó (%): сапро-
пелевоãо типó — С 64-93; Н 6-10; О 0-25; N 0.1-4,0; S 0-8;
ãóмóсово-сапропелевоãо типó С 64-96; Н 1-5; О 3-25; N
0,1-2,0; S 0.1-3,0. При метаморфізмі збільшóється частêа С
і зменшóється частêа Н і ãетероелементів. Стрóêтóрó К.
представляють маêромолеêóли, яêі сêладені êонденсовани-
ми êарбоциêлічними ядрами, з’єднаними ãетероатомними
зв’язêами або аліфатичними ланцюжêами.
КЕРТИСИТ,  -ó, ч. * р. êертисит, а. curtisite, н. Curtisit m 
— орãанічна сполóêа ãрóпи вóãлеводнів — С24Н18О. Сêлад ó
%: С — 92,34; Н — 5,52; О — 2,14. Синãонія ромбічна. Гóс-
тина 1,236. Тв. < 2. Колір ясêраво-жовтий, зеленóва-
то-жовтий. Риса світло-жовта. Блисê сêляний. Асоціює з
êіновар’ю, метацинабаритом, êальцитом, орãанічними
мінералами в ãідротермальних родовищах. Відомий ó родо-
вищах Ідрії (Словенія), Каліфорнії (США). В Уêраїні ра-
зом з êарпатитом і êіновар’ю зóстрічається в Заêарпатті.
КЕРТИСИТОЇДИ,  -ів, мн. * р. êертиситоиды, а. curtisi-
toides, н. Curtisitoide n pl  — ãрóпова назва вóãлеводнів, под-
ібних до êертиситó.
КЕРУВАННЯ,  -…, с. * р. óправление; а. control; manage-
ment; monitoring; н. Steuerung f, Bedienung f, Betätigung f, Lei-
tung f  — сóêóпність  цілеспрямованих дій, що вêлючає
оцінêó ситóації та станó об’єêта êерóвання, вибір êерівних
дій та їх реалізацію. ДСТУ 2226-93. Син. — óправління.
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КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ,  -…, с. * р. óправление процес-
сом; а. process control; н. Ablaufsteuerung f, Prozesssteuerung f 
— реãóлювання неперервних дій або процесів з виêо-
ристанням системи оброблення даних. ДСТУ 2940-94.
Син. — óправління процесом.
КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ,  -…, с. * р. óправление ресóр-
сами; а. resource management, н. Lenkung f der Ressourcen f pl 
— сóêóпність фóнêцій операційної системи, пов’язаних з
обліêом та розподілом ресóрсів.
КЕРЧЕНІТ,  -ó, ч. * р. êерченит, а. kerschenite, н. Kertschenit
m  — недостатньо вивчений тонêодисперсний продóêт
зміни вівіанітó. За назвою Керченсьêоãо п-ова. Розрізн-
яють α-, β- та γ-êерченіт, яêі відрізняються сêладом та вмі-
стом сполóê Fe.
КЕСОННА ХВОРОБА,  -ої, -и, ж. * р. êессонная болезнь,
а. aeroembolism, н. Caissonkrankheit f, Dekompressions-
krankheit f, Taucherkrankheit f, Aerämie f  — стан, що вини-
êає в орãанізмі людини при швидêомó переході з середо-
вища з підвищеним атмосферним тисêом повітря ó сере-
довище з більш низьêим тисêом. К.х. виниêає в резóльтаті
тоãо, що розчинений ó êрові азот ó процесі зниження
тисêó бóрхливо виділяється з неї і не встиãає дифóндóвати
через леãені назовні. К.х. в леãêій і помірній формі вияв-
ляється ó виãляді мóсêóльноãо болю, свербіння шêіри, но-
сових êровотеч; ó важêій — може настати параліч ніã, óра-
ження леãень і серця. Ознаêи К.х. з’являються незабаром
після виходó з середовища підвищеноãо тисêó.
КЕСОННІ ГІРНИЧІ РОБОТИ,  -их, -их, -іт, мн. * р. êес-
сонные ãорные работы, а. caisson mining, н. bergmännische
Caissonarbeiten f pl  — роботи, що проводяться під підвищ-
еним тисêом повітря при проходженні стволів і тóнелів ó
волоãонасичених нестійêих породах під захистом опóсê-
ноãо êесона.
КЕСТЕРИТ,  -ó, ч. * р. êестерит, а. koesterite, н. Koesterit f 
— мінерал, різновид станінó. Сóльфід міді, цинêó й олова
êоординаційної бóдови — Cu2(Zn, Fe)SnS4. Синãонія тетра-
ãональна. Гóстина 4,54-4,59. Колір залізо-чорний, іноді з
синюватою ãрою êольорів. Риса чорна. Блисê металічний.
Знайдений ó родов. Кестер в Респóбліці Саха (Яêóтія).
КИЄВІТ,  -ó, ч. * р. êиевит, а. kyevite, н. Kyevit m  — різн-
овид êóмінãтонітó. Безбарвний або блідо-зелений. Знай-
дений разом з біотитом, звичайною роãовою обманêою та
олівіном ó рапаêіві Коростенсьêоãо плóтонó (Житомирсьêа
обл.). За назвою м. Києва.
КИПЛЯЧИЙ ШАР,  -оãо, -ó, ч. * р. êипящий слой, а. fluid-
ized bed, н. Wirbelschicht f, Wirbelbett n, Fliessbett n Wirbelsin-
terbett n  — дво- або трифазна система, яêа створюється
приведенням до завислоãо станó частиноê твердої фази
шляхом динамічноãо впливó на них висхідним потоêом
рідини або ãазó (повітря). К.ш. виêористовóється яê од-
норідне обважнене середовище для розділення (збаãачен-
ня, êласифіêації) мінеральної маси, а таêож для забезпе-
чення інтенсивноãо тепломасообмінó в сóшарêах êипля-
чоãо шарó. 
КИПЛЯЧОГО ШАРУ ФЛОТАЦІЙНА МАШИНА,  -…,
-ої, -и, ж. * р. êипящеãо слоя флотационная машина, а. flu-
idized bed flotation maschine; н. Flotationsmaschine f mit Wir-
belschicht f  — механічна флотаційна машина, в яêій над
аератором по всьомó перерізó êамери встановлено решето
для óтворення êиплячоãо шарó із êрóпнозернистої фраêції
пóльпи.
КИП’ЯЧКА,  -и, ж.  — староóêраїнсьêа назва нафти. Зóс-
трічається в доêóментах ХVІ ст.

КИРКА  -и, ж. * р. êирêа, а. pick, pickaxe, н. Hacke f, Keil-
hacke f  — рóчне знаряддя ó виãляді заãостреною з одноãо
боêó молотêа або стержня для подрібнення, розêолювання
твердих порід, льодó тощо.
КИСЕНЬ (ОКСИГЕН),  -ю, ч. (-ó, ч.) * р. êислород, а. oxy-
gen, н. Sauerstoff m  — хімічний елемент, символ О, ат. н. 8;
ат. м. 15,9994. Газ без запахó і смаêó. Утворює сполóêи з
óсіма елементами, êрім ãелію, арãонó  та неонó. При 90,18 К
êонденсóється  в  блідо-ãолóбó рідинó, при 54,36 К тверд-
не. Гóстина рідêоãо К. 1,142; tплав -218,7 Со, têип -192,98 оС.
З деяêими металами óтворює пероêсиди Ме2О2, надпе-
роêсиди МеО2, озоніди МеО3, з ãорючими ãазами — вибó-
хові сóміші. К. займає 3-є місце після водню і ãелію за по-
ширеністю ó Всесвіті. Найпоширеніший хім. елемент на
Землі — 47% маси земної êори, 85,7% маси ãідросфери,
23,15% маси атмосфери, 79% і 65% маси рослин і тварин
відповідно. За об’ємом К. займає 92% об’ємó земної êори.
Відомо бл. 1400 мінералів, яêі містять К., ãоловні з них —
êварц, польові шпати, слюда, ãлинисті мінерали, êарбона-
ти. Понад 99,9% К. Землі знаходиться ó зв’язаномó стані.
К. — ãол. чинниê, яêий реãóлює розподіл елементів ó пла-
нетарномó масштабі. Вміст йоãо з ãлибиною заêономірно
меншає. К-ть К. в маãматичних породах змінюється від
49% в êислих ефóзивах і ґранітах до 38-42% в дóнітах і êі-
мберлітах. Вміст К. в метаморфічних породах відповідає
ãлибині їх формóвання: від 44% в еêлоãітах до 48% в êрис-
талічних сланцях. Маêсимóм К. — в осадових породах
49-51%. Виêлючнó роль ó ãеохім. процесах відіãрає віл-
ьний К., значення яêоãо визначається йоãо висоêою хім.
аêтивністю, велиêою міãрац. здатністю і постійним,
відносно висоêим вмістом ó біосфері, де він не тільêи
витрачається, але і відтворюється. Вважають, що вільний
К. з’явився ó протерозої внаслідоê фотосинтезó. У ãіпе-
рãенних процесах К. — один з осн. аґентів, він оêиснює
сірêоводень і нижчі оêсиди. К. визначає поведінêó баãатьох
елементів: підвищóє міãрац. здатність хальêофілів, оêис-
нюючи сóльфіди до рóхливих сóльфатів, знижóє рóхливість
заліза і марãанцю, осаджóчи їх ó виãляді ãідроêсидів і зóмо-
влюючи цим їх розділення. У водах оêеанó вміст К. зм-
інюється: літом оêеан віддає êисень в атмосферó, взимêó
поãлинає йоãо. Полярні реãіони збаãачені êиснем. Важли-
ве ãеохім. значення мають сполóêи К., зоêрема вода. Осн.
пром. метод отримання К. — розділення повітря методом
ãлибоêоãо охолодження. Яê побічний продóêт К. отримó-
ють при елеêтролізі води. Розроблено спосіб отримання
К. методом вибірêової дифóзії ãазів через молеêóлярні си-
та. Газ К. застосовóється в металóрãії для інтенсифіêації
доменних і сталеплавильних процесів, при виплавці
êольорових металів ó шахтних печах, бессемерóванні
штейнів та ін. (понад 60% споживаноãо К.); яê оêисниê ó
баãатьох хім. виробництвах; ó техніці — при зварюванні і
різанні металів; при підземній ãазифіêації вóãілля тощо;
озон — при стерилізації питної води і дезинфеêції прим-
іщень. Рідêий К. виêористовóють яê оêисниê для деяêих
різновидів раêетноãо палива.
КИСЛА ЛАВА,  -ої, -и, ж. * р. êислая лава, а. acid lava; н.
saure Lava f  — лава, яêа містить 65-75% êремнеземó. При
виливі хараêтеризóється велиêою в’язêістю і меншою
рóхливістю, ніж основна лава. Часто óтворює над центром
виверження еêстрóзивний безêратерний êóпол.
КИСЛА МАГМА,  -ої, -и, ж. * р. êислая маãма, а. acid mag-
ma, н. saures Magma n, Granitmagma n  — ãлибинний в’яз-
êий силіêатний розплав, що містить понад 65% êремнезе-
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мó і відносно баãатий на летêі речовини; один з основних
типів маãм. При охолодженні на поверхні або поблизó неї
формóє ліпарити, дацити і піроêластичні породи; в ãли-
бинних óмовах — ґраніти, ґранодіорити. Син. —  ґранітна
маãма.
КИСЛІ ВОДИ,  -их, -ів, мн. * р. êислые воды, а. acid water,
н. saures Wasser n, Saurwasser n  — води êислої реаêції,
рН<7 (особливо рН<5). Кислотність води виêлиêається
речовинами, яêі ó водномó розчині дисоціюють з óтворен-
ням йона водню. Найчастіше К.в. містять вільнó вóãільнó,
ãóміновó і сірчанó êислотó. Корозійно аêтивні. Рóйнóють
поверхню металó і бетонó. Впливають на хід і резóльтати
фізиêо-хімічних процесів переробêи êорисних êопалин,
напр., флотацію, флоêóляцію, аґломерацію тощо.
КИСЛІ ГАЗИ,  -их, -ів, мн. * р. êислые ãазы, а. acid gases,
sour gases, н. saure Gase n pl  — ãази природні, яêі в хім. відн-
ошенні є êислотами або анãідридами êислот: вóãільної
(Н2СО3), сірчистої (H2SO3) та ін. До К.ã. належать: сірêов-
одень H2S, вóãлеêислий ãаз  СО2, сірчистий ãаз SО2 і оêсид
вóãлецю — СО.
КИСЛІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн. * р. êислые
ãорные породы, а. acidic rocks,  siliceous rocks, persilicic rocks;
н. saure Gesteine n pl  — ãрóпа маãматичних ãірсьêих порід, ó
хімічномó сêладі яêих êремнезем становить 65-80 % (на-
пр., ґраніти, ґранодіорити, пеãматити, тóфи). Гол. мінер-
али: êварц (20-30%), лóжний польовий шпат (ортоêлаз, рі-
дше — міêроêлін, санідин для вóлêаніч. відмін 25-35%),
êислий плаãіоêлаз (альбіт — оліãоêлаз,  рідше — андезин,
20-30%), êольорові мінерали (біотит, амфібол, піроêсени —
5-15%); аêцесорні — апатит, цирêон, ортит, сфен, маãне-
тит, ільменіт та ін. У залежності від ãенезисó К.ã.п. відн-
осять або до плóтонічноãо (повноêристалічна стрóêтóра),
або до вóлêанічноãо êласó (порфірова стрóêтóра зі сêлом).
За хім. сêладом поділяють на нормальні, сóблóжні і лóжні.
Серед К.ã.п. нормальноãо рядó виділяють сімейства: ґра-
нодіоритів (ó вóлêаніч. êласі дацитів), низьêолóжних
ґранітів (низьêолóжних ріодацитів), ґранітів (ріодацитів),
лейêоґранітів (ріолітів); сóблóжноãо рядó — êварцових
сієнітів (трахідацитів), сóблóжних ґранітів (трахіріо-
дацитів), сóблóжних лейêоґранітів (трахіріолітів); лóжно-
ãо рядó — лóжних êварцових сієнітів (лóжних трахід-
ацитів, лóжних ґранітів (пантелеритів), лóжних лей-
êоґранітів (êомендитів). К.ã.п. (ã.ч. інтрóзивні) поширені
значно ширше, ніж осн. ã.п.
КИСЛОТА,  -и, ж. * р. êислота, а. acid, н. Säure f  – хім.
сполóêа, яêа, яê правило, дисоціює ó воді з óтворенням
йонів Н+ або йонів ãідроêсонія Н3О+. В хімічних реаêціях
при заміщенні водню металами виниêають солі. Число
атомів Н, яêі здатні заміщатися металом, називають ос-
новністю К. Відомі одноосновні (HCl), двоосновні
(H2SO4), триосновні (H3PO4) К. У розбавленомó водномó
розчині сильні êислоти праêтично повністю дисоціюють,
слабêі – лише частêово. За сóчасними óявленнями до
êислот належить більш широêе êоло хімічних сполóê,
зоêрема ті, що не містять водню.  
КИСЛОТНА ВАННА,  -ої, -и, ж. * р. êислотная ванна; а.
acid bath; н. Säurewanne f  — технолоãія оброблення стов-
бóра свердловини в інтервалі продóêтивноãо пласта соляно-
êислотним розчином без наãнітання йоãо в пласт. Див.
êислотна обробêа свердловин.
КИСЛОТНА ОБРОБКА СВЕРДЛОВИН,  -ої, -и, -.., ж. *
р. êислотная обработêа сêважин, а. acidizing of well, acid
well treatment, н. Säurebearbeitung f der Bohrlöcher n pl  —

хім. спосіб інтенсифіêації продóêтивності водозабірних,
дренажних і нафт. свердловин шляхом розчинення порід
навêоло свердловини êислотами. К.о.с. поляãає в зали-
ванні або заêачóванні в свердловинó і продавлюванні в
пристовбóрнó зонó водоносноãо або нафтоносноãо плас-
та рідиною або повітрям під тисêом інãібованих êисло-
товмісних розчинів на основі соляної, флóористоводневої,
оцтової і сóльфамінової ê-т або їх сóмішей. Добір êислот
здійснюється в залежності від хараêтерó, сêладó і стрóêтó-
ри порід навêоло свердловини. По заêінченні процесó реа-
ãóвання êислотноãо розчинó з породами водоносноãо або
нафтоносноãо пласта свердловина проêачóється ерліфтом
або ãлибинним насосом з óтилізацією рідини на поверхні.
У процесі дренóвання  свердловини  відбирають êонтрольні
проби рідини і перевіряють їх на залишêовó êислотність.
Після досяãнення значення рН, що дорівнює пластовій
рідині, проêачóвання припиняють і свердловинó вводять в
еêсплóатацію. Див. таêож êислотна ванна.
КИСНЕВИЙ БАЛАНС,  -оãо, -ó, ч. * р. êислородный ба-
ланс, а. oxygen balance, н. Sauerstoffbilanz f  — ó вибóховій
справі — співвідношення між вмістом êисню ó сêладі вибó-
хової речовини та йоãо êільêістю, необхідною для повноãо
оêиснення ãорючих êомпонентів до їх вищих оêсидів ó про-
цесі вибóховоãо перетворення. К.б. промислових ВР є
важливою хараêтеристиêою, яêа визначає сêлад отрóйних
ãазів, що óтворюються під час вибóхó. Розрізняють пози-
тивний, неãативний та нóльовий К.б. При вибóхó ВР з по-
зитивним К.б. (надлишêом êисню) виділяються тоêсичні
оêсиди азотó, з браêом êисню — оêсид вóãлецю і вóãлець.
Томó для підземних робіт допóсêають пром. ВР з нóльо-
вим або близьêим до нóля К.б. Для ВР, яêі застосовóються
на відêритих вибóхових роботах, значення К.б. є менш
сóттєвим.
КИТАЙСЬКО-КОРЕЙСЬКА ПЛАТФОРМА (СИНІЙС-
ЬКИЙ ЩИТ),  -…-ої, -и, ж. (-оãо, -а, ч.)* р. Китайсêо-Ко-
рейсêая платформа, а. Chinese-Korean Platform, н. Chine-
sisch-Koreanische Tafel f  — древня платформа, що охоплює
басейн сер. і ниж. течії р. Хóанхе, Корейсьêий і Шань-
дóнсьêий п-ови і аêваторію Жовтоãо м. Кристалічний
фóндамент К.-К. п. сêладений ґранітами, ґнейсами і êрис-
таліч. сланцями архейсьêої і протерозойсьêої доби, вистó-
пає на поверхню в межах Корейсьêоãо, Ляодóнсьêоãо і
Шаньдóнсьêоãо п-овів і пров. Шаньсі. К.-К.п. вêлючає
Ордосьêó синеêлізó, антеêлізó Шаньсі, Півн.-Китайсьêó
синеêлізó, яêі сêладають разом Півн.-Китайсьêó плитó, а
таêож Сіно-Корейсьêий щит і Сх.-Китайсьêе периêра-
тонне опóсêання, що відêривається в однойменне оêраїн-
не море. Фóндамент платформи переêритий ãоризонталь-
но залеãлим або слабо дислоêованим осадовим чохлом,
яêий сêладається з верхньопротерозойсьêих (сінійсьêих),
нижньо- і верхньопалеозойсьêих, мезозойсьêих і êайно-
зойсьêих відêладів, дóже поширених ó межах низин і на
шельфі. У сер. течії р. Хóанхе (Ордосьêа синеêліза) чохол
К.-К. п. сêладений ã.ч. мезозойсьêими відêладами. З ан-
шансьêою серією (ниж. протерозой) пов’язані велиêі ро-
дов. залізистих êварцитів. У відêладах êам’яновóãільної,
пермсьêої і юрсьêої доби зосереджені родов. êам. вóãілля, в
палеоãенових і неоãенових — ãорючі сланці і вóãілля (Фó-
шóнь), ó пермсьêих — боêсити (пров. Шаньдóн). До êрей-
дових і êайнозойсьêих відêладів Півн.-Китайсьêої сине-
êлізи приóрочені нафт. родов. на óзбережжі затоêи Бохай-
вань. Нафта і ãаз відомі таêож ó Ордосьêій синеêлізі. З
виявами мезозойсьêоãо маãматизмó пов’язані родов. рóд
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золота, вольфрамó і поліметалів на Корейсьêомó п-ові,
стибію і міді — на Ляодóнсьêомó п-ові. 
КИШЕНІ,  -нь, мн. * р. êарманы, а. pockets, н. Taschen f pl,
Kammern f pl  — 1) Невелиêі, довãасті по вертиêалі заãлиб-
лення ó боêовій ã.п., виêонані рóдною речовиною; за
розмірами наближаються до штоêó. 2) Вистóпи вивітреної
ã.п., направлені вздовж її нижньої межі в ãлибинó нижніх
шарів ã.п. ó виãляді лійоê (êонóсів, вороноê), язиêів та
êлинів. 3) «êишені» (ãірн. сленã) — проміжêи між сеêці-
ями вóãледобóвноãо êомплеêсó, що підляãають зачищен-
ню перед пересóванням сеêцій.
КІАНІТ,  -ó, ч. * р. êианит, а. kyanite, cyanite, disthene, н.
Kyanit m, Disthen n  — мінерал підêласó ортосиліêатів ост-
рівної бóдови. Формóла: Al2O[SiO4]. Містить (%): Al2O3 —
63,1;  SiO2 — 36,9. Домішêи: Fe2O3; Cr2O3, CaO, MgO, FeO,
TiO2. Синãонія триêлінна. Тв. 4,5-7,0. Гóстина 3,5-3,7.
Колір ãолóбий, синій, рідше зелений, жовтий, безбарвний.
Блисê сêляний, на площинах спайності перламóтровий.
Важливий мінерал метаморфічних êомплеêсів. Утво-
рюється в метаморфічних породах в óмовах висоêоãо тис-
êó. Звичайно входить до сêладó êварц-êіанітових сланців,
де міститься разом з êорóндом, ґранатом, ãрафітом і мóс-
êовітом. Сировина для виробництва воãнетривêих та êис-
лотостійêих матеріалів. Головний постачальниê К. —
США (бл. 90000 т/ріê). Бл. 7000-8000 т. К. споживається
щорічно в Європі. Постачається яê необроблений К., таê і
êальцинований. Крім тоãо, К. видобóвають в Індії (бл.
20000 т/ріê), в Зімбабве, Бразилії, Китаї та Іспанії.
Найбільші родов. світó — êіанітові сланці з рóтилом, мóс-
êовітом, тóрмаліном, топазом, êорóндом в Індії (родов.
Кхаммам,  Бхандара, Сідхбóм та ін.). Збаãачóють К. ó важ-
êих сóспензіях, на êонцентраційних столах, способами
маãнітної і елеêтрич. сепарації, флотації.
Розрізняють: êіаніт хромистий (різновид êіанітó, яêий

містить до 2 % Cr2O3).
КІБЕРНЕТИКА,  -и, ж. * р. êибернетиêа, а. cybernatics, н.
Kybernetik f  — наóêа про заãальні заêони одержання, збер-
іãання, передавання й перетворення інформації ó сêладних
êерóючих системах. Основний об’єêт дослідження К. —
êібернетичні системи, яêі розãлядаються абстраêтно, не-
залежно від їх матеріальної природи. Приêлади êіберн-
етичних систем — автоматичні реãóлятори в техніці,
ЕОМ, людсьêий мозоê, біолоãічні попóляції, людство.
Кожна таêа система являє собою множинó взаємопо-
в’язаних об’єêтів (елементів системи), яêі здатні сприй-
мати, запам’ятовóвати та переробляти інформацію, а та-
êож обмінюватися нею. Початêом історії К. вважають
1947 р. — ріê виходó в світ êниãи Н.Вінера “Кібернетиêа”.
Сóчасна К. сêладається з рядó розділів, яêі являють собою
самостійні наóêові напрямêи. Застосóвання êібернетичн-
оãо методó досліджень до різноãо родó техн. систем приве-
ло до виниêнення êібернетиêи технічної, еêономічної, бі-
олоãічної, медичної тощо. Теоретичне ядро К. сêладає те-
орія інформації, теорія алãоритмів, теорія автоматів, до-
слідження операцій, теорія оптимальноãо êерóвання, тео-
рія розпізнавання образів. К. розробляє заãальні принци-
пи створення систем óправління і систем для автоматиза-
ції розóмової праці. Основні технічні засоби для виріше-
ння задач К. — ЕОМ. Значний внесоê ó становлення та
розвитоê К. зробили óêраїнсьêі вчені Я.І.Грдина, С.О.Ле-
бедєв, В.М.Глóшêов. 
КІБЕРНЕТИКА ТЕХНІЧНА,  -и, -ої, ж. * р. êибернетиêа
техничесêая, а. engineering cybernatics, н. technische Kyberne-
tik f  — напрям êібернетиêи, в яêомó на основі єдиних для

êібернетиêи в ціломó наóêових ідей та методів вивчаються
технічні системи êерóвання. К.т. є теорією й праêтиêою
автоматичноãо реãóлювання та êерóвання на сóчасномó
етапі розвитêó, а таêож наóê. базою розв’язання завдань
êомплеêсної автоматизації виробництва й транспортних
та ін. сêладних систем êерóвання. 
КІВШ,  -а, ч. * р. êовш, а. ladle, bucket, dipper, н. Becher m,
Schöpfer m  — 1) Робочий орãан еêсêаваторів, сêреперів та
ін. машин для захоплювання-відділення частини ґрóнтó
або ін. матеріалó від масивó
та перенесення йоãо до
місця вивантаження. 2)
Частина робочоãо орãанó
елеваторів, заêріплена на
ланцюãах або стрічці для
транспортóвання порцій
сипêої маси. К. транспор-
тóючоãо елеватора має сóц-
ільні стінêи, зневоднюю-
чоãо або баãер-елеватора —
щілинні стінêи та днище —
для стіêання води під час
транспортóвання матері-
алó. 
КІЗЕЛЬҐУР,  -ó, ч.  — Див.
діатоміт.
КІЗЕРИТ,  -ó, ч. * р. êизе-
рит, а. kieserite, н. Kieserit
m  — мінерал êласó сóльфа-
тів, безбарвний або сірóвато-білоãо, жовтóватоãо êольо-
рó. Формóла: Mg[SO4]·H2O. Містить (%): MgО — 28,99;
SO3 — 57,97; H2O — 13,04.  Синãонія моноêлінна. Тв. 3,75;
ãóстина 2,57. Блисê сêляний. Крихêий. Поширений мін-
ерал соляних родовищ, хараêтерний мінерал морсьêих ева-
поритів. Рóда маãнію. Виêористовóють для одержання
маãнію та епсомітó. Осн. метод збаãачення — флотація з
êарбоновими êислотами, алêілсóльфатами. Від прізвища
німецьêоãо вченоãо Д.Кізера (D.G.Kieser, 1779-1856). В
Уêраїні є в Передêарпатті (Калóш, Стебниê). 
КІЛ,  -ó, ч. * р. êил, а. kil, н. Kil m, Walkerde f, Benthonitton m 
— ãірсьêа порода, різновид вибільних ãлин. Сêладається пе-
реважно з монтморилонітó. Колір зеленóвато- та сві-
тло-жовтий. Родовища êілó є в Кримó. Від тóрецьêоãо kil —
ãлина.
КІЛО…,  * р. êило…, а. kilo…, н. Kilo…  — в сêладних сло-
вах означає “тисяча”.
КІЛОВАТ,  -а, ч. * р. êиловатт, а. kilowatt, н. Kilowatt n  —
одиниця потóжності. 1 êВт дорівнює 1000 Вт (~1,36 ê. с.).
КІЛОВАТ-ГОДИНА,  -…-и, ж. * р. êиловатт-час, а. kilo-
watt-hour, н. Kilowatt-Stunde f  — позасистемна одиниця ро-
боти або енерãії. 1 êВт·ãод дорівнює 3,6 x 106 Вт·с (Дж).
КІЛОВОЛЬТ,  -а, ч. * р. êиловольт, а. kilovolt, н. Kilovolt n 
— одиниця різниці енерãетичних потенціалів, елеêтрич-
ної напрóãи і елеêтрорóшійної сили. 1 êВ дорівнює 1000 В.
КІЛОВОЛЬТ-АМПЕР,  -…-а, ч. * р. êиловольт-ампер, а.
kilovolt-ampere, н. Kilovolt-Ampere n  — одиниця вимірюва-
ння потóжності елеêтричноãо стрóмó — добóтêó з числа
êіловольтів на число амперів.
КІЛОГЕРЦ,  -а, ч. * р. êилоãерц, а. kilohertz, н. Kilohertz n 
— одиниця частоти êоливань. 1 êГц дорівнює  1000 Гц.
КІЛОГРАМ-МАСА,  -…-и, ж. * р. êилоãрамм-масса, а. ki-
logram-mass, н. Kilogramm-Masse f  — одиниця маси в Мі-
жнародній системі одиниць, що дорівнює 1000 ã.

Рис. Ківш êроêóючоãо еêсêава-
тора — драґлайна.
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КІЛОГРАМОМЕТР,  -а, ч. * р. êилоãраммометр, а. kilo-
grammeter, н. Kilogrammeter n  — одиниця роботи, що дор-
івнює роботі сили 1 êГ, яêа переміщóє тіло на віддаль 1 м.
КІЛОГРАМ-СИЛА,  -…-и, ж. * р. êилоãрамм-сила, а. kilo-
gram-force, н. Kilopond n, Kilogramm-Kraft f  — одиниця си-
ли в МКГСС системі одиниць, тобто сила, яêа 1 êã маси
надає нормальноãо присêорення, що становить 9,80665 м/
с2 . 1 êãс (êГ) ~ 9,8 Н. У ФРН, Австрії, Швеції та ін. êраїнах
Європи для К.-с. прийнята назва êілопонд. 
КІЛОДЖОУЛЬ,  -я, ч. * р. êилоджоóль а. kilojoule, н. Kilo-
joule n  — одиниця енерãії (роботи) в Міжнародній системі
одиниць, дорівнює 1000 Дж.
КІЛОКАЛОРІЯ,  -ії, ж. * р. êилоêалория, а. large calorie, ki-
logram-calorie, н. Kilokalorie f  — одиниця êільêості тепла,
дорівнює 1000 êалорій, або 4,187 êДж.
КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. êоличественный
анализ, а. quantitative analysis, н. quantitative Analyse f  —
визначення вмістó або êільêісних співвідношень еле-
ментів, фóнêційних ãрóп, сполóê або фаз ó об’єêті, що анал-
ізóється (зразêó речовини). К.а. розділяють на елемент-
ний, молеêóлярний, фóнêціональний і фазовий. У залеж-
ності від êільêості речовини, що аналізóється, техніêó ви-
êонання аналізó поділяють на маêро- (>10-1 ã), напівм-
іêро- (10-2-10-1 ã), міêро- (10-3-10-2ã), óльтраміêро- (10-6ã) і
сóбміêро- (10-9ã) аналіз. Відносна похибêа хім. методів зви-
чайно становить 0,05-0,2%, фізиêо-хімічних і фізичних
0,01-50%, К.а. виêористовóється для встановлення сêладó
рóд, мінералів і для êонтролювання технолоãічних процесів.
Тенденція розвитêó К.а. — інстрóменталізація, автома-
тизація, êомп’ютеризація.
КІЛЬКІСТЬ БУРОВИХ БРИГАД,  -ості, -…, ж. * р. êоли-
чество бóровых бриãад; а. quantity of drilling (rig) teams, н.
Zahl f (Anzahl f) der Bohrbrigaden f pl  — середньообліêова
êільêість бóрових бриãад (ББ), що працювали протяãом
роêó, вêлючаючи роботó на бóдівництві веж, випробó-
ванні, допоміжні та інші роботи:

де nб.б — êільêість ББ на місяць;  nв.м — êільêість верста-
то-місяців ó êалендарномó році, nв.м = 12,17; Qб — річний
об’єм проходêи (бóріння), м; Vk — планова êомерційна
швидêість, м/верст.-міс; nр.б, nз.в — êільêість свердловин,
розпочатих бóрінням і заêінчених випробóванням ó плано-
вомó році; Тп.б — час підãотовчих робіт до бóріння, діб; Тв
— час випробóвання, діб.
КІЛЬКІСТЬ БУРОВИХ УСТАТКУВАНЬ,  -ості, -…, ж. *
р. êоличество бóровых óстановоê (БУ); а. quantity of drilling
rigs [DR]; н. Zahl f (Anzahl f) der Bohranlagen f pl  —
êільêість бóрових óстановоê (БУ), необхідних для виêо-
нання плановоãо завдання; хараêтеризóє потóжність бó-
ровоãо підприємства. Середньорічна êільêість БУ визна-
чається яê середня хронолоãічна величина:

де n1, n2,..., n12 — êільêість êомплеêсних БУ на початоê
êожноãо місяця роêó; n′1 — те ж саме на êінець роêó. Пот-
реба в БУ для виêонання плановоãо завдання:

nб.ó = nб.б Kоб ,
де nб.б — êільêість бóрових бриãад;  Kоб — êоефіцієнт обо-
ротності БУ.
КІЛЬКІСТЬ ВЕЖОМОНТАЖНИХ БРИГАД (ВБ),  -ості,

-…, ж. * р. êоличество вышêомонтажных бриãад (ВБ); а.
quantity of rig-up teams (rig-building crews) [RUT, RBC]; н.
Zahl f der Turmmontagebrigaden f pl  — êільêість вежомон-
тажних бриãад для виêонання бóдівельних та монтаж-
но-демонтажних робіт визначається за формóлою:

де nб.б — êільêість бóрових бриãад; Tм.д. — час монтаж-
но-демонтажних робіт; Tз — витрати часó для створення
запасó (простій змонтованої бóрової в очіêóванні бóрових
бриãад); Тп.б  — час підãотовчих робіт до бóріння; Tб.ê — час
бóріння і êріплення; Тв — час випробóвання.
КІЛЬЦЕВІ СТРУКТУРИ,  -их, -р, мн. * р. êольцевые
стрóêтóры, а. ring structures, н. Ringstrukturen f pl  — ãеол.
óтворення в плані êільцевої, оêрóãлої або овальної форми
в êам’яній оболонці Землі і ін. планетних тіл. Встановлю-
ються в осн. шляхом ãеол. дешифрóвання êосмічних та
аеровисотних знімêів земної поверхні. К.с. — різнорідні
за ãенезисом і формою виявів на знімêах ãеол. об’єêти з
центр. симетрією. Запропонована велиêа êільêість êласи-
фіêацій К.с. Заãальноприйнято розділяти К.с. на теê-
тонічні, маãматичні, метаморфічні та імпаêтні. Оêремо
стоять ãіãантсьêі К.с.: т. зв. нóêлеари поперечниêом в со-
тні і тисячі êм, сформовані приблизно на ранніх стадіях
óтворення земної êори, можливо, під дією інтенсивноãо
метеоритноãо бомбардóвання при завершенні аêреції.
Теêтонічні К.с. розділяють на позитивні (сêлепіння і êóпо-
ли) і неãативні (западини і мóльди). До цьоãо ж типó нале-
жать розриви і зони тріщин êільцевої і дóãової форм в
плані. Серед маãматичних виділяються стрóêтóри, зóмов-
лені нерозêритими або частêово розêритими інтрóзивн-
ими масивами, інтрóзіями оêрóãлої форми або êонцент-
рич. бóдови з ореолами êонтаêтово-змінених порід. Деяêі
К.с. відповідають êільцевим дайêовим êомплеêсам. У по-
лях розвитêó вóлêанічних порід К.с. виражені системою
êільцевих і дóãових тріщин біля вóлêанів центр. типó,
êальдерами, вóлêано-теêтонічними підняттями і депресі-
ями. Метаморфічні К.с. вêлючають ґраніто-ґнейсові êóпо-
ли і овали. Крім тоãо, виділяють астроблеми, ãенеза яêих
до êінця не з’ясована — можливе яê їх метеоритне поход-
ження, таê і ãеолоãічне. До них належить більшість К.с.,
планетних тіл земної ãрóпи. З вивченням К.с. пов’язано
виявлення невідомих раніше заêономірностей ó
розміщенні ê.ê., в т.ч. êомпаêтноãо хараêтерó над не-
розêритими інтрóзивними масивами, низьêотемператóр-
ноãо зрóденіння, пов’язаноãо з вóлêано-теêтонічними К.с.,
зональності зрóденіння по відношенню до К.с. нóêлеарної
природи. Крóпні К.с. (або êонцентри) можóть відіãравати
важливó роль ó лоêалізації зон нафтоãазовоãо наêопичен-
ня і оêр. родов. нафти і ãазó. Теêтонічні К.с. часто слóжать
індиêаторами малоамплітóдних піднять ó платформних
областях, перспеêтивних щодо нафтоãазоносності.
КІМБЕРЛІТ,  -ó, ч. * р. êимберлит, а. kimberlite, н. Kimber-
lit m  — вивержена маãматична ãірсьêа порода чорноãо êо-
льорó з синім або зеленим відтінêами, виповнює т.зв.
трóбêи вибóхів ãазів ó земній êорі; алмазоносний. К. — за-
ãальний термін для позначення вóлêаніч. і сóбвóлêаніч.
óльтраосновних порід. Власне К. являє собою масивнó
бреêчієподібнó ã.п., яêа сêладається з первинно маãмато-
ãенноãо, повністю зміненоãо цементó, сêладеноãо тонêо-
зернистим аґреґатом серпентинó, êальцитó, флоãопітó,
перовсьêітó, маãнетитó, водних алюмосиліêатів та ін. за-
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нóрених ó цемент різнорідних вêраплениêів мінералів і
óламêів порід. К. заповнюють трóбêи вибóхó і зóстрічают-
ься ó виãляді жил, дайоê, сіллів. Сêладається ã. ч. з олівінó,
піроêсенів, ґранатів, флоãопітó.  Належить до мало поши-
рених порід; К. відомі в Яêóтії (Саха), Півд. і Центр. Аф-
риці, Півн. Америці, Бразилії, Індії. К. — ãол. êорінне
джерело алмазів. Сьоãодні ó світі відомо близьêо 2000 êі-
мберлітових тіл, серед яêих більш ніж ó 300 трóбêах 
і дайêах  виявлені ал-
мази. Промислові
êонцентрації вияв-
лені тільêи в деêіл-
ьêох десятêах, а ви-
добóтоê провадиться
óсьоãо в 23 êімберлі-
тових трóбêах і одній
лампроїтовій.
Розробляють К. з
вмістом алмазів не
нижче за 0,1 êар/т.
Від назви м. Кімберлі
(Kimberley) в Півде-
нно-Африêансьêій Респóбліці. 
КІМЕРИДЖСЬКИЙ ЯРУС, КІМЕРИДЖ,  -оãо, -ó; -ó, ч.
* р. êимериджсêий ярóс, êимеридж; а. Kimmeridgian, н. Kim-
meridge n, Kimmeridgien n, Kimmeridgium n  — третій знизó
ярóс верхньоãо відділó юрсьêої системи. Від назви селища
Кіммеридж ó Півд. Анãлії, Велиêобританія.
КІММЕРІЙСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р.
êиммерийсêая сêладчатость, а. Сimmerian folding, н. Kim-
merische Faltung f  — одна з епох мезозойсьêої сêладчас-
тості. Розрізняють дві епохи К.с.: ранньоêіммерійсьêó —
êінець тріасó — початоê юри і пізньоêіммерійсьêó —
êінець юри — початоê êрейди. Перша епоха виражена в
ãірсьêих спорóдах Кримó, Півн. Добрóджа, на Таймирі, в
Півн. Афãаністані, Півд.-Сх. Азії, Патаãонсьêих Андах,
Півн.-Сх. Арґентини; дрóãа — ó Верхояно-Чóêотсьêій об-
ласті, на Центр. та Півд.-Сх. Памірі, в Караêорóмі, Центр.
Ірані, на Кавêазі, в Зах. Кордильєрах Півн. Америêи, Ан-
дах та ін. В Уêраїні К.с. найінтенсивніше проявилася в
межах альпійсьêої частини Середземноморсьêоãо рóхливоãо
поясó. На місці Кримсьêоãо п-ова і пониззя Дóнаю на по-
чатêó К.с. виниêла ãеосинêлінальна система, ó середині
епохи вона перетворилася на сêладчастó ãірсьêó спорóдó,
яêа наприêінці епохи зрóйнóвалася, знівелювалася і пере-
творилася на молодó Сêіфсьêó платформó, що проіснóвала
до початêó альпійсьêої сêладчастості. На Східно-Європей-
сьêій платформі К.с. проявилася значним проãинанням її
півд. êраю, а таêож переважанням низхідних рóхів ó ме-
жах бортових частин Дніпровсьêо-Донецьêої западини та
півн. і півн.-зах. оêраїн Донецьêоãо проãинó.
КІММЕРІЙСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. êиммерийсêий
ярóс, а. Сimmerian, н. Kimmerien n  — нижній ярóс середньо-
ãо пліоценó Чорноморсьêоãо басейнó. Від назви племен êі-
ммерійців, яêі населяли Північне Причорномор’я ó 8-7 ст.
до н.е.
КІНЕМАТИКА,  -и, ж. * р. êинематиêа, а. kinematics, н.
Kinematik f, Bewegungslehre f  — 1) Розділ механіêи, в яêомó
вивчають залежність механічноãо рóхó тіл лише від часó,
не берóчи до óваãи маси тіл та дії на них сил. 2) Частина
розділó ãідромеханіêи, що називається динаміêою рідин
(ãідродинаміêою), в яêій вивчається рóх рідини без óрахó-
вання сил, яêі визначають цей рóх.

КІНЕМАТИЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ
(ФІЗИЧНОЇ) В’ЯЗКОСТІ,  -оãо, -а, -…, ч.  — Див. êо-
ефіцієнт в’язêості êінематичний.
КІНЕМАТИЧНО ПОДІБНІ ПОТОКИ,  -…, -их, -ів, мн. *
р. êинематичесêи подобные потоêи; а. kinematically similar
flows; н. kinematisch ähnliche Flüsse m pl  — ãеометрично
подібні потоêи, для яêих веêторні поля швидêостей і при-
сêорень є ãеометрично подібними та однаêово орієнтов-
аними відносно ãраниць потоêó. Траєêторії, описані ãео-
метрично подібними частинêами êінематично подібних
потоêів, повинні бóти таêож ãеометрично подібними й
однаêово орієнтованими відносно ãраниць. Для таêих по-
тоêів

де u — швидêість; N, M — індеêси, що позначають "натó-
ра" і "модель"; 1-1, 2-2 — індеêси, що позначають перерізи
потоêів; А, В — точêи, в яêих визначаються швидêості v;

λv — масштаб швидêостей; ; λL — ãеометричний

масштаб; λт — масштаб часó.
КІНЕТИКА,  -и, ж. * р. êинетиêа, а. kinetics, н. Kinetik f  —
1) В широêомó розóмінні — вчення, в яêомó досліджóют-
ься явища, що змінюються з часом. 2) Розділ теоретичної
механіêи, що об’єднóє статиêó й динаміêó. 3) Вчення про
заãальні заêони перебіãó хімічних реаêцій ó часі.
КІНЕТИЧНИЙ,  -оãо. * р. êинетичесêий, а. kinetic, н. kine-
tisch  — пов’язаний з рóхом; ê - н а  т е о р і я  ã а з і в - тео-
рія, яêа пояснює явища в ãазах яê наслідоê безладноãо рó-
хó ãазових молеêóл, що безперервно стиêаються між со-
бою; ê - н а  е н е р ã і я - енерãія тіла, що рóхається, енерãія
рóхó, на відмінó від потенціальної енерãії — енерãії, зóмов-
леної взаємним розміщенням тіл.
КІНЕТИЧНИЙ ГІСТЕРЕЗИС ЗМОЧУВАННЯ,  -оãо, -ó,
-..., ч. * р. êинетичесêий ãистерезис смачивания; а. kinetic
wettabily hysteresis; н. kinetische Benetzungshysterese f  — зм-
іна êóта змочóвання під час рóхó по твердій поверхні три-
фазноãо змочóвання периметра. Гістерезис залежить від
напрямêó рóхó периметра змочóвання, тобто від тоãо, чи
проходить витіснення з твердої поверхні води нафтою чи
нафти водою. Кóт, яêий óтворюється під час витіснення
нафти водою (θ2,1), прийнято називати настóпаючим, а
êóт, яêий óтворюється під час витіснення води нафтою
(θ1,2), - відстóпаючим. При цьомó відстóпаючий θ1,2, настó-
паючий θ2,1 і статичний θ êóти завжди знаходяться в таêо-
мó співвідношенні: θ2,1 > θ > θ1,2. Гістерезис змочóвання
залежить від швидêості переміщення трифазної межі под-
ілó фаз по твердій поверхні, а таêож від адсорбції на ній ре-
човин і шорстêості твердоãо тіла. Зі збільшенням швид-
êості витіснення нафти водою з êапілярних êаналів по-
ристоãо середовища внаслідоê ãістерезисó настóпаючий
êóт змочóвання зростає і може стати більшим 90º, яêщо
навіть ó статичних óмовах поверхня êапіляра ãідрофільна.
В.С.Бойêо.
КІНЕТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВОД,  -их, -ів, -…, мн. *
р. êинетичесêие методы анализа вод, а. kinetic methods of
waters analysis, н. kinetische Wasseranalyseverfahren n pl  —
базóються на залежності швидêості хімічної реаêції від
êонцентрації реаãóючих речовин. Чóтливість методів —
n⋅(10-1-10-3) мêã/л. Перспеêтивні при визначенні óльтрамі-
êроêонцентрацій елементів. 

Кар’єр по видобóтêó алмазів з êімбе-
рлітової трóбêи «Мир» (Респóбліêа 

Саха, РФ).

uN
uM
-------

v1 1– AN( )
v1 1– AM( )
--------------------------

v2 2– BN( )
v2 2– BM( )
-------------------------- λv idem ,= = = =

λv
λL
λT
------=
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КІНОВАР,  -і, ж. * р. êиноварь, а. cinnabar, н. Zinnober m 
— важливий низьêотемператóрний ãідротермальний мінерал
êласó простих сóльфідів. Сóльфід ртóті ланцюжêової бóдови
HgS. Містить 86,2% Hg і 13,8% S, домішêи — Se (до 1%), сл-
іди Те. Синãонія триãональна. Рóда ртóті. Тв. 2-3. Гóстина
8,0-8,2. Колір червоний. Блисê переважно алмазний. Риса
ясêраво-червона. Злом неясно-раêовистий. Крихêа. Поãа-
ний провідниê елеêтриêи. Діамаãнітна. К. óтворює
товсто-таблитчаті, ромбоедричні, рідше — призматичні
êристали; хараêтерні зернисті аґреґати; часто зóстрічаються
двійниêи, в т.ч. двійниêи-проростêи. К. типовий мінерал
приповерхневих ãідротермальних родовищ. Утворюється в
лóжномó середовищі в зв’язêó з молодими вóлêанічними
проявами, де міститься разом з антимонітом, піритом, мар-
êазитом, реальãаром, арсенопіритом. В Уêраїні видобóваєть-
ся на Миêитівсьêомó родовищі (Донбас), є на Заêарпатті. Ро-
дов.: Альмаден (Іспанія); Авала (Ідрія, Словенія). Осн. мето-
ди збаãачення — відсадêа і флотація при рН 5-7.
КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ ГІРНИЧИХ МАШИН,  -их, -їв, -…,
мн. * р. êонцевые óстройства ãорных машин; а. end devices of
mining machines, н. Endvorrichtungen f pl der Bergbaumaschi-
nen f pl  — прилади, що забезпечóють стійêість і спрямова-
не переміщення приводних станцій ãірничих машин. До
них належать: підвісне óстатêóвання (пристрої для óтри-
мання ãірничих машин від сповзання, пересóвання їхніх
приводних станцій та для підтяãóвання в очисномó вибої),
опорні балêи (для спрямованоãо переміщення приводних
станцій ãірничих машин в очисномó вибої і запобіãання їхнь-
омó затяãóванню в очисний вибій) і ãідрофіêовані столи
(для розміщення і спрямованоãо переміщення приводної
станції ãірничої машини в прилеãлій виробці відповідно до
висоти її нижньоãо підривання, а таêож для розтяãóвання
поставó її êонвеєра).
КІПРЕҐЕЛЬ,  -я, ч. * р. êипреãель,
а. plane-table (telescopic) alidade; н.
Kippregel f  — оптичний прилад,
яêий разом з мензóлою виêорис-
товóють для топоãрафічної зйомêи
місцевості. Призначений для
вимірювання вертиêальних êóтів,
відстаней, перевищень і ãрафі-
чних побóдов напрямêів при ви-
êонанні топоãрафічних зйомоê.
Заãальний вид êіпреãеля поêаза-
ний на рис. Див. таêож мензóльна зйомêа.
КІР,  êорó, ч. * р. êир, а. brea,  kir, н. Kir, Kir-Ablagerungen f
pl  — назва ãрóпи природних бітóмів (мальти, асфальти,
асфальтити), що óтворюються в резóльтаті вивітрювання
в зоні виходів леãêих метанових і нафтенових нафт. В за-
лежності від сêладó і ãлибини вивітрювання нафт êолір К.
змінюється від темно-êоричневоãо до чорноãо. Гóстина
0,96-1,2. Розчинний в орãаніч. розчинниêах. Сêлад (%): С
75-86; Н 8-12; N+S+О 2-11; масел 25-65, смол і асфаль-
тенів до 80. К. просочóє прониêні пласти (заêірóвання),
óтворює поêривала біля виходів нафти і «êапелюхи»,
пов’язані з ãрязьовими сальзами і ãрязьовими вóлêанами.
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕКТОНІЧНИЙ БЛОК,  -оãо,
-оãо, ó, ч.  — стрóêтóрно і формаційно відоêремлена цент-
ральна частина Уêраїнсьêоãо щита. Розташований ó Кір-
овоãрадсьêій, частêово Черêасьêій, Миêолаївсьêій та Дн-
іпропетровсьêій областях. Являє собою антиêлінорій,
сêладений метаморфічними породами ранньопротерозой-
сьêоãо віêó. Центральне підняття блоêó óтворюють ґран-

ітні масиви. Сóміжні синêліналі виповнені ґнейсами. У пе-
рехідних зонах на периферії блоêó відомі родовища заліз.
рóд (Кіровоãрадсьêа обл.). 
КЛАПАН,  -а, ч. * р. êлапан, а. valve, н. Ventil n, Klappe f  —
деталь, заслінêа або пристрій для óправління витратами
ãазó, пари або рідини в машинах і трóбопроводах шляхом
зміни площі прохідноãо перерізó. Застосовóють К. для
створення перепадó тисêó (дросельні К.), для запобіãання
зворотномó потоêó рідини (зворотні К.), частêовомó ви-
пóсêанню ãазó, пари або рідини при надмірномó підв-
ищенні тисêó (запобіжні К.), реãóлювання тисêó або вит-
рат (реãóлюючі К.), зниження тисêó і йоãо стабілізації
(редóêційні К.). Крім тоãо, К. застосовóють яê запірнó ар-
матóрó для ãерметичноãо відêлючення трóбопроводів, тех-
нолоãічних апаратів, теплоенерãетичних óстановоê тощо.
Див. вентиль, запобіжний êлапан, êлапан-відсіêач свердло-
винний, êлапан ãазліфтний, êлапана ãазліфтноãо тарóван-
ня, êлапана ãазліфтноãо трóбний ефеêт.
КЛАПАН-ВІДСІКАЧ СВЕРДЛОВИННИЙ,  -а-а, -оãо, ч.
* р. êлапан-отсеêатель сêважинный; а. well shut-off valve; н.
Bohrlochschnellschlussventil n  — êлапан, яêий встанов-
люється в êолоні насосно-êомпресорних трóб і переêри-
ває свердловинó під час розãерметизації ãирла або за сиãна-
лом із станції óправління.
КЛАПАН ГАЗЛІФТНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êлапан ãазлифт-
ный; а. gaslift valve; н. Gasliftventil n  — êлапан, призначе-
ний для пóсêó в роботó ãазліфтних і освоєння фонтанних
свердловин, а таêож для подавання ãазó в підіймальні трó-
би при нормальній роботі ãазліфтних свердловин. К.ã. êла-
сифіêóють: а) за призначенням — пóсêові і робочі; б) за
способом êріплення до насосно-êомпресорних трóб —
стаціонарні (зовнішні; êріпляться на êолоні трóб зовні);
знімні (внóтрішні; êріпляться всередині ãазліфтних свер-
дловинних êамер; в) за принципом дії — êеровані тисêом
або ãазó, або рідини; диференціальні (êеровані перепадом
тисêó); ã) за êонстрóêтивним виêонанням — сильфонні,
прóжинні, êомбіновані.
КЛАПАНА ГАЗЛІФТНОГО ТАРУВАННЯ,  -…, с. * р. êла-
пана ãазлифтноãо тарирование; а. calibration of a gas lift
valve; gauging of a gas lift valve; н. Eichung f des Gasliftventils n 
— перевірêа в лабораторних óмовах на стенді можливості
спрацювання êлапана ãазліфтноãо за термодинамічних
óмов на ãлибині йоãо розміщення в ãазліфтній (чи фон-
танній) свердловині в ході подавання стиснóтоãо ãазó.
К.ã.т. здійснюють за величинами відповідно номінальн-
оãо тисêó тарóвання і тисêó азотó в сильфоні за лаборатор-
них óмов тарóвання:

де рê.відêр — тисê відêривання êлапана ãазліфтноãо, що
створюється стиснóтим ãазом ó затрóбномó просторі свер-
дловини; ртр — тисê ãазорідинної сóміші в підіймальних
трóбах; k ê, k с — êонстрóêтивний êоефіцієнт відповідно
êлапана і сильфона; kt — температóрний êоефіцієнт яê
відношення температóр ó точці розміщення êлапана ó
свердловині і в лабораторії під час тарóвання êлапана.
КЛАПАНА ГАЗЛІФТНОГО ТРУБНИЙ ЕФЕКТ,  -…,
-оãо, -ó, ч. * р. êлапана ãазлифтноãо трóбный эффеêт; а.
pipe effect of a gas lift valve; н. Rohreffekt m des Gasliftventils n
— наслідоê підвищення тисêó в підіймальних трóбах нав-
проти заêритоãо êлапана ãазліфтноãо під час надходження
ãазó в настóпний êлапан ãазліфтний ó ході пóсêó подаван-

Рис. Кіпреãель з 
мензóлою.
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ням стиснóтоãо ãазó ãазліфтної (чи фонтанної) свердлови-
ни в еêсплóатацію, яêий може призвести до відêриття цьо-
ãо êлапана. Щоб цей êлапан бóв заêритий під час подаван-
ня ãазó через настóпний êлапан, тисê ãазó, яêий заêачó-
ють, знижóють на величинó трóбноãо ефеêтó. К.ã.т.е. виз-
начають за формóлою:

де  - найменший тисê ãазорідинної сóміші ó підійма-
льних трóбах на ãлибині Li розміщення і-ãо ãазліфтноãо
êлапана під час надходження ãазó в ці трóби через цей êла-

пан;  - відповідно найбільший тисê, але під час над-
ходження ãазó через (і+1)-й êлапан при заêритомó і-томó
êлапані; kêі — êоефіцієнт і-ãо êлапана. В.С.Бойêо.
КЛАРЕН,  -ó, ч. * р. êларен, а. clarain, н. Halbglanzkohle f,
Clarit m  — літоãенетичний тип (літотип) виêопноãо вóãі-
лля, блисêóчий інãредієнт, що маêросêопічно розрізнюєт-
ься. У неоднорідномó вóãіллі óтворює смóãи різної товщи-
ни, іноді сêладає сóцільні пласти вóãілля. Тріщинóватий,
êрихêий. Колір К. чорний, злам нерівний, теêстóра смó-
ãаста. За фіз. і хім. властивостями при однаêовомó стóпені
вóãлефіêації наближається до вітренó. У сêладі К.
переважають (понад 75%) ãеліфіêовані міêроêомпоненти
ãрóпи вітринітó при зниженомó вмісті ліпоїдних (ãрóпи
лейптинітó) і фюзенізованих (ãрóпи інтертинітó) міêр-
оêомпонентів. 
КЛАРИТ,  -ó, ч. * р. êларит, а. clarite, н. Clarit m  — бімац-
еральний міêролітотип, що містить мінімóм 95 % маце-
ралів ãрóпи вітринітó і ліптинітó, êожний з яêих повинен
бóти представлений яê мінімóм 5% (за об’ємом). Термін
введений Р. Потоньє (1924 р.). З 1955 р. за рішенням Мі-
жнародноãо êомітетó з петролоãії вóãілля і орãанічної речо-
вини (МКПВОР) термін застосовóється для позначення
міêролітотипó, що сêладається в осн. з мацералів ãрóпи
вітринітó і ліптинітó. 
Співвідношення

мацералів обох ма-
церальних ãрóп,
зãаданих вище, мо-
жóть варіювати, на-
пр., êларитV і êла-
ритL означають
êларени, баãаті
відповідно вітрині-
товими або ліпти-
нітовими мацерала-
ми. Їх вітритова ос-
новна маса часто
сêладається з êоло-
детринітó. Відм-
інність можна вста-
новити тільêи по
присóтності спеціальноãо ліптинітовоãо мацералó, напр.,
êóтиêларитó, резиноêларитó і т.д. В залежності від типó
спор, присóтніх ó êлариті, розрізнюють тенюі- і êрас-
сиêларит (Е.Штах і ін., 1982 р.). К. може містити домішêи,
в осн. ãлинисті мінерали, пірит і êарбонати.
Гóстина К. варіює між 1,2 і 1,7 ã/см3 в залежності від

стóпеня вóãлефіêації вóãілля і змінюється зворотно про-
порційно вмістó ліптинітó. Міцність варіює від 26 до 85
êã/мм2. Звичайно міцність вища, ніж ó вітритó, але ця

відмінність меншає із збільшенням стóпеня вóãлефіêації.
Елементарний сêлад К. варіює між сêладом вітринітó і

ліптинітó. К. хараêтеризóється висоêим вмістом еêстра-
êтивної і летêої речовини. Ці хараêтеристиêи залежать від
співвідношення мацералів обох мацеральних ãрóп і вóãле-
фіêованості речовини.
К. формóється в різних середовищах. Вóãільні пласти з

висоêим вмістом êларитóV є типовим продóêтом волоãих
деревних торфовищ (Діссель, 1992 р.). Резиноêларит óтво-
рюється з деревини, баãатої на смолó й, імовірно, сформó-
вався в лісових болотах (Ліãóа і Дóбінже, 1991 р.). Алãо-
êларит вêазóє на озера і водоймища, в яêих збиралися ãó-
мóсові і ліптичні детрити (Діссель, 1992 р.). Наявність
різновидів спор в спороêлариті свідчить про навêолишнє
середовище (Шміт, 1968 р.; Штрехло, 1990 р.). Кларит,
баãатий êóтиêóлами, може формóватися, в осн. ó мілêих
водоймищах незабаром після відділення від рос-
лин-батьêів і без особливоãо транспортóвання (Теймюл-
лер, 1962 р.). Осêільêи мезофілова тêанина листя розêла-
дається швидше, ніж êóтиêóли, останні óщільнюються
(Діссель, 1992 р.).
Кларит є основним êомпонентом літотипó êларенó. Він

поширений і типовий для вóãілля середньої стадії вóãле-
фіêації, особливо вóãілля êам’яновóãільноãо періодó і деяêо-
ãо вóãілля еоценó-оліãоценó в північній півêóлі. К. з висо-
êим вмістом щільно óпаêованих êóтиêóл óтворює «папе-
рове вóãілля» (Діссель, 1992 р.).
Вміст ó êлариті ліптинітó обóмовлює тенденцію до

меншоãо розтрісêóвання, ніж ó випадêó вітритó, і до біль-
шої міцності. Від вмістó ліптинітó таêож залежать
êрóпність і хараêтеристиêи дроблення êларитó. К. має
тенденцію до êонцентрації в ґранóли êрóпністю > 1 мм. 
Технолоãічні хараêтеристиêи. У êоêсівномó вóãіллі êла-

рит сóттєво підвищóє спіêливість. Вихід побічних продóêтів
(напр., ãазів) змінюється із вмістом ліптинітó. К. співвід-
носять з пористими напівêоêсами êрассисферами і те-
нюісферами (Розенберґ і інші, 1996 р.), що отримóються при
спаленні. У вóãіллі середньоãо стóпеня вóãлефіêації К. повні-
стю ãідроãенізóється. Це пов’язано з висоêим вмістом водню,
яêий входить до сêладó ліптинітових мацералів. К. не вияв-
ляє тенденції до пилоóтворення завдяêи своїй міцності.
Походження слова: clarus (лат.) — ясний, ясêравий.

Син. — напівпрозорий аттрит.
КЛАРКИ ЕЛЕМЕНТІВ,  -ів, -ів, мн. * р. êларêи элемен-
тов, а. percent abundance of elements; н. Clarke-Zahl f von Ele-
menten n pl  — система óсереднених вмістів, що хараêтери-
зóють поширеність хімічних елементів ó велиêій ãеохім.
системі (в земній êорі, літосфері, атмосфері, ãідросфері,
біосфері, на Землі заãалом або в êосмосі). У більш вóзьêо-
мó розóмінні — числа, яêі вêазóють середній вміст хім-
ічних елементів ó даномó êосмічномó тілі. Виражається в
масових, об’ємних, атомних відсотêах (%), промілле (о/оо),
мільйонних частêах (ã/т) або по відношенню до вмістó
одноãо з елементів, найбільш поширеноãо, напр., êрем-
нію. Узаãальнення даних за хім. сêладом ã.п., що сêлада-
ють земнó êорó, з óрахóванням їх поширення до ãлиб. 16
êм, óперше бóло зроблено амер. вченим Ф.У.Кларêом
(1889). Термін (на честь Ф.У.Кларêа) і сóчасна êонцепція
êларêів запропоновані О.Є.Ферсманом ó 1923 р.
Найбільш повне зведення êларêів і ориãінальні оцінêи
сер. вмістів елементів ó різних типах ã.п. і земній êорі нале-
жать О.Є.Ферсманó (1933), О.П.Виноãрадовó (1949, 1956,
1962), амер. вченомó З.Р.Тейлорó (1964) та ін. У êосмосі
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Кларит (поєднання вітринітó, яêий пе-
реважає, — сіра речовина і ліптинітó — 
споринітó). Вóãілля марêи Г. Донецьêий 
басейн. Відбите світло, імерсія. Шêала 

0,02 мм. Фото Г.П.Маценêо.
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різêо переважають найпростіші елементи Н і Не (99,99%),
в земній êорі (99%)  — О, Al, Fe, Ca, Mg, Na, К, Ti, Mn, Н, в
ãідросфері О і Н. У певній залежності від êларêів знахо-
диться заãальний вміст елементів ó ãеохім. системах, за-
ãальні запаси тих або інших металів і рóд ó земній êорі,
масштаби родовищ, êільêість мінералів êожноãо елемента,
поведінêа елементів ó ãеохім. процесах. Див. таêож но-
оêларê, елементи хімічні, Земля, êларê êонцентрації.
КЛАРК КОНЦЕНТРАЦІЇ (зãідно з В.І.Вернадсьêим) —
відношення сер. вмістó хім. елемента в родовищі або
бóдь-яêомó об’єêті природи (мінералі, породі, рóді, ор-
ãанізмі) до êларêó цьоãо елемента в земній êорі, що хараê-
теризóє мірó йоãо êонцентрації або розсіяння в даномó
об’єêті або природномó процесі. Кларêи êонцентрації
êожноãо елемента варіюють в тисячі разів, а при формó-
ванні рóд і рóдних мінералів іноді в мільйон разів.
В.С.Білецьêий.
КЛАРКІТ, КЛАРКЕЇТ,  -ó, ч. * р. êларêит, êларêеит; а.
clarkeite, н. Clarkeit m  — мінерал, оêсиãідрооêсид óранó
ãрóпи êюритó. Формóла: 1. За К.Фреєм:
(Na2,Ca,Pb)U2(O,OH)7. Домішêи — К. 2. За Є.Лазаренêом:
Na2,U2,O7. Домішêи: К, Ca, Pb, Si, Mg та ін. Утворює сóц-
ільні маси, Тв. 4-5. Гóстина 6,39. Блисê восêовий. Колір
темний, червонóвато-êоричневий. Рисêа жовтóвато-êо-
ричнева. Злом раêовистий. Прозорий. Рідêісний. Зóстр-
ічається яê продóêт ãідротермальних змін óранінітó ó
Північній Кароліні (США), де асоціює з беêерелітом, ґóм-
ітом, іантинітом і óранофаном.
КЛАC,  -ó, ч. * р. êласс, а. grade, class, н. Klasse f  — 1) Сó-
êóпність, розряд, ãрóпа предметів або явищ, яêі мають
спільні ознаêи. Предмети (явища), що óтворюють К., на-
зиваються йоãо елементами. 2) Хараêтеристиêа сóêóп-
ності або явища. 3) У системах êерóвання яêістю — êате-
ãорія чи розряд, надані об’єêтам, яêі мають однаêове фóн-
êційне виêористання, але різні вимоãи до яêості. ДСТУ
3230-95, п. 4.2 m.
КЛАС КРУПНОСТІ,  -ó, -і, ч. * р. êласс êрóпности, а. size
grade, н. Kornklasse f, Größenklasse f  — сóêóпність частиноê
мінералó, обмежених верхнім та нижнім ãраничними
розмірами. Розділення на К.ê. провадиться для роздільн-
оãо збаãачення (підãотовча êласифіêація) або виêористан-
ня êожноãо К.ê. оêремо (розсортóвання). Визначається
двома лінійними величинами, що означають розмір отво-
рó сита: менший — через яêий не проходить жодна час-
тинêа даноãо матеріалó, більший — через яêий проходять
найêрóпніші частинêи (шматêи, ãрóдêи, зерна) матеріалó.
КЛАС МІНЕРАЛІВ,  -ó, -…, ч. * р. êласс минералов, а. class
of minerals, н. Klasse f von Mineralien n pl  — систематична
одиниця в мінералоãії, яêа виділяється в межах типів за
провідним елеêтронеãативним елементом або радиêалом ó
сêладі мінералів, а в оêремих випадêах — за типом сполóê.
Весь мінеральний світ поділяється на 20 êласів: 1) прості
речовини; 2) êарбіди, силіциди, нітриди і фосфіди; 3) арсен-
іди, антимоніди і бісмóтиди; 4) телóриди; 5) сóльфіди і се-
леніди; 6) оêсиди; 7) ãідрооêсиди і ãідрати; 8) силіêати; 9)
борати; 10) фосфати, берилофосфати і арсенати; 11) ва-
надати; 12) вольфрамати і молібдати; 13) телóрати і хро-
мати; 14) êарбонати; 15) сóльфати; 16) йодати; 17) нітр-
ати; 18) хлориди, броміди і йодиди; 19) флóориди; 20) ор-
ãанічні сполóêи.
КЛАС ТОЧНОСТІ,  -ó, -і, ч. * р. êласс точности, а. accura-
cy rating, accuracy class; н. Genauigkeitsklasse f, Messgenauig-
keitsklasse f, Toleranzgruppe f, Präzisionsklasse f  — óзаãаль-

нена хараêтеристиêа засобó вимірювальної техніêи, що
визначається ãраницями йоãо допóстимих основної і до-
датêових похибоê, а таêож іншими хараêтеристиêами, що
впливають на йоãо точність, значення яêих реãламентó-
ються.
КЛАСИФІКАТОР,  -а, ч. * р. êлассифиêатор, а. classifier,
н. Klassierer m, Sichter m, Klassifikator m  — безситовий апа-
рат, яêим мінеральні сóміші поділяють на êласи êрóп-
ності (під впливом сили ваãи, відцентрових сил) залежно
від розмірó, форми або ãóстини частиноê. У залежності від
діючих сил розрізняють К.: ãравітаційні, пневматичні,
елеêтричні та відцентрові; в залежності від êомбінації ді-
ючих сил і способó розвантаження: з механічним розван-
таженням пісêів — ãравітаційні механічні (рейêові,
спіральні, чашêові, дражні, ãідроосцилятори), відцен-
трові (шнеêові відсаджóвальні центрифóãи); з самотічним
розвантаженням пісêів — ãравітаційні (ãідравлічний êласи-
фіêатор), відцентрові (ãідроциêлон, центрифóãа). До ãрав-
ітаційних К. відносять таêож баґер-зóмпфи, радіально та
циліндро-êонічні зãóщóвачі, пірамідальні відстійниêи.
Найбільше розповсюдження на рóдних і вóãлезбаãач.
ф-êах отримали моêрі механічні спіральні К. для êласиф-
іêації в циêлах подрібнення і підãотовêи вихідноãо матері-
алó до флотації. Спіральний К. являє собою похиле êори-
то, в яêомó вміщені один або два обертові вали з насадже-
ними на них стрічêовими спіралями, виêонаними по
ґвинтовій лінії (занóреними або незанóреними в пóльпó).
Пóльпа подається в ниж. третинó êорита К., пісêи, що ос-
іли за допомоãою спіралей, видаляються і частêово збез-
воднюються. Тонêі частинêи, що не встиãли осісти, пере-
ходять ó злив. Тонина зливó залежить від наявності ãли-
нистих шламів, що збільшóють в’язêість, ãóстинó і стóпінь
розрідження пóльпи, а таêож швидêість обертання спір-
алей і нахил êорита. Продóêтивність К. залежить ã.ч. від
площі дзерêала пóльпи, тобто визначається шириною, ви-
сотою лобової стінêи і нахилом êорита, і від необхідної
êрóпності твердої фази ó зливі, ãóстини і в’язêості пóльпи.
Спіральні К. відрізняються простою і надійною êонстрóê-
цією, їх важлива переваãа — підйом пісêів вище точêи
надходження живлення, що дозволяє êомпонóвати за-
мêнений циêл подрібнення без додатêових транспортóю-
чих пристроїв. 
Див. ãідравлічний êласифіêатор, êласифіêатор елева-

торний, êласифіêатор елеêтричний, êласифіêатор êонóс-
ний, êласифіêатор маãнітний, êласифіêатор механічний,
êласифіêатор  повітряний, êласифіêатор сêребêовий, êла-
сифіêатор  спіральний, êласифіêатор чашêовий, êласифіê-
ація. О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
КЛАСИФІКАТОР ГІДРАВЛІЧНИЙ,  -оãо, -а, ч.  — Див.
ãідравлічні êласифіêатори. 
КЛАСИФІКАТОР ЕЛЕВАТОРНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êлас-
сифиêатор элеваторный, а. elevator classifier, н. Elevatorklas-
sierer m  — êласифіêатор для попередньоãо зневоднення др-
ібноãо вóãільноãо êонцентратó і êласифіêації йоãо за
ãідравлічною êрóпністю, яêа приблизно дорівнює 0,5 мм.
Застосóвання К.е. спрощóє схемó зневоднення дрібноãо
вóãільноãо êонцентратó і êласифіêації шламів. Інша назва
— баґер-зóмпф. Площа дзерêала елеваторноãо êласифіêат-
ора найчастіше визначається відстанню між êолонами бó-
дови фабриêи (звичайно 6000 х 6000 мм). Одержання оса-
дó з волоãістю  18 — 22 % забезпечóється довжиною зони
зневоднення (довжиною надводної частини елеватора),
яêа повинна бóти не менше 4 м по вертиêалі. 
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Ефеêтивність êласифіê-
ації залежить від продóê-
тивності êласифіêатора і
вмістó твердоãо ó вих-
ідній пóльпі.
КЛАСИФІКАТОР
ЕЛЕКТРИЧНИЙ,  -а,
-оãо, ч. * р. êлассифиêа-
тор элеêтричесêий, а.
electric classifier, н. elektri-
scher Klassierer m  — êла-
сифіêатор, в яêомó вих-
ідний матеріал розпод-
іляється за êрóпністю в
елеêтростатичномó полі
або полі êоронноãо
розрядó.
Елеêтроêласифіêація

(знепилювання) сипóчих ма-
теріалів, яê правило, здій-
снюється в êоронних êамер-
них сепараторах. Сóхий
матеріал, що сепарóється,
подається вертиêально в
міжелеêтродний простір.
При подачі напрóãи на елеê-
троди між êоронóючим і
осаджóвальним елеêтродами
виниêає потіê заряджених
йонів повітря, таê званий
«елеêтронний вітер», що пе-
реміщається в ãоризонталь-
ній площині перпендиêó-
лярно падаючим частинêам.
Тонêі частинêи захоплю-
ються потоêом йонів і пере-
міщóються до осаджóваль-
ноãо елеêтрода, що являє
собою жалюзі або сітêó. Ве-
лиêі частинêи падають вер-
тиêально, праêтично не
відхиляючись. Тонêий і зер-
нистий матеріал розванта-
жóється ó відповідні прий-
мачі. В.М.Самилін.
КЛАСИФІКАТОР КОНУСНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êлассифи-
êатор êонócный, а. cone classifier, н. kegelförmiger Klassierer
m  — найбільш простий ãідра-
влічний êласифіêатор. Поділ
матеріалó відбóвається в ãо-
ризонтальномó потоці. Кла-
сифіêатори цьоãо типó виêо-
ристовóються на збаãачóваль-
них фабриêах в основномó яê
бóферні ємності і значно рі-
дше (ó зв’язêó з низьêою
ефеêтивністю) ó допоміжних
операціях для відділення
пісêів від шламів або для зне-
воднення знешламленоãо дрі-
бнозернистоãо матеріалó. 
Конóсний êласифіêатор являє

собою êонóс 1 з êóтом 60-65°, óс-
тановлений на рамі вершиною
вниз. Живлення êрóпністю до 3
мм подається через центральнó
трóбó 2, ó яêій встановлена сітêа для вловлювання сторонніх
предметів і заспоêоювач потоêó. Розвантаження зливó в жолоб 3
здійснюється самопливом через зливний поріã, розвантаження
пісêів відбóвається безперервно через пісêовó насадêó 4 або із за-
стосóванням різних затворів періодичної дії. Крóпність розділе-

ння в êонóсних êласифіêаторах сêладає 0,15 мм. Хараêтерним
для цих êласифіêаторів є висоêе розрідження пісêів (30–40 %
твердоãо) і невисоêа ефеêтивність (50–60 %). В.С.Білецьêий ,
В.О.Смирнов.
КЛАСИФІКАТОР МАГНІТНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êласси-
фиêатор маãнитный, а. magnetic classifier, н. Magnetklassie-
rer m  — êласифіêатор для моêрої êласифіêації і зãóщення,
в яêомó вихідний матеріал підляãає намаãнічóванню і фло-
êóляції, а потім розподіленню на немаãнітний злив і маãні-
тний осад методом óстоювання.
Маãнітний зãóщóвач має центральний привод і ãребêовий

пристрій. Пóльпа надходить ó приймальний баê, а потім по жо-
лобó в баê-розподільниê, в днищі яêоãо вмонтовані намаãніч-
óвальні апарати (в êонстрóêції Механобрчерметó на феритових
маãнітах). Пóльпа з феромаãнітними частинêами, обтіêаючи
маãніти, намаãнічóється, флоêóли, що óтворилися, осідають на
дно зãóщóвача і ãребêами переміщóються до розвантажóвальноãо
отворó. Несфлоêóльовані немаãнітні частинêи захоплюються
висхідними потоêами води або розвантажóються через поріã в
êільцевий жолоб. Продóêтивність таêих апаратів не перевищóє
65 т/ãод, або 0,6 т/м3 за ãод. 
К.м. застосовóється для знешламлювання і зãóщення. З цією ж

метою виêористовóють маãнітні ãідроциêлони, ãідросепаратори,
маãнітні флоêóлятори.
КЛАСИФІКАТОР МЕХАНІЧНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êласси-
фиêатор механичесêий, а. mechanical classifier, н. mechani-
scher Klassierer m  — ãідравлічний êласифіêатор, в яêомó
розвантаження пісêів здійснюється механічним способом
(механічним розвантажним пристроєм). Розрізняють êла-
сифіêатори сêребêові, спіральні, елеваторні. 
КЛАСИФІКАТОР ПОВІТР-
ЯНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êласси-
фиêатор воздóшный, а. air clas-
sifier, н. Windklassierer m  —
êласифіêатор, ó яêомó вих-
ідний матеріал розподіляєт-
ься за êрóпністю в потоêах ãа-
зó. Син. — êласифіêатор пнев-
матичний.
КЛАСИФІКАТОР СКРЕБ-
КОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êлас-
сифиêатор сêребêовый, а. drag
classifier, н. Kratzerklassierer m,
Kratzklassierer m, Schaberklas-
sierer m  — ãідравлічний êласи-
фіêатор для розділення за
êрóпністю дрібних та тонêих
êласів мінералів, ó яêомó осілий ó êориті ãрóбий продóêт
транспортóється êонвеєром сêребêовим по похилій пло-
щині до розвантажóвальноãо пристрою з одночасним йоãо
зневодненням. 
Сêребêові êласифіêатори відстійноãо типó призначені для

знешламлювання рядовоãо вóãілля і дрібноãо êонцентратó, а та-
êож для попередньоãо зневоднення дрібноãо êонцентратó відса-
джóвальних машин. Принцип дії сêребêовоãо êласифіêатора, яê і
елеваторноãо, оснований на осадженні ãрóбозернистоãо матері-
алó під дією сили ваãи. К.с. являє собою металевó ваннó 1 прямо-
êóтної форми з ãоризонтальною і похилою частинами (рис.).
Пóльпа завантажóється в торцевó частинó ванни êласифіêатора.
Розділення на ãрóбозернистó фраêцію і шлам відбóвається в ãори-
зонтальній частині ванни, а похила частина, ó днище яêої вмон-
товане щілинне сито 2, слóжить для зневоднення осадó. Осад до
місця розвантаження транспортóється сêребêовим êонвеєром 3 з
перфорованими шêребêами, що сприяє більш інтенсивномó ви-
даленню води з осадó. При проходженні над щілинним ситом для
відділення шламів осад зрошóється водою з бризêал 4. Злив, що
містить шлам, видаляється через шиберні пристрої 5 ó збірні жо-
лоби 6, розташовані по обидва боêи ванни. Висота рівня пóльпи ó
ванні реãóлюється положенням шиберів, змонтованих на бічних
стінêах ванни. При питомомó навантаженні 15-25 м3/ãод·м2

Рис. Елеваторний êласифіêатор: 
1 — êовшовий елеватор; 2 — зал-

ізобетонна ємêість.

Рис. Елеêтричний êласифіêатор: 
1 — бóнêер живлення; 2 — осад-
жóвальний елеêтрод; 3 — êоронó-
ючий елеêтрод; 4 — джерело ви-
соêої напрóãи; 5 — приймач зер-
нистої фраêції; 6 — приймач тон-

êої фраêції; 7 — шибер.

Рис. Схема êонóсноãо êласи-
фіêатора. 1 — êонічний êор-
пóс; 2 — центральна трóба; 

3 — зливний жолоб; 4 — пісê-
ова насадêа.

Рис. Пневматичний 
êласифіêатор.
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сêребêові êласифіêатори працюють ефеêтивно, яêщо вміст твер-
доãо в оборотній воді не перевищóє 120 êã/м3. Переваãи сêребêо-
воãо êласифіêатора — êомпаêтність êонстрóêції, низьêа чóт-
ливість до êоливань навантаження і порівняно висоêа ефеê-
тивність êласифіêації (Е = 70–90 %). Недоліêи — малий термін
слóжби ланцюãа êонвеєра і заêлинювання шêребêів ãрóдêами
матеріалó. В.С.Білецьêий, В.О.Смирнов.
КЛАСИФІКАТОР СПІРАЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êласси-
фиêатор спиральный, а. spiral classifier, н. Spiralklassierer m 
— ãідравлічний êласифіêатор для розділення за êрóпністю
дрібних та тонêих êласів мінералів, ó яêомó осілий ó êориті
ãрóбий продóêт вивантажóється примóсовим переміще-
нням йоãо по похиломó жолобó êонвеєром шнеêовим (ґвин-
том). К.с. здебільшоãо застосовóють ó замêнóтомó циêлі з
êóльовими або стержневими млинами ó схемах моêроãо
подрібнення рóд для одержання ãотовоãо по êрóпності про-
дóêтó, що направляється на збаãачення, рідше їх виêорис-
товóють для відмивання ãлинистих матеріалів, а таêож для
зневоднення зернистих продóêтів. Маêсимальна êрóпність
живлення спіральних êласифіêаторів малих розмірів
сêладає 6 мм, велиêих — до 12 мм.

Констрóêтивно спіральний êласифіêатор (рис.) сêладається з
нахиленої під êóтом 14 — 20° ванни 1, ó яêій поміщені один або
два вали 2 із заêріпленими на них спіралями 3. Спіралі виãотов-
ляють зі сталевих смóã, що óтворюють двозахіднó ґвинтовó стрі-
чêó. Для запобіãання зносó спіраль фóтерóється пластинами зі
зносостійêих матеріалів (вибілений чавóн, леãована сталь і т.п.).
Ширина смóã залежно від продóêтивності êласифіêатора по
пісêах сêладає 0,1–0,4 від діаметра спіралі. Верхня цапфа вала
шарнірно заêріплена в óпорних підшипниêах, що дозволяє за до-
помоãою підйомноãо механізмó 4 піднімати нижню частинó
спіралі без порóшення зчеплення êонічних зóбчастих êоліс. Це
дає можливість робити запóсê апарата (після йоãо зóпинêи) під
навантаженням без очищення ванни від пісêів. 
Розрідженість пóльпи є визначальним фаêтором для одержан-

ня зливó необхідної êрóпності. При збільшенні розрідження пóль-
пи швидêість осадження êрóпних частиноê збільшóється, а отже
зменшóється можливість їхньоãо вилóчення в злив. Навпаêи, ó
дóже ãóстих пóльпах осадження êрóпних частиноê відбóвається
повільніше і злив виходить більш ãрóбим. Однаê надмірне розрі-
дження пóльпи може настільêи збільшити швидêість висхідноãо
потоêó, що він бóде виносити ó злив і êрóпні частинêи.
В.С.Білецьêий, В.О.Смирнов. 
КЛАСИФІКАТОР ЧАШКОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êласси-
фиêатор чашечный, а. bowl classifier, н. Schüsselklassierer m 
— апарат з циліндро-êонічною чашею для ãідравлічної

êласифіêації полідисперсної сóспензії в ãравітаційномó
полі. За бóдовою подібний до радіальноãо зãóщóвача з цен-
тральним приводом ãраблин, що переміщóють до цент-
ральноãо вивантажóвальноãо отворó осілий ãрóбозернис-
тий матеріал.
КЛАСИФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êлассифиêация, а. classifying,
sizing, н. Sortieren n, Sichten n, Klassieren n, Klassierung f  —
процес розділення (сепарації) подрібнених матеріалів ó
рідинномó або повітряномó середовищі на основі відм-
інності в швидêостях падіння (осідання) частиноê різноãо
розмірó, форми і ãóстини. Мета — отримання продóêтів
різноãо ґранóлометричноãо сêладó і ãóстини. К. застосовó-
ють ó ãірничій промисловості, переважно при збаãаченні рóд
чорних і êольорових металів, вóãілля і т.п. для забезпечення
оптим. êрóпності продóêтів при подальшій обробці, в т.ч.
перед ãравітац. збаãаченням і флотацією. Крóпність части-
ноê, що розділяються, яê правило, становить 1 мм — 40
мêм. Матеріал êрóпніший 3 мм (при збаãаченні вóãілля
êрóпністю до 13 мм) êласифіêóється рідêо. За технол. при-
значенням К. розділяють на: с а м о с т і й н ó  (остаточнó)
для відділення ãрóбозернистоãо матеріалó від мóлистих і
ãлинистих частиноê, отримання ãотових продóêтів, сор-
тність яêих визначається êрóпністю;  п і д ã о т о в ч ó  — для
розділення тонêозернистих матеріалів на оêр. êласи êрóп-
ності перед їх збаãаченням ãравітац. або флотац. процесами.
При подрібненні виділяють К.: п о п е р е д н ю  — відділення
велиêих частиноê для подальшоãо їх подрібнення; ê о н т р о
л ь н ó, або п е р е в і р о ч н ó — виділення велиêих частиноê
(пісêів) з подрібненоãо матеріалó для подальшоãо їх допод-
рібнення в замêненомó циêлі; с ó м і щ е н ó  — попередню і
êонтрольнó (перевірочнó), êоли обидві операції об’єднані в
однó при подрібненні в замêненомó циêлі. У залежності від
середовища, в яêомó відбóвається розділення частиноê,
розрізняють м о ê р ó  (ãідравлічнó) і  с ó х ó  (пневматичнó)
К. За принципом розділення виділяють К.  ã р а в і т а ц і й н
ó  (з розділенням частиноê ó полі сили тяжіння) і  в і д ц е н
т р о в ó  (з розділенням ó полі відцентрової сили). Розрізн-
яють таêож К.  с и т о в ó  (ãрохочення) та  б е з с и т о в ó. Те-
орія К. базóється на вивченні і êільêісномó описі перем-
іщення частиноê в рідêомó або повітряномó середовищі,
зоêрема для дрібних частиноê на основі заêонó Стоêса.
Ефеêтивність К. залежить від розподілó рідêої фази по
продóêтах К., нерівномірності швидêостей потоêó і йоãо
тóрбóлентності по перетинó êласифіêатора, форми і ãóс-
тини частиноê, а таêож êонстрóêтивних параметрів êласи-
фіêаторів. Утрóднення К. виниêають зі зменшенням
розмірó частиноê. Дóже тонêі (менше 10 мêм) частинêи
сильніше злипаються одна з одною — êоаãóлюють або фло-
êóлюють. Для чітêоãо розділення тонêих частиноê необ-
хідно їх роз’єднати, пептизóвати додаванням реаґентів, що
запобіãають злипанню тонêих частиноê.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА О.А.АЛЕКІНИМ,  -ії, -…, ж.
* р. êлассифиêация вод по О.А.Алеêинó; а. O.A.Alekin’s classi-
fication of water, н. O.A.Alekin–Klassifikation f  — розподіл
природних вод на основі принципó поділó хімічноãо сêладó
води за переважаючими йонами з поділом за êільêісним
співвідношенням між ними. Переважаючими вважаються
йони з невелиêим відносним вмістом ó відсотêах в перера-
хóнêó на êільêість речовини еêвівалента. За переважаю-
чим аніоном природні води поділяють на 3 êласи: 1) ãідр-
оêарбонатні та êарбонатні води (більша частина маломін-
ералізованих вод річоê, озер, водосховищ та деяêі підземні
води); 2) сóльфатні води (проміжні між ãідроêарбонатн-

Рис. Сêребêовий êласифіêатор. 1 — ванна; 2 — щілинне сито; 3 
— сêребêовий êонвеєр; 4 — бризêала; 5 — шиберні пристрої;  6 — 

збірний жолоб.

Рис. Спіральний êласифіêатор. 1 — ванна; 2 — вал; 3 — спіраль; 
4 — підйомний механізм спіралі; 5 — привод.
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ими та хлоридними водами, що ãенетично пов’язані з рі-
зними осадовими породами); 3) хлоридні води (висоêомін-
ералізовані води оêеанó, морів, солоних озер, підземні води
заêритих стрóêтóр тощо). Кожен êлас за переважаючим
êатіоном підрозділяється на три ãрóпи: êальцієвó, маã-
нієвó та натрієвó. Кожна ãрóпа в свою черãó підрозділяє-
ться на чотири типи вод, що визначаються співвіднош-
енням між вмістом йонів ó відсотêах в перерахóнêó на
êільêість речовини еêвівалента:

І. НСО3->Ca2++Mg2+;

ІІ. HCO3-<Ca2++Mg2+<HCO3-+SO42-;

ІІІ. HCO3-+SO42-<Ca2++Mg2+   або  Cl->Na+;

IV. HCO3- = 0.
Води типó І óтворюються в процесі хімічноãо вилóãовóван-
ня вивержених порід або при обмінних процесах йонів
êальцію та маãнію на йон натрію. Найчастіше вони малом-
інералізовані, винятоê сêладають води безстічних озер.
Води типó ІІ змішані. Їх сêлад може бóти пов’язаний ãене-
тично яê з осадовими ãірсьêими породами, таê і з продóêта-
ми вивітрювання вивержених порід. До цьоãо типó нале-
жить вода більшості ріê, озер та підземні води з малою та
помірною мінералізацією. Води типó ІІІ метаморфізовані.
Вони вêлючають бóдь-яêó частинó сильно мінералізо-
ваних природних вод або вод, що піддаються êатіонномó
обмінó йонів натрію на йони êальцію та маãнію. До цьоãо
типó належить вода оêеанів, морів, лиманів (морсьêих),
реліêтових водоймищ тощо. До ІV типó вод, що хараêте-
ризóється відсóтністю HCO3-, належать êислі води — бо-
лотні, шахтні, вóлêанічні або води, що дóже забрóднені
промисловими стічними водами. Води типó ІV належать
тільêи до сóльфатноãо та хлоридноãо êласів, де не може
бóти вод типó І. Можливість існóвання природних вод
інших êласів (нітратний, боратний) не виêлючена, але
надто малоймовірна. Більш реально переважання в де-
яêих водах êремнієвої êислоти, але вона майже цілêом
недисоційована і не врівноважóє êатіонів.  Виділення в
оêремий êлас природних вод з переважанням орãанічної
речовини неможливе, осêільêи орãанічна речовина при-
родних вод хараêтеризóється дóже сêладною сóмішшю.
Для êоротêоãо позначення 27 видів природних вод засто-
совóються символи. Клас позначається символом, що ви-
ведений із назви відповідноãо аніона (С, S, Cl), а ãрóпа —
своїм хімічним символом, яêий проставляється ó виãляді
степені до символó êласó. Належність до типó означає
римсьêа цифра в індеêсі до символó êласó. Отже, символи
пишóться таêим чином: СІІСа (ãідроêарбонатний êлас, ãрó-
па êальцію, тип ІІ). Крім тоãо, для êільêісної хараêтерис-
тиêи додається мінералізація води (внизó з точністю до
0,1‰) та заãальної жорстêості в перерахóнêó на молярнó
êонцентрацію речовини еêвівалентів (зверхó з точністю до
цілих мілімолей в 1 дм3); напр., СІІ0,4Са5 означає, що вода
ãідроêарбонатноãо êласó, ãрóпи êальцію, типó ІІ з мінера-
лізацією 0,4 ã/дм3 та жорстêістю 5 ммоль/дм3. В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА В.А.АЛЕКСАНДРОВИМ,
-ії, -…, ж. * р. êлассифиêация вод по В.А.Алеêсандровó; а.
V.A.Alexandrov’s classification of water, н. V.A.Alexandrow-Was-
serklassifikation f  — розподіл природних вод на п’ять êла-
сів ó перерахóнêó на êільêість речовини еêвівалента ані-
она, вміст яêоãо перевищóє 12,5% (яêщо вважати сóмó
êільêості речовини еêвівалентів аніонів за 50%), êожен із
яêих поділяється за переважаючими êатіонами. Першими
чотирма êласами є ãідроêарбонатний, сóльфатний, хло-

ридний та нітратний. П’ятий êлас змішаний і вêлючає
природні води, що містять одночасно різні аніони в êон-
центраціях більше 12,5%. Крім цих êласів, що поділяют-
ься за йонним сêладом, передбачається одночасний поділ
природних вод за їх особливими властивостями: А — води
з аêтивними йонами: а) залізисті (Fe>10 мã/дм3); б) арсе-
нисті (Аs>1 мã/дм3); в) йодо-бромисті (Вr>25 мã/дм3, J>10
мã/дм3); ã) êременисті (Н2SiO3>50 мã/дм3); д) з іншими аê-
тивними йонами (F, B, Li, Co та інші); Б — ãазові води: а)
вóãлеêислі (СО2>0,75 ã/дм3); б) сірêоводневі (Н2S>10 мã/
дм3); в) радонові (Rn>13,4⋅103 Бê/м3); ã) інші ãазові води
(азотні, метанові та інші); В — термальні води: а) теплі
(температóра 20-37 °С); б) ãарячі (температóра більше
37°С). Слóжить для хараêтеристиêи ліêóвальних мінерал-
ьних вод. В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА В.В.ІВАНОВИМ ТА
Г.А.НЕВРАЄВИМ,  -ії, -…, ж. * р. êлассифиêация вод по
В.В.Ивановó и Г.А.Невраевó; а. V.V.Ivanov's and
G.A.Nevrayev’s classification of water, н. Wasserklassifikation f
nach V.V.Iwanow und G.A.Newrajew  — розподіл мінеральних
вод на 97 типів підземних вод, яêі розрізняються за сольо-
вим та ãазовим сêладом, мінералізацією, фізичними влас-
тивостями, наявністю специфічних êомпонентів. Автори
êласифіêації пропонóють виділити 8 основних бальнеоло-
ãічних ãрóп мінеральних вод: 1) без специфічних êомпо-
нентів і властивостей — переважно хлоридні та сóльфатні
мінеральні води з мінералізацією від 2 до 150 ã/дм3 та ãазо-
вим сêладом, що охоплює азот та метан. Хараêтерні ти-
пи: мосêовсьêий (Останêіно), іжевсьêий, баталінсьêий,
старорóсьêий, ташêентсьêий тощо; 2) вóãлеêислі мін-
еральні води, що містять висоêі êонцентрації діоêсидó вóã-
лецю (понад 500-1400 мã/дм3) і належать до ãідроêарбона-
тноãо êласó (за êласифіêацією О.А.Алеêіна) з мінералі-
зацією від частоê ãрама до 90 ã і більше в 1 дм3. Хараêтерні
типи: боржомі, нарзан; 3) сóльфатні сірêоводневі, що
містять сірêоводню не менше 10-11 ã/дм3. Є велиêа різн-
оманітність хімічноãо сêладó, мінералізації та êонцентрації
сірêоводню — серед них зóстрічаються ãідроêарбонатні,
сóльфідні, хлоридні води. Мінералізація сóльфідних вод
може сяãати ãранично висоêих значень (до 535 ã/дм3). Ха-
раêтерні типи: мацестинсьêий, ірêóтсьêий тощо; 4) зал-
ізисті, арсенисті мінеральні води та води з велиêим вмістом
марãанцю, алюмінію, міді, цинêó та інших металів. Для
віднесення мінеральних вод до залізистих êонцентрація за-
ліза повинна бóти 20 мã/дм3 і більше, до арсенистих —
êонцентрація арсенó 0,7 мã/дм3 та більше. Рóдні та шахтові
води часто належать до êислих залізистих сóльфатних вод,
яêі містять деêільêа ãрамів заліза в 1 дм3 і мають висоêó
мінералізацію води — до 80 ã/дм3. Одним з представниêів
арсенистих вод є вода “Полюстрово” (С.-Петербóрã); 5)
бромисті та йодисті мінеральні води з висоêим вмістом бро-
мó (не нижче 25 мã/дм3) і йодó (не нижче 5 мã/дм3). Йо-
до-бромисті води зóстрічаються в Уêраїні, на Північномó
Кавêазі, в Сибірó та Середній Азії; 6) мінералізовані води
з висоêим вмістом орãанічних речовин. Типовим представ-
ниêом цієї ãрóпи мінеральних вод є “Нафтóся” (Карпати);
7) радонові мінеральні води, що містять більше 185 Бê/дм3

радонó. До них належать мінеральні води Цхалтóбо та
П’ятиãорсьêа; 8) êременисті терми — ãарячі води з
температóрою вище 35 °С, що містять не менше 50 мã/дм3

êремнієвої êислоти. Мінералізація таêих вод помірно ви-
соêа (до 10-15 ã/дм3). Ці води поширені на Півн. Кавêазі,
Тянь-Шані, Камчатці. В.С.Бойêо.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА В.Т.МАЛИШЕКОМ,  -ії, -…,
ж. * р. êлассифиêация вод по В.Т.Малышеêó; а. V.T.Maly-
shek’s classification of water, н. V.T.Malyschek–Wasser-Klassifi-
kation f  — розподіл природних вод за їх поверхневою
аêтивністю на ãрóпи: а) н е а ê т и в н і  — всі жорстêі води
(річêові, підрóслові, жорстêі пластові, морсьêі), яêі не
здатні при êонтаêті з нафтами нейтралізóвати їх поверх-
невó аêтивність; б) м а л о а ê т и в н і  — пластові води на-
фтових родовищ та інші поверхневі води перехідноãо типó
від жорстêих до лóжних, яêі хараêтеризóються незначним
вмістом солей êальцію і маãнію, здатних обмилювати час-
тинó орãанічних êислот; в) а ê т и в н і  — лóжні пластові
води, в т.ч. води нафтових родовищ, що містять поряд з
лóжними солями натрію і êалію, таêож натрієві солі ор-
ãанічних êислот; аêтивність лóжних вод залежить яê від
êонцентрації лóжних солей і êільêості мил орãанічних
êислот, таê і від хараêтеристиêи йонів, яêі зóмовлюють
лóжність води (êільêості йонів HCO3-, CO32-, OH- , RCOO-

та ін.); ã)  в и с о ê о а ê т и в н і — êонцентровані лóжні
розсоли, отримані в резóльтаті випаровóвання лóжних
пластових вод ó спеціальних басейнах або природних озе-
рах; ó резóльтаті випаровóвання має місце перехід йонів
HCO3- в йони CO32-, що зóмовлює швидше омилювання
орãанічних êислот нафти, та збільшення êонцентрації со-
лей орãанічних êислот. В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА МІНЕРАЛІЗАЦІЄЮ (ЗА СУ-
МОЮ ЙОНІВ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ У ВОДІ ХІМІЧНИМ
АНАЛІЗОМ),  -ії, -…, ж. * р. êлассифиêация природных вод
по минерализации (по сóмме ионов, óстановленных в воде хи-
мичесêим анализом); а. classification of natural water by miner-
alization (quantity of ions, determined in water by a chemical
analysis); н. Wasserklassifikation f nach der Mineralisation f (Io-
nengehalt, bestimmt im Wasser n mittels chemischer Analyse f) 
— розподіл природних вод за мінералізацією. О.А.Алеêін за-
пропонóвав таêий поділ природних вод за мінералізацією:
1) п р і с н і — до 1‰; 2) с о л о н ó в а т і — 1-25‰; 3) з  м о
р с ь ê о ю  солоністю — 25-50‰; та  р о з с о л и  — вище
50‰. Існóють ãрадації мінералізації води й ó вóжчих межах,
стосовно до певних водних об’єêтів або районів. Таêа êла-
сифіêація дає змоãó провести розподіл природних вод ó за-
ãальних рисах, не враховóючи особливостей відносноãо
йонноãо сêладó. Однаê óрахóвання мінералізації води не-
обхідне, томó ця êласифіêація повинна доповнювати êла-
сифіêації, що основані на інших принципах. В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ,  -ії,
-…, ж. * р. êлассифиêация вод по химичесêомó составó; а.
classification of natural water by the chemical composition, н.
Wasserklassifikation f nach der chemischen Zusammensetzung f 
— розподіл природних вод за хімічним сêладом на êласи
за певною заãальною ознаêою, що сêладає системó. Осно-
вою для систематизації в існóючих êласифіêаціях є різні
ознаêи: мінералізація, êонцентрація переважаючоãо êом-
понента або ãрóп їх, співвідношення між êонцентраціями
різних йонів, наявність підвищених êонцентрацій
бóдь-яêих специфічних êомпонентів — ãазовоãо (СО2,
Н2S, СН4 тощо) або мінеральноãо (F, Ra та інші) сêладó.
Відомі спроби êласифіêóвати природні води ó відпо-
відності із заãальними óмовами, в яêих формóється їх хім-
ічний сêлад, а таêож за ãідрохімічним режимом водних
об’єêтів. Іноді застосовóють і êласифіêації, що основані на
óтворенні ãіпотетичних солей. До найвідоміших належать
êласифіêації Пальмера, С.А.Шóêарєва, І.Толстихіна,
В.А.Сóліна, О.А.Алеêіна. Для мінеральних вод раніше за-

стосовóвали êласифіêацію за В.А.Алеêсандровим, сьо-
ãодні — за В.В.Івановим та І.А.Невраєвим; для розсолів
виêористовóється êласифіêація за М.Г.Валяшêом. Для по-
верхневих вод найчастіше  застосовóється êласифіêація за
О.А. Алеêіним. В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ  -ії, -…, ж. * р. êлассифиêация
óãлей, а. coals classification, н. Kohlenklassifikation f  — здій-
снюється за ãенетичними і технолоãічними параметрами,
êрóпністю, збаãачóваністю, петроãрафічним сêладом то-
що. Розрізняють ãенетичні, хіміêо-технолоãічні, про-
мислові та змішані К.в.
Промислова К.в. передбачає розподіл вóãілля на різні

марêи та ãрóпи в залежності від їх фізиêо-хімічних власти-
востей і можливості виêористання для технолоãічної або
енерãетичної мети. Основними êласифіêаційними пара-
метрами прийнято: вихід летêих речовин на беззольнó ма-
сó Vdaf, %; товщинó пластичноãо шарó Y (мм); заãальнó во-
лоãість Wrt, %. Крім тоãо, до êласифіêаційних параметрів
відносять об’ємний вихід летêих речовин на беззольнó ма-
сó Vrоб (м3/êã); питомó теплотó зãорання Qsdaf (êДж/êã);
індеêс Роãа (RI), вихід первинної смоли Тskdaf. Промислова
К.в. Уêраїни реãламентóється державним стандартом ДС-
ТУ 3472-96 (Див. вóãілля êам’яне).
К.в. за êрóпністю передбачає розділення вóãілля на êла-

си êрóпності: плитний (антрацит) П — 100-300 мм; êрóп-
ний К — 50-100 мм; ãоріх О — 25-50 мм; дрібний М —
13-25 мм; насіння С — 6-13 мм; штиб Ш — менше 6 мм;
рядове вóãілля — 0-200 мм для підземних та 0-300 мм. для
відêритих робіт.
К.в. за їх збаãачóваністю реãламентóється ГОСТ

10100-84. Поêазниê збаãачóваності Т являє собою відн-
ошення сóмарноãо виходó проміжних фраêцій (1400-1800
êã/м3 для вóãілля êам’яноãо і 1800-2000 êã/м3 для антра-
цитів) до виходó безпородної маси: 

Т = 100 γпр / (100 — γп), 
де γпр — вміст проміжних фраêцій ó %; γп — вміст пород-
них фраêцій (ãóстиною понад 1800 êã/м3 для вóãілля
êам’яноãо і понад 2000 êã/м3 — для антрацитів). 
В залежності від значення Т вóãілля êам’яне  та антра-

цити відносять до настóпних êатеãорій збаãачення:

Запропонована велиêа êільêість ãрафічних та аналіти-
чних методів оцінêи збаãачóваності вóãілля. Всі ãрафічні
методи оцінêи збаãачóваності базóються на виêористанні
збаãачóваності êривих, яêі бóдóються за резóльтатами
фраêційноãо аналізó. Існóє ряд способів оцінêи збаãачóва-
ності вóãілля за êривими збаãачóваності. 
Б.Берд запропонóвав хараêтеризóвати збаãачóваність

вóãілля вмістом матеріалó в певних ãраницях вище і нижче
заданої ãóстини розділення. Границі відхилення від ãóсти-
ни розділення прийняті рівними ±100 êã/м3, при цьомó
(без вільної породи). Крива Берда бóдóється ãрафічним або
аналітичним шляхом за резóльтатами фраêційноãо аналізó. 
Францóзьêі дослідниêи запропонóвали виêористовóва-

ти яê поêазниê збаãачóваності танãенс êóта нахилó α êри-
вої ãóстин при відповідномó вмісті сóміжних фраêцій (ãóс-

Т, % Катеãорія збаãа-
чóваності

Стóпінь збаãачóваності

До 4 (5) вêлючно 1 Леãêа

4 (5)-10 2 Середня

10-15(17) 3 Важêа

Понад 15(17) 4 Дóже важêа
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тиною ±100 êã/м3 від ãóстини розділення). Напр., при
вмісті сóміжних фраêцій 3 % tg α = 0,25, що відповідає хо-
рошій збаãачóваності, а при вмісті цих фраêцій 6 % tg α =
0,5 — збаãачóваність важêа. 
Г.І.Прейãерзон запропонóвав поêазниê, аналоãічний

поêазниêó Б.Берда. Хараêтеристиêа збаãачóваності зале-
жить від виходó матеріалó зольністю в межах ± 5 % від
зольності шарó на демарêаційній лінії. Вихід матеріалó
визначається за êривою λ(γ).
За Т.Г.Фоменêом збаãачóваність визначається êоефіці-

єнтом збаãачóваності К, яêий дорівнює відношенню ве-
личини проãинó f êривої λ(γ) до маêсимально можливоãо
її значення F: К = f / F (див. рис.). За С.І.Панченêом êате-
ãорія збаãачóваності вóãілля визначається відношенням
теоретичноãо виходó êонцентратó ãóстиною менше 1400
êã/м3 до йоãо зольності. Існóють й інші методи оцінêи зба-
ãачóваності вóãілля: за Ф.Маєром, В.Топорêовим, Л.Ули-
цьêим та ін. 
Інститóт УêрНДІвóãлезбаãачення запропонóвав фор-

мóлó для визначення індеêсó збаãачóваності Тз:

або 

де  i - відповідно зольність та вихід леãêих фраê-

цій, %;  — параметр, що залежить від мети виêо-

ристання вóãілля, %; -  параметр, що хараêтери-
зóє стóпінь вêрапленості та дисперсності мінеральних
домішоê ó вóãіллі. 
Значення параметрів a i b для вóãілля різних басейнів

таêі:

В залежності від значення поêазниêа збаãачóваності То
наведена êласифіêація донецьêоãо вóãілля, яêа пов’язана з
технолоãічним напрямêом виêористання збаãаченоãо вóã-
ілля:

Міжнародна К.в. бóла прийнята ó 1954 р. Комітетом по
вóãіллю Європейсьêої еêономічної êомісії ООН. Зãідно з
цією êласифіêацією вóãілля з вищою теплотою зãоряння
волоãої беззольної маси до 23826 êДж/êã належать до бó-
роãо, а вóãілля з більшою теплотою зãоряння — до
êам’яноãо і антрацитів. К.в. охоплювала вóãілля êам’яне
та антрацити і виêонóвалася по: виходó летêих речовин на
сóхó беззольнó масó Vdaf, теплоті зãоряння Qsdaf, спіêливості
та êоêсівності вóãілля. У 1988 р. ця êласифіêація бóла
відмінена. Європейсьêа еêономічна êомісія ООН затвер-
дила новó системó міжнародної êодифіêації вóãілля серед-
ньоãо та висоêоãо ранãів, тобто êам’яноãо вóãілля та ант-
рацитів. За цією êласифіêацією до бóроãо відносять вóãілля
з вищою теплотою зãоряння волоãої беззольної маси до
24000 êДж/êã. Набір основних ознаê, яêими повинно ха-
раêтеризóватися вóãілля, наведені в таблиці:

Система êодóвання значень поêазниêів, що хараêтеризó-
ють вóãілля, наведена ó додатêó. Крім зазначених поêаз-
ниêів, система êодифіêації передбачає можливість виêо-
ристання для хараêтеристиêи вóãілля і додатêових поêаз-
ниêів ó відповідності з домовленістю постачальниêа і по-
êóпця. В резóльтаті вивчення вóãілля сêладається сертиф-
іêат, яêий хараêтеризóє йоãо метаморфізм, мацеральний
сêлад та технолоãічні властивості. 

Басейн a b

Донецьêий:
êам’яне вóãілля
антрацит

Львівсьêо-Волинсьêий

0,055
0,040
0,016

0,0011
0,0016
0,0002

Рис. Оцінêа збаãачóваності вóãілля за êривими збаãачóва-
ності: λ(γ) — êрива зольностей елементарних шарів, ρ(γ) — 
êрива ãóстини; β(γ) — êрива середніх зольностей êонцент-

ратó; θ(γ) — êрива середніх зольностей відходів.
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Катеãорія 
збаãачóва-
ності

Значення 
індеêсó ТЗ

Отримóвані êонцентрати

І 0<ТЗ≤1 Чисті та надчисті

ІІ 1<ТЗ≤2 Для виробництва металóрãійноãо êоêсó

ІІІ 2<ТЗ≤3 Те ж саме, при зменшеномó виході

IV 2<ТЗ≤4 Для виêористання в енерãетичних 
цілях

V ТЗ>4 Продóêти збаãачення, яêі можна виêо-
ристовóвати в енерãетичних цілях та 
для êомóнально-побóтових потреб

№ Поêазниêи Інде-
êси

Номер 
цифр ó 

êоді вóãі-
лля

Міжнародні 
стандарти для 
визначення по-

êазниêів

1. Середній поêазниê 
відбиття вітринітó

Ro 1, 2 7404-1984

2. Хараêтеристиêа реф-
леêтоãрами

- 3 7404-1984

3. Мацеральний сêлад:
-вміст інертинітó
-вміст ліптинітó

І
L

4
5

7404-1984
7404-1984

4. Індеêс вільноãо спó-
чóвання

SI 6 500-1984; 
562-1984

5. Вихід летêих речовин 
на сóхе беззольне па-

ливо
Vdaf 7, 8 1170-1977

6. Зольність на сóхó ма-
сó

Аd 9, 10 1171-1984

7. Вміст сірêи на сóхó 
масó

Std 11, 12 334-1975

8. Вища теплота зãо-
ряння на сóхó беззоль-

нó масó

Qбdaf 13, 14 1923-1976
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Код вóãілля: 06023142141434. Яêщо для хараêтеристиêи
вóãілля виêористовóються додатêові поêазниêи, то вони
таêож вêлючаються ó сертифіêат, але не êодóються.
Яêщо дані за яêим-небóдь параметром не визначаються
або відсóтні, то в êоді ставиться знаê “х”, в томó випадêó,
êоли êод мав сêладатися з однієї цифри, або “хх”, яêщо з
двох цифр. 
У додатêó подається êодифіêаційна таблиця та сертиф-

іêати вóãілля різних мароê з шахт Львівсьêо-Волинсьêоãо
та Донецьêоãо басейнів (за С.Д.Пожидаєвим).
К.в.  за ãенетичними і технолоãічними параметрами —

єдина система êодóвання вóãілля бóроãо, êам’яноãо і антра-
цитів, що дає êомплеêснó оцінêó їх ãенетичних та техно-
лоãічних хараêтеристиê. Бóла створена рядом НДІ Уêраї-
ни і Росії ó 90-х роêах ХХ ст. Параметри êласифіêації: ã е н
е т и ч н і  — середній поêазниê відбивної здатності вітри-
нітó і сóма фюзенізованих êомпонентів, яêі відображають
молеêóлярнó стрóêтóрó, сêлад і природні особливості вóã-
ілля; т е х н о л о ã і ч н і — а) для вóãілля бóроãо: маêсималь-
на волоãоємність на беззольне паливо і вихід смоли напі-
вêоêсóвання на сóхе беззольне паливо; б) для вóãілля
êам’яноãо: вихід летêих речовин на беззольнó масó, товщи-
на пластичноãо шарó і поêазниê Роãа; в) для антрацитів:
об’ємний вихід летêих речовин на беззольнó масó і анізо-
тропія відбивної здатності вітринітó. Ця êласифіêація не
набóла широêоãо виêористання в Уêраїні.
Крім описаних, існóє петроãенетична êласифіêація вóã-

ілля виêопноãо, хіміêо-технолоãічні хараêтеристиêи, зм-
ішані êласифіêації тощо. В.С.Білецьêий, В.І.Саранчóê.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ НАФТ,  -ії, …, ж. * р.
êлассифиêация óãлеводородов нефтей; а. oil hydrocarbons
classification; н. Klassifikation f von Erdölkohlenwasserstoffen m
pl  — розподіл вóãлеводнів нафт на дві ãрóпи: перетворені
вóãлеводні, реліêтові вóãлеводні. До реліêтових вóãлеводнів
належать нормальні і ізопреноїдні алêани, циêлічні ізопр-
еноїди — стерани, тритерпани та ін. У свою черãó, реліêтові
вóãлеводні нафт можна поділити на вóãлеводні ізопреноїдн-

оãо та неізопреноїдноãо типó. Грóпа ізопреноїдних реліêт-
ових вóãлеводнів ó нафтах сêладається із значно більшоãо
числа різних сполóê, ніж ãрóпа неізопреноїдних вóãлевод-
нів. Реліêтові вóãлеводні неізопреноїдноãо типó представ-
лені в осн. аліфатичними сполóêами, а ізопреноїдноãо типó
— аліфатичними вóãлеводнями з числом циêлів ó молеêóлі
від одноãо до п’яти. Найважливішою властивістю реліêт-
ових вóãлеводнів нафти є їх ãомолоãічність. Виділяють ãо-
молоãічні ряди 2-метилалêанів, 3-метилалêанів, 4-метилал-
êанів, 1-метил-2-алêілциêлоãеêсанів, 1-метил- 3-алêілци-
êлоãеêсанів тощо. В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ії, -…, ж. * р.
êлассифиêация ãорных пород, а. classification of rock, н.
Gesteinsklassifikation f  — здійснюється за ãенезисом, сêла-
дом, бóдовою та властивостями ã.п. В ãенетичній êласифіê-
ації породи поділяють за походженням, в інженерно-ãео-
лоãічних і петроãрафічних êласифіêаціях — за мінеральним
сêладом і стрóêтóрно-теêстóрним особливостями. 
У ãірничій праêтиці виêористовóють оêремі К., яêі по-

бóдовані на розділенні порід за яêим-небóдь одним фізи-
чним параметром. Напр., К.ã.п. за пористістю, ãóстиною,
модóлем прóжності, міцністю, тривêістю, бóримістю, виб-
óховістю та ін. К.ã.п. за базовими фізичними властивостя-
ми дає можливість систематизованоãо їх вивчення і спри-
яє проãнозóванню властивостей. 
Основними ознаêами, яêі визначають властивості ã.п.,

є їх мінер. сêлад і бóдова. За стóпенем зв’язêó мінер. зерен
і частиноê óсі породи поділяють на тверді, зв’язні і розділ-
ьно-зернисті (пóхêі). Сêельні породи (тверді) поділяють на
пористі і праêтично непористі, зв’язні і роздільно-зер-
нисті. 
Гірсьêі породи яê механічне поєднання мінералів êласи-

фіêóють на статистичні та матричні системи. Для перших
хараêтерний однорідний розподіл мінералів, основний
êарêас дрóãих сêладають вêраплені мінеральні вêлючен-
ня. Статистичні системи оцінюють за розмірами і неод-
норідностями в розмірах зерен і пор. У матричних виділ-
яють ізотропні і анізотропні породи. В ізотропних породах
вêлючення і порожнини мають êóлястó формó, в анізо-
тропних — витяãнóтó лінійнó або площиннó. Відповідно
анізотропні породи поділяють на шарóваті та прожилêові.

Розподіл порід  за основними ознаêами бóдови (табл. 1)
і провідними мінералами (табл. 2) сêладають основнó схе-
мó К.ã.п., за яêою заãальний êод породи сêладається з êодó
провідноãо (основноãо) мінералó, êодів одноãо або двох
додатêових мінералів і в êінці — êод бóдови породи. За
цією схемою êод ґранітó: 02-01-1.1; арêозовоãо пісêó:
02-01-3.1; êам’яноãо вóãілля: 17-13-2.2; вóãлистоãо сланцю:

Приêлад сертифіêатó вóãілля пласта С5 Донецьêоãо басейнó.

№ Поêазниêи Інде-
êси

Одиниці 
вимірюва-

ння

Значення 
поêазниêів

Код

1 2 3 4 5 6

1. Середній поêазниê 
відбиття вітринітó

Ro % 0,65 06

2. Хараêтеристиêа 
рефлеêтоãрами:

середнє відхилення 
 êільêість розривів

S
- шт.

0,07
-

0

3. Мацеральний 
сêлад:

- вміст інертинітó
- вміст ліптинітó

І
L

%
%

24
12

2
3

4. Індеêс вільноãо 
спóчóвання

SI Умовні 
одиниці

1 1

5. Вихід летêих речо-
вин на сóхе бе-
ззольне паливо

Vdaf % 43,3 42

6. Зольність на сóхó 
масó

Аd % 14,4 14

7. Вміст сірêи на сóхó 
масó

Std % 1,46 14

8. Вища теплота зãо-
ряння на сóхó без-
зольнó масó

Qбdaf МДж/êã 34,1 34

Таблиця 1. — Коди êласифіêації порід за ознаêами бóдови

Сêельні породи Зв’язні і пóхêі

Непористі (1) Пористі (2) Пористі (3)

Ста-
тис-
тичні і 
мат-
ричні

Матричні 

Ста-
тис-
тичні і 
мат-
ричні

Матричні 

Ста-
тис-
тичні і 
мат-
ричні

Матричні 

Ізо-
тропні

Анізотропні Ізо-
тропні

 Анізо-
тропні

Ізо-
тропні

Анізотропні

Ша-
рóваті

Про-
жил-
êові

Ша
рó-
ваті

Про-
жил-
êові

Ша-
рóваті

Про-
жил-
êові

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3
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13-17-2.2; піроêсенітó: 04-03-1.1; ãабро: 02-04-2.1; ґнейсó:
02-01-14-1.2; мармóрó: 09-2.1; антрацитó: 17-2.1. 

На властивість оêремої породи найбільш сóттєво впливає
один провідний мінерал, яêий переважає êільêісно або
сêладає матрицю породи, і мінерал, яêий має різêо відмінні
властивості. Провідні мінерали, яêі частіше за все визна-
чають властивості порід, наведені ó таблиці 2.
Гірсьêі породи систематизóють таêож за придатністю

для біолоãічної реêóльтивації з óрахóванням властивостей
ґрóнтів. ГОСТ 17.5.1.01-83, п. 23.
КЛАСИФІКАЦІЯ ДИЗ’ЮНКТИВІВ (РОЗРИВНИХ
ТЕКТОНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ),  -ії, -…, ж. * р. êлассифи-
êация дизъюнêтивов (разрывных теêтоничесêих нарóше-
ний), а. classification of disjunctive breaks, classification of dis-
turbances, classification of fractures; н. Klassifikation f der Dis-
junktivbruche m pl, Disjunktivstörungenklassifikation f  — ãрó-
пóвання розривних теêтонічних порóшень за їх
óтворенням, відносним переміщенням порід, ãеометрич-
ною схемою тощо. Відомі ãенетичні, ãеометричні, змішані
і ін. êласифіêації. Деяêі з них названо за прізвищами їх
авторів, напр., ãеометричні êласифіêації П.К.Соболевсь-
êоãо, В.І.Баóмана, І.М.Ушаêова. Найбільш зрóчною і
повною є ãеометрична êласифіêація П.К.Соболевсьêоãо.
В ній тип порóшення визначається в залежності від êóта
β, відрахованоãо за напрямом, протилежним напрямові
ãодинниêової стрілêи, від лінії падіння змішóвача до на-
прямó переміщення порід висячоãо боêó (óмовно вва-
жається, що породи лежачоãо боêó нерóхомі). Розрізн-
яють чотири основних типи порóшень (сêид, підêид, зсóв,
перезсóв) та чотири проміжних (сêидо-зсóв, сêидо-перезсóв,
підêидо-зсóв, підêидо-перезсóв). При полоãомó падінні
зміщóвача вживають спрощенó êласифіêацію, для яêої всі
порóшення в біê падіння зміщóвача називають сêидами, а
в біê підняття — насóвами. Див. таêож диз’юнêтивні дисло-
êації. В.В.Мирний.
КЛАСИФІКАЦІЯ ДИЗ’ЮНКТИВІВ ГЕОМЕТРИЧНА —
ãрóпóвання диз’юнêтивів за основними ãеометричними
ознаêами. У залежності від числа виêористовóваних ознаê
і стóпеня деталізації ãрóп ó різний час запропоновано ряд
ãеометричних êласифіêацій диз’юнêтивів П.І. Леон-
товсьêим, В.І.Баóманом, П.К.Соболевсьêим та ін.
Хараêтерна при цьомó тенденція до зменшення числа
ознаê і ãрóп, яêі виділяються. Зберіãаючи прийняті ó всіх
êласифіêаціях основні ознаêи, — веêтор відносноãо
переміщення блоêів ó площині зміщóвача і êóт
диз’юнêтива, для вирішення задач при розробці
порóшених діляноê доцільно обмежитися виділенням
двох типових диз’юнêтивів за першою ознаêою — підêидів

і сêидів (поширеними стали терміни відповідно насóв і
сêид) і двох видів ó цих типах, за дрóãою ознаêою —
ãостро- і тóпоêóтних диз’юнêтивів.
КЛАСИФІКАЦІЯ МІНЕРАЛІВ,  -ії, -…, ж. * р. êлассифи-
êация минералов, а. classification of minerals, н. Klassifikation f
der Minerale n pl  — розподіл мінералів на систематичні
одиниці на основі їх спільних ознаê (зовнішніх, ãеолоãі-
чних, хімічних, êристалоãрафічних, ãеохімічних і êриста-
лохімічних). В залежності від тоãо, яêим ознаêам надаєть-
ся переваãа, êласифіêації мінералів поділяються на
хімічні, ãеохімічні, ãеолоãічні, êристалоãрафічні, êриста-
лохімічні і за зовнішніми ознаêами. Найбільш сóчасною є
êласифіêація êристалохімічна, в основó яêої поêладено
взаємозв’язоê між хімічним сêладом і бóдовою мінералів, а
таêож їх властивостями і морфолоãічними особливостя-
ми. За цими ознаêами всі мінерали поділяють на типи,
êласи, підêласи, відділи і ãрóпи. Див. мінерал.
КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ,  -ії, -…, ж. * р. êлассифиêация
нефтей; а. petroleum (oil) classification; н. Erdölklassifikation f 
— ó світі існóють різні хімічні, ãенетичні, промислові та
товарні êласифіêації нафт, яêі знайшли своє відображе-
ння ó відповідних нормативних доêóментах. В основó тех-
нолоãічної êласифіêації нафт поêладено вміст сірêи в на-
фтах і світлих нафтопродóêтах, вихід фраêцій, що виêи-
пають при температóрах до 350 °С, потенційний вміст та
індеêс в’язêості базових масел і вміст парафінó. За вмістом
заãальної сірêи нафти поділяють на три êласи: І — малосі-
рчисті (до 0,5%); ІІ — сірчисті (0,51- 2,0 %); ІІІ — висо-
êосірчисті (понад 2,0 %).  В залежності від виходó фраêцій,
що виêипають при температóрах до 350 °С, нафти поділ-
яються на три типи: Т1 — не менше 45%; Т2 — (30-44,9%);
Т3 — менше 30%. За сóмарним вмістом дистилятних і за-
лишêових масел — на чотири ãрóпи: М1 — не менше 25% ó
перерахóнêó на нафтó; М2 — (15-25%) в перерахóнêó на
нафтó і не менше 45 % ó перерахóнêó на мазóт; М3 —
відповідно 15-25% і 30-45%; М4 — менше 15% ó перера-
хóнêó на нафтó. За величиною індеêсó в’язêості масел є 2
підãрóпи нафт: І1 (>85) та І2 (40-85), а за вмістом парафінó
— три види: П1 — не більше 1,5%; П2 — (1,51-6,0%); П3 —
понад 6%. За вмістом смол і асфальтенів нафтó поділяють
на малосмолистó (до 10%), смолистó (10-20%) і висоêос-
молистó (понад 20%). Залежно від ãóстини при 20 оС на-
фти поділяють на три ãрóпи: 1 — леãêі (до 850 êã/м3); 2 —
середні (850-890 êã/м3); 3 — важêі (понад 890 êã/м3).  Див.
таêож êласифіêація нафт за вмістом сірêи, парафінó і смол,
êласифіêація нафт за В.Т.Малишеêом, êласифіêація нафт
за хімічним сêладом. В.С.Бойêо. 
КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ ЗА ВМІСТОМ СІРКИ, ПА-
РАФІНУ І СМОЛ,  -ії, -..., ж. * р. êлассифиêация нефтей
по содержанию серы, парафина и смол; а. oil classification by
the content of sulphur, paraffin and resins, н. Erdölklassifikation f
nach dem Schwefel-, Paraffin-, Harzgehalt m  — нафти за êіль-
êістю сірêи розподіляють на три êласи: малосірчисті
(вміст сірêи не більше 0,5%), сірчисті (0,51-2,0%) і висо-
êосірчисті (вміст сірêи понад 2%); за вмістом смоли на пі-
дêласи: малосмолисті (вміст смол нижче 18%), смолисті
(від 18 до 35%) і висоêосмолисті (вище 35%); за вмістом
парафінó на малопарафінисті (вміст парафінó менше 1,5%
по масі), парафінисті (від 1,5 до 6,0%) і висоêопараф-
інисті (понад 6% парафінó). Див. êласифіêація нафт тех-
нолоãічна. В.С.Бойêо. 
КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ ЗА ХІМІЧНИМ СКЛАДОМ,
-ії, …, ж. * р. êлассифиêация нефтей по химичесêомó соста-

Таблиця 2. — Коди êласифіêації порід за провідними мінералами

Код Мінерал Код Мінерал

01 Кварц 11 Ґіпс

02 Польові шпати 12 Галоїди

03 Олівін 13 Глинисті

04 Піроêсени 14 Слюди

05 Доломіт 15 Сірêа

06 Роãова обманêа 16 Хлорит, Тальê

07 Апатит 17 Вóãлецеві

08 Серпентин 18 Маãнетит

09 Кальцит 19 Інші залізорóдні мінерали

10 Нефелін 20 Інші рóдні мінерали
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вó; а. classification of oils by the chemical composition, н. Erdölk-
lassifikation f nach der chemischen Zusammensetzung f  — роз-
поділ нафт на основі переважання вмістó в нафті
бóдь-яêоãо одноãо чи деêільêох êласів вóãлеводнів. Розрі-
зняють нафти: парафінові, парафіно-нафтенові, нафте-
нові, парафіно-нафтено-ароматичні, нафтено-арома-
тичні, ароматичні.
У парафінових нафтах óсі фраêції містять значнó

êільêість алêанів: бензинових — не менше 50 %, масляних
— 20 % і більше. У парафіно-нафтенових нафтах поряд з
алêанами ó проміжних êільêостях є циêлоалêани, вміст
аренів невелиêий. Яê і в чисто парафінових, ó нафтах цієї
ãрóпи мало смол і асфальтенів. Для нафтенових нафт ха-
раêтерний висоêий (до 60% і більше) вміст циêлоалêанів
ó всіх фраêціях; алêанів ó цих нафтах мало, смоли і асфаль-
тени є таêож в обмеженій êільêості.
У парафіно-нафтено-ароматичних нафтах вóãлеводні

óсіх трьох êласів містяться приблизно в однаêових êільêо-
стях, твердих парафінів мало (не більше 1,5 %), а êільêість
смол і асфальтенів сяãає 10 %. Нафтено-ароматичні нафти
хараêтеризóються переважним вмістом циêлоалêанів і
аренів, особливо ó важêих фраêціях. Алêани є тільêи в леã-
êих фраêціях, причомó в невелиêій êільêості. Вміст твер-
доãо парафінó в нафті не перевищóє 0,3 %, а смол і асфаль-
тенів — 15 - 20 %. Ароматичні нафти хараêтеризóються
висоêою ãóстиною; ó всіх фраêціях цих нафт міститься
баãато аренів. В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ ЗА В.Т.МАЛИШЕКОМ,  -ії,
-…, ж. * р. êлассифиêация нефтей по В.Т.Малышеêó; а.
V.T.Malyshek’s  petroleum (oil) classification; н. V.T.Malyschek–
Erdölklassifikation f  — розподіл нафт за поверхнево-аêтив-
ними властивостями, точніше за вмістом орãанічних êис-
лот, на ãрóпи нафт: а) неаê тивних  — вміст орãанічних
êислот від 0,01 до 0,06%; поверхневий натяã для цих нафт
на ãраниці з синтетичною лóжною, пластовою лóжною во-
дою та з морсьêою водою становить 25-35 дн/см; б) ма -
лоаê тивних  — вміст 0,1-0,25% орãанічних êислот та

інших сполóê, яêі здатні обмилюватися лóãом, але мають
малó поверхневó аêтивність; їх поверхневий натяã на межі
з лóжною синтетичною і жорстêою морсьêою водою ста-
новить 14-25 дин/см і тільêи на межі з лóжними пластови-
ми водами, збаãаченими солями орãанічних êислот, може
знижóватися до 7-8 дин/см; в) аê тивних  — вміст від 0,3
до 1,0%; поверхневий натяã на ãраниці з синтетичною
лóжною водою становить 4-12 дин/см, на ãраниці з лóжни-
ми пластовими водами, що містять мила орãанічних êис-
лот, знижóється до 1-7 дин/см, а при наявності в лóжних

водах йонів OH- або  знижóється до 1 дин/см; ã) ви -
соêоаê тивних  — вміст орãанічних êислот 1-2,5%; по-
верхневий натяã на ãраниці з синтетичною лóжною водою
становить 3-6 дин/см, на межі з лóжними пластовими во-
дами, яêі збаãачені солями орãанічних êислот, знижóється
до величин менше 0,1 дин/см, але на ãраниці з жорстêою
морсьêою водою підвищóється до 12-25 дин/см.
КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ ТЕХНОЛОГІЧНА,  -ії, …, -ої, ж.
* р. êлассифиêация нефтей технолоãичесêая; а. technological
oil classification; н. technologische Erdölklassifikation f  — роз-
поділ нафт на êласи — за вмістом сірêи в нафті, бензині,
реаêтивномó і дизельномó пальномó; типи — за виходом
фраêцій до 350 °С; ãрóпи — за потенційним вмістом базо-
вих мастил; підãрóпи — за індеêсом в’язêості базових мас-
тил; твердих алêанів (парафінів) ó нафті (таблиця 1).
Малосірчиста нафта містить не більше 0,5% сірêи, при

цьомó бензинова та реаêтивно-паливна фраêції — не біл-
ьше 0,1%, дизельна — не більше 0,2%. Яêщо сполóêи, що
містять сірêó, зосереджені ó важêих залишêах, а дисти-
лятні палива фраêції містять сірêó в êільêостях, що не пе-
ревищóють норми, встановленої для 1 êласó, то нафтó
відносять до малосірчистої. Яêщо вміст сірêи в бóдь-яêо-
мó одномó чи деêільêох видах дистилятних палив переви-
щóє вêазані межі, то нафта не може вважатися малосі-
рчистою.
Сірчиста нафта містить від 0,51 до 2,0% сірêи, при цьо-

мó бензинова фраêція — не більше 0,10%, реаêтивно-па-

CO3
2-

Таблиця 1. — Технолоãічна êласифіêація нафт

Клас Вміст сірêи, %
Тип Вміст фраêцій до Грóпа

Потенційний вміст базових 
мастил, %

ó нафті ó бензині ó реаêтивномó 
пальномó 

(120-240 0С)

ó дизельномó 
пальномó 

(240-350 0С)

350 °С, % на нафтó на мазóт ви-
ще 350 0С 

1 ≤ 0,50 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,20 1 ≥ 55,0 1 > 25,0 > 45,0

2 15,0-24,9 < 45,0 

2 0,51-2,00 ≤ 0,10 ≤ 0,25 ≤ 1,00 2 45,0-54,9 3 15,0-24,9 30-44,9 

3 > 2,00 > 0,10 > 0,25 > 1,00 3 < 45,0 4 < 15,0 < 30,0

Таблиця 2. — Розподіл нафт на підãрóпи і види

Клас Підãрóпа Індеêс в’язêості 
базових мастил

Вид Вміст парафінів ó на-
фті, %

Депарафінізація

не потрібна потрібна

1 1 > 95 1 ≤ 1,50 Для одержання реаêтивноãо і 
дизельноãо пальноãо, дис-
тилятних базових мастил

–

2 90-95

2 3 85-89,9 2 1,51-6,00 Для одержання реаêтивноãо і 
дизельноãо літньоãо пальноãо

Для одержання дизельноãо зи-
мовоãо пальноãо і дисти-
лятних базових мастил

3 4 < 85 3 > 6,00 – Для одержання реаêтивноãо і 
дизельноãо пальноãо, дис-
тилятних базових мастил

Примітêа: подано масовий вміст êомпонентів.
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ливна — не більше 0,25%, дизельна — не більше 1,0%.
Яêщо один чи деêільêа видів дистилятних палив містять
сірêó в більшій êільêості, то нафта відноситься до висо-
êосірчистої.
Висоêосірчиста нафта містить понад 2% сірêи, вміст

сірêи ó бензиновомó дистиляті з цієї нафти сêладає понад
0,1%. Яêщо дистилятні палива з висоêосірчистої нафти
містять сірêó в менших êільêостях і за вмістом сірêи відпо-
відають вимоãам, що ставляться до палив з сірчистої на-
фти, то навіть за вмістó сірêи в нафті понад 2%, таêó на-
фтó належить віднести до сірчистої.
За виходом світлих фраêцій, що переãаняються до

350 °С, нафти ділять на три типи, а за сóмарним вмістом
дистилятних і залишêових базових мастил — на чотири
ãрóпи. В залежності від значини індеêсó в’язêості базових
мастил розрізняють чотири підãрóпи (таблиця 2). Яêщо ж
ó нафті міститься не більше 1,5% парафінó і з цієї нафти
можна без депарафінізації одержати реаêтивне пальне з
межами переãонêи 240-350 °С і температóрою застиãання
не вище - 45 °С, а таêож індóстріальні базові мастила, то
таêó нафтó відносять до малопарафінистих. Яêщо ж ó на-
фті міститься 1,5-6,0% парафінів і з неї можна без депа-
рафінізації одержати реаêтивне пальне та літнє дизельне
пальне з межами êипіння 240-350 °С і температóрою за-
стиãання не вище -10 °С, то нафтó відносять до парафіни-
стих. Для одержання дизельноãо зимовоãо пальноãо і ба-
зових дистилятних мастил з цих нафт потрібна депараф-
інізація. Нафти, в яêих міститься більше 6,0% парафінó,
називають висоêопарафінистими. З них і реаêтивне, і лі-
тнє дизельне пальне одержóють тільêи після депарафіні-
зації. Яêщо з парафінистої нафти літнє дизельне пальне
можна одержати тільêи після депарафінізації, то нафтó
належить віднести до третьоãо êласó. І, навпаêи, яêщо для
одержання літньоãо дизельноãо пальноãо з нафти, яêа
містить більше 6% парафінó, депарафінізації не потрібно,
то таêó нафтó відносять до дрóãоãо êласó. В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ ПОЛІГОНОМЕТРИ-
ЧНИХ МЕРЕЖ,  -ії, -…, ж. * р. êлассифиêация подземных
полиãонометричесêих сетей, а. classification of underground
polygonometric networks, н. Klassifikation f der unterirdischen
Polygonnetze n pl  — поділ марêшейдерсьêих підземних ме-
реж на види за їхніми êонстрóêтивними особливостями,
точністю вимірювання êóтів і довжин і за способами при-
миêання до вихідних (початêових) пóнêтів і орієнтованих
сторін.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛІКАТИВНИХ ДИСЛОКАЦІЙ,  -ії,
-…, ж.  — Див. пліêативні порóшення. 
КЛАСИФІКАЦІЯ РОДОВИЩ ПРИРОДНИХ ВУГЛЕ-
ВОДНІВ,  -ії, -…, ж. * р. êлассифиêация месторождений
природных óãлеводородов; а. classification of natural hydrocar-
bon fields, н. Klassifikation f der Lagerstätten f pl von Naturkohl-
enwasserstoffen m pl  — розподіл родовищ природних вóãле-
воднів ó залежності від хараêтерó флюїдів, яêі знаходяться
в продóêтивномó пласті, і рVT-станó цих флюїдів на на-
фтові, нафтоãазоêонденсатні, ãазоêонденсатні, ãазові і ãа-
зоãідратні. Нафтові родовища можóть існóвати при темпе-
ратóрах нижче êритичної. Розрізняють нафтові родовища
з тисêом вище тисêó насичення (вище точоê êипіння),
нафтові родовища з тисêом, що дорівнює тисêó насичення
(êрива точоê êипіння), і нафтові родовища з тисêом ниж-
че тисêó насичення (нижче точоê êипіння) чи таê звані
двофазні нафтові родовища (нафта і ãазова шапêа). Для
óсіх нафтових родовищ є хараêтерним процес виділення

ãазó при зниженні тисêó і постійній температóрі. 
У ретроãрадній області має місце зворотне явище. При

зниженні тисêó і при постійній температóрі в ретроãрад-
ній області спостеріãається  виділення  рідини  (êон-
денсація)  вóãлеводнів. У цій області між êритичною точ-
êою і êриêонденбаром лежить зона існóвання нафтоãазо-
êонденсатних родовищ. У цій же ретроãрадній області між
êриêонденбаром і êриêондентермом лежить зона існóва-
ння ãазоêонденсатних родовищ. 
Нафтоãазоêонденсатні і ãазоêонденсатні родовища мо-

жóть бóти яê недонасиченими (пластовий тисê вище тис-
êó точоê êипіння), насиченими (пластовий тисê дор-
івнює тисêó точоê êипіння), таê і двофазними (пластовий
тисê нижче тисêó точоê êипіння). 
Зона праворóч êриêондентерм і нижче лінії точоê роси

є зоною існóвання ãазових родовищ. У цій зоні зниження
тисêó при постійній температóрі не призводить до появи
вóãлеводневої рідêої фази. Ліворóч точêи ãідратоóтворе-
ння знаходиться зона існóвання ãазоãідратних поêладів.
В.С.Бойêо.
КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ РОЗРОБКИ,  -ії, -…, ж. * р.
êлассифиêация систем разработêи, а. classification of mining
systems, н. Klassifikation f der Abbauverfahren f pl  — роз-
поділ систем розробêи по ãрóпах на основі однієї або
деêільêох вибраних ознаê (спосіб óправління  тисêом; стан
виробленоãо просторó ó період ведення очисноãо виймання;
стан виробленоãо просторó після заêінчення видобóтêó êо-
рисної êопалини з даноãо виїмêовоãо поля; послідовність та
напрям проведення очисної виїмêи; форма очисноãо вибою;
обсяã та порядоê проведення підãотовчих і нарізних робіт;
порядоê розробêи родовища та ін.). Яê правило, для êласи-
фіêації одна з ознаê приймається за основнó, а для по-
дальшоãо ділення на більш дрібні підрозділи берóть ще 2–
3 ознаêи (дóже рідêо — більше).
КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРФІВ,  -ії, -…, ж. * р. êлассифиêация
торфов, а. peats classification, н. Torfklassifikation f  — торфи
êласифіêóють на типи, підтипи, ãрóпи і види торфó. Ос-
новні типи торфó — низинний, перехідний і верховий.
Поділ на підãрóпи, ãрóпи і види подано на рисóнêó. 
КЛАСИЧНИЙ МЕТОД ГІПОТЕЗ,  -оãо, -ó, -…, ч. * р.
êлассичесêий метод ãипотез, а. classic hypotheses method, н.
klassische Hypothesenmethode f  — ó широêомó розóмінні
К.м.ã. — один із заãальних підходів до розêриття внóтрі-
шніх заêонів спостережóваних явищ, побóдови їхньої те-
орії. При êористóванні цим методом наóêове розóміння
досліджóваноãо об’єêта досяãається побóдовою відпо-
відної йомó моделі на основі припóщень про внóтрішню
стрóêтóрó об’єêта і форми зв’язêів між йоãо елементами.
Таêим чином, спостережóвані явища розãлядаються яê
резóльтат дії цілêом визначеноãо механізмó причинно-на-
слідêових зв’язêів. Емпіричною базою методó ãіпотез є
резóльтати відомих спеціальних та технолоãічних дослі-
джень розãлядóваноãо процесó. Цей метод передбачає
розãляд фізичних процесів (сóбпроцесів) за схемою: вихі-
дна еêспериментальна основа — формóвання наóêовоãо
припóщення (ãіпотези) — виведення наслідêів з цьоãо
припóщення — перевірêа наслідêів (висновêів) дослідами
або шляхом порівняння їх з існóючими даними, доведе-
ними положеннями. Підтверджені припóщення сêлада-
ють наóêові положення розãлядóваноãо процесó. Відоме
óспішне застосóвання методó ãіпотез в ãалóзі збаãачення
êорисних êопалин (дослідження процесó масляної аґломера-
ції). В.С.Білецьêий.
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КЛАСТЕР,  -а, ч. * р. êластер, а. cluster, н. Klaster m  — 1)
Баãатоядерні êомплеêсні сполóêи, в основі яêих лежить
об’ємний сêелет (чарóнêа, êомірêа) з атомів металів,
зв’язаних між собою. Найчастіше чарóнêа має формó пра-
вильноãо поліедра й оточена ліãандами, яêими можóть бó-
ти молеêóли орãанічних і металорãанічних сполóê. К. іноді
можóть виниêати в міжфазній зоні “сóбстрат-адãезив”
при переробці êорисних êопалин, зоêрема при бриêетó-
ванні вóãілля з орãанічним зв’язóючим, масляній аґломера-
ції вóãілля тощо. 2) Стрóêтóровані об’єêти води, в яêих мо-
леêóли води зв’язані різними Н-зв’язêами, напр., стрóêтó-
ри типó (Н3О2+). Ізольовані К. (можóть зóстрічатися, на-
пр., ó міêропорах розміром порядêó нм)  мають обмеженó
постóпальнó і більш висоêó обертальнó рóхливість. У
повністю êластеризованій об’ємній воді К. мають меншó
рóхливість, ніж ізольовані К. 3) У системах оброблення
інформації: а. описóвач абстраêтноãо типó даних; б. під-
множина об’єêтів з певними наборами ознаê; в. ãрóпа ал-
ãоритмічно ідентичних розрахóнêів; ã. ãрóпа наêопичóва-
чів на маãнітномó носії, відеопристроїв або терміналів з
заãальним êонтролером.
КЛАСТИЧНА ДАЙКА,  -ої, -и, ж. * р. êластичесêая дай-
êа, а. clastic dike; н. Brekziengang m  — тріщина в земній êорі
(від метра до деêільêох êм), заповнена зверхó або знизó
óламêовим матеріалом (пісêовиêами, êонґломератами,
бреêчіями, мілонітами, тóфами). Син. — êластична жила. 
КЛАСТИЧНА СТРУКТУРА,  -ої, -и, ж. * р. êластичесêая
стрóêтóра, а. clastic texture, fragmental texture; н. klastische
Struktur f  — заãальна назва стрóêтóр осадових ã.п., яêі
сêладаються з ãостроêóтних та оêрóãлих óламêів, несорто-
ваних за розмірами. Син. — óламêова стрóêтóра. 
КЛАСТИЧНІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р. êластичесêие
отложения, а. clastic deposits, н. klastische Ablagerungen f pl
— óламêові відêлади, яêі сêладаються з óламêовоãо мате-
ріалó, що óтворилися при рóйнóванні сóші, розмиві дна
водойм, êарстових процесах (êарстові бреêчії) та ін.
Сóміш брил і óламêів лавовоãо і шлаêовоãо матеріалó,
іноді з домішêою осадових порід, називаються вóлêа-
ноêластами.

КЛАСТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  -их, -их, -ід, мн.  —
Див. óламêові ãірсьêі породи.
КЛАСТОГЕННИЙ,  -оãо. * р. êластоãенный, а. clastoge-
nous, clastic, н. klastogen  — óтворений з óламêів ãірсьêих
порід.
КЛАУДЕТИТ,  -ó, ч.  — мінерал, те ж саме, що й êлоде-
тит.
КЛЕВЕЇТ,  -ó, ч. * р. êлевеит, а. cleveite, н. Cleveit m  —мін-
ерал êласó оêсидів і ãідрооêсидів, різновид óранінітó, баãа-
тий на рідêісноземельні елементи (до 6%) та ітрій (до 10%).
Рóда óранó й радію. Від прізвища шведсьêоãо хіміêа
П. Клевеса. 
КЛЕЙМУВАННЯ,  -…, с. * р. êлеймение, êлеймление, а.
marking, stamping, н. Signierung f, Stempelung f, Markierung f 
— пробірно-технолоãічна операція нанесення відбитêó
державноãо пробірноãо êлейма на ювелірні та побóтові ви-
роби з дороãоцінних металів. Не підляãають обов’язêово-
мó êлеймóванню в орãанах державноãо пробірноãо êонт-
ролю напівфабриêати і зливêи з дороãоцінних металів;
вироби з дороãоцінних металів, яêі мають історичнó або
археолоãічнó цінність, а таêож ордени, медалі і монети;
дрібна насічêа (інêрóстація) золотом і сріблом на зброї,
предметах побóтó, реліãійноãо êóльтó тощо; сóхозлітêа
жовта і сóхозлітêа срібна; прилади, лабораторний посóд та
інші вироби, що виãотовляються з дороãоцінних металів і
призначені для наóêових, виробничих, медичних та інших
цілей;
КЛЕЙОФАН,  -ó, ч. * р. êлейофан, а. cleiophane, н. Cleio-
phan m  — мінерал êласó сóльфідів, світлозабарвлений, зви-
чайно жовтий або безбарвний, беззалізистий різновид
сфалеритó. Рóда цинêó. 
КЛИН,  -а1,2,4, -ó3, ч. * р. êлин, а. wedge, н. Keil m  — 1) Заãо-
стрений з одноãо êінця шматоê дерева або металó для роз-
êолювання, розщеплення чоãо-небóдь. Широêо виêорис-
товóвався і виêористовóється до сьоãодні при видобóтêó
міцних ãірсьêих порід (відêолювання блоêів порід). 2) Три-
êóтна, часто висóнóта ãострим êінцем óперед форма чо-
ãо-небóдь. 3) Частина земельноãо óãіддя. 4) Предмет ó
формі ãостроêóтноãо триêóтниêа.

Рис. Класифіêація видів торфó.
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КЛИН ОПТИЧНИЙ — призма з малим заломлюючим
êóтом θ. Промінь, що проходить через К.о., відхиляється
до йоãо підстави. Яêщо êóт падіння променя i малий, то
êóт відхилення йоãо δ ó площині ãоловноãо перетинó êли-
на дорівнює

де n — поêазниê заломлення сêла (див. рис.). 
К.о. широêо застосовóються ó марêшейдерсьêих та

ãеодезичних приладах.
КЛИНОМЕТР,  -а, ч. * р. êлинометр, а. clinometer, н. Klino-
meter n  — прилад, що опóсêається в свердловинó для вимір-
ювання êóта нахилó її осі.
КЛІВАЖ,  -ó, ч. * р. êливаж, а. cleavage, н. Clivage f, Trans-
versalschieferung f, Querschieferung f, Schieferung f, Schlechten
f pl  — процес розщеплення ãірсьêих порід на тонêі пласти-
ни і призми по ãóстій мережі відносно паралельних повер-
хонь. При К. напрям тріщин, по яêих проходить розщеп-
лення, не збіãається з первинною теêстóрою чи верствó-
ватістю порід. Розрізняють ендоêліваж — під впливом
внóтрішніх дій та еêзоêліваж — під впливом зовнішніх,
переважно теêтонічних процесів. Еêзоêліваж протіêає під
різними, частіше ãострими êóтами до площини напластó-
вання. Виділяють  прирозломний К. і К., пов’язаний зі
сêладчастістю. Виділяють таêож К. ãоловний, лінійний,
осьової поверхні, переривчастий, повторний, К. течії. К.
— резóльтат одноãо з видів механіч. рóйнóвання порід,
розвивається в óмовах стиснення, пошарової течії речови-
ни, являючи собою перехіднó формó між сêладêами і
розривами. Паралельний К. виêористовóється при ãеол.
êартóванні.
КЛІНО…,  * р. êлино…, а. clino…, н. Klino  — префіêс,
яêий вживається в назвах мінералів, щоб підêреслити їх
належність до моноêлінної синãонії. Напр., êліноãóміт, êл-
іноêлаз, êлінохлор, êліноцоїзит тощо.
КЛІНОГУМІТ,  -ó, ч. * р. êлиноãóмит, а. clinohumite, н.
Klinohumit m  — мінерал, силіêат-ãідроêсилфлóорид маãнію
острівної бóдови. Формóла: 1. За К.Фреєм:
4Mg2SiO4Mg(OH,F)2. Домішêи — Ti, Fe, яêі заміщають маã-
ній. 2. За Є.Лазаренêом: Mg9[(OH,F)2|(SiO4)4]. Часто Mg за-
міщóється Fe2+. Містить (%): MgО — 54; FeО — 4,83; SiO2 —

38,03; Н2О — 1,94; F — 2,06. Синãонія моноêлінна. Криста-
ли ізометричні, часто з велиêою êільêістю ãраней (число
форм бл. 40), зернисті аґреґати. Гóстина 3,17-3,19. Тв.
6,5-6,75. Колір білий, жовтий, бóрий. Зóстрічається ó êар-
бонатних породах, метаморфізованих, а таêож таêих, яêі
зазнали метасоматозó, часто разом з воластонітом, ґросó-
ляром, монтичелітом, форстеритом і діопсидом. Рідêісний.
КЛІНОКЛАЗ,  -ó, ч. * р. êлиноêлаз, а. clinoclase, н. Klino-

klas m, Abichit m, Strahlerz n  — мінерал, ãідроêсиларсенат
міді острівної бóдови. Формóла: 4[Cu3(AsO4)(OH)3].
Містить (%): CuО — 62,65; As2O5 — 30,25; Н2О — 7,1. Син-
ãонія моноêлінна. Таблитчасті або видовжені êристали.
Спайність довершена. Гóстина 4,4. Тв. 2,5-3,5.  Колір зеле-
ний. Блисê сêляний. Рисêа блаêитно-зелена. Зóстрічаєт-
ься з іншими вторинними мінералами міді. Рідêісний.
КЛІНОПТИЛОЛІТ,  -ó, ч. * р. êлиноптилолит, а. clinoptilo-
lite, н. Klinoptiolith m  — мінерал, водний алюмосиліêат
лóжних металів з ãрóпи цеолітів. За стрóêтóрою дóже
близьêий до ãейландитó, але відрізняється більш висоêим
вмістом лóжних металів і êремнеземó. Формóла: (Na, Ca,
K)2-3Al3(Al, Si)2Si13O36·12H2O. Продóêт зміни вóлêанічних
порід. 
КЛІНОХЛОР,  -ó, ч. * р. êлинохлор, а. clinochlore, н. Klino-
chlor n  — маãніїсто-алюмініїстий cиліêат шарóватої бóдови.
Хім. формóла Мg4(Mg, Al)2[(OH)8|(Si, Al)2 Si2O10]. Містить
(%): MgO — 17-34,5; Al2O3 — 13,1-17,6; SiO2 — 28,3-33,9; H2O
— 11,7-14,2. Синãонія моноêлінна. Гóстина 2,61-2,78. Тв. 2-3.
Колір зелений, жовтий. Блисê перламóтровий. Важливий
мінерал метаморфічних êомплеêсів. Породотвірний мінерал
сланців.
Розрізняють: êлінохлор марãанцевистий (різновид êлінохл-

орó, яêий містить 8,24 % MnO); êлінохлор хромистий (різновид
êлінохлорó, яêий містить 1,5-4 % Cr2O3).
КЛІНОЦОЇЗИТ,  -ó, ч. * р. êлиноцоизит, а. clinozoisite, н.
Klinozoisit m  — мінерал, ãідроêсилсиліêат êальцію і алюм-
інію з ãрóпи епідотó. Формóла: 2[Ca2Al3O(SiO4)(Si2O7)OH].
Містить (%): CaО — 24,63; Al2O3 — 33,64; SiO2 — 39,76; H2O
— 1,94. Існóє неперервний ряд твердих розчинів від К. че-
рез епідот до п’ємонтитó. Синãонія моноêлінна. Кристали
стовпчасті зі штрихóванням. Іноді — зернисті аґреґати.
Тв. 6-6,75. Гóстина 3,25-3,37. Блисê сêляний. Прозорий до
напівпрозороãо. Колір зелений, рожевий або сірий.  Зóстр-
ічається ó метаморфічних породах, óтворених по основних
маãматичних породах, яêі містять êальцієвий плаãіоêлаз.
Асоціює з амфіболом. Знайдений ó ряді місцевостей Швей-
царії, ó П’ємонті (Італія) і Теплих ãорах (Урал).
КЛІТЬ1,  -і, ж.  — êріплення,
те ж саме, що й êостер.
КЛІТЬ2 ШАХТНА,  -і, -ої,
ж. * р. êлеть шахтная, а.
cage, н. Förderkorb m, Gestell
n, Fördergestell n, Korb m  —
трансп. посóдина, пристрій,
яêим по шахтномó стовбóрó
піднімають на поверхню ва-
ãонетêи з êорисною êопали-
ною або пóстою породою,
іншими вантажами, спóсêа-
ють і піднімають людей. По-
чатоê застосóвання — XVIII
ст. За призначенням К.ш.
розділяють на вантажні, ван-
тажолюдсьêі і людсьêі. Яê
основні підіймальні посóди-
ни вони, яê правило, засто-
совóються на неãлибоêих, обмеженої потóжності і старих
шахтах. Розрізняють таêож переêидні і непереêидні К.ш.
За êордоном широêо застосовóють К.ш. з числом по-
верхів до чотирьох (та більше). На êожномó ярóсі перево-
зиться по деê. ваãонетоê, що розташовóються послідовно
або паралельно. У таêих К.ш. може розміщóватися
200-250 чол.

Рис. Клин оптичний: S, S1 — падаючий і відбитий промені; N1, 
N2 — нормалі в точêах переломлення променя; i, i’ і i", i’" — 
відповідно êóти падаючий і відбитий на першій і дрóãій ãра-
нях яê  деталі êомпенсаторів і захисних юстівних стеêол.

δ θ n 1–( ) 1 n 1+
2n

------------i2
+ 

  θ n 1–( ) ,≈=

Рис. Двоповерхова êліть.
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КЛІТЬОВИЙ ПІДЙОМ,  -оãо, -а, ч. * р. êлетьевой подъем,
а. cage winding, н. Gestellförderung f, Gestellförderanlage f,
Korbförderung f  — шахтна підіймальна óстановêа, призна-
чена для переміщення в êлітях ê.ê., породи, людей, мате-
ріалів і обладнання. З допомоãою К.п. виêонóється оãляд і
ремонт, армóвання та êріплення стовбóра. Перші К.п.
з’явилися на  поч. ХІХ ст. К.п. застосовóють праêтично на
всіх стволах шахт. К.п. бóвають: одноêанатні, баãатоêа-
натні, з підіймальними машинами постійноãо радіóса на-
вивêи (циліндричними барабанами, шêівами тертя) і зі
змінним радіóсом (êонічні, біциліндро-êонічні барабани,
з бобінами), з двиãóном асинхронним або постійноãо
стрóмó. У залежності від числа посóдин розрізняють дво-
êлітьові або одноêлітьові К.п. К.п. вêлючають ãірнич-
отехнічні спорóди і підйомне обладнання, зоêрема ствол,
êопер, підіймальнó машинó, êліті шахтні, êанати та ін. За
êордоном К.п. набóли найбільшоãо розповсюдження (бл.
70% всіх підіймальних óстановоê) яê ãол. і допоміжні
підйоми. При ãлибині стовбóра до 2000 м застосовóють
одностóпінчасті К.п., при більших ãлибинах —
двостóпінчасті. Найбільш широêо виêористовóються ба-
рабанні підіймальні машини з баãатошаровою навивêою
êаната на барабан (до 12 шарів) і швидêістю рóхó êаната
до 18 м/с. На ãлибоêих шахтах застосовóють баãатоêанатні
підіймальні машини (напр., шахта ім. В.М.Бажанова, ДХК
“Маêіїввóãілля”).
КЛОДЕТИТ,  -ó, ч. * р. êлодетит, а. claudetite, н. Claudetit
m  — мінерал, триоêсид арсенó шарóватої бóдови. Формóла:
As2O3. Містить (5): As — 75,74; O –24,26. Синãонія моноêлі-
нна. Поліморфний з арсенолітом. Тв. 2,5-3,0. Гóстина 4,2.
Безбарвний або білий. Блисê сêляний до перламóтровоãо.
Прозорий. Дóже ãнóчêий. Летêий. Продóêт оêиснення рóд
арсенó. Знайдений в Уãорщині, Портóãалії, США (шт.
Арізона). Часто зóстрічається разом з арсенолітом, реаль-
ãаром, аóрипіãментом і самородною сірêою. Неправильна
назва — êлаóдетит.
КЛЮЧ,  -а, ч. * р. êлюч; а. wrench, spanner, key, н. Schlüssel
m, Zange f  — знаряддя для заґвинчóвання або відґвинч-
óвання ãайоê, болтів, трóб, штанã.
КЛЮЧ ТРУБНИЙ (ШТАНГОВИЙ),  -а, -оãо, (-оãо), ч.
(від нім. Stange — стержень, прóт) * р. трóбный (штанãо-
вый) êлюч; а. ріре wrench; н. Steigrohrzange f  — 1) Інстр-
óмент для зґвинчóвання і розґвинчóвання трóб (штанã).
2) Розсóвний, розвідний êлюч ó виãляді лещат для затис-
êання трóб з метою їх зґвинчóвання (розґвинчóвання),
нарізання різі.
КНОПІТ,  -ó, ч. * р. êнопит, а. knopite, н. Knopit m  — 1)
Мінерал, різновид перовсьêітó, що містить до 10% рідêіс-
ноземельних елементів. Хараêтерні оêтаедричні і êóбоêта-
едричні êристали чорноãо і свинцево-сіроãо êольорó. Зóс-
трічається в масивах лóжних основних порід і в êарбонати-
тах. 2) Різновид перовсьêітó, яêий містить до 5% Ce2U3.
Названий на честь нім. мінералоãа А. Кнопа.
КНОПОЧНИЙ ПОСТ,  -оãо, -а, ч.  — Див. пост óправління
(êерóвання).
КОАГЕЛЬ,  -ю, ч. * р. êоаãель; а. сoagel; н. Koagel n  — ãель,
що виниêає в процесі неповної êоаãóляції золю, êоли осад
óтворює наповненó розчинниêом пористó стрóêтóрó.
КОАГУЛЮВАННЯ,  -…, с. * р. êоаãóлирование; а. coagula-
tion; н. Koagulation f, Koagulieren n  — процес зсідання й ви-
падання в осад частиноê речовини з êолоїдноãо розчинó.
КОАГУЛЯНТИ,  -ів, мн. * р. êоаãóлянты, а. coagulants, co-
agulating agents, coagulators; н. Koagulante n pl  — речовини,

що спричинюють êоаãóляцію. Застосовóють для очищення
води, виділення цінних промислових продóêтів з відходів
виробництва тощо.
КОАГУЛЯТ,  -ó, ч. * р. êоаãóлят,а. coagulum, н. Koagulat n 
— осад, що óтворюється внаслідоê êоаãóляції êолоїдноãо
розчинó.
КОАГУЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. êоаãóляция, а. coagulation (floc-
culation); н. Koagulation f, Flockung f, Ausflocken n, Flocken n,
Gerinnen n  — злипання частиноê êолоїдів при їхньомó
зітêненні в процесі тепловоãо (броóнівсьêоãо) рóхó, пере-
мішóвання або напрямленоãо переміщення в зовнішнь-
омó силовомó полі. У аґреґатах (флоêóлах) первинні час-
тинêи пов’язані молеêóлярними силами безпосередньо
або через прошароê навêолишньоãо (дисперсійноãо) се-
редовища. К. зóмовлена аґреґативною нестійêістю систе-
ми і її тенденцією до зменшення вільної енерãії. Процес,
зворотний К., — розпад аґреґатів на первинні частинêи,
або перехід ãелю в золь, наз. пептизацією. К. виêористовó-
ють, напр., при флотац. збаãаченні рóд, очищенні води від
природних і побóтових забрóднень, виділенні цінних
пром. продóêтів з відходів виробництва, зміцненні водо-
насичених ґрóнтів. К. відіãрає важливó роль при êольма-
тації прониêних порід під час бóріння нафт. і ãазових свер-
дловин з виêористанням бóрових розчинів. Процеси К. і ãе-
леóтворення, а таêож повторні фіз. і хім. перетворення в
êоаãелях (êонденсація, реêристалізація, йонний обмін й
ін.) мають вирішальне значення ó формóванні різноман-
ітних осадових ãірсьêих порід (ãлинистих, êарбонатних,
êрем’янистих та ін.). К. сóпроводжóється випаданням
осадó, ãелевипаданням чи ãелеóтворенням по всьомó
об’ємó системи. К. може відбóватися яê без зовнішньоãо
впливó на системó, таê і при зовнішній дії (підвищенні
температóри, механічних та ін. впливах, при введенні êоа-
ãóлянтів). Застосовóють для очищення води, повітря, при-
сêорення осадження êолоїдних частиноê тощо.
КОАЛЕСЦЕНЦІЯ,  -ії, ж. * р. êоалесценция, а. coalescence,
н. Koaleszenz f  — злиття êрапель рідини або ãазових
(повітряних) бóльбашоê при їх зітêненні всередині сере-
довища, яêе рóхається (рідина, ãаз), або на поверхні
бóдь-яêоãо тіла, за яêими йде зміна фазових ãраниць, що
призводить до зменшення заãальної поверхні. К. повітр-
яних бóльбашоê та êрапель реаґентів має сóттєве значен-
ня для процесó флотації.
КОБАЛЬТ,  -ó, ч. * р. êобальт, а. cobalt, н. Kobalt n  — хім-
ічний елемент, символ Со, ат. н 27; ат. м. 58,9332. Отрима-
ний ó 1735 р. швед. хіміêом Г. Брандтом. Важêий метал
сріблястоãо êольорó з рожевим відтінêом. Хімічно сті-
йêий. Гóстина 8,900. tпл =1494 оС; têип = 2960 оС. Компаêт-
ний К. стійêий на повітрі, при т-рі вище за 300 оС поêри-
вається плівêою СоО; тонêодисперсний К. пірофорний;
феромаãнітний; реаґóє з разбавл. ê-тами (êрім HF); при
êімнатній т-рі взаємодіє з ãалоãенами (êрім F2). Утворює
безперервні ряди твердих розчинів з Fe, Ir, Mn, Ni, Pd, Pt,
Rh, обмежені тверді розчини з Au, Cr, Os, Re, інтермета-
лічні сполóêи з баãатьма металами. Пил К. тоêсичний.
ГДК 0,5 мã/м3. Вміст К. в земній êорі 0,0018%. Відомо бл.
50 мінералів К., з них половина — сірчисті, арсенові і т.п.
сполóêи (êароліт CuCo2S4, лінеїт Co3S4, êобальтит CoAsS,
сафлорит (Со, Fe)As2, сêóтерóдит CoAs3, шмальтин (Со,
Ni) As3 і ін.); рóдні мінерали-носії — пірит, піротин,
пентландит, хальêопірит, арсенопірит. Геохімічно
найбільш схожий з Fe і Ni, типовий елемент óльтраоснов-
них, частêово основних і хальêоãенних рóдних асоціацій,
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пов’язаних з ãлибинними джерелами, в яêих асоціюються
Fe, Ni, Cu, Ag, U, а таêож деяêих осадово-метаморфіч. óт-
ворень (Fe, Mn, Ni і ін.). Со в міêроêільêостях виявлено в
мор. воді, мінеральних джерелах, ґрóнті, живих орãані-
змах. Застосовóють при виробництві спеціальних сталей
та сплавів. Радіоаêтивний ізотоп 60Со — яê джерело ãам-
ма-випромінювання ó техніці.
КОБАЛЬТИТ,  -ó, ч. * р. êобальтит, а. cobaltite, cobalt
glance,  bright white cobalt; н. Kobaltit m, Kobaltglanz m  —
мінерал êласó персóльфідів. Сóльфоарсенід êобальтó ост-
рівної бóдови. Формóла: CoAsS. За Є.Лазаренêом, містить
(%): Co — 35,41; As — 45,26; S — 19,33. Домішêи: Fe, Ni.
Рóда êобальтó. Синãонія êóбічна. Гóстина 6,1-6,4. Тв. 6.
Білоãо, сталево-сіроãо êольорó. Риса сірóвато-чорна. Злом
нерівний. Непрозорий. Анізотропний. При висоêих т-рах
óтворює безперервний ізоморфний ряд з ãерсдорфітом
NiAsS із вмістом Fe до 40 атомних % і зональним розпод-
ілом баãатих на Со і Ni êомпонентів. Кристалічна стрóê-
тóра типó піритó. Утворює оêтаедричні і êóбічні êристали,
зернисті аґреґати, вêраплениêи, прожилêи. Блисê металі-
чний. Крихêий. Відомий ó êонтаêтово-метасоматичних і
ãідротермальних золоторóдних родовищах. Найбільші
сêóпчення К. — ó висоêотемператóрних êонтаêтово-мета-
соматичних родов. — залізорóдних сêарнах; в ãідроте-
рмальних золото-êварцових і срібло-арсенідних êарбо-
натних жилах (родов. Кобальт, пров. Онтаріо, Канада), в
родов. Ni-Co-Ag-Bi-U-формації (Рóдні ãори, Чехія, Німеч-
чина). Осн. метод збаãачення — флотація з подальшою се-
леêцією. З мідно- êобальтово- піритних рóд К. вилóчається
в êолеêтивний êонцентрат.
КОБАЛЬТОВІ КВІТИ,  -их, -ів, мн.  — мінерал, те ж саме,
що й еритрин.
КОБАЛЬТОВІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. êобальтовые рó-
ды, а. cobalt ores, н. Kobalterze n pl  — природні мінеральні
óтворення, що містять êобальт ó êільêостях, при яêих
доцільне йоãо пром. вилóчення. Відомо понад 130 êобаль-
твмісних мінералів, і більше 40 власне êобальтових. За
мінеральним і хім. сêладом виділяють К.р.: арсенові, сі-
рчисті і оêиснені. Мідно-ніêелеві К.р. є в Канаді, Авс-
тралії, Росії, мідно-êолчеданні в Фінляндії, сірчано-êол-
чеданні в Норвеãії, на Кіпрі. Силіêатно-оêсидні рóди
відомі на Уралі (РФ), в Казахстані, в Уêраїні, на Кóбі, в
Новій Каледонії, в Індонезії, Австралії, Філіппінах, оêис-
нені êобальто-мідні рóди —  в Африці (Конãо, Замбія, Зі-
мбабве, Ботсвана, Уãанда). Гол. пром. родов. рóд êобальтó
— сірчисті мідно-ніêелеві, оêиснені êобальто-мідні і сил-
іêатно-оêсидні ніêелеві рóди. Світові запаси бл. 10 млн т.
(2000).  Світове виробництво êобальтó на початêó ХХІ ст.
становить понад 39 тис т. Гол. продóценти êобальтó в світі
— Конãо, Замбія, Австралія, Канада, Філіппіни. 
КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ’ЯЗОК,  -оãо, -ó, ч. * р. êовалентная
связь, а. covalence, н. Atombindung f, Elektronenpaarbindung f,
homöopolare (kovalente, unpolare, unitarische) Bindung f, Kova-
lenz f  — те саме, що й ãомеополярний зв’язоê.
КОВЕЛІН,  -ó, ч. * р. êовеллин, а. covellite, covelline, covellin-
ite, indigo copper; н. Covellin n, Kupferindigo m,n  — мінерал
êласó сóльфідів, сірчистий різновид мінеральноãо видó êо-
велін — êлоêманіт. Формóла CuS або Cu2CuS3 (Cu2SCuS2).
За Є.Лазаренêом, містить (%): Cu — 66,48; S — 32,52. Дом-
ішêи: Fe, Se, Ag, Pb. Кристалізóється в ãеêсаãональної син-
ãонії. Колір індиãо-синій. Блисê матовий. Сильно анізо-
тропний. Крихêий. Тв. 1,5-2,5. Гóстина 4,6-4,7. Мідна рó-
да. Зóстрічається в зоні вторинноãо сóльфідноãо збаãачен-

ня. Відомий ó ãідротермальних родовищах яê первинний
мінерал. Знайдений ó лавах Везóвію. Осн. метод збаãачення
— флотація. Від прізвища італійсьêоãо мінералоãа Н.Ко-
веллі (N.Covelli, 1790-1829). 
КОВЗАННЯ ГАЗУ,  -ння, …, с. * р. сêольжение ãаза; а. gas
slippage; н. Erdgasgleiten n, Erdgasschlüpfung f  — відносний
рóх ó рідині ãазових бóльбашоê різних розмірів.
КОВЗАННЯ ПОВЕРХНЯ,  -…, -і, ж. * р. сêольжения по-
верхность, а. glide surface, sliding surface, slicken side, glide
plane; н. Gleitebene f, Gleitfläche f  — поверхня, що розділяє
дисãармонійно зім’яті (зім’яті з різною інтенсивністю)
товщі ãірсьêих порід або алохтонні óтворення від автохтон-
них, а таêож одні алохтонні пластини від інших ó р-нах
поêривної (шар’яжної) бóдови. К.п., яê правило, приóро-
чена до межі товщ з різêо êонтрастними реолоãіч. власти-
востями, або до пачоê шарів з різêо зниженою в пор-
івнянні з сóміжними товщами в’язêістю — до ãлин, ґіпсó,
мерãелів, серпентинів, або до шарів з аномально висоêим
тисêом порової води. Ці явища поширені ó сêладчастих
спорóдах різноãо віêó.
КОВЗАННЯ ФАКТОР (КОЕФІЦІЄНТ),  -…, -а (-а), ч. *
р. сêольжения фаêтор (êоэффициент); а. coefficient of sliding
(kinetic) friction; н. Gleitungskoeffizient m, Gleitzahl f  — відн-
ошення дійсних швидêостей фаз ãазорідинноãо потоêó:

де wã, wp — дійсні швидêості рóхó ãазó і рідини; β, ϕ —
відповідно об’ємний витратний і об’ємний дійсний ãа-
зовміст потоêó.
КОВПАК,  -а, ч. * р. êолоêол; а. drill-pipe bell socket; н. Schut-
zkappe f, Kappe f  — ловильний інстрóмент ó виãляді наêрит-
тя êонóсоподібної (дзвоноподібної) форми, яêий призна-
чений для óловлювання трóб, що впали ó свердловинó,
шляхом нарізóвання ловильної різі на їх зовнішню поверх-
ню під час бóріння й êапітальноãо ремонтó свердловини.
КОГЕЗІЯ,  -ії, ж. * р. êоãезия, а. cohesion, н. Kohäsion f  —
прилипання одна до одної частин тоãо самоãо твердоãо
тіла або рідини при їхньомó êонтаêті (однієї і тієї ж речо-
вини — молеêóл, йонів, атомів — що становлять однó фазó).
К. зóмовлена силами міжмолеêóлярноãо (міжатомарноãо)
притяãання різної природи, êільêісною хараêтеристиêою
чоãо є енерãія êоãезії, яêа еêвівалентна роботі віддалення
на безêінечнó відстань êоãезійно зв’язаних частиноê. По-
долання сил притяãання при роз’єднанні ãомоãенноãо
тіла на частини вимаãає здійснення роботи, яêа нази-
вається роботою К. У випадêó леãêорóхомих рідин зворот-
ня робота К. дорівнює подвоєній значині питомої вільної
поверхневої енерãії або поверхневоãо натяãó. Для твердих
тіл часто виêористовóють поняття êоãезійної міцності —
ãранично висоêої міцності, яêó б мало дане тіло при ідеал-
ьній (бездефеêтній) стрóêтóрі. Міцність реальних тіл че-
рез дефеêти стрóêтóри може бóти в сотні і тисячі разів ни-
жчою за êоãезійнó. К. визначає найважливіші фіз. і
фіз.-хім. властивості мінералів: твердість, плавêість, роз-
чинність і ін. К. має допоміжне значення для протіêання
процесів осадження пилó (пиловловлювання), флотації,
бриêетóвання, масляної аґломерації та ін. В.С.Білецьêий.
КОГЕНІТ,  -ó, ч. * р. êоãенит, а. cohenite, н. Kohenit m  —
êарбід заліза — Fe3C. Сêлад ó %: Fe — 93,31; С — 6,69. Дом-
ішêи: Ni, Со. Синãонія ромбічна. Вид ромбо-дипіраміда-
льний. Форми виділення: зерна, пластинчасті аґреґати,
щільні маси, êристали дóже рідêісні — стовпчасті, видов-
женопластинчасті з оêрóãлими ãранями. Гóстина 7,20-7,65.
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Тв. 6-6,5. Колір олов’яно-білий, змінюється до сві-
тло-бронзовоãо, золотисто-жовтоãо. Дóже маãнітний. Не-
прозорий. Дóже êрихêий. Знайдений ó телóричномó залізі
з Ґренландії, поблизó м.Бюль (ФРН), ó Красноярсьêомó
êраї (Росія). Найбільш поширений ó залізних метеоритах.
КОГЕРЕНТНИЙ,  -оãо. * р. êоãерентный, а. coherent, н. ko-
härent  — взаємозв’язаний; ê-н і  п р о м е н і — пóчêи сві-
тла, що надходять до місця їх інтерференції від одноãо
джерела різними шляхами, êоли не змінюється ó часі рі-
зниця між їхніми оптичними шляхами (різниця ходó про-
менів); ê -н і  х вил і  — хвилі, здатні до інтерференції, тоб-
то таêі, що в них не змінюється в часі різниця фаз.
КОГЕРЕНТНІСТЬ,  -ості, ж. * р. êоãерентность, а. coher-
ence, н. Kohärenz f  — здатність до інтерференції, яêó вияв-
ляють за певних óмов хвилі, зоêрема світлові. Умовою К.
хвиль є незмінюваність ó часі різниці між фазами êоли-
вань ó них, що можливо лише тоді, êоли хвилі мають од-
наêовó довжинó (частотó).
КОГЕРЕНТНІСТЬ СВІТЛА — здатність світла óтворюва-
ти нерóхомó інтерференційнó êартинó. К.с. пояснюють
постійним ó часі співвідношенням між фазами світлових
хвиль, що дають можливість одержóвати інтерференцію.
Коãерентні промені одержóють від тоãо самоãо джерела.
Розрізняють К.с. повнó і частêовó. Повна К.с. настає тоді,
êоли êонтраст інтерференційної êартини ідеальний, тоб-
то мінімальна інтенсивність світла в області тіні дорівнює
нóлю; частêова — яêщо êонтраст не ідеальний. Яêщо êон-
траст відсóтній, то світло цілêом неêоãерентне.
КОД,  -ó, ч. * р. êод, а. code, н. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode
m  — система символів для передавання, обробêи й збер-
іãання (запам’ятовóвання) різної інформації.
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА,  -ó, -…, ч. * р. Кодеêс
Уêраины о недрах, а. Mineral Resources Code of Ukraine, н.
Gesetzbuch n der Ukraine f über das Innere n  — Заêон Уêраї-
ни про надра, що реãóлює ãірничі відносини з метою за-
безпечення раціональноãо, êомплеêсноãо виêористання
надр для задоволення потреб ó мінеральній сировині та
інших потреб сóспільноãо виробництва, охорони надр, ãа-
рантóвання при êористóванні надрами безпеêи людей,
майна та навêолишньоãо середовища, а таêож охоронó прав
і заêонних інтересів підприємств, óстанов, орãанізацій та
ãромадян. Містить дев’ять розділів: І. Заãальні положен-
ня. ІІ. Геолоãічне вивчення надр. ІІІ. Державний обліê ро-
довищ, запасів і проявів ê.ê., а таêож діляноê надр, нада-
них ó êористóвання, не пов’язане з видобóванням ê.ê. IV.
Проеêтóвання, бóдівництво і введення в еêсплóатацію ãі-
рничодобóвних об’єêтів, а таêож підземних спорóд, не
пов’язаних з видобóванням ê.ê. V. Користóвання надрами
для розробêи родов. ê.ê. і для цілей, не пов’язаних з видо-
бóванням ê.ê. VІ. Охорона надр. VІІ. Державний êонтроль
і наãляд за веденням робіт по ãеолоãічномó вивченню
надр, їх виêористанням та охороною. VІІІ. Спори з питань
êористóвання надрами. Відповідальність за порóшення за-
êонодавства про надра. ІХ. Міжнародні відносини. Ко-
деêс прийнято 17 липня 1994 роêó. В.С.Білецьêий.
КОДУВАННЯ,  -…, с. * р. êодирование, а. encoding, н. Ko-
dieren n  — ототожнювання символів чи ãрóп символів одноãо
êодó з символами чи ãрóпами символів іншоãо êодó або об-
робêа певної інформації через знаêовó системó певноãо êодó. 
КОЕСИТ, КОУСИТ,  -ó, ч. * р. êоэсит, а. coesite, н. Coesit
m  — щільна фаза êремнеземó êарêасної бóдови. Формóла:
SiO2. Гóстина 3,01. Стрóêтóра близьêа до стрóêтóри поль-
ових шпатів. Знайдений ó пісêовиêó метеоритноãо êратера

Каньйон Диявола в США (шт. Арізона). Одержана штóч-
но при тисêó 3 ГПа і температóрі 500-800°С америêансь-
êим вченим Л.Коесом ó 1953 р. 
КОЕФІЦІЄНТ АВАРІЙНОСТІ,  -а, -…, ч. (від аварія і êо-
ефіцієнт) р. êоэффициент аварийности; а. accident rate coef-
ficient; н. Havariefaktor m  — поêазниê, яêий хараêтеризóє
êільêість допóщених аварій на одиницю обсяãó робіт і
визначається за формóлою: kа= N / H, де kа — êоефіцієнт
аварійності (частоти аварій); N — êільêість аварій, допó-
щених протяãом певноãо періодó; H — обсяã виêонаної
роботи за цей період (напр., довжина пробóреноãо стов-
бóра свердловини). К.а. може таêож визначатися в розра-
хóнêó на êільêість промислових об’єêтів, напр., свердло-
вин, яêі знаходяться в бóрінні протяãом роêó, за формó-
лою:

де n — êільêість свердловин, що знаходяться в бóрінні про-
тяãом роêó; nз — êільêість свердловин, заêінчених бóрінням
протяãом роêó; nê — êільêість свердловин ó бóрінні на
êінець роêó. К.а. може визначатися не тільêи в середньо-
мó по підприємствó, але і за оêремими видами аварій
(злaм бóрильних трóб і доліт, прихоплення інстрóмента,
невдале цементóвання тощо). В.С.Бойêо.
КОЕФІЦІЄНТ АВТОМАТИЗАЦІЇ,  -а, -…, ч. * р. êоэффи-
циент автоматизации, а. automatization coefficient, н. Koeffi-
zient m der Automatisierung f, Automatisierungsfaktor m  — по-
êазниê, що хараêтеризóє рівень автоматизації процесó, а
таêож рівень автоматизації виробництва. Визначають яê
відношення êільêості (або потóжності) автоматизованоãо
óстатêóвання до заãальної êільêості (заãальної потóж-
ності) всіх машин даноãо видó. К.а. обчислюють таêож за
відношенням вартості автоматизованоãо óстатêóвання до
заãальної вартості всьоãо óстатêóвання. Яêщо є дані про
обсяã продóêції, одержаної на автоматизованих аґреґа-
тах, то визначають êоефіцієнт автоматизації виробниц-
тва яê відношення обсяãó продóêції на автоматизованомó
óстатêóванні до заãальноãо обсяãó даноãо видó продóêції.
Цей поêазниê повніше хараêтеризóє рівень автоматиза-
ції, бо він враховóє продóêтивність праці і стóпінь виêо-
ристання автоматизованоãо óстатêóвання. Інêоли для ха-
раêтеристиêи рівня автоматизації виробничих процесів
застосовóють êоефіцієнт автоматизації праці — відноше-
ння êільêості робітниêів (або відпрацьованоãо часó), яêі
працюють на автоматичномó óстатêóванні, до заãальної
êільêості робітниêів (або відпрацьованоãо часó). Але цей
поêазниê не достатньо точно хараêтеризóє рівень авто-
матизації.
КОЕФІЦІЄНТ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ ВИРОБ-
КИ (КОЕФІЦІЄНТ “АЛЬФА”),  -а, -…, ч. * р. êоэффици-
ент аэродинамичесêоãо сопротивления выработêи (êоэффи-
циент “альфа”), а. air grad coefficient of a working (“alpha”
coefficient), н. aerodynamischer Widerstandsfaktor m des Gru-
benbaus m (Alpha-Faktor m), Alpha-Koeffizient m — величина,
що залежить від стóпеня і типó шорстêості поверхні вироб-
êи та êонфіãóрації її перетинó. Визначається розрахóнêо-
вим шляхом, а таêож за допомоãою довідêових таблиць в
залежності від типó виробêи, видó êріплення, йоãо хараêте-
ристиêи та від наявності ó виробці êонвеєрних поставів. 
КОЕФIЦIЄНТ АНIЗОТРОПІЇ (ПЛАСТА ЗА ПРОНИК-
НIСТЮ),  -а, …, (...), ч. * р. êоэффициент анизотропии
(пласта по проницаемости); а. anisotropic factor (according to
the bed permeability); н. Anisotropiefaktor m (des Flözes n nach

ka
N
n
---- N

nз nê+
-----------------  ,= =



КОЕ — КОЕ 530

der Permeabilität f)  — êвадратний êорiнь iз вiдношення êо-
ефіцієнтів прониêностей пласта впопереê kв i вздовж
простяãання kã (ó вертиêальномó i ãоризонтальномó на-

прямах): 
КОЕФІЦІЄНТ БАГАТОВОДНОСТІ ШАХТ (РУД-
НИКІВ, КАР’ЄРІВ),  -а, -…, ч. * р. êоэффициент водо-
обильности шахт (рóдниêов, êарьеров), а. volume of water co-
efficient of mines, н. Wasserbelastungszahl f der Gruben f pl
(Bergwerke n pl, Tagebaue m pl)  — відношення êільêості
відêачаної води до êільêості видобóтої за той же термін
êорисної êопалини. К.б.ш. вимірюється ó м3/т.
КОЕФIЦIЄНТ БЕЗВОДНОГО НАФТОВИЛУЧЕННЯ
(БЕЗВОДНОЇ НАФТОВІДДАЧІ),  -а, …, ч. * р. êоэффи-
циент безводноãо нефтеизвержения (безводной нефтеотда-
чи); а. water-free oil recovery factor; н. wasserloser Erdölabga-
bekoeffizient m  — відношення êільêості нафти, видобóтої
за безводний період розробêи, до початêових балансових
запасів нафти.
КОЕФІЦІЄНТ БЕЗПЕКИ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент бе-
зопасности, а. safety factor (coefficient), н. Sicherheitkoeffizient
m, Sicherheitsfaktor m, Sicherheitsgrad m  — відношення мі-
німальної ãлибини ãірничих робіт до вийманої потóж-
ності пласта, при яêомó створюються допóстимі óмови
підробêи спорóд. Визначається з óзаãальнення досвідó
підробêи спорóд.
КОЕФІЦІЄНТ БІЧНОГО РОЗПОРУ,  -а, -…, ч. * р. êоэф-
фициент боêовоãо распора, а. lateral thrust coefficient, н.
Stossschubgrad m, Seitenwandschubgrad m  — êоефіцієнт, що
оцінює дію зовнішньоãо навантаження на боêові стінêи,
яêе стисêає заêладальний масив i ґрóнт.
КОЕФІЦІЄНТ БУССІНЕСКА,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент
Бóссинесêа; а. Bussinesk’s factor, н. Bussinesk-Koeffizient m  —
Див. êореêтив êільêості рóхó.
КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент ва-
риации, а. variation coefficient, н. Variationsbeiwert m  — від-
носна величина, що слóжить для хараêтеристиêи êоли-
вання (мінливості) ознаêи. Являє собою відношення се-
редньоãо êвадратичноãо відхилення τ до середньоãо ариф-

метичноãо , виражається ó відсотêах:

КОЕФIЦIЄНТ ВЗАЄМОДIЇ,   -а, -…, ч. * р. êоэффициент
взаимодействия; а. interference factor; н. Koeffizient m der
gegenseitigen Beeinfflussung f  — êоефiцiєнт, яêий êiльêiсно
хараêтеризóє співдію свердловин ó пластi й являє собою
вiдношення дебiтó свердловини при її індивідóальній ро-
боті до дебітó цiєї ж свердловини при сóмiснiй роботi з ãрó-
пою iнших свердловин.
КОЕФIЦIЄНТ СУМАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, -а, -…, ч. * р.
êоэффициент сóммарноãо взаимодействия; а. ultimate
interaction (interference) factor; н. Koeffizient m der summari-
schen gegenseitigen Beeinflussung f — êоефiцiєнт, яêий êiль-
êiсно хараêтеризóє взаємодiю свердловин ó пластi й являє
собою вiдношення дебітó ãрóпи свердловин, що діють
спільно, до дебітó свердловин при їх індивідóальній роботi.
КОЕФIЦIЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ВИДОБУВНИХ ЗА-
ПАСІВ,  -а, …, ч. * р. êоэффициент использования извлеêае-
мых запасов; а. utilization factor of recovered reserves, н. Aus-
nutzungsgrad m der zu fördernden Vorräte m pl  — відношення
наêопиченоãо видобóтêó нафти (або ãазó — в тих випад-
êах, êоли встановлюється êоефіцієнт ãазовилóчення) з
пласта (поêладó, еêсплóатаційноãо об’єêта) на певнó датó

до початêових видобóвних запасів, тобто частêи видобóв-
них запасів, відібраної з об’єêтa на певнó датó.
КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАФТО-
ВОГО ГАЗУ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент использования ре-
сóрсов нефтяноãо ãаза; а. utilization rate of petroleum gas re-
sources; н. Ausnutzungsgrad m der Fettgaslagerstätte f  — відно-
шення видобóтêó нафтовоãо ãазó до йоãо робочих ре-
сóрсів.
КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ СВЕРДЛО-
ВИН,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент использования фонда
сêважин; а. utilization factor of well stock; н. Ausnutzungsfaktor
m des Bohrlochfonds m  — поêазниê, що хараêтеризóє
рівень виробничоãо виêористання всьоãо еêсплóатаційн-
оãо фондó свердловин:

Кв.ф.=tp / tk.e 

 або

де tс.м.р — êільêість свердловино-місяців, відпрацьованих
(еêсплóатація) діючим фондом свердловин; tс.м.е — êільêість
свердловино-місяців, що числились в óсьомó еêсплóата-
ційномó фонді; tр — êільêість ãодин роботи (еêсплóатація
та наêопичення рідини) свердловин ó процесі еêсплóатації;
tê.е — êалендарний час всьоãо еêсплóатаційноãо фондó
свердловин.
КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ СВЕРДЛО-
ВИН ІНТЕҐРАЛЬНИЙ, -а, -…, ч. * р. êоэффициент ис-
пользования фонда сêважин интеãральный; а. integral utiliza-
tion factor of well stock, н. integraler Ausnutzungsfaktor m des
Bohrlochfonds m  — óзаãальнений поêазниê виêористання
фондó свердловин ó часі і за дебітністю, яêий визначається
яê добóтоê êоефіцієнта еêсплóатації свердловин ke й êо-
ефіцієнта інтенсивноãо виêористання свердловин ki: kінтеґр
= ke ki .
КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ШПУРІВ,  -а, -…, ч. *
р. êоэффициент использования шпóров. а. utilization factor of
holes (blastholes), н. Bohrlochwirkungsgrad m, Abschlagwir-
kungsgrad m, Nutzfaktor m der Bohrlöcher n pl  — безрозмірна
величина, що хараêтеризóє ефеêтивність дії вибóхó шпó-
рових зарядів при проведенні виробоê і на очисних роботах.
Визначається відношенням величини посóвання вибою за
один вибóх до ãлибини заêладення шпóрів. Правильно
вибране розташóвання шпóрів, величина зарядів і посл-
ідовність їх висадження, а таêож ретельність заряджання і
забивêи шпóрів забезпечóють К.в.ш. рівний або близьêий
до 1. Зменшення значення К.в.ш. призводить до знижен-
ня швидêості посóвання виробоê і до збільшення обсяãó
бóріння та витрат ВР, а таêож до підвищення вартості про-
ходêи.
КОЕФІЦІЄНТ ВИЛУЧЕННЯ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ З
НАДР,  -а, -…, ч.  — Те ж саме, що й êоефіцієнт добóвання
êорисної êопалини з надр.
КОЕФІЦІЄНТ ВИМУШЕНОГО ПРОСТОЮ,  -а, -…, ч. *
р. êоэффициент вынóжденноãо простоя; а. idle time factor;
downtime ratio; н. Notausfallfaktor m, Koeffizient m des erzwun-
genen Stillstandes m  — параметр надійності виробó, яêий
визначається відношенням тривалості відновлення
виробó до сóми тривалості відновлення та тривалості без-
відмовної йоãо роботи.
КОЕФIЦIЄНТ ВИТІСНЕННЯ,  -а, …, ч. * р. êоэффициент
вытеснения; а. displacement factor; н. Verdrängungskoeffizient
m  — відношення об’ємó нафти, витісненоãо після трива-

K kв kв⁄  .=

X

ν τ
X
----100%.=

kв.ф.

tс.м.р

tс.м.е
------------,=
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лоãо промивання з області пласта, зайнятої робочим
аґентом (водою, ãазом), до початêовоãо вмістó нафти в
цій же області (зразêó породи).
КОЕФІЦІЄНТ ВИТРАТИ ОТВОРУ АБО НАСАДКИ µ0

АБО µН,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент расхода отверстия
или насадêи, µ0  или  µн; а. discharge coefficient of a hole or a
flow nozzle, Mh or Mn; н. Durchflussfaktor m der Öffnung f oder
des Aufsatzes µ0 oder µн  — безрозмірний êоефіцієнт, яêий
входить ó формóлó для витрати Q0 ó випадêó витіêання
рідини з отворó в тонêій стінці або із насадêи. Для отворó

; для насадêи , де S0,

Sн — площа прохідноãо перерізó отворó і насадêи; g — при-

сêорення вільноãо падіння;  ; p0 — надлиш-

êовий тисê над вільною поверхнею рідини; Н — напір над
центром ваãи отворó або насадêи (ãеометричний напір); ρ
— ãóстина рідини. При витіêанні під рівень із отворó

, де ∆H — різниця напорів ó верхньомó

(Нв) й нижньомó (Нн) б’єфах; ∆H = Нв - Нн . Коефіцієнт µ0

враховóє стисê стрóменя й втрати напорó; êоефіцієнт µн —
тільêи втрати напорó. Для êвадратичної ділянêи опорó
(при достатньо велиêих числах Рейнольдса) µ0 і µн залежать
тільêи від ãеометричної форми потоêó. В.С.Бойêо.
КОЕФІЦІЄНТ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ СИПКОЇ ПО-
РОДИ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент внóтреннеãо трения
сыпóчей породы, а. coefficient of internal friction of loose rock, н.
Koeffizient m der inneren Reibung f des Lockergesteines n  — ве-
личина що статистично хараêтеризóє тертя між êонтаêтó-
ючими частинêами всередині маси сипêої породи.
КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТИ НАПОРУ ПРОСТОГО КОРОТ-
КОГО ТРУБОПРОВОДУ µТ.  -а, -…, ч. * р. êоэффициент
потери напора простоãо êоротêоãо трóбопровода; а. head
loss coefficient of an ordinary short pipeline; н. Druckverlust-
faktor m der einfachen kurzen Rohrleitung f  — безрозмірний
êоефіцієнт, яêий входить ó формóлó для витрати Qт ó ви-
падêó простоãо êоротêоãо (довжиною l) трóбопроводó

постійноãо діаметра d, тобто   , де Sт —
площа поперечноãо перерізó трóбопроводó; g — присêо-
рення вільноãо падіння; Н — напір на трóбопроводі (при

витіêанні в атмосферó): ; µт

враховóє втрати напорó по довжині трóбопроводó (λ⋅l/d), а

таêож ó місцевих опорах ; λ — êоефіцієнт ãідравл-

ічноãо тертя; ξ — êоефіцієнт опорó або втрат напорó.
КОЕФІЦІЄНТ ВУГЛЕНОСНОСТІ,  -а, -і, ч.  — Див. вóã-
леносність.
КОЕФІЦІЄНТ В’ЯЗКОСТІ ДИНАМІЧНИЙ,  -а, -…, -оãо,
ч.* р. êоэффициент вязêости динамичесêий (или êоэффици-
ент молеêóлярной (физичесêой) вязêости; а. viscosity dynamic
coefficient (or molecular (physical) viscosity coefficient); н. dyna-
mischer Viskositätskoeffizient m  — 1) Відношення поздовж-
ньої дотичної напрóãи τ внóтрішньоãо тертя при прямол-

інійномó рóсі рідини до ґрадієнта швидêості  по нор-

малі до напрямó рóхó. 2) Коефіцієнт пропорційності в

рівнянні Ньютона: . Одиницею вимірó в сис-

темі CGS є пóаз (П), в системі СІ — пасêаль-сеêóнда
(Па·с). 1 П=1 (дин·с)/см2; 1 сП=1 мПа·с.
КОЕФІЦІЄНТ В’ЯЗКОСТІ КІНЕМАТИЧНИЙ (КІНЕ-
МАТИЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ (ФІЗИ-
ЧНОЇ) В’ЯЗКОСТІ),  -а, -ості, -оãо, ч. (-оãо, -а, -…, ч.) *
р. êоэффициент вязêости êинематичесêий (или) êинемати-
чесêий êоэффициент молеêóлярной (физичесêой) вязêости;
а. viscosity kinematic coefficient or kinematic coefficient of molec-
ular(physical) viscosity; н. kinematischer Viskositätskoeffizient m
— відношення динамічноãо êоефіцієнта в’язêості µ до
ãóстини рідини ρ: v=µ/ρ, м2/с. Величина залежить тільêи
від фізичних властивостей рідини й температóри і не зале-
жить від óмов її рóхó. Одиницею в системі CGS є стоêс
(Ст), в системі СІ — êвадратний метр на сеêóндó (м2/с); 1
Ст = 10-4 м2/с.
КОЕФІЦІЄНТ В’ЯЗКОСТІ СТРУКТУРНИЙ (КО-
ЕФІЦІЄНТ СТРУКТУРНОЇ В’ЯЗКОСТІ),  -ості, -…, -а,
ч. (-а, -…, ч.) * р. êоэффициент вязêости стрóêтóрный (êо-
эффициент стрóêтóрной вязêости), а. viscosity structural co-
efficient (structural viscosity coefficient), н. Strukturviskositätsko-
effizient m (Faktor m der Strukturviskosität f)  — перевищення
динамічної в’язêості золю над ньютонівсьêою в’язêістю
або ж різниця між динамічними êоефіцієнтами в’язêості ó
випадêó малих і дóже велиêих ґрадієнтів швидêості; при-
чиною змін динамічноãо êоефіцієнта в’язêості зі зміною
ґрадієнта швидêості є óтворення внóтрішніх стрóêтóр.
КОЕФІЦІЄНТ ГАЗОВИЛУЧЕННЯ ІЗ ГАЗОВОГО
ПЛАСТА,  -а, -…, ч.  — Див. ãазовилóчення із ãазовоãо плас-
та.
КОЕФІЦІЄНТ ГАЗОНАСИЧЕНОСТІ ГІРСЬКИХ ПО-
РІД,  -а, -…, ч.  — Див. ãазонасиченість ãірсьêих порід, ãа-
зоносність ãірсьêих порід.
КОЕФІЦІЄНТ ГІДРАВЛІЧНОГО ТЕРТЯ (КО-
ЕФІЦІЄНТ ДАРСІ) λ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент
ãидравличесêоãо трения (êоэффициент Дарси) λ; а. viscosity
structural coefficient (structural viscosity coefficient), н. Struktur-
viskositätskoeffizient m (Faktor m der Strukturviskosität f)  —
безрозмірний êоефіцієнт пропорційності ó формóлі
Дарсі-Вейсбаха, яêий залежить ó заãальномó випадêó
тільêи від відносної шорстêості стіноê рóсла ∆ і від числа
Рейнольдса Re. Для ламінарноãо рóхó ó трóбі êрóãлоãо перерізó: 

При розрахóнêó об’ємних ãідроприводів застосовóють формóлó 

де А = 75 для сталевих трóб та А = 150 для ãнóчêих шланãів. 
При рóсі ó тóрбóлентномó режимі êоефіцієнт λ, яêий залежить

ó заãальномó випадêó від числа Рейнольдса Re та відносної шорс-

тêості (∆ — еêвівалентна шорстêість) визначають за емп-
іричними формóлами: для області ãідравлічно ãладêих трóб
(3000d/∆ < Re < 20 d/∆ )

або

для перехідної області (20d/∆ < Re < 500 d/∆ ) — за формóлою
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Кольбрóêа-Уайта 

або за óніверсальною формóлою Альтшóля

ó êвадратичній області (ãідравлічно шорстêих трóб)  — за формó-
лою Ніêóрадзе 

або за формóлою Шифрінсона  

Ю.Г.Світлий.
КОЕФІЦІЄНТ ДАРСІ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент Дарси;
а. Darcy’s coefficient (factor), Darcy-Faktor, н. Darcy-Beiwert
m  — Див. êоефіцієнт ãідравлічноãо тертя.
КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент
диффóзии; а. diffusion coefficient; н. Diffusionskoeffizient m  —
величина D, визначена першим заêоном Фіêа, чисельно
дорівнює êільêості дифóндованої речовини через одини-
цю площі за одиницю часó, êоли на одиницю довжини
припадає однаêова зміна êонцентрацій.
КОЕФІЦІЄНТ ДОБУВАННЯ (ВИЛУЧЕННЯ) КІЛЬ-
КОСТІ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент извлечения êоличест-
ва, а. ratio of extracted minerals to balance reserves  — відно-
шення êільêості добóтої êорисної êопалини з домішаною
до неї породою Д (т, м3) до êільêості поãашених при видо-
бóтêó балансових запасів Б (т, м3), kК = Д/Б.
КОЕФІЦІЄНТ ДОБУВАННЯ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ
З НАДР  (kН),  -а, -…, ч. * р. êоэффициент извлечения по-
лезноãо исêопаемоãо из недр, а. extraction coefficient of miner-
als from entrails, н. Koeffizient m der Gewinnung f des nutzbaren
Minerals n aus dem Erdinneren n  — 1). При розробці рóдних
родовищ та родовищ ãірничо-хімічної сировини — добó-
тоê êоефіцієнта добóвання (вилóчення) êільêості kК = Д/Б
на êоефіцієнт зміни яêості êорисної êопалини kя=a/c, де а і
с — вміст êорисноãо êомпонента в добóтій êорисній êопа-
лині і поãашених балансових запасах (%, êã/т, êã/м3, ã/т, ã/
м3). Тобто kн=kя·kê. Для êорисних êопалин, яêість яêих ха-
раêтеризóється не тільêи вмістом êорисноãо êомпонента,
kн визначається з óрахóванням вартості одиниці (т, м3) до-
бóтої êорисної êопалини ЦД до вартості одиниці (т, м3) ба-
лансових запасів, що поãашаються при розробці  ЦБ, тобто
êн=Д·ЦД/Б·ЦБ.

2). При розробці вóãільних родовищ kн визначається
виразом kн=Д(100–АВ)/Б(100–АЗ), де Д — видобóтоê вóãі-
лля, т, Б — поãашені балансові запаси, т; АВ, АЗ — золь-
ність відповідно добóтоãо вóãілля та поãашених балансо-
вих запасів, %.
Коефіцієнт kн  може бóти таêож визначений яê відн-

ошення видобóтêó вóãілля за даними марêшейдерсьêоãо
вимірó до поãашених балансових запасів.
КОЕФІЦІЄНТ ДОДАТКОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО
ОПОРУ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент дополнительноãо
фильтрационноãо сопротивления;  а. factor of additional filtra-
tion resistance; н. Zusatzfiltrationswiderstandsindex m  — пара-
метр, яêий враховóє збiльшення фiльтрацiйноãо опорó
внаслідоê порóшення плосêорадiальностi потоêó ó при-
вибiйнiй зонi при припливi флюїдó до свердловини ãiдроди-

намiчно недосêоналої.
КОЕФIЦIЄНТ ДОСКОНАЛОСТI СВЕРДЛОВИНИ,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент совершенства сêважины; а. factor of
well perfection; н. Vollkommenheitsfaktor m des Bohrlochs n  —
вiдношення дебiтó свердловини ãiдродинамiчно недосêоналої
до дебiтó свердловини ãiдродинамiчно досêоналої.
КОЕФІЦІЄНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІЮЧОГО ФОНДУ
СВЕРДЛОВИН,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент эêсплóата-
ции действóющеãо фонда сêважин; а. exploitation coefficient
of producing well stock; н. Ausbeutungsfaktor m des wirkenden
Bohrlochfonds m  — поêазниê, що хараêтеризóє рівень
виêористання діючоãо фондó свердловин ó часі:

де Тр — êільêість ãодин роботи (чиста еêсплóатація та на-
êопичення рідини) свердловин ó процесі еêсплóатації; Тê.д

— êалендарний час перебóвання свердловин діючоãо фон-
дó в еêсплóатації; Тс.м.р , Тс.м.д — відповідно êільêість сверд-
ловино-місяців, відроблених та перебóвання в еêсплóата-
ції, діючоãо фондó.
КОЕФІЦІЄНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЛОВИН,  -а, -…,
ч. * р. êоэффициент эêсплóатации сêважин; а. well exploita-
tion coefficient; н. Ausbeutungsfaktor m der Bohrlöcher n pl  —
поêазниê, що хараêтеризóє рівень виêористання діючих
свердловин ó часі:

де Тс.м.р — êільêість свердловино-місяців, відпрацьованих
(еêсплóатація)  діючим фондом свердловин; Тс.м.д —
êільêість свердловино-місяців, що числились ó діючомó
фонді; Тр — êільêість ãодин роботи (еêсплóатація та наêо-
пичення) свердловин ó процесі еêсплóатації; Тê.д —
êільêість ãодин перебóвання свердловин діючоãо фондó в
еêсплóатації.
КОЕФІЦІЄНТ ЕКСТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПАРКУ БУРОВИХ УСТАНОВОК,  -а, -…, ч. * р. êоэффи-
циент эêстенсивноãо использования парêа бóровых óстано-
воê; а. coefficient of extensive usage of drilling rigs; н. Koeffizient
m der extensiven Ausnutzung f des Bohranlagenparks m  — по-
êазниê, що хараêтеризóє стóпінь виробничоãо виêо-
ристання бóрових óстановоê (БУ) на основних роботах

де Тб , Тêр , Тв — êалендарний час перебóвання БУ
відповідно в процесі бóріння, êріплення, випробóвання; Т —
êалендарний час БУ в ãосподарстві, тобто в бóрінні,
êріпленні, випробóванні, монтажі, демонтажі, пересó-
ванні, ремонті, резерві.
КОЕФIЦIЄНТИ ЕКСТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
СВЕРДЛОВИН,  -а, ..., ч. * р. êоэффициенты эêстенсив-
ноãо использования сêважин; а. factor of extensive well
exploitation ; н. Koeffizient m der extensiven Ausnutzung f der
Bohrlöcher n pl  — планові і обліêові еêономічні поêазниêи
повноти залóчення існóючоãо еêсплóатаційноãо (діючоãо і
недіючоãо) фондó свердловин ó часі для видобóвання на-
фти і ãазó: 
а) êоефіцієнт виêористання свердловин — відношення

сóмарноãо часó роботи свердловин до сóмарноãо часó еêс-
плóатаційноãо фондó
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б) êоефіцієнт еêсплóатації свердловин — відношення
сóмарноãо часó роботи свердловин до сóмарноãо êалендар-
ноãо часó за діючим фондом свердловин

де tв — сóмарний час роботи діючих свердловин, тобто
відпрацьований час, протяãом яêоãо свердловини давали
продóêцію (час тривалості наêопичення при періодичній
еêсплóатації зараховóється до робочоãо часó); tе — сóмар-
ний êалендарний час, протяãом яêоãо свердловини нале-
жали до еêсплóатаційноãо фондó (ó дії і бездії); tд — сóмар-
ний êалендарний фонд часó діючих свердловин. При цьо-
мó час виражається ó свердловино-місяцях (свердлови-
но-днях чи свердловино-ãодинах). Свердловино-місяць
— це óмовна одиниця вимірó часó роботи і простоювань,
що дорівнює 720 свердловино-ãодинам, або 30 свердлови-
но-добам. В.С.Бойêо.
КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕГАЗАЦІЇ,  -а, -…, ч.
* р. êоэффициент эффеêтивности деãазации, а. degassing
efficiency factor, н. Koeffizient m der Gasabsaugungseffektivität
f  — відношення зниження баãатометановості (метано-
вості) виробоê при здійсненні деãазації до їхньої
баãатометановості (метановості) без деãазації. Розрізн-
яють К.е.д.: оêремоãо джерела ãазó, виробленоãо просторó,
ó межах виїмêової дільниці і шахти (êрила, блоêó, виїмêової
дільниці, оêремої виробêи).
КОЕФIЦIЄНТ ЗАВОДНЕННЯ,  -а, …, ч. * р. êоэффици-
ент заводнения; а. water encroachment factor, н. Flutfaktor m 
— відношення об’ємó промитої частини пóстотноãо про-
сторó продóêтивноãо пласта, охопленоãо процесом виті-
снення, до заãальноãо об’ємó пóстот цьоãо просторó, по-
чатêово насиченоãо нафтою.
КОЕФIЦIЄНТ ЗАЛИШКОВОЇ НАФТОНАСИЧЕНОСТІ
(ГАЗОНАСИЧЕНОСТІ), -а, …, (…), ч. * р. êоэффициент
остаточной нефтенасыщенности (ãазонасыщенности); а.
residual oil saturation (gas saturation) factor; н. Koeffizient m der
restlichen Erdölsättigung f (Erdgassättigung f)  — ãранично
нижня значина êоефіцієнта насиченості пóстотноãо про-
сторó даною фазою, при яêій можливий рóх цієї фази.
КОЕФІЦІЄНТ ЗАРЯДЖАННЯ,  -а, -…, ч. * р. êоэффици-
ент заряжания, а. charging coefficient, н. Ladungskoeffizient m 
— безрозмірна величина, яêа хараêтеризóє стóпінь запов-
нення шпóрó, свердловини, êамери ВР. Визначається відн-
ошенням об’ємó (або довжини) зарядó ВР до об’ємó (або
довжини) зарядної êамери (частини шпóрó чи свердлови-
ни). Зниження К.з. шляхом створення повітряних порож-
нин чи проміжêів зменшóє ближню і збільшóє заãальнó
(ãлибиннó) дію вибóхó ВР з висоêою швидêістю детонації.
КОЕФІЦІЄНТ ЗАТЯЖКИ ПОКРІВЛІ,  -а, -…, ч. * р. êо-
эффициент затяжêи êровли, а. roof lagging factor, н. Koeffizi-
ent m der Firstenverschalung f  — відношення площі
переêриття êріплення (площі верхняêів, затяжêи) ó виробці
до заãальної площі поêрівлі, що підтримóється êріпленням.
КОЕФІЦІЄНТ ЗЕМНОГО ЗАЛОМЛЕННЯ,  -а, -…, ч. *
р. êоэффициент земноãо преломления, а. coefficient of earthly
refraction, н. Refraktionkoeffizient m  — відношення радіóса
Землі до радіóса рефраêційної êривої, óтвореної проме-
нем візóвання, виêривленим ó приземномó шарі атмосфе-
ри. Приблизно К.з.п. дорівнює 0,14-0,16; враховóється в
триãонометричномó (ãеодезичномó) нівелюванні.
КОЕФIЦIЄНТ ЗМІНИ ДЕБІТУ СВЕРДЛОВИНИ,  -а, …,
ч. (êоефіцієнт; від франц. dйbit — збóт, витрачання) * р.
êоэффициент изменения дебита сêважины; а. change factor

of the well debit rate; н. Förder(raten)änderungskoeffizient m  —
відношення середньодобових дебітів за попередній (Q0) і
настóпний (Q1) місяці:

К.з.д.с. хараêтеризóє змінó середньодобових дебітів сверд-
ловин за місяць; розраховóється для перехідноãо фондó
свердловин для родовищ, що працюють на режимі розчине-
ноãо ãазó, на основі даних проеêта розробêи і êривих про-
дóêтивності свердловин за фаêтичними даними минóлих
роêів еêсплóатації; виêористовóється для визначення êо-
ефіцієнта êратності видобóтêó нафти. В.С.Бойêо.
КОЕФІЦІЄНТ ЗМІНИ ЯКОСТІ,  -а, -…, ч. * р. êоэффици-
ент изменения êачества, а. quality change coefficient, н. Koef-
fizient m der Qualitätsänderung f  — величина яêісної хараê-
теристиêи добóтої êорисної êопалини і поãашених балансо-
вих запасів. Для рóдних родовищ і родовищ ãірничо-хім-
ічної сировини К.з.я. виражається відношенням kя=a/c, де
а і с — вміст êорисноãо êомпонента в добóтій êорисній êопа-
лині і поãашених балансових запасах (%, êã/т, êã/м3, ã/т, ã/

м3). Для вóãільних родовищ ,

де  і  зольність балансових запасів і добóтоãо вóãі-
лля відповідно, %. Для сланцевих родовищ kя = ТС/Т3, де Т3

і ТС — теплота зãоряння балансових запасів і добóтоãо
сланцю, Дж/êã. К.з.я. може таêож виражатися відноше-
нням валових цінностей 1 т добóтої êорисної êопалини до 1
т балансових  запасів.
КОЕФІЦІЄНТ ЗМІННОСТІ РОБОТИ БРИГАД ПО РЕ-
МОНТУ СВЕРДЛОВИН,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент
сменности работы бриãад по ремонтó сêважин; а. coefficient
of workover crew shifting; н. Koeffizient m der Arbeit f in Schich-
ten f pl der Bohrlochreparaturbrigaden f pl  — êоефіцієнт, що
визначається за формóлою:

де Ni — êільêість бриãад, яêi працюють в однó, двi i три
змiни; Ci — êільêість змiн (одна, двi i три змiни); i =1; 2; 3.
Цілодобова робота дає змоãó зменшити витрати на облад-
нання, сêоротити тривалiсть ремонтó, виêлючити необ-
хiднiсть пiдняття iнстрóментó i переêриття свердловини
пiсля заêiнчення денної роботи. Разом з тим відомо, що
ефеêтивнiсть нiчних робiт є дещо нижчою від денних
(приблизно на 10%), а оêремi роботи (напр., очiêóвання
затвердiння цементноãо розчинó) можна приóрочити до
нiчноãо часó. В.С.Бойêо.
КОЕФІЦІЄНТ ІНЖЕКЦІЇ,  -а, -…, ч.  — Див. інжеêтор.
КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПАРКУ БУРОВИХ УСТАНОВОК (УСТАТКУВАНЬ),  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент интенсивноãо использования парêа
бóровых óстановоê; а. intensive utilization rate of active drilling
rigs; н. Koeffizient m der intensiven Ausnutzung f des Bohranla-
genparks m  — поêазниê, що хараêтеризóє рівень виêорис-
тання потенційної потóжності бóрових óстановоê (БУ):

де Qб — плановий (фаêтичний) обсяã бóріння; Qб маêс —
маêсимальний обсяã бóріння при даних óмовах; Vê — пла-
нова (фаêтична) êомерційна швидêість бóріння; Vm —
технічна (нормативна) швидêість бóріння. В.С.Бойêо.
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КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
СВЕРДЛОВИН,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент интенсивноãо
использования сêважин; а. intensive utilization rate of wells; н.
Koeffizient m der intensiven Sondenausnutzung f  — поêазниê,
що хараêтеризóє напрóженість виêористання нафтопро-
мисловоãо обладнання яê відношення фаêтичноãо видо-
бóтêó нафти (ãазó) за певний період часó Qф до розрахóн-
êовоãо (режимноãо, плановоãо) Qр: ki = Qф/Qр. В.С.Бойêо.
КОЕФІЦІЄНТ КІНЦЕВОГО НАФТОВИЛУЧЕННЯ
(НАФТОВІДДАЧІ) ФАКТИЧНИЙ,  -а, -…, ч. * р.
êоэффициент êонечноãо извлечения нефти (нефтеотдачи)
фаêтичесêий; а. actual ultimate oil recovery factor; н. tatsächli-
cher Koeffizient m der Rest(erd)ölgewinnung f  — êоефіцієнт
êінцевоãо нафтовилóчення, досяãнóтий по пластó (поêла-
дó, еêсплóатаційномó об’єêтó), розробêа яêоãо завершена.
КОЕФІЦІЄНТ (ФАКТОР) КОВЗАННЯ,  -а, -…, ч.  —
Див. êовзання фаêтор (êоефіцієнт).
КОЕФІЦІЄНТ КОНДЕНСАТОВІДДАЧІ РОЗРАХУН-
КОВИЙ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент êонденсатоотдачи
рассчетный; а. design condensate recovery index; н. Berechnun-
gskoeffizient m der Kondensatabgabe f  — відношення сóмар-
ноãо видобóтêó êонденсатó з пласта до êінця розробêи,
розрахованоãо за êривими диференціальної êонденсації
пластової системи, до потенціальних (балансових) запа-
сів.
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (К.К.Д.) ВИБУХУ,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент полезноãо действия (К.П.Д.) взры-
ва, а. efficiency of explosion, н. Explosionswirkungsgrad m,
Nutzeffekt m der Explosion f  — число, що вêазóє, яêа частêа
всієї енерãії вибóхó витрачається на певний резóльтат (на-
пр., на подрібнення породи, на виêид породи і т.і.).
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ЗАГАЛЬНИЙ (ГІДРО-
ПРИВОДА, ПНЕВМОПРИВОДА, ГІДРОПРИСТРОЮ,
ПНЕВМОПРИСТРОЮ),  -а, -…, ч. * р. êоэффициент по-
лезноãо действия (ãидропривода, пневмопривода, ãидроóст-
ройства, пневмоóстройства) общий; общий К.П.Д.; а. over-
all efficiency (of hydraulic drive, pneumatic (air) drive, hydraulic
device, pneumatic device); н. Gesamtwirkungsgrad m (des hy-
draulischen, pneumatischen Getriebes n, der hydraulischen,
pneumatischen Vorrichtung f)  — êоефіцієнт êорисної дії, яêий
враховóє всі втрати енерãії ãідропривода (пневмопривода,
ãідропристрою, пневмопристрою).
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ  (К.К.Д.) МЕХАНІ-
ЧНИЙ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент полезноãо действия
(К.П.Д.) механичесêий; а. mechanical efficiency; н. mechani-
scher  Wirkungsgrad m  — відношення різниці потóжності
Р, споживаної насосом, і втрат механічної потóжності Pм

(внаслідоê тертя ó підшипниêових опорах та óщільненнях
вала) до потóжності, споживаної насосом (механічний êо-
ефіцієнт êорисної дії):

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (К.К.Д.) НАСОСНОГО
АҐРЕҐАТУ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент полезноãо дейс-
твия (К.П.Д.) насосноãо аãреãата; а. overall efficiency of a
pumping unit; н. Wirkungsgrad m des Pumpenaggregates n  —
відношення êорисної потóжності насоса Pі до потóжності
Pgr, споживаної приводною машиною, ηgr = Pi /Pgr.
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (К.К.Д.) НАСОСА,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент полезноãо действия (К.П.Д.) насоса;
а. pump efficiency; н. Pumpenwirkungsgrad m  — відношення
êорисної потóжності насоса Pі до потóжності Р, спожива-
ної ним ó розãлядóваній робочій точці, η = Pі / P.

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ОБ’ЄМНИЙ (ГІДРО-
ПРИВОДА, ПНЕВМОПРИВОДА, ГІДРОПРИСТРОЮ,
ПНЕВМОПРИСТРОЮ); ОБ’ЄМНИЙ К.К.Д.,  -а, -…,
-оãо, ч. * р. êоэффициент полезноãо действия (ãидроприво-
да, пневмопривода, ãидроóстройства, пневмоóстройства)
объемный; объемный К.П.Д.; а. volumetric efficiency (of hy-
draulic drive, pneumatic (air) drive, hydraulic device, pneumatic
device); н. volumetrischer Wirkungsgrad m (des Druckluftgetrie-
bes n, der hydraulishen, pneumatischen Vorrichtung f)  — êо-
ефіцієнт êорисної дії, яêий враховóє втрати робочої рідини
ãідропривода (пневмопривода, ãідропристрою, пневмопри-
строю) внаслідоê витоêів.
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ (К.К.Д.) ПРОЦЕСУ
РОЗДІЛЕННЯ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент полезноãо
действия процесса разделения, а. efficiency of preparation
(separation), н. Wirkungsgrad m des Scheidungsprozesses m  —
стóпінь або міра досяãнення теоретично можливоãо ре-
зóльтатó (див. ефеêтивність розділення): # при ãрохоченні
— відношення êільêості нижньоãо êласó в підрешітномó
продóêті до йоãо êільêості ó вихідномó матеріалі; # при
збаãаченні — відношення êільêості êорисноãо êомпонента ó
êонцентраті до йоãо êільêості ó вихідномó матеріалі, або
для вóãілля — відношення досяãнóтої різниці між зольні-
стю відходів та êонцентратó до різниці між зольністю по-
родних та êонцентратних фраêцій ó вихідномó вóãіллі.
КОЕФІЦІЄНТ КОРІОЛІСА,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент
Кориолиса; а. Koriolis’s coefficient, н. Koriolis-Koeffizient m  —
Див. êореêтив êінематичної енерãії .
КОЕФІЦІЄНТ КРАТНОСТІ ВИДОБУТКУ НАФТИ,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент êратности нефтедобычи; а. oil re-
covery factor; н. Erdölgewinnungsverhältnis n  — поêазниê ви-
добóтêó, яêий поêазóє, ó сêільêи разів обсяã видобóтêó
нафти з свердловини (або ãрóпи свердловин) за даний пе-
ріод більший від видобóтêó нафти за місяць попередньоãо
періодó. Визначається за формóлою:

де Kз.д — êоефіцієнт місячної зміни дебітó, що дає відно-
снó хараêтеристиêó зміни дебітó на настóпний місяць що-
до середньодобовоãо дебітó за попередній місяць; nм —
êільêість місяців ó даномó періоді.
КОЕФІЦІЄНТ ЛОБОВОГО ОПОРУ СХ,  -а, -…, ч. * р. êо-
эффициент лобовоãо сопротивления Сх; а. drag coefficient; н.
Stirnwiderstandskoeffizient m  — безрозмірний емпіричний
êоефіцієнт, яêий входить ó формóлó для сили Rx лобовоãо
опорó твердоãо тіла; для êвадратичної ділянêи опорó Сх

залежить від форми тіла й швидêості, йоãо поверхні, а та-
êож від положення (від орієнтóвання) цьоãо тіла в потоці.
Для деяêих випадêів тіл найпростішої ãеометричної фор-
ми (êóля, циліндр та інші) Сх можна одержати теоретич-
но.
КОЕФIЦIЄНТ МАКРОШОРСТКОСТI,  -а, -…, ч. * р. êо-
эффициент маêрошероховатости; а. macroroughness factor,
macroroughness coefficient; н. Makrorauhigkeitsbeiwert m  —
êоефiцiєнт, яêий хараêтеризóє внóтрiшню стрóêтóрó по-
ристоãо середовища в êоефiцiєнтi b êвадратичноãо члена
формóли фiльтрацiї двочленної, тобто b = ρ/l , де ρ — ãóсти-
на рiдини; l — К.м. Йоãо, напр., можна визначити iз фор-
мóли Ширêовсьêоãо.
КОЕФІЦІЄНТ МАШИННОГО ЧАСУ,  -а, -…, ч. * р. êоэф-
фициент машинноãо времени, а. coefficient of machine time, н.
Maschinenzeitkoeffizient m  — відношення часó роботи ма-

ηм
P Pм–

P
----------------  .=

Kêр

Kз.д 1 Kз.д
nм–( )
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----------------------------------  ,=
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шини протяãом зміни (виêлючаючи зóпинêи і роботó вхо-
лостó) до тривалості зміни Кт= tм/tзм. Для транспортних
óстановоê реêомендовані при розрахóнêах вантажопо-
тоêів: сêребêові êонвеєри ó лаві — 0,40-0,65, стрічêові êон-
веєри — 0,70-0,85, êінцеві êанатні та елеêтровозні відêа-
тêи — 0,75.
КОЕФІЦІЄНТ МІЦНОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ,  -а, -…,
ч. * р. êоэффициент êрепости ãорной породы, а. coefficient of
rock hardness, н. Festigkeitskoeffizient m des Gesteins  n pl  —
величина, що приблизно хараêтеризóє відноснó опірність
породи рóйнóванню при її видобóванні. Звичайно прийма-
ють, що К.м.ã.п. f дорівнює частці від ділення величини
ãраниці міцності під час одноосноãо стиснення σст на 100.
Існóє деêільêа êласифіêацій міцності ã.п. Найбільш óжи-
вана шêала К.м.ã.п. запропонована М.М.Протодьяêоно-
вим.
КОЕФIЦIЄНТ НАДСТИСЛИВОСТI ГАЗУ,  -а, -…, ч. * р.
êоэффициент  сверхcжимаемости ãаза; а. real gas factor; gas
supercompressibility factor, н. Koeffizient m der Gassuperkom-
pressibilität f  — Див. êоефiцiєнт стисливостi ãазó.
КОЕФIЦIЄНТ НАФТОВИЛУЧЕННЯ ПОТОЧНИЙ,  -а,
…, -оãо, ч. * р. êоэффициент нефтеизвлечения теêóщий; а.
current oil recovery factor; н. laufender Koeffizient m der Erdöl-
ausbringung f  — відношення видобóтої з пласта êільêості
нафти на певнó датó до балансових (ãеолоãічних) її запа-
сів.
КОЕФIЦIЄНТ НАФТОНАСИЧЕНОСТІ (ГАЗОНАСИЧЕ-
НОСТІ),  -а, …, (…), ч. * р. êоэффициент нефтенасыщен-
ности (ãазонасыщенности); а. oil saturation (gas saturation)
coefficient; н. Koeffizient m der Erdölsättigung f (der Erdgassät-
tigung f)  — відношення об’ємó нафти (ãазó), яêий
міститься в порах (пóстотах) пласта, до заãальноãо об’ємó
всіх пор (пóстот) нафтоносноãо (ãазоносноãо) пласта в
пластових óмовах чи ó досліджóваномó зразêó породи при
пластових óмовах. Сóма êоефіцієнтів нафто-, ãазо- і водо-
насиченості дорівнює одиниці.
КОЕФIЦIЄНТ НЕРІВНОМІРНОСТІ СПОЖИВАННЯ
ГАЗУ,  -а, …, ч. * р. êоэффициент неравномерности пот-
ребления ãаза; а. irregularity coefficient of gas consumption; н.
Koeffizient m der Gasverbrauchsungleichmässigkeit f, Ungleich-
förmigkeitsfaktor m des Gasverbrauchs m  — відношення се-
редньої фаêтичної витрати ãазó за певний період (сезон,
добó, ãодинó) до середньої витрати за більший період
(відповідно ріê, місяць, доба).
КОЕФІЦІЄНТ ОБВОДНЕНОСТІ ЕМУЛЬСІЇ,  -а, -…, ч. *
р. êоэффициент обводненности эмóльсии; а. coefficient of
emulsion watering; н. Emulsionsverwässerungskoeffizient m  —
відношення об’ємó води до заãальноãо об’ємó емóльсії.
КОЕФІЦІЄНТ ОБЕРТАЛЬНОСТІ РЕЗЕРВУАРІВ,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент оборачиваемости резервóаров; а.
utilization factor of the tank farm; н. Koeffizient m der Behälter-
umlaufzahl f  — відношення дводобовоãо об’ємó видобóтої
нафти до об’ємó встановлених резервóарів; хараêтеризóє
стóпінь виêористання резервóарноãо парêó; може êолива-
тися в межах від 2 до 5.
КОЕФІЦІЄНТ ОБЕРТАННЯ БУРОВИХ УСТАНОВОК,
-а, -…, ч. * р. êоэффициент вращения бóровых óстановоê; а.
factor of drilling rigs rotation; н. Drehkoeffizient m der Bohranla-
gen f pl  — поêазниê, що хараêтеризóє рівень виробничоãо
виêористання в часі бóрових óстановоê (БУ); виêористо-
вóється при розрахóнêах потреби в БУ, сêладанні êошто-
рисів на бóдівництво свердловин, визначенні ефеêтивності
впровадження нової техніêи тощо:

де Tм.д. — час монтажно-демонтажних робіт; Тп.б — час підã-
отовчих робіт до бóріння; Tб.ê — час бóріння і êріплення; Тв
— час випробóвання; Тр.м.  — час ремонтних робіт; Трез —
час перебóвання БУ в резерві.
КОЕФІЦІЄНТ ОБ’ЄМНОГО КОМПОНЕНТОВИЛУ-
ЧЕННЯ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент объемноãо êомпонен-
тоизвлечения; а. coefficient of volumetric component extraction
(recovery); н. Koeffizient m der volumetrischen Komponentenau-
sbringung f  — відношення об’ємó Qвиді  видобóтоãо з плас-
та і-ãо êомпонента до йоãо ãеолоãічних запасів Q3і. Розрі-
зняють êінцевий (заêінчення еêсплóатації) і поточний (ó
певний момент часó t еêсплóатації) êоефіцієнти êомпо-
нентовилóчення Кі. Виражаючи Кі ó відсотêах, одержóє-
мо: Ki = (Qвиді / Qз.і)·100 = (1 - Qззі / Qз.і)·100, де і — розãля-
дóваний êомпонент пластовоãо ãазó (метан, етан, ...,
ãелій, сірêоводень тощо); Qз.і — ãеолоãічні запаси даноãо
êомпонента. Qззі — залишêові запаси êомпонента. Яêщо
розãлядати ãаз яê сóміш вóãлеводневих êомпонентів С1–

С4, а êонденсат яê сóміш С5+, то êоефіцієнти ãазо- і êон-
денсатовилóчення можна виразити відповідно таê (ó %):

З праêтиêи еêсплóатації родовищ маємо, що при режимі
природноãо виснаження êінцевий êоефіцієнт ãазовилó-
чення сêладає 85-95%, в той час яê êінцевий êоефіцієнт
êонденсатовилóчення — 30-60%, а при сприятливих óмо-
вах — до 75%. Основні фаêтори, яêі впливають на êо-
ефіцієнт ãазовилóчення: режим еêсплóатації родовища; се-
редньозважений по об’ємó поровоãо просторó пласта
тисê; площинна і по розрізó пласта неоднорідність літол-
оãічноãо сêладó і фаціальна мінливість порід пласта; тип
родовища (пластове, масивне); темп відбирання ãазó;
охоплення пласта витісненням (ó т.ч. при природномó чи
примóсовомó діянні на пласт); розміщення свердловин на
площі ãазоносності; стан розêриття пласта свердловинами
і êонстрóêції свердловин; види робіт по інтенсифіêації ро-
боти свердловин. Об’єм залишеноãо Qзал.ã. в пласті ãазó в
êінці розробêи родовища виражають рівнянням:

де Ωп, Ωê — початêовий і êінцевий ãазонасичені об’єми

поровоãо просторó пласта, м3;  — êінцеві
середньозважені по ãазонасиченомó (індеêс ê) і обводне-
номó (індеêс в) об’ємах поровоãо просторó пласта без-
розмірні (віднесені до атмосферноãо тисêó) зведені (под-
ілені на відповідні êоефіцієнти стисливості zã ãазó) тисêи;

êоефіцієнт залишêової об’ємної

ãазонасиченості обводненої (Ωп Ωê) зони поровоãо об’ємó
пласта, частêи одиниці; Q(t) — поточний видобóтий
об’єм ãазó, м3; ρп — початêова ãазонасиченість пласта; Qз —
запаси ãазó, м3. 
З óрахóванням цьоãо рівняння êоефіцієнт ãазовилóчен-

ня (%) описóється формóлою:
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де  - початêовий середньозважений по ãазонаси-
ченомó об’ємó поровоãо просторó пласта зведений (под-
ілений на атмосферний тисê і на zã) тисê.
При ãазовомó режимі еêсплóатації [Ωп=Ωê=const;

Q3=Ω(pп/zã.п); α=0] êоефіцієнт ãазовилóчення

При жорстêомó водонапірномó режимі еêсплóатації

(Ωп>Ωê; ) êоефіцієнт ãа-
зовилóчення

де α0 — êоефіцієнт залишêової об’ємної ãазонасиченості
обводненої (Ωп — Ωê) зони пласта, частêи одиниці.

Для пісêів

для доломітів

де m0 — êоефіцієнт пористості пласта.
При  Ωê/Ωп = 0 ó випадêó жорстêоãо водонапірноãо ре-

жимó еêсплóатації êоефіцієнт ãазовилóчення берóть рі-
вним:

для пісêів

для доломітів

При прóжномó водонапірномó режимі еêсплóатації
(Ωп>Ωê;  êоефіцієнт ãазо-
вилóчення:

де α=α0 f [ , Q(t)/Qз], α — фóнêція літолоãічної бóдови
пласта; Q(t)/Qз — рівень річноãо відборó ãазó з родовища.
При Q(t)/Q3<0,2  і стосовно пласта, що представлений

незцементованим пісêом:

При Q(t)/Q3>0,2  і стосовно пласта, що представлений
пісêовиêом:

Коефіцієнт êонденсатовилóчення незцементованоãо
пісêó чи пісêовиêа при витісненні водою ãазовоãо êонденса-
тó, що випав ó пласті, і постійномó тисêó визначають за
рівнянням:

де µê і µв — динамічний êоефіцієнт в’язêості відповідно
êонденсатó і води; ρпê — початêова êонденсатонасиченість
пористоãо середовища, частêи одиниці.
Коефіцієнт êонденсатовилóчення Кêв під час розробêи

ãазоêонденсатноãо поêладó в режимі природноãо висна-
ження при Ωп = const може бóти розрахований в разі наяв-
ності еêспериментальних даних рVТ-станó за диферен-
ціальною êонденсацією пластових флюїдів. Вплив порис-
тоãо середовища на êоефіцієнт êонденсатовилóчення ó

цьомó випадêó визначають за виразом:

де F — питома поверхня пористоãо середовища, м2/м3.
 В.С.Бойêо.

КОЕФІЦІЄНТ ОБ’ЄМНОГО СТИСКУВАННЯ РІДИНИ
BV,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент объемноãо сжатия жидêос-
ти bv; а. coefficient of volumetric compression of fluid; н. Flüssig-
keitsvolumenkompressibilitätsfaktor m, Faktor m der Volumen-
flüssigkeitskompressibilität f  — відношення відносноãо
зменшення об’ємó V рідини (тобто величини dV/V) до
нормальної напрóãи об’ємноãо рівномірноãо стисêóвання

даноãо об’ємó:  . При  точнішомó визначенні

необхідно брати відношення відповідних приростів двох
названих величин. Коефіцієнт об’ємноãо стисêóвання
рідини є величиною, оберненою модóлю об’ємної прóж-

ності, : . Див. заêон Гóêа.
КОЕФІЦІЄНТ ОБ’ЄМНОЇ ПОРИСТОСТІ ҐРУНТУ (ПО-
РОДИ) [АБО ПОРИСТІСТЬ ҐРУНТУ (ПОРОДИ), ПО-
РИСТІСТЬ ТІЛА],  -а, -…, ч. [-ості, -…, ж., -ості, -…, ж.]
* р. êоэффициент объемной пористости ãрóнта (породы); а.
coefficient of volumetric porosity of formation [porosity of forma-
tion (rock)]; н. Bodenvolumenporositätskoeffizient m (oder Bo-
denporosität f, Gesteinsporosität f, Körperporosität f)  — відн-
ошення об’ємó поровоãо просторó до всьоãо об’ємó ґрóн-
тó (породи), що сêладається з об’ємó поровоãо просторó
Vпор і об’ємó сêелета твердої фази Vсêел.: 

У механіці ґрóнтів êоефіцієнтом об’ємної пористості на-
зивають інêоли величинó Е, яêа дорівнює відношенню
об’ємó пор до об’ємó мінеральної частини ґрóнтó (сêеле-

та), тоді 
КОЕФIЦIЄНТ ОБ’ЄМНОЇ ПРУЖНОСТI РIДИНИ,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент объемнoй óпрóãости жидêости; а.
coefficient of liquid volumetric elastiсity; н. Koeffizient m der
Volumenflüssigkeitselastizität f  — êоефiцiєнт, яêий хараêте-
ризóє вiдноснó змiнó ∆V/V об’ємó рiдин при змiнi тисêó ∆p
на одиницю: 

де V — початêовий об’єм рiдини; ∆V- змiна об’ємó рiдини
при змiнi тисêó ∆p. Входить ó заêон Гóêа. Син. — êо-
ефiцiєнт об’ємноãо стисêóвания рiдини.
КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ АБО КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТ НА-
ПОРУ ξ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент сопротивления или
êоэффициент потерь напора; а. resistance factor or head loss
factor; н. Widerstandskoeffizient m oder Druckverlustkoeffizient
m  — безрозмірний êоефіцієнт, яêий дорівнює втраті на-
порó (по довжині hl або місцевій hj), поділеній (для зви-
чайних потоêів рідин) на швидêісний напір; для фільтр-
аційних ламінарних потоêів — на зведенó витратó. За до-
помоãою цьоãо êоефіцієнта втрати напорó hl і hj виража-
ються формóлами: 

а) для звичайних потоêів  або ;

б) для фільтраційних потоêів  або ,

де v — швидêість; g — присêорення вільноãо падіння; q —
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питома витрата; Kф — êоефіцієнт фільтрації. Для місцевих
втрат напорó, яêі належать до êвадратичної ділянêи опорó
звичайних потоêів, і для ламінарних фільтраційних по-
тоêів ξ залежить від ãеометричної форми потоêó. Для
втрат напорó по довжині, яêі належать до êвадратичної
ділянêи опорó звичайних потоêів, ξ додатêово залежить
ще і від відносної шорстêості рóсла. Величини ξ звичайно
встановлюють еêспериментально; в оêремих випадêах ξ
можна визначити теоретично. При êоефіцієнті ξ простав-
ляють різні індеêси, для тоãо щоб зазначати, яêоãо саме
випадêó стосóється даний êоефіцієнт опорó, наприêлад:
а) при розрахóнêó величини hl індеêс l (отримóють ξl); б)
при розрахóнêó величин hj індеêс j (отримóють ξj); при êо-
ефіцієнтах опорó, яêі належать тільêи оêремим видам
місцевих втрат, проставляють індеêси ó виãляді відпо-
відних óêраїнсьêих бóêв (ξп — êоефіцієнт опорó поворотó
трóби, ξê — êоефіцієнт опорó êрана; ξм — êоефіцієнт опо-
рó бóдь-яêоãо óстатêóвання, назва яêоãо починається на
бóêвó “м” і т.д.). В.С.Бойêо.
КОЕФІЦІЄНТ ОХОПЛЕННЯ ПЛАСТА ПРОЦЕСОМ
ВИТІСНЕННЯ ФАКТИЧНИЙ,  -а, -…, -оãо, ч. * р. êоэф-
фициент охвата пласта процессом вытeснения фаêтичес-
êий; а. actual factor of reservoir coverage by displacement; н. tat-
sächlicher Koeffizient m der Erfassung f vom Fröz n mit dem
Verdrängungsprozess m  — відношення нафтонасиченоãо
об’ємó (поêладó, еêсплóатаційноãо об’єêта, охопленоãо на
певнó датó процесом витіснення) до всьоãо нафтонасиче-
ноãо об’ємó поêладó. Коефіцієнт, яêий виêористовóють
для оцінêи поточноãо станó розробêи еêсплóатаційноãо
об’єêта і обґрóнтóвання засобів по реãóлюванню процесó
витіснення, направлених на досяãнення проеêтноãо êо-
ефіцієнта охоплення.
КОЕФIЦIЄНТ П’ЄЗОПРОВІДНОСТI,  -а, -…, ч. * р. êо-
эффициент пьезопроводимости; а. piezoconductivity factor; н.
Druckleitfähigkeitskoeffizient m  — параметр, яêий хараêте-
ризóє величинó швидêостi поширення збóрень тисêó в
пластi i дорiвнює вiдношенню êоефiцiєнта прониêностi k
до добóтêó êоефiцiєнта в’язêостi динамічноãо µ на êо-
ефiцiєнт прóжної ємностi насиченоãо пласта β∗: 

КОЕФІЦІЄНТ ПІДРИВАННЯ БОКОВИХ ПОРІД,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент подрывêи боêовых пород, а. coeffi-
cient of wall rock undermining, н. Koeffizient m des Abklappens n
der Stösse m pl  — відношення величини площі породної
частини вибою до заãальної площі змішаноãо вибою.
КОЕФІЦІЄНТ ПІДРОБКИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент подработêи земной поверхности, а.
coefficient of underworking the earth surface, н. Koeffizient m des
Unterbauens n der Erdoberfläche f  — відношення фаêтично-
ãо розмірó виробленоãо просторó за простяãанням або за
падінням пласта до мінімальноãо розмірó, при яêомó на-
стає повна підробêа.
КОЕФІЦІЄНТ ПОВНОГО ОПОРУ (СИСТЕМИ) ,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент полноãо сопротивления (системы)

; а. total resistance factor (of a system) ; н. Gesamtwider-
standskoeffizient m (des Systems n)  — безрозмірний êоефіці-
єнт, яêий відповідає втраті напорó hf . За допомоãою цьоãо
êоефіцієнта втрати напорó виражаються формóлами: 

а) для звичайних потоêів  ;

б) для фільтраційних потоêів ,

де , v — швидêість; g — присêорення

вільноãо падіння; q — питомі витрати; Kф — êоефіцієнт
фільтрації; ζl, ζj — êоефіцієнти опорó вздовж шляхó і на
місцевій перешêоді; m, n — êільêості відповідних опорів.
КОЕФІЦІЄНТ ПОДАЧІ ШТАНГОВОГО НАСОСА,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент подачи штанãовоãо насоса; а. coeffi-
cient of sucker-rod pump discharge; н. Stangenpumpenliefergrad
m  — відношення дійсної подачі насоса до теоретичної,
яêе виражається формóлою: αп = αд·αóс·αн·αвит, де αп —
К.п.ш.н.; αд, αóс, αн, αвит — êоефіцієнти, яêі хараêтеризó-
ють вплив відповідно деформацій штанã і трóб, óсадêи
рідини, стóпеня наповнення насоса рідиною і витіêання
рідини. Оптимальний К.п.ш.н. визначають за êритерієм
мінімальної собівартості видобóтêó нафти за циêл роботи
штанãовонасосної свердловини (сóма тривалості міжремо-
нтноãо періодó і ремонтó свердловини).
КОЕФIЦIЄНТ ПРИЙМАЛЬНОСТІ СВЕРДЛОВИНИ,
-а, …, ч. * р. êоэффициент приемистости сêважины; а. well
injectivity ratio; н. Injektionsindex m des Bohrlochs n, Bohrloch-
aufnahmefähigkeitskoeffizient m  — відношення добовоãо на-
ãнітання води в наãнітальнó свердловинó до перепадó між
вибійним і пластовим тисêами, при яêомó забезпечóється
даний об’єм наãнітання, — величина, яêа звичайно чи-
сельно відрізняється від êоефіцієнта продóêтивності тієї
ж свердловини і зростає зі збільшенням вибійноãо тисêó.
КОЕФIЦIЄНТ ПРОДУКТИВНОСТІ СВЕРДЛОВИНИ,
-а, …, ч. (êоефіцієнт; від лат. productivus — плодотворний)
* р. êоэффициент продóêтивности сêважины; а. well pro-
ductivity ratio; н. Produktivitätsindex m der Sonden f pl  — êо-
ефіцієнт, яêий хараêтеризóє видобóвні можливості сверд-
ловини — відношення її дебітó до відповідноãо перепадó
між пластовим і вибійним тисêами, — величина звичайно
постійна (не залежить від вибійноãо тисêó) при óсталеній
фільтрації однофазної рідини і змінна (залежить від тисêó
на вибої свердловини) при фільтрації ãазó або рідини і ãазó.
К.п.с. визначається за óмови справедливості лінійноãо за-
êонó фільтрації.
КОЕФIЦIЄНТ ПРОНИКНОСТІ,  -а, …, ч. * р. êоэффици-
ент проницаемости; а. permeability ratio; н. Permeabilitätsko-
effizient m  — еêспериментальний êоефіцієнт пропорці-
ональності в лінійномó заêоні фільтрації Дарсі, за одиницю
яêоãо приймається êоефіцієнт прониêності таêоãо пористо-
ãо середовища, при фільтрації через зразоê яêоãо площею
фільтрації 1 м2, довжиною 1 м і за перепадó тисêó 1 Па вит-
рата рідини з динамічним êоефіцієнтом в’язêості 1 Па⋅с
становить 1 м3/с. Фізичний зміст розмірності К.п. в м2 по-
ляãає в томó, що прониêність хараêтеризóє величинó площі
перерізó êаналів пористоãо середовища, по яêих в осн.
протіêає фільтрація. Він є числовою хараêтеристиêою аб-
солютної і ефеêтивної (або фазової) прониêності.
КОЕФIЦIЄНТ ПРУЖНОЇ ЄМНОСТI НАСИЧЕНОГО
ПЛАСТА,  -а, …, ч. * р. êоэффициент óпрóãой емêости на-
сыщенноãо пласта; а. factor of elastic capacity of saturated for-
mation; н. Elastizitätsinhaltskoeffizient m der gesättigten Schicht
f  —  параметр, яêий враховóє одночасно прóжнiсть сêеле-
та пористоãо середовища і прóжність рідини, яêа йоãо на-
сичóє, ó формi:  і поêазóє, яêó частêó від
виділеноãо елементó об’ємó пор пласта становить об’єм
рідини, що витіêає з цьоãо елемента при зниженні плас-
товоãо тисêó в ньомó на одиницю, де mo — êоефіцієнт по-
ристості за початêовоãо пластовоãо тисêó; βр — êоефі-
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цієнт об’ємної прóжності рідини; βс — êоефiцiєнт об’єм-
ної прóжностi cêелета породи. Див. заêон Гóêа для ãiрсьêої
породи. 
КОЕФІЦІЄНТ РІВНОПАДІННЯ (РІВНОПАДНОСТІ),
-а, -…, ч. * р. êоэффициент равнопадаемости, а. coefficient of
equifalling, н. Gleichfälligkeitsfaktor m, Koeffizient m der
Gleichfälligkeit f  — відношення між розмірами двох мін-
еральних зерен з різною ãóстиною, яêі падають ó реально-
мó середовищі (воді) з однаêовою швидêістю: 

Кр = d1/d2 = (ρ2 — ρc)/(ρ1 — ρc),
де: d1, d2 — лінійний розмір зерен, ρ1 та ρ2 — ãóстина тих
самих зерен, ρc — ãóстина середовища. Вважається, за
êласичними поняттями, що для ефеêтивноãо ãравітацій-
ноãо збаãачення ê.ê. ãраничні значення êрóпності зерен по-
винні мати співвідношення не більше за К.р. Див. рівн-
опадіння.
КОЕФІЦІЄНТ РІЗНОЗЕРНИСТОСТІ ҐРУНТУ
(ПІСКУ),  -а, -…, ч. * р. êоэффициент разнозернистости
ãрóнта (песêа) h; а. coefficient of non-uniformly grained struc-
ture of soil (sand); н. Koeffizient m der Verschiedenkörnigkeit f
vom Grund m (Sand m)  — відношення діаметрів: η = d60/d10,
де d60, d10 — діаметр частиноê різнозернистоãо ґрóнтó, ма-
са яêих разом з масою частиноê, що мають діаметр мен-
ший за d60 або відповідно d10, становить 60% або відпо-
відно 10% маси ґрóнтó. 
КОЕФІЦІЄНТ РОЗВІДАНОСТІ НАФТОГАЗОНОСНО-
ГО РАЙОНУ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент разведанности
нефтеãазоносноãо района; а. coefficient of exploration extent of
an oil-and gas-bearing region; н. Erkundungskoeffizient m des
(Erd)Öl- und (Erd-)Gasgebietes n  — поêазниê, яêий хараêте-
ризóє можливості з подальшоãо виявлення промислових
запасів нафти і ãазó в нафтоãазоносномó районі і визна-
чається відношенням початêових розвіданих запасів на-
фти і ãазó до початêових потенціальних ресóрсів. Вста-
новлено три діапазони К.р.н.р.: понад 0,9, êоли район
майже повністю розвіданий (можливості приростó нових
запасів менше 10% від початêових запасів); 0,5-0,9 — для
районів із значними можливостями виявлення нових ро-
довищ нафти і ãазó (від 10 до 50% від початêових запасів);
менше 0,5 — для районів, де основні запаси ще не виявле-
но (можливості приростó нових запасів від 50 до 90% від
початêових розвіданих запасів).
КОЕФIЦIЄНТ РОЗГАЗОВУВАНОСТІ НАФТИ,  -а, …, ч.
* р. êоэффициент разãазированности нефти; а. oil degassing
ratio; н. Koeffizient m der Erdölentgasung f  — êільêість ãазó,
яêий виділяється з одиниці маси або об’ємó нафти при
зниженні тисêó на одиницю. Він звичайно збільшóється в
мірó зниження тисêó, але зростає в області дóже висоêих
температóр і тисêів ó зв’язêó з явищами зворотноãо випа-
ровóвання. Вимірюється в м3/(м3·Па) або м3/(êã·Па).
КОЕФІЦІЄНТ РОЗКРИВУ (РОЗКРИТТЯ),  -а, -…, ч. *р.
êоэффициент всêрыши, а. stripping ratio,  barring coefficient;
н. Abraumkennzahl f, Abraumkoeffizient m  — êільêість поê-
ривних порід, що припадає на одиницю êільêості êорисної
êопалини при відêритомó способі розробêи родовища. К.р.
називають ваãовим, яêщо поêриваючі породи і êориснó
êопалинó виражають ó тоннах, і об’ємним, яêщо в êóбо-
метрах. На праêтиці частіше êористóються об’ємними по-
êазниêами. Розрізнюють таêі осн. види К.р.: с е р е д н і й
— відношення заãальноãо об’ємó розêривних порід ó êонтó-
рах êар’єрó або йоãо частині до заãальноãо об’ємó ê.ê., що
добóвається з êар’єрó в тих же êонтóрах; ê о н т ó р н и й  —
відношення об’ємó розêривних порід, що прирізаються до

êар’єрó при збільшенні йоãо ãлибини на один шар (óстóп),
до об’ємó ê.ê. в цьомó шарі (óстóпі); е ê с п л ó а т а ц і й н и
й  —  відношення об’ємó розêривних порід до об’ємó ê.ê. за
певний період еêсплóатації êар’єрó або йоãо дільниці; с е р
е д н ь о е ê с п л ó а т а ц і й н и й  —  той же К.р. з розра-
хóнêó всьоãо термінó еêсплóатації; п е р в и н н и й —
відношення об’ємó розêривних порід, вийнятих ó період
бóдівництва êар’єрó, до заãальноãо об’ємó ê.ê.; п о ã о р и з
о н т н и й — відношення об’ємó розêривних порід до
об’ємó ê.ê. на одномó ãоризонті êар’єрó; ш а р о в и й  —
відношення об’ємó розêривних порід ó межах одноãо шарó
до об’ємó ê.ê. в томó ж шарі; п о т о ч н и й — відношення
об’ємó розêривних порід, фаêтично переміщених ó відвали
за певний період часó (місяць, êвартал, півріччя, ріê), до
фаêтичноãо об’ємó ê.ê., що видобóта за цей період;  п л а н
о в и й  К.р. та  ã р а н и ч н и й  К.р. — маêсимально допóс-
тимий за êритерієм еêономічної доцільності відêритої
розробêи родовища. 
КОЕФІЦІЄНТ РОЗПУШЕННЯ,  -а, -…, ч. * р. êоэффици-
ент разрыхления, а. loosening factor, н. Auflockerungsfaktor m,
Auflockerungsgrad m  — 1) Відношення об’ємó ãірсьêої поро-
ди ó розпóшеномó (насипномó) виãляді до її об’ємó ó ма-
сиві. Розрізняють К.р.ã.п. ó вільномó насипанні, після від-
бивання ó затисненомó середовищі (в рóдних блоêах), пі-
сля óщільнення (ãравітаційноãо, вібраційноãо) та ó рóхо-
момó потоці подрібненої маси.

Значення êоефіцієнта розпóшення для даноãо блоêó ã.п. зна-
ходять дослідним шляхом. Для цьоãо за даними марêшейдерсьêої
зйомêи блоêó визначають об’єм блоêó в масиві (до вибóхó) і
об’єм висаджених порід блоêó (після вибóхó) і, розділивши дрóãе
на перше, одержóють шóêане значення êоефіцієнта.
2) Хараêтеристиêа сипóчої маси, шарó робочої постелі ó
відсаджóвальній машині або зависó твердих частиноê ó ро-
бочомó середовищі збаãачóвальноãо апарата, яêа визна-
чається співвідношенням об’ємó проміжêів між твердими
частинêами до заãальноãо об’ємó системи. Таê, яêщо
тверда фаза займає об’єм Vт ó заãальномó об’ємі Vо, то К.р.
сêладає: θ = (Vо - Vт)/Vо. К.р. є важливим параметром для
аналізó процесів, що відбóваються в апаратах ãравітацій-
ноãо збаãачення.
КОЕФІЦІЄНТ РОЗСУВАННЯ КРІПЛЕННЯ,  -а, -…, ч. *
р. êоэффициент раздвижêи êрепи, а. support extension coeffi-
cient, н. Verspannungsgrad m des Stempels m  — відношення
висоти êріплення ó розсóнóтомó положенні до її висоти ó
нерозсóненомó стані.

Таблиця. — Хараêтеристиêи ãірсьêих порід за розпóшенням

Грóпа
порід

за шêалою 
ЗНіП

Породи

Збільшення
об’ємó породи, %

Початêове Залишêове

I Пісоê, сóпісоê 8-17 1-2,5

II Рослинний ґрóнт, торф 20-30 3-4

I—II Лесовидний сóãлиноê 14-28 1,5-5

II—III Жирна ãлина, êрóпний 
ãравій

24-30 4-7

IV Ломова ãлина, сóãлиноê зі  
щебенем

26-32 6-9

V Затверділий лес, м’яêий 
мерãель, опоêа, трепел 

33-37 11-15

VI—VIII Міцний  мерãель, тріщин-
óватий сêельний ґрóнт

30-45 1012

V—XI Сêельні породи 45-50 20-30
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КОЕФIЦIЄНТ РОЗЧИННОСТІ ГАЗУ В НАФТІ,  -а, …, ч.
* р. êоэффициент растворимости ãаза в нефти; а. ratio of
solubility of gas in oil, coefficient of gas dissolution in oil; н. Lö-
sungs-Gas-Öl-Verhältnis n  — поêазниê, яêий хараêтеризóє
здатність природноãо вóãлеводневоãо ãазó розчинятися в на-
фті, — êільêість ãазó, яêа розчиняється в одиниці маси
об’ємó нафти при збільшенні тисêó на одиницю. Вира-
жається в м3/(м3·Па) або м3/(êã·Па). Компоненти нафтовоãо
ãазó хараêтеризóються різною розчинністю в нафті. Із збіл-
ьшенням молеêóлярної маси êоефіцієнт розчинності вóãле-
водневих ãазів зростає. Із невóãлеводневих ãазів досить ви-
соêó розчинність має вóãлеêислий ãаз, азот — найбільш
низьêó. Розчинність нафтовоãо ãазó, яêий має сêладний
сêлад, відхиляється від лінійноãо заêонó (не відповідає заêо-
нам ідеальноãо ãазó); із збільшенням тисêó êоефіцієнт роз-
чинності ãазó зростає, з ростом температóри знижóється.
КОЕФIЦIЄНТ СВІТЛОПОГЛИНАННЯ НАФТИ,  -а, …,
ч. * р. êоэффициент светопоãлощения нефти; а. coefficient of
oil light absorption; н. Extinktionskoeffizient m des Erdöls n  —
виêористовóваний при застосóванні методó фотоêалори-
метрії поêазниê світлопоãлинання нафти kсп, яêий розра-
ховóється за формóлою kсп =Д/(0,4343 се) і змінюється ã. ч.
в залежності від вмістó асфальтено-смолистих речовин,
де Д — оптична ãóстина розчинó; с — êонцентрація поãли-
нальної речовини; е — товщина поãлинальноãо шарó.
КОЕФІЦІЄНТ СКЛАДНОСТІ АВАРІЇ,  -а, -…, ч. * р. êо-
эффициент трóдности аварии; а. emergency difficulty coeffi-
cient; н. Havarieschwierigkeitskoeffizient m  — поêазниê, яêий
хараêтеризóє сêладність аварій, допóщених ó виробництві
(бóрінні, видобóванні, транспортóванні тощо) і визначаєть-
ся за формóлою: kа= ta / N, де ta — час на ліêвідацію аварій
(від початêó до повної ліêвідації); N — êільêість ліêвідо-
ваних аварій. А.ê.с. доцільно розраховóвати не тільêи в се-
редньомó по підприємствó, але і за оêремими видами
аварій.
КОЕФІЦІЄНТ СТИСКУ СТРУМЕНЯ (ПРИ ВИТІКАННІ
З ОТВОРУ) ε,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент сжатия стрóи
(при вытеêании из отверствия) ε; а. coefficient of flow con-
traction (on the outlet of a hole), н. Kompressibilitätfaktor m des
Strahles m (beim Ausfluss m aus der Öffnung f)  — відношення
площі стисненоãо перерізó транзитноãо стрóменя Sc до
площі отворó Sо, з яêоãо витіêає рідина:

КОЕФIЦIЄНТ СТИСЛИВОСТІ (НАДСТИСЛИВОСТІ)
ГАЗУ,  -а, …, ч. * р. êоэффициент сжимаемости (сверх-
сжимаемости) ãаза; а. gas compression factor; н. Gaskompres-
sibilitätskoeffizient m (Gasüberkompressibilitätskoeffizient m)  —
відношення об’ємів реальноãо пластовоãо і ідеальноãо
ãазів при однаêових óмовах, тобто при одних і тих же са-
мих тисêó і температóрі. К.с.ã. вводиться в рівняння Кла-
пейрона-Менделєєва, хараêтеризóє стóпінь відхилення ре-
альних ãазів від ідеальноãо станó і є відношенням об’ємó
реальноãо ãазó до об’ємó, яêий займала б таêа ж êільêість
молів ідеальноãо ãазó за тих же тисêó і температóри. Син.
— êоефіцієнт прóжності ãазó, êоефіцієнт об’ємної прóж-
ності ãазó, êоефіцієнт прóжноãо розширення ãазó, êо-
ефіцієнт надстисливості ãазó.
КОЕФIЦIЄНТ СТИСЛИВОСТІ НАФТИ,  -а, …, ч. * р. êо-
эффициент сжимаемости нефти; а. oil compressibility factor;
н. Erdöl-Kompressibilitätsfaktor m  — поêазниê, яêий хараê-
теризóє відноснó змінó одиниці об’ємó пластової нафти
∆V/V при зміні тисêó ∆Р на одиницю. К.с.н. зростає із
збільшенням вмістó леãêих фраêцій нафти і êільêості роз-

чиненоãо ãазó, підвищенням температóри, зниженням
тисêó і має значини в межах (6÷140)⋅10-6 МПа-1, для біл-
ьшості пластових нафт (6÷18)⋅10-6 МПа-1. Син. —  êо-
ефіцієнт прóжності нафти, êоефіцієнт об’ємної прóжності
нафти, êоефіцієнт прóжноãо розширення нафти.
КОЕФІЦІЄНТ СТІЙКОСТІ БОРТА (УКОСУ АБО УСТУ-
ПУ ВІДВАЛУ),  -а, -…, ч. * р. êоэффициент стойêости
борта (óêоса или óстóпа отвала), а. edge resistance coefficient
(of a slope or dump bench), н. Koeffizient m der Bordsabilität f
(der Seitenböschung f oder der Haldenstrosse f)  — відноше-
ння сóми óсіх внóтрішніх сил, що óтримóють óêіс ó рівн-
овазі, до сóми всіх зовнішніх сил, що праãнóть вивести йо-
ãо з рівноваãи; дія цих сил ó всіх інженерних методах
розрахóнêó стійêості óêосів переноситься на найбільш на-
прóженó поверхню, форма і розташóвання яêої в масиві,
що приляãає до óêосó, визначаються основними положен-
нями теорії ãраничної рівноваãи середовища.
КОЕФІЦІЄНТ СТІЙКОСТІ ВАГОНЕТОК,  -а, -…, ч. * р.
êоэффициент óстойчивости ваãонетоê, а. trolleys (сar)
steadiness coefficient, н. Koeffizient m der Wagenstabilität f  —
хараêтеризóє стійêість ваãонетоê проти переêидання.
К.с.в. дорівнює відношенню відновлюваноãо моментó, що
приêладений до ваãонетêи до моментó переêидання Кс=
Мв/Мп. Стійêість, яêа повинна бóти витримана яê ó повз-
довжньомó, таê і ó поперечномó напрямі, забезпечóється ó
томó випадêó, яêщо резóльтóюча всіх сил, що діють на ва-
ãонетêó, проходить всередині êонтóра, що óтворений з’єд-
нанням точоê дотиêó êоліс з рейêами. Небезпеêа втрати
стійêості виниêає при рóсі ваãонетêи по заоêрóãленнях,
шляхах зі значним похилом, при нерівномірномó односто-
ронньомó завантаженні ваãонетêи, а таêож при різêій її зó-
пинці. Коефіцієнт повздовжньої і поперечної стійêості
повинен бóти не меншим за 1,5. В.М.Маценêо.
КОЕФІЦІЄНТ СТРУКТУРНОГО ОСЛАБЛЕННЯ,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент стрóêтóрноãо ослабления, а. coeffi-
cient of structural relaxation, н. Koeffizient m der Strukturab-
schwächung f  — співвідношення міцності ãірсьêих порід ó
масиві й ó зразêó; залежить від розмірів масивó, яêий де-
формóється, величини блоêів, їхньої форми і міцності.
КОЕФІЦІЄНТ ТАРИ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент тары, а.
package coefficient, н. Verpackungsmittelkoeffizient m  — відн-
ошення власної маси ємності до маси вантажó ó цій єм-
ності Кт=М/Мв. К.т. для вóãільних ваãонетоê êоливається
ó межах 0,46-0,60. Менше значення відповідає ваãонетêам
більшої вантажопідйомності. Для сеêційноãо потяãа
ПС-3,5 К.т. сêладає 0,33.
КОЕФІЦІЄНТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РОЗШИРЕННЯ
РІДИНИ βt,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент температóрноãо
расширения жидêости βt; а. coefficient of temperature expan-
sion of liquid βt; н. Flüssigkeitswärmeausdehnungskoeffizient m 
— відношення відносноãо збільшення об’ємó рідини (тоб-
то величини dV/V до відповідноãо приростó т-ри:

.
КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОВІДДАЧІ,  -а, -…, ч. * р. êоэффици-
ент теплоотдачи; а. convective heat transfer coefficient; н.
Wärmeübertragungskoeffizient m, Wärmeabgabekoeffizient m  —
êільêість теплоти, яêа передана за одиницю часó через
одиницю площі поверхні за різниці температóр 1 К між
поверхнею та середовищем-теплоносієм; хараêтеризóє
інтенсивність тепловіддачі.
КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ,  -а, -…, ч. * р. êоэффи-
циент теплопередачи; а. heat transfer coefficient; н.
Warmeübertragungskoeffizient m, Wärmeabgabezahl f, Wärme-

ε Sc S0 ; ε 1<( )⁄( ) .=

βt dV VdV( )⁄=
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durchgangszahl f  — êільêість теплоти, яêа передається че-
рез одиницю площі поверхні розділó за одиницю часó за
різниці температóр між теплоносіями 1 К; хараêтеризóє
інтенсивність передавання теплоти.
КОЕФІЦІЄНТ ТИСКУ ТЕРМІЧНИЙ,  -а, -…, -оãо, ч. * р.
êоэффициент давления термичесêий; а. thermal coefficient of
pressure; н. thermischer Druckkoeffizient m  — величина, яêа
дорівнює відношенню відносної зміни тисêó p системи до

зміни ∆Т її т-ри при ізохорних óмовах: .
Вимірюється в êельвінах в мінóс першомó степені К-1. Для
ідеальних ãазів β = 1/273 К-1.
КОЕФІЦІЄНТ ТРІЩИНУВАТОСТІ,  -а, -…, ч. * р. êоэф-
фициент трещиноватости, а. coefficient of rock jointing,  co-
efficient of rock fissuring; н. Klüftigkeitskoeffizient m  — величи-
на, що хараêтеризóє тріщинóватість порід. Виражається
відношенням об’ємó тріщин до об’ємó зразêа породи (ó
%), або числом тріщин на одиницю довжини за певним
напрямêом, або відношенням сóмарної площі тріщин ó
шліфі породи до площі шліфа.
КОЕФІЦІЄНТ ТУРБУЛЕНТНОЇ (ВІРТУАЛЬНОЇ) В’ЯЗ-
КОСТІ ДИНАМІЧНИЙ [АБО КОЕФІЦІЄНТ ТУРБУ-
ЛЕНТНОГО ОБМІНУ],  -а, -…(-…), -оãо, ч. (-а, -…, ч.) * р.
êоэффициент тóрбóлентной (виртóальной) вязêости дина-
мичесêий [или êоэффициент тóрбóлентноãо обмена]; а. eddy
viscosity (virtual viscosity) dynamic coefficient [or coefficient of
turbulent exchange]; н. dynamischer Faktor m der Turbulenzvis-
kosität f [oder Turbulenzaustauschkoeffizient m]  — 1) Відн-
ошення тóрбóлентних дотичних напрóã τт до ґрадієнта
осередненої поздовжньої швидêості по нормалі до напря-

мó рóхó . 2) Коефіцієнт пропорційності ó формóлі, що

виражає зв’язоê між тóрбóлентними дотичними напрóãа-
ми і ґрадієнтом поздовжньої швидêості (осередненої) по
нормалі:

КОЕФІЦІЄНТ ТУРБУЛЕНТНОЇ В’ЯЗКОСТІ (ТУРБУ-
ЛЕНТНОГО ОБМІНУ) КІНЕМАТИЧНИЙ (КІНЕМАТИ-
ЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ТУРБУЛЕНТНОЇ В’ЯЗКОСТІ),
-а, -…(-…),  -оãо, ч. (-оãо, -а, -…, ч.) * р. êоэффициент тóр-
бóлентной вязêости êинематичесêий (или тóрбóлентноãо
обмена); а. eddy viscosity kinematic coefficient [or turbulent ex-
change]; н. kinematischer Faktor m der Turbulenzviskosität f (des
Turbulenzaustauschs m)  — відношення динамічноãо êо-
ефіцієнта тóрбóлентної в’язêості µт до ãóстини рідини ρ:

. Коефіцієнт νт на відмінó від êоефіцієнта в’яз-
êості êінематичноãо ν залежить від óмов рóхó рідини.
КОЕФІЦІЄНТ УСАДКИ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент
óсадêи, а. shrinkage coefficient, contraction coefficient, н.
Schrumpfmass n, Schrumpffaktor m, Absenkungsfaktor m, Mäch-
tigkeitsschwund m, Schwindenfaktor m, Schrumpfenfaktor m  —
1) Відношення величини зменшення відповідноãо
розмірó заêладальноãо масивó під впливом стисêаючих зó-
силь до йоãо початêовоãо розмірó. 2) Відношення об’ємó
матеріалó ó посóдині (êóзов машини, ваãонетêа) до сóмар-
ноãо об’ємó цьоãо ж матеріалó ó êовші навантажóвальної
машини. У випадêó, яêщо êрóпність матеріалó значно
менша ãабаритів êовша, К.ó. дорівнює одиниці. Для êрóп-
нодисперсних матеріалів з маêсимальною ãрóдêою спі-
ввимірною з ãабаритами êовша К.ó. менший одиниці. На-
пр., для пісêó, шламів К.ó. рівний одиниці, для рядовоãо

вóãілля — 0,94, для сêельних порід середньої міцності —
0,87, для міцних сêельних порід — 0,79.
КОЕФІЦІЄНТ УТИЛІЗАЦІЇ ГАЗОВОГО КОНДЕНСА-
ТУ,  -а, -…, ч. * р. êоэфициент óтилизации ãазовоãо êонден-
сата; а. utilization factor of gas condensate; н. Gaskondensat-
nutzfaktor m  — відношення плановоãо (або фаêтичноãо)
питомоãо виходó êонденсатó до êонденсатоãазовоãо фаê-
тора, тобто

де r — плановий (або фаêтичний) питомий вихід стабільн-
оãо êонденсатó, визначається відношенням 

r =(Qê/Qã) ·106, ã/м3,
де Qê — плановий (або фаêтичний) об’єм здачі спожива-
чеві стабільноãо êонденсатó, т; Qã — плановий (або фаê-
тичний) об’єм здачі ãазó споживачеві, м3; q — êонденсато-
ãазовий фаêтор, ã/м3. Порядоê обчислення К.ó.ã.ê. для рі-
зних рівнів óправління нафтовою і ãазовою промислові-
стю (óстатêовання, цехи тощо) реãламентóється спеціал-
ьною інстрóêцією.
КОЕФІЦІЄНТ ФІЛЬТРАЦІЇ KФ,  -а, -…, ч. * р. êоэффици-
ент фильтрации Kф; а. filtration coefficient; н. Durchlässig-
keitsfaktor m, Durchlässigkeitszahl f, Durchlässigkeitsbeiwert m 
— êоефіцієнт пропорційності ó формóлі заêонó Дарсі, зна-
чення яêоãо залежить від родó пористоãо тіла, ãóстини і
в’язêості фільтрóючої рідини. Хараêтеризóє стóпінь про-
ниêності (водопрониêності) пористоãо тіла; йоãо значен-
ня дорівнює швидêості ламінарної фільтрації рідини че-
рез пористе тіло за óмов, êоли п’єзометричний похил —
одиниця:  

де ρ — ãóстина рідини; g — присêорення вільноãо паді-
ння; v — швидêість фільтрації; Q — витрата рідини; L —
довжина пористоãо тіла; F — площа фільтрації; ∆р — пе-
репад тисêó.
КОЕФІЦІЄНТ ЧАСТОТИ РЕМОНТІВ СВЕРДЛОВИН,
-а, -…, ч. * р. êоэффициент частоты ремонтов сêважин; а.
well repair rate coefficient; н. Koeffizient m der Bohrlochrepara-
turhäufigkeit f  — відношення фаêтичної êільêості Pф по-
точних ремонтів свердловин за видами обладнання по всь-
омó фондó, що виêонана в попередньомó році, до фаêтич-
ноãо середньорічноãо еêсплóатаційноãо фондó свердловин
Фе.ф за видами обладнання і всьоãо по фондó в попереднь-
омó році, тобто . Яêщо в плановомó році пе-

редбачається збільшити міжремонтний період свердловин,
то êоефіцієнт частоти ремонтів відповідно êореãóють:

де q — відносне зменшення êільêості ремонтів за рахóноê
підвищення тривалості міжремонтноãо періодó, частêа
одиниці.
КОЕФІЦІЄНТ ШВИДКОХІДНОСТІ НАСОСА, ns,  -а,
-…, ч. * р. êоэффициент быстроходности насоса; а. coeffi-
cient of specific speed of a pump; н. Pumpenschnellgängigkeits-
koeffizient m  — êритерій подібності відцентрових насосів,
яêий визначають залежністю (хв-1):
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де n — êільêість обертів, хв-1; Qopt — оптимальна витрата,
м3/с; Hopt — оптимальний напір, м.
За іншою версією К.ш.н. обчислюється за формóлою:

де n — частота обертання робочоãо êолеса, об/хв; Q —
об’ємна подача насоса, м3/с; Н — напір насоса, м. За вели-
чиною К.ш.н. розрізняють лопатеві насоси на відцентрові
тихохідні (ns=50-90) і нормальні (ns=80-300), напівосьові
(ns=250-500) і осьові або пропелерні (ns=500-1000).
КОЕФІЦІЄНТ ШЕЗІ,  -а, -…, ч. * р. êоэффициент Шези; а.
Shesi’s coefficient; н. Schesi–Koeffizient m  — емпіричний êо-
ефіцієнт (м0.5/с), яêий входить до формóли Шезі:

, де v — швидêість потоêó, м/с; R — ãідравл-

ічний радіóс, м; ір — п’єзометричний похил. У êвадратич-
ній області тертя с залежить тільêи від ãідравлічноãо радіóса
R і êоефіцієнта шорстêості n; для доêвадратичної ділянêи
величина с додатêово залежить  від ір. Напр., за Павловсь-
êим  с=(1/n) Ró , êоли 0,1 ≤ R ≤ 3,0, де n — êоефіцієнт
шорстêості, що хараêтеризóє шорстêість стіноê трóби або
рóсла; 0,011 ≤ n < 0,050; y — змінний поêазниê степеня;

. За Манінãом ó
формóлі Павловсьêоãо y = 1/6. Зв’язоê між К. ш. с і êо-
ефіцієнтом ãідравлічноãо тертя по довжині λ визначають

за формóлою:  , де g — присêорення вільноãо

падіння.
КОЕФІЦІЄНТ ШОРСТКОСТІ  -а, -…, ч. * р. êоэффициент
шероховатости, а. roughness coefficient, н. Rauhigkeitszahl f,
Rauhigkeits(bei)wert m  — в ãідравліці — число, яêе визна-
чається на основі дослідів і хараêтеризóє стóпінь шорс-
тêості стіноê рóсла (розмір вистóпів шорстêості, їх формó
тощо); êоефіцієнт шорстêості n входить до емпіричних
формóл, яêі виêористовóються для визначення êоефіці-
єнта Шезі c, а таêож êоефіцієнта ãідравлічноãо тертя λ.
Величина n може бóти різною (залежно від виãлядó емп-
іричної формóли, що слóжить для розрахóнêó с). 
КОЗИРКОВІ ПОКЛАДИ НАФТИ І  ГАЗУ,  -их, ів, -…,
мн. * р. êозырьêовые залежи нефти и ãаза, а. oil and gas
peaked pools; н. kappenartig abgeschirmte Öl-und Gaslager n pl
— різновид теêтонічно і стратиãрафічно еêранованих
поêладів, форма ãоризонтальної проеêції яêих наãадóє
êозироê êашêета. К.п. виниêають при наявності розри-
вó, що розтинає антиêліналь, êóпол або моноêліналь, при
зітêненні êолеêтора з малопрониêною породою (ãлина,
сіль). Розповсюджені в сêладчастих і соляноêóпольних
областях (Кавêаз, Емба). За фазовим станом вóãлеводнів
К.п. здебільшоãо бóвають чисто нафтовими, рідше ãазо-
вими, ãазоêонденсатними, нафтовими з ãазовою шапêою,
ãазоêонденсатними з нафтовою облямівêою. Яê правило,
К.п. приóрочені до êолеêтора пластовоãо типó. За запа-
сами вóãлеводнів звичайно належать до дрібних і серед-
ніх.
КОКС,  -ó, ч. * р. êоêс, а. coke, н. Koks m  — тверда, міцна
пориста маса, продóêт êоêсóвання або êреêінãó природноãо
палива або продóêтів йоãо переробêи при т-рах
950-1100°С без достóпó повітря. Застосовóють переважно
яê паливо й відновниê ó металóрãійній промисловості. В
залежності від видó сировини розрізняють êам’яновóãіл-
ьний, елеêтродний пеêовий і нафтовий К.
КОКС КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êоêс êа-

менноóãольный, а. coal coke, н. Steinkohlenkoks m  — твердий
пористий êоêс (пористість 49-53%) сіроãо êольорó — про-
дóêт êоêсóвання вóãілля з вмістом вóãлецю від 78-89 до
90-95 %. Вміст вóãлецю в самомó К.ê. — 96-98%. Зольність
до 9-11%. Волоãість 0,5-4,0%. Теплота зãоряння 29-33
МДж/êã. Вихід К.ê. 75-78%. Є бездимним паливом ó мета-
лóрãії, при виплавці чавóнó слóãóє таêож відновниêом зал-
ізної рóди й розпóшóвачем шихти. Доменний К.ê. повинен
мати розмір ãрóдоê не менше 10 мм, ливарний К.ê. виêо-
ристовóється для ливарноãо виробництва, вміст сірêи ó
ньомó не повинен перевищóвати 1,2-1,3%. К.ê. для ãа-
зоґенераторних óстановоê повинен мати тóãоплавêó золó
(т-ра плавлення не нижче за 1250 °С).
КОКС НАФТОВИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êоêс нефтяной, а. re-
finery coke, н. Ölkoks m, Petrolkoks m  — тверда пориста ре-
човина від темно-сіроãо до чорноãо êольорó, що є продóê-
том êоêсóвання (прожарювання) важêих залишêів нафти.
Елементний сêлад: 90-96% С, 4-6% Н, 0,1-2% S. Зольність
0,1-0,8 %. Застосовóється: ó виробництві анодів для
виплавêи алюмінію, спеціальних ãрафітованих елеêтродів
для одержання елеêтролітичної сталі тощо.
КОКСІВНІСТЬ ВУГІЛЛЯ,  -ості, -…, ж. * р. êоêсóемость
óãля, а. cokeability of coal, н. Kokungsfähigkeit f der Kohle f,
Verkokungsfähigkeit f der Kohle f  — здатність подрібненоãо
вóãілля до спіêання, ó відповідномó температóрномó ре-
жимі без достóпó повітря, з óтворенням спеченоãо твердо-
ãо продóêтó — êоêсó. К.в. визначається прямими метода-
ми (напівзаводсьêе êоêсóвання) або непрямими методами,
а саме: дилатометричним дослідженням здатності плас-
тичної маси вóãілля спóчóватися; методом Ґрей-Кінãа
(порівнянням нелетêоãо залишêó, отриманоãо в стандарт-
них óмовах, з еталонною шêалою типів êоêсó). Див. спі-
êливість вóãілля, товщина пластичноãо шарó.
КОКСОВА ПІЧ,  -ої, печі, ж. * р. êоêсовая печь, а. cokery,
coke oven; н. Koksofen m  — піч2, в яêій êоêсóванням
êам’яноãо вóãілля одержóють êоêс. Звичайно êоêсові печі
об’єднóють ó батареї (по 61 — 77 печей) із заãальною сис-
темою підведення опалювальноãо ãазó й відведенням лет-
êих речовин, подавання вóãілля та ін.
КОКСОВИЙ ГАЗ,  -оãо, -ó, ч. * р. êоêсовый ãаз, а. coke ov-
en gas, н. Koksgas n, Koksofengas n, Kokereigas n, Zechengas n 
— ãорючий ãаз, що óтворюється при êоêсóванні êам’яноãо
вóãілля. Виêористовóється яê паливо ó промислових печах2,
ãазових двиãóнах, яê сировина в хімічній промисловості.
КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р.
êоêсохимичесêая промышленность, а. by-product coke indus-
try, н. Kokereiindustrie f  — ãалóзь важêої промисловості, на
підприємствах яêої здійснюється хімічна переробêа вóãілля
êам’яноãо  методом êоêсóвання. Найбільші підприємства на
території Уêраїни: Авдіївсьêий, Криворізьêий, Алчевсь-
êий, Запорізьêий, Ясинівсьêий êоêсохімічні заводи.
КОКСУВАННЯ,  -…, с. * р. êоêсование, а. coking process, н.
Verkoken n, Verkokung f, Koken n, Verkokungsvorgang m  — пе-
реробêа природноãо палива наãрівом до температóри
900-1050°С без достóпó повітря для одержання êоêсó, êоê-
совоãо ãазó та деяêих побічних продóêтів. Коêсóвання
êам’яноãо вóãілля проводять ó êоêсових печах, êоêсóвання
важêих продóêтів переробêи нафти — в металевих êóбах
або спеціальних печах. В резóльтаті êоêсóвання паливо
розêладається з óтворенням летêих продóêтів і твердоãо
залишêó êоêсó. Основним цільовим продóêтом цьоãо про-
цесó є êоêс, яêий виêористовóється ã.ч. яê відновниê і па-
ливо ó металóрãійній промисловості.
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КОЛБА,  -и, ж. * р. êолба, а. retort, flask; н. Kolben m  —
сêляна посóдина з êрóãлим або плосêим дном і видовже-
ною шийêою. Застосовóють ó лабораторній праêтиці.
КОЛЕКТИВНА УГОДА,  -ої, -и, ж. * р. êоллеêтивный до-
ãовор, а. collective agreement, н. Tarifvertrag m, Betriebskol-
lektivvertrag m  — óãода між êолеêтивом робітниêів і слóж-
бовців в особі  представниêів профспілêових орãанізацій
або óповноважених трóдовоãо êолеêтивó та адмініст-
рацією в особі êерівниêа підприємства. Містить ó собі ос-
новні положення з питань охорони праці та заробітної пла-
ти, робочоãо часó тощо.
КОЛЕКТОР,  -а, ч. * р. êоллеêтор, а. collector, reservoir; н.
Kollektor m  — 1) Збірний або розподільчий пристрій для
поєднання рядó транспортних або технолоãічних потоêів
з однойменними й однорідними продóêтами чи аґентами
(сóспензією, рідиною, ãазом). 2) Флотаційний реаґент —
збирач. 3) Гірсьêа порода, здатна вміщати рідêі, ãазоподібні
вóãлеводні і віддавати їх ó процесі розробêи родовищ.
КОЛЕКТОРИ3 ЗМІШАНИХ ТИПІВ,  -ів, -..., мн. * р. êол-
леêторы смешанных типов; а. reservoirs of compound types; н.
Mischkollektoren m pl  — êолеêтори, пóстотні простори яêих
óтворені одночасно двома або трьома видами порожнин і
серед яêих в ãеолоãо-промисловій праêтиці виділяють ти-
пи: тріщинно-поровий, тріщинно-êавернозний, тріщи-
нно-порово-êавернозний, êавернозно-поровий. Син. —
змішані êолеêтори.
КОЛЕКТОРИ3 КАРБОНАТНІ,  -их, -ів, мн. (від лат. carbo
(carbonis) — вóãілля) * р. êоллеêторы êарбонатные; а. car-
bonate reservoirs; н. Karbonatkollektoren m pl  — êолеêтори,
представлені êарбонатними породами (вапняêами, долом-
ітами і проміжними óтвореннями) з велиêим розмаїттям
порожнин і їх поєднань. К.ê. мають здатність значно збіл-
ьшóвати свої фільтраційні і ємнісні властивості внаслідоê
штóчноãо діяння на них соляною êислотою чи іншими
реаґентами. Див. êарбонатні породи.
КОЛЕКТОРИ3 КАВЕРНОЗНОГО ТИПУ,  -ів, -..., мн. * р.
êоллеêторы êавернозноãо типа; а. reservoirs of cаvernous type;
н. kavernöse Speicher m pl  — êолеêтори, звичайно êарбо-
натні, порожнинний простір яêих óтворюють êаверни,
з’єднані вóзьêими êаналами або ізольовані один від одно-
ãо з êоефіцієнтом відêритої пористості, що змінюється в
широêих межах — від тисячних частоê одиниці до 0,2 і
більше. Виниêають при розчиненні або переêристалізації
речовин ãірсьêої породи. Син. — êолеêтори êаверновоãо
типó, êавернозні êолеêтори, êавернові êолеêтори.
КОЛЕКТОРИ3 НАФТИ І ГАЗУ,  -ів, -…, мн. * р. êоллеê-
торы нефти и ãаза, а. oil and gas reservoirs, н. Erdöl- und Erd-
gasspeicher m pl, Erdöl- und Gasspeicher m pl  — ã.п., здатні
вміщати рідêі, ãазоподібні вóãлеводні і віддавати їх ó про-
цесі розробêи родовищ. Критеріями приналежності порід до
К.н.ã. слóãóють величини прониêності і ємності, зóмов-
лені розвитêом пористості, тріщинóватості, êаверноз-
ності. Величина êорисної для нафти і ãазó ємності К.н.ã.
залежить від вмістó залишêової водонафтонасиченості.
Нижні межі прониêності і êорисної ємності визначають
промисловó оцінêó пластів, вона залежить від сêладó
флюїдó і типó êолеêтора. Частêа пор, êаверн і тріщин ó філ-
ьтрації і ємності визначає тип К.н.ã.: поровий, тріщинний
або змішаний. Колеêторами є породи різн. речовинноãо
сêладó і ãенезисó: териãенні, êарбонатні, ãлинисто- êреме-
нисто -бітóмінозні, вóлêаноãенно-осадові та ін. Найбільш
значні запаси вóãлеводнів зосереджені в êаверно-поровомó
і поровомó типах порід. 

КОЛЕКТОРИ3 ПОРОВОГО ТИПУ,  -ів, -..., мн. (від лат.
collectоr — збирач; від ãрец. πόρος — прохід, отвір; від
ãрец. τϋρος — слід, відбитоê) * р. êоллеêторы поровоãо ти-
па; а. reservoirs of porous type, н. Porenspeicher m pl, poröse
Speicher m pl  — êолеêтори (пісоê, пісêовиê, алевроліт, пе-
ревідêладена êарбонатна порода), порожнинний простір
яêих óтворено міжґранóлярними (міжзерновими, первин-
ними) порами. При êоефіцієнті пористості понад 9-10%
володіють прониêністю  і відносною ізотропністю філ-
ьтрації по порових êаналах. Син. — êолеêтори нормаль-
ноãо типó, порові êолеêтори, ґранóлярні êолеêтори.
КОЛЕКТОРИ3 ТРІЩИННІ,  -ів, -…, мн. * р. трещинова-
тые êоллеêторы; а. fractured (fissured) reservoirs; н. kluftige
Speicher m pl, Kluftspeicher m pl, kluftige Träger m pl  — плас-
ти-êолеêтори, ємність яêих представлена тріщинами.
КОЛЕКТОРИ3 ТРІЩИННО-КАВЕРНОЗНІ,  -ів, -…-их,
мн. * р. êоллеêторы трещиновато-êавернозные; а. cavernous
and fractured reservoirs; н. kluftig-kavernöse Speicher m pl  —
êолеêтори, в яêих поряд з êавернозністю і міêротріщи-
нóватістю, що властиві êолеêторам êавернозноãо типó,
істотнó роль відіãрають маêротріщини в доломітах êавер-
нозних, щільних, дрібно- і тонêозернистих, а таêож ó вап-
няêах і мерãелях в різній мірі доломітизованих, щільних.
КОЛЕКТОРИ3 ТРІЩИНУВАТО-НОРМАЛЬНІ,  -ів,
-…-их, мн. * р. êоллеêторы трещиновато-нормальные; а.
fractured and normal reservoirs, н. kluftig-normale Speicher m
pl  — Див. êолеêтори тріщинóвато-порові.
КОЛЕКТОРИ3 ТРІЩИНУВАТО-ПОРОВІ,  -ів, -…-их,
мн. * р. трещиновато-поровые êоллеêторы; а. fractured and
porous reservoirs, н. kluftig-poröse Speicher m  — êолеêтори, в
яêих нафта міститься ã.ч. ó міжзернових порах матриці, а
провідниêом нафти до свердловин є система вторинних
тріщин. Таêі êолеêтори представлені щільними пісêовиê-
ами, алевролітами, перевідêладеними êарбонатними поро-
дами.
КОЛЕКТОРИ3 ТРІЩИННО-ПОРОВО-КАВЕРНОЗНІ,
-ів, -…-их, мн. * р. êоллеêторы трещиновато-порово-êа-
вернозные; а. fractured, porous and cavernous reservoirs; н.
kluftig-porös-kavernöse Speicher m pl  — êолеêтори, ã.ч. êар-
бонатні, пóстотний простір яêих представлено порами,
êавернами, тріщинами і в яêих тріщини, маючи невелиêó
ємність, відіãрають, напевно, ãоловнó роль ó сêладній
системі фільтрації.
КОЛЕКТОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -их,
-стей, -…, мн. * р. êоллеêторные свойства ãорных пород, а.
reservior properties of rocks, н. Speichereigenschaften f pl der Ge-
steine n pl  — властивості ãірсьêих порід пропóсêати через
себе рідêі та ãазоподібні флюїди і аêóмóлювати їх ó порож-
нинномó просторі. Осн. параметри: прониêність, ємність,
флюїдонасиченість. Прониêність ã.п. — найбільш важли-
вий параметр êолеêтора, яêий визначає потенційнó мож-
ливість вилóчення з породи нафти та ãазó. Розрізняють аб-
солютнó, ефеêтивнó і відноснó прониêність. Абсолютна
(фізична) — прониêність при фільтрації однорідної рідини
або ãазó визначається ãеометрією поровоãо просторó і ха-
раêтеризóє фіз. властивості породи. Ефеêтивна прониê-
ність — здатність породи пропóсêати флюїд ó присóтності
ін. флюїдів, що насичóють пласт, — залежить від сêлад-
ності стрóêтóри поровоãо просторó, поверхневих власти-
востей, наявності ãлинистих частоê. Відносна прониê-
ність зростає зі збільшенням насиченості породи флюїдом
і досяãає маêс. значення при повномó насиченні; для на-
фти, ãазó, води вона êоливається від 0 до 100%-ãо наси-
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чення. Заãальнó ємність порід-êолеêторів сêладають по-
рожнини трьох осн. типів, що розрізняються за ãенезисом,
морфолоãією, óмовами аêóмóляції і фільтрації нафти і ãазó.
Заãальна ємність ã.п. хараêтеризóється сóмарним об’ємом
пор, êаверн, тріщин. Заповнення і витіснення флюїдів ó
пластах залежать від особливостей бóдови ємнісноãо про-
сторó ã.п. (розмір, форма, сполóчóваність пóстот зóмо-
влюють режим фільтрації рідин і ãазів), від міри виявó êап-
ілярних сил, від хараêтерó розподілó залишêових флюїдів.
Порові êанали хараêтеризóються переважанням êапіля-
рних сил над ãравітаційними, êаверни — переважаючим
впливом ãравітац. сил, ó тріщинах одночасно виявляється
дія êапілярних і ãравітац. сил. Вияв тих або інших сил зó-
мовлює величинó ефеêтивної пористості, прониêність і
збереження частини залишêової води в êолеêторах. 
КОЛЕМАНІТ,  -ó, ч. * р. êолеманит, а. colemanite, н. Cole-
manit m  — мінерал êласó боратів, водний борат êальцію
ланцюжêової бóдови Са[В2ВО4(ОН)3]·Н2О. Містить (%):
СаО — 27,27; В2О3 — 50,81; Н2О — 21,91. Домішêи лóãів.
Синãонія моноêлінна. Тв. 4-5. Гóстина 2,4. Крихêий. Злам
стóпінчатий. Рисêа біла. Утворює зростêи та дрóзи, проме-
неподібні аґреґати. К. — безбарвний, прозорий або білий
мінерал. Блисê сêляний. Утворюється внаслідоê осаджен-
ня з борними розсолами êонтинентальних озер разом з ін.
боратами, ґіпсом, ãлинистими відêладами. Зóстрічається
таêож ó відêладах ãарячих джерел. Найбільші родов. — в
Долині Смерті ó пóстелі Мохаве (США). К. названо за ім-
енем амер. промисловця В.Т.Колмена (W.Т.Coleman,
1824-1893 рр.), на ділянці яêоãо знайдено мінерал. Важли-
вий мінерал борó.
КОЛИВАЛЬНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ,  -их, -ів, -…, мн. *
р. êолебательные движения земной êоры, а. oscillatory motion
of the Earth’s crust, н. Oszillationsbewegungen f pl der Erdrinde
f, Schwingungsbewegungen f pl der Erdrinde f  — повільні
плавні безперервні вертиêальні переміщення мас ãірсьêих
порід; одна з форм теêтонічних рóхів. Причинó їх вбача-
ють ó ãлибинних процесах, що відбóваються в мантії
Землі, деяêі вчені — ó êосмоãенних процесах. Коливальні
рóхи земної êори впливають на зміни рівня Світовоãо оêеа-
нó, що є однією з причин трансãресій та реãресій моря, на
сêлад, шарóватість і потóжність осадів, на інтенсивність
процесів денóдації тощо.
КОЛИМСЬКА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р. êо-
лымсêая сêладчатость, а. Kolymian folding; н. Kolymische
Faltung f  — одна із епох мезозойсьêої сêладчастості, яêа
проявилася в êінці юри — на початêó êрейди ó Верхоя-
но-Чóêотсьêій області (Росія).  Див. мезозойсьêі епохи
сêладчастості. 
КОЛІМАТОР,  -а, ч. * р. êоллиматор, а. collimator, н. Kolli-
mator m  — оптичний прилад, виêористовóваний для ство-
рення пóчêа паралельних променів при лабораторних до-
слідженнях зорових трóб і êóтомірних приладів. К. сêла-
дається з довãофоêóсноãо об’єêтива, тест-об’єêтива, вста-
новленоãо в йоãо фоêальній площині, і освітлювальноãо
пристрою.
КОЛІМАЦІЙНА ПЛОЩИНА — площина, перпендиêó-
лярна до ãоризонтальної осі обертання візирної трóби
марêшейдерсьêоãо чи ãеодезичноãо приладó, що прохо-
дить через точêó перетинó ãоризонтальної осі з лінією віз-
óвання чи з її продовженням ó просторі предметів (ó лама-
них візирних трóбах).
КОЛІМАЦІЙНА ПОХИБКА — êóт між êолімаційною
площиною і візирною лінією зорової трóби; виявляється

при вимірі ãоризонтальних напрямêів на візирні цілі чи
ãоризонтальних êóтів між цілями, що знаходяться на рі-
зних висотах.
КОЛІР МІНЕРАЛІВ,  -ó, -…, ч., забарвлення мінералів,
-…, с. * р. цвет минералов, оêрасêа минералов; а. mineral co-
lour; н. Farbe f der Minerale n pl  — резóльтат взаємодії ре-
човини мінералів з випромінюванням видимоãо (380-750
нм) діапазонó елеêтромаãнітноãо спеêтра, наслідоê селеê-
тивноãо поãлинання речовиною тих або інших діляноê ви-
димоãо світла. Для баãатьох самоцвітів, виробних і деêо-
ративних êаменів, мінеральних піãментів êолір — один з
осн. êритеріїв яêості сировини. У деяêих випадêах К.м. —
важлива діаãностична або типоморфна ознаêа. Для вимір-
ювання К.м. залóчаються об’єêтивні (інстрóментальні)
êолориметричні методи (напр., системи Міжнар. êомісії з
освітлення, МКО) і чисельно виражені êолірні параметри
— êолірний тон, йоãо насиченість, ясêравість. Таêий пі-
дхід дозволяє виêористати К.м. яê надійнó індиêаторнó і
пошóêовó ознаêó.

КОЛІСНА РУДА,  -ої, -и, ж . — Див. бóрноніт.
КОЛІСНА ПАРА,  -ої, -и, ж. * р. êолесная пара, а. wheel
pair, н. Radpaar n  — елемент лоêомотива чи ваãона, яêий
сêладається з двох êоліс, напресованих на вісь. К.п. — ос-

Таблиця. — Розподіл дороãоцінних та напівдороãоцінних êаменів за 
êольором

Колір Прозорі êамені Непрозорі êамені або 
êамені, яêі просвіч-

óються

Безбарв-
ний або 
білий

Алмаз, êорóнд, топаз, 
шпінель, берил, ãірсьêий 

êришталь

Перли (з перламóтро-
вим блисêом), опал

Чорний Моріон, аãат, меланіт, 
діопсид, ãаãат 

Рожевий Топаз, рóбеліт, шпінель, 
морãаніт, êóнцит

Рожевий êварц, ро-
доніт

Червоний Рóбін, oлеêсандрит (при 
елеêтричномó освітленні), 
топаз, шпінель, ãіацинт, 
морãаніт, піроп, альмандин

Яшма, êарнеол

Коричне-
вий

Топаз, шпінель, ãіацинт, 
тóрмалін, рóтил, ґросóляр, 

спесартин 

Сардер, яшма, êарне-
ол, тиãрове оêо,  

димчастий êварц, не-
фрит, бóрштин

Фіолет-
овий (бóз-

êовий)

Аметист, топаз, тóрмалін, 
êорóнд

Чароїт, аметистовий 
êварц

Блаêитний Аêвамарин, топаз, сапфір, 
індиãоліт, шпінель, евêлаз

Бірюза, лазóрит

Синій Сапфір, індиãоліт, топаз, 
берил, шпінель, танзаніт

Бірюза, лазóрит, азó-
рит, содаліт, лабрадо-

рит

Зелений Смараãд, хризоберил, сапфір, 
топаз, олеêсандрит (при де-
нномó освітленні), аêвама-
рин, тóрмалін, евêлаз, 

шпінель, андрадит, ґросó-
ляр, діопсид, епідот, енста-

тит, олівін

Смараãд, діоптаз, хри-
зопраз, яшма, празем, 
ãеліотроп, хризопал, 
амазоніт, нефрит, 
жадеїт, малахіт

Жовтий або 
оранжевий

Топаз, ãеліодор, хризоберил, 
êорóнд, шпінель, ãіацинт, 
цитрин, ãіденіт, тóрмалін

Сердоліê, яшма, не-
фрит, бóрштин

Смóãастий, 
строêатий

Голова мавра Яшма, аãат, блаãород-
ний опал, оніêс, ãеліо-
троп, авантюрин, тиã-

рове оêо
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новний елемент залізничних візêів лоêомотива і ваãона.
Вона сприймає навантаження від надресорної частини ло-
êомотива (ваãона) і передає її на рейêи. У лоêомотивів К.п.
має шестірні, через яêі передається тяãове зóсилля.
КОЛІСНА ФОРМУЛА,  -ої, -и, ж. * р. êолесная формóла,
а. wheeled formula, н. Radformel f  — 1) Умовна хараêтерис-
тиêа ходової частини автомобіля, в яêій перша цифра
відповідає заãальній êільêості êоліс, а дрóãа — числó ведó-
чих. Напр., 4х2, 4х4, 6х6. 2) Умовна хараêтеристиêа ходо-
вої частини лоêомотива, яêа таêож називається осьовою
формóлою. Вêазóє число і розташóвання êолісних осей.
Напр., К.ф. восьмивісноãо елеêтровоза, яêий має чотири
двоосних візêа, записóється таê: 2о-2о-2о-2о, де індеêс “0”
означає, що всі êолісні пари мають індивідóальний привод. 
КОЛІЯ,  -ії, ж.  — Див залізнична êолія, рейêова êолія.
КОЛОДЕТРИНІТ,  -ó, ч. * р. êоллодетринит, а. collodetrin-
ite, н. Collodetrinit m  — мацерал підãрóпи детровітринітó в
мацеральній ãрóпі вітринітó, що заляãає ó виãляді тонêо-
зернистої вітринітової основної маси, яêа зв’язóє інші
êомпоненти вóãілля. Термін введений в 1994 р. Міжнаро-
дним êомітетом з петролоãії вóãілля і орãанічної речовини
(МКПВОР) для позначення êомпаêтної вітринітової ос-
новної маси міêролітотипів êларитó, тримацеритó і вітр-
инертитó. 
У порівнянні з êолотелінітом в êолодетриніті відсóтня

стрóêтóрна цілісність і він має менш виражений шарóва-
тий хараêтер. К. — сóміш вітринітових частиноê êрóпні-
стю менше 10 мêм і аморфної вітринітової речовини. К.
містить більше сóбміêросêопічних неорãанічних речовин,
ніж інші вітринітові мацерали. Разом з тим, на відмінó від
вітридетринітó, частинêи êомпонента не виразно видні
під оптичним міêросêопом ó зв’язêó з висоêою мірою ãо-
моãенізації; К. має тонêозернистó поверхню, особливо ó
сóббітóмінозномó і бітóмінозномó вóãіллі з висоêим вихо-
дом летêих. Шліфований розріз, виêонаний перпендиêó-
лярно до площини нашарóвання, поêазóє К. яê шари
різної товщини. Паралельно до нашарóвання К. виãлядає
яê плями неправильної форми. У молодомó вóãіллі К. мо-
же мати пористó поверхню і внóтрішні плями. По мірі
збільшення стóпеня вóãлефіêації стає все важче розпізнати
êолодетриніт і êолотелініт. Присóтність К. в антрациті
пояснюється тим, що К., яêий має власнó морфолоãію, пе-
ремішаний з інертодетринітом. Після травлення зразêа
помітна тільêи відшліфована частина К., яêа називається
êриптовітродетринітом.
За êольором і

відбивною здатні-
стю К. близьêий до
вітринітó. У вóãіллі
діапазонó від 0,5 %
до 1,4 % Rr відби-
вна здатність К.
нижче відбивної
здатності відповід-
ноãо êолотелінітó
приблизно на
0,05-0,10 % Rr. Пе-
реходи носять пос-
тóповий хараêтер.
По мірі збільше-
ння стóпеня вóãле-
фіêації відмінності
зниêають. Анізотропія К. відрізняється від мацералів лі-

птинітової ãрóпи. При схрещених ніêолях можна виявити
початêовó присóтність цьоãо мацерала. У осадових поро-
дах, особливо ãлинистих сланцях, відбивна здатність може
бóти трохи нижча, ніж ó вóãіллі відповідноãо стóпеня вóã-
лефіêації.
Колір та інтенсивність флóоресценції К. змінюються в

залежності від стóпеня вóãлефіêації. Флóоресценція К. по-
чинається при 0,6 % Rr і досяãає маêсимальної інтенси-
вності в діапазоні 1,0-1,2 % Rr, після чоãо швидêо спадає.
Кольори флóоресценції від жовто-êоричневоãо до черво-
но-оранжевоãо і червоно-êоричневоãо. Інтенсивність
флóоресценції К. вище, ніж ó відповідноãо êолотелінітó.
На інтенсивність таêож впливають попóтні ліптинітові
мацерали. У присóтності альãінітó і êóтинітó інтенсивність
флóоресценції К. вище, ніж ó випадêó попóтноãо споринітó.
К. відрізняється від êолорезинітó дещо вищою інтенсивн-
істю останньоãо, а таêож різними внóтрішніми стрóêтóра-
ми. «Темний вітриніт» в порівнянні з К. таêож хараêтери-
зóється більш інтенсивною флóоресценцією. У осадових по-
родах, особливо ãлинистих сланцях, флóоресценція може
бóти більш інтенсивною, ніж ó попóтномó вóãіллі.
К. є похідним паренхімних і деревних волоêон êорі-

ння, стебел і листя, що сêладаються з целюлози і ліãнінó.
Початêові рослинні тêанини рóйнóються до сильноãо
розêладанням на початêó стадії торфоóтворення. Ма-
леньêі частинêи цементóються ãóмóсовими êолоїдами
всередині торфó і зãодом ãомоãенізóються в процесі ãеох-
імічної ãеліфіêації (вітринітизації). Джерелом К. є речови-
ни, отримані з целюлози. Попередниêами К. ó молодомó
вóãіллі є аттриніт і денсиніт.
У вóãіллі К. є вітринітовим мацералом, яêий зóстрічаєт-

ься ó найбільшій êільêості. К. присóтній ó всьомó твердо-
мó вóãіллі і є основним êомпонентом êларитó. Рідше він
зóстрічається ó вітринертиті і тримацериті, а таêож в дю-
риті. У вóãіллі палеозою вітрит, що сêладається з К., рідê-
існий. У осадових породах орãанічний детрит звичайно
тонêо дисперãований, а К. зóстрічається рідêо. К. є êом-
понентом êероãенó типó III.
К. — вітринітовий мацерал з найвищим виходом лет-

êих речовин, яêі при êоêсóванні відходять першими. Вміст
бітóмó в К. впливає на спіêливість і êоêсівнó здатність
вóãілля. У процесі ãідроãенізації К. в значній мірі сприяє óт-
воренню продóêтів зрідження. К. таêож виявляє реаêці-
йнó здатність на ранньомó етапі процесó ãоріння. Він де-
ãазóється і óтворює пори раніше, ніж попóтний ліптиніт.
При слабêомó виãорянні К. óтворює êарбосфери.
Походження слова: kolla (ãрец.) — êлей, detritus (лат.)

— абразія. Синоніми: вітриніт В; ãетероêолініт; десмоêол-
ініт; аттриніт (бóре вóãілля); денсиніт (бóре вóãілля).
КОЛОДЯЗЬ,  -я, ч. * р. êолодец, а. well, н. kleiner Schacht
m, Einsteigschacht m, Brunnen m  — 1) Вертиêальна ãірнича
виробêа, що проводиться для заборó підземних вод, розсолів
і ін. рідин. За способом спорóдження розрізнюють К.: êо-
паний (звичайний) ãлиб. до 20-30 м, К. забивний (абісін-
сьêий) — до 10-20 м, К. бóровий (трóбчастий) — до деê.
сотень м. За стóпенем розêриття водоносних порід розрі-
зняють завершений К. (розêриває шар водоносних порід
на всю потóжність) і незавершений (не доведений до під-
ошви водоносноãо ãоризонтó). К. оснащóють «жóравлями»,
êоловоротами, насосами. На ãірн. підприємствах К. виêо-
ристовóють ã.ч. яê дренажні спорóди для зниження на-
пірноãо рівня підземних вод нижче підошви ãірн. виробоê,
для відведення шахтних (êар’єрних) і ін. пром. стічних вод

Колодетриніт (сіра речовина). Темні 
тіла — вêлючення ліптинітó (спорин-
ітó), світлі — міêриніт). Вóãілля марêи 
Д. Львівсьêо-Волинсьêий басейн. Відб-
ите світло, імерсія. Шêала 0,02 мм. 

Фото Г.П.Маценêо.
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в безнапірні водоносні ãоризонти (êолеêтори), що заляãа-
ють нижче підошви ãірн. виробоê або пром. спорóд. Іноді К.
застосовóються таêож яê тимчасові водозбірниêи в підã-
отовчих виробêах і при ãол. водовідливних насосних стан-
ціях на шахтах. До поч. ХХ ст. К. виêористовóвалися для
видобóтêó нафти за допомоãою рóчноãо êоловорота, відер
і шêіряних мішêів. Видобóтоê нафти з êолодязів відомий з
V ст. до н. е. 2) На відêритих ãірничих роботах проводиться
для розміщення êонóсної дробарêи. Має діаметр 20 м і
ãлибинó 30 м. 3) Природна êільцеподібна вертиêальна
форма êарстó (êарстові К.). 
КОЛОЇДИ, КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ,  -ів, -их, -м, мн. * р.
êоллоиды, êоллоидные системы, а. colloids, colloid systems; н.
Kolloide n pl, Kolloidsysteme n pl  — міêроãетероãенні дис-
персні системи (проміжний стан між справжніми розчина-
ми й ãрóбодисперсними системами), що сêладаються з дó-
же подрібнених частиноê (від 10-6-10-7 до 10-9 м), рівном-
ірно розподілених (розосереджених) в однорідномó сере-
довищі або фізично однорідні системи, що містять маêро-
молеêóли яê один з êомпонентів (молеêóлярний êолоїд).
На відмінó від частиноê ãрóбодисперсних систем (сóспен-
зій, емóльсій, пін тощо), розмір частиноê яêих звичайно
перевищóє 10-4 см,  êолоїдні частинêи берóть óчасть в інте-
нсивномó броóнівсьêомó рóхові і не седиментóють в полі
сил земноãо тяжіння. К.с. з ãазовим дисперсійним середо-
вищем — висоêодисперсні аерозолі (дими, тóмани), з рі-
дêим — золі, латеêси, міцелярні розчини, міêроемóльсії, з
твердоãо — системи типó рóбіновоãо сêла. К.с. óтворю-
ються внаслідоê êонденсації (при виділенні êолоїдно-дис-
персної фази з перенасиченої пари, розчинó або розплавó)
або дисперãóвання. Найбільш важливі і різноманітні К.с. —
з рідêим дисперсійним середовищем. Див. старіння êо-
лоїдноãо розчинó.
КОЛОЇДНИЙ,  -оãо. * р. êоллоидный, а. colloidal, н. kollo-
id[al], Kolloid…  — пов’язаний з êолоїдами; ê -н і  р о з ч и -
ни  — те саме, що й золі.
КОЛОНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА,  -и, -ої, ж. * р. êолонна
эêсплóатационная; а. flow tubing, flow string, production string,
н. Produktionsrohrtour f, Förderrohrtour f  — елемент êонс-
трóêцiї свердловини — остання внóтрiшня обсадна êолона
трóб, яêа призначена для iзоляцiї стiноê свердловини вiд
прониêних ãоризонтiв i виêонóє роль довãотривалоãо ãер-
метичноãо êаналó, всерединi яêоãо по лiфтових трóбах
транспортóється на поверхню пластовий флюїд.
КОЛОНА ОБСАДНА,  -и, -ої, ж.  — Див. обсадна êолона.
КОЛОНА ШТАНГ БАГАТОСТУПІНЧАСТА,  -и, -…, -ої,
ж. * р. êолонна штанã мноãостóпенчатая; а. multi-stage
string of rods; н. mehrstufige Stangensäule f  — êолона насос-
них штанã, яêа має êільêа стóпенів штанã різноãо діаме-
тра. Дає змоãó зменшити металомістêість і навантаження
на верстат-êачалêó за óмови збереження міцності. Виêо-
ристовóють одно-, дво- і тристóпінчасті êолони штанã. 
КОЛОНКОВА ТРУБА,  -ої, -и, ж. * р. êолонêовая трóба,
а. core barrel, н. Kernführungsrohr n  — сталева трóба для
приймання êерна і спрямóвання бóровоãо снаряда при
бóрінні свердловин êільцевим вибоєм. К.т. одним êінцем
приєднóється до бóровоãо снаряда за допомоãою перехідн-
иêа, іншим — до êоронêи або розширювача. Довжина
К.т. сêладає 0,5; 1,5; 3,0 м. К.т. разом з бóровим снарядом і
êерном періодично вилóчаються зі свердловини і êерн вида-
ляється. 
КОЛОНКОВЕ БУРІННЯ,  -оãо, -…, с. * р. êолонêовое бó-
рение, а. core drilling, н. Kernbohren n  — бóріння, при яêомó

рóйнóвання породи здійснюється по периферійній частині
вибою, із збереженням êолонêи породи (êерна). Дослідже-
ння êерна дає хараêтеристиêó порід. Застосовóється в по-
родах бóдь-яêої твердості при бóрінні на нафтó і ãаз, по-
шóêах і розвідці родов. твердих ê.ê., ãеолоãознімальних і
êартóвальних роботах, ãідроãеол., інж.-ãеол. і ãеохім. до-
слідженнях. При К.б. очищення вибою здійснюється за
допомоãою бóровоãо насоса або êомпресора шляхом наãн-
ітання через êолонó бóрильних трóб води, ãлинистоãо роз-
чинó, емóльсії, полімерних рідин, піни, аерованоãо розчинó
або стисненоãо повітря. Керн зі свердловини витяãóється
шляхом підйомó êолони бóрильних трóб, знімними êерно-
приймачами або шляхом безперервноãо транспортóвання
êерна через êолонó трóб зворотним потоêом промивної
рідини в процесі бóріння. Діаметри êороноê, що застосовó-
ються для ãеолоãорозвідóвальноãо бóріння 36-151 мм, для
еêсплóатації родов. нафти і ãазó до 305 мм. Маêс. ãлибина
К.б. досяãнóта при бóрінні Кольсьêої надãлибоêої свердло-
вини (понад 12 êм). У залежності від твердості і абразив-
ності ã.п. для бóріння виêористовóють бóрові êоронêи і бó-
рові долота. 
КОЛОННА ОСНАСТКА,  -ої, -и, ж. * р. êолонная оснаст-
êа; а. string rigging; column furnishings; н. Rohrtourausrüstung f 
— частина технолоãічної оснастêи обсадних êолон для по-
леãшення їх опóсêання, забезпечення цементóвання, від-
оêремлення бóровоãо і тампонажноãо розчинів і т.д. Еле-
менти К.о.: êолонні опирачі, зворотні êлапани, розділ-
ювальні цементóвальні пробêи, мóфти, хвостовиêи.
КОЛОННА ФЛОТАЦІЙНА
МАШИНА,  -ої, -ої, -и, ж. * р.
êолонная флотационная маши-
на, а. column flotation machine,
н. Säulenflotationsmaschine f  —
пневматична флотаційна ма-
шина з протитечійним рóхом
пóльпи, яêий досяãається за ра-
хóноê ãлибоêоãо розміщення ó
робочій êамері дисперãатора
стисненоãо повітря (патрóбêо-
воãо, ерліфтноãо або перфоро-
ваної перетинêи) для забезпе-
чення зóстрічноãо рóхó спли-
ваючих повітряних бóльбашоê
та флотаційної пóльпи, що за-
вантажóється зверхó. К.ф.м.
являє собою êрóãлó або êвад-
ратнó êамерó шириною бл. 1 м
і висотою бл. 7-9 м (рис.). Вих-
ідний матеріал подається ви-
ще середини, але нижче по-
тóжноãо пінноãо шарó, яêий
займає бл. 1/3 висоти êолони. К.ф.м. мають значні пере-
ваãи при застосóванні для флотації тонêоподрібнених ма-
теріалів, особливо вóãільних шламів, êоли напрямоê
спливання пінних аґреґатів співпадає з напрямêом спли-
вання частиноê леãêоãо êомпонента. Виêористовóється
ã.ч. для збаãачення рóдної сировини.
КОЛОРИМЕТР,  -а, ч. * р. êолориметр, а. colorimeter, н.
Kolorimeter n  — прилад для визначення хараêтеристиê êо-
льорó. Застосовóється, зоêрема, в методах дослідження
ãірсьêих порід, вóãілля тощо, напр., ó методі вибірêової сор-
бції барвниêа (метод А.С.Колбановсьêої), êолориметрич-
них методах аналізó вод.

Рис. Колонна флотаційна 
машина: 1 — êолона; 2 — 
подача живлення; 3 — по-
дача повітря; 4 — êорпóс з 
дифóзором; 5 — промивна 
вода; 6 — випóсê пінноãо 
продóêтó; 7 — випóсê хвос-

тів.



КОЛ — КОЛ 546

КОЛОРИМЕТРИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВОД,  -их,
-ів, -…, мн. * р. êолориметричесêие методы анализа вод, а.
colorimetriс methods of water analysis, н. kolorimetrische
Wasseranalyseverfahren n pl  — базóються на переведенні
êомпонента, що визначається, ó êольоровó сполóêó та
встановленні її êонцентрації за: — інтенсивністю або відт-
інêом забарвлення (візóальний метод); — світлопоãлинан-
ням розчинó (фотоêолориметричний метод). Чóтливість
К.м.а.в. для різних елементів сêладає 0,1 — 200 мêã/л.
КОЛОРИМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. êолориметрия, а. colorime-
try, н. Kolorimetrie f  — методи вимірювання і êільêісноãо
визначення êольорó. Базóються на визначенні êоординат
êольорó ó вибраній системі трьох основних êольорів.
КОЛОСНИК,  -а, ч. * р. êолосниê, а. fine(grate) bar; н. Rost
m, Roststab m, Roststange f  — сêладовий елемент êолосни-
êової решітêи, яêа виêористовóється яê опірна площина
для палива в топêах, а таêож яê робоча (просіююча) по-
верхня ó ãрохотах êолосниêових (нерóхомих похилих або
êоливних). Виêористовóють К. з профілем поперечноãо

перетинó, яêий при ãрохоченні чинить найменший опір
проходженню дрібних шматêів і одночасно сêорочóє мож-
ливість заêлинювання “трóдних зерен” між êолосниêами.
КОЛОТЕЛІНІТ,  -ó, ч. * р. êоллотелинит, а. collotelinite, н.
Collotelinit m  — мацерал вітринітової ãрóпи, підãрóпа те-
ловітринітó, що має ãомоãенний, аморфний виãляд. Тер-
мін введений в 1994 р. Міжнародним êомітетом з петро-
лоãії вóãілля і орãанічної речовини (МКПВОР) для позна-
чення ãомоãенізованих шарів вітринітó, яêі можóть мати
стрóêтóрó, що слабо визначається. Клітинна стрóêтóра
може розпізнаватися або виділятися за допомоãою ме-
тодів травлення. У низьêовóãлефіêованомó вóãіллі êоло-
телініт може мати тонêозернистó або залишêовó êліти-
ннó стрóêтóрó. Травлення посилює деталі êлітêової стрóê-
тóри; в цьомó випадêó видимі стінêи êлітоê називають
êриптотелінітом. Колотелініт відрізняється від êоло-
детринітó своєї ãомоãенністю.
Відбивна здатність К. широêо виêористовóється для

визначення стóпеня вóãлефіêації вóãілля і орãанічної речо-
вини ó відêладах. Звичайно відбивна здатність êолотелі-
нітó вища, ніж êолодетринітó на 0,05-0,10 %.
К. флóоресціює в широêомó діапазоні вóãлефіêації вóãі-

лля (від бітóмінозноãо з висоêим вмістом летêих до нап-
івантрацитів). Інтенсивність флóоресценції вітринітових
мацералів має місце приблизно при мінімóм 0,5 % Rr і до-
сяãає маêсимóмó при відбивній здатності вітринітó
1,0-1,1 % Rr в залежності від довжини хвилі збóдження і

вимірювання. При подальшомó збільшенні вóãлефіêації
інтенсивність флóоресценції знижóється. Флюоресценцію
вітринітó пояснюють резóльтатом óтворення ó вóãіллі на-
фтоподібних речовин. Стислі і сітчасті ароматичні стрóê-
тóри ó вітриніті вважаються нефлóоресціюючими. 
Елементний сêлад і вміст ароматичних сполóê зале-

жить від стадії вóãлефіêації. Підвищена ароматичність
приводить до підвищення відбивної здатності. Хімічний
сêлад чистоãо К. подано в таблиці. 
Алêілнафталіни і алêілфеноли є домінóючими арома-

тичними сполóêами.
К. є похідним паренхімних і деревних волоêон êорі-

ння, стебел і листя, що сêладаються з целюлози і ліãнінó, і
походить яê від трав’яних, таê і деревовидних рослин.
Геохімічна ãеліфіêація (вітринітизація) привела до зниê-
нення первинних стрóêтóр. Попередниêом К. ó вóãіллі
низьêої стадії вóãлефіêації є óльмініт. На більш висоêих
рівнях вóãлефіêації К. таêож óтворюється з телінітó і йоãо
вітринітовоãо êлітинноãо заповнення.
Відêлади К.

найбільші в ясêра-
вих літотипах вітр-
енó і в меншій мірі в
êларені. У осадових
породах К. є основ-
ним вітринітовим
мацералом. К. час-
то зóстрічається ó
вóãільних сланцях, є
частиною êероãенó
типó III.
Відбивна здат-

ність К. широêо
виêористовóється
яê поêазниê стóпе-
ня вóãлефіêації вóãілля, а таêож орãанічної речовини в оса-
дових породах. У ãеолоãії дані про стóпінь вóãлефіêації вóãі-
лля, отримані на основі вимірювання відбивної здатності
К., сêладають основó для оцінêи палеотемператóр, êіл-
ьêості еродованої поêривної породи і часó деформації при
розãляді процесів вóãлефіêації.
К., яê представниê вітринітової ãрóпи, óтворює основ-

ний реаêтивний мацерал в технолоãічних процесах типó
êоêсóвання і зрідження. Разом з тим, реаêційна здатність
вітринітó при êоêсóванні обмежóється вóзьêим діапаз-
оном відбивної здатності від 0,8-1,6 % Rr і рідêо до 2,0 %
Rr. При зрідженні оптимальні швидêості êонверсії в рід-
инó і ãазоподібні продóêти отримóють з вóãілля середньої
стадії вóãлефіêації з висоêим вмістом летêих. Еêспери-
ментально поêазано, що температóри запалення при ãа-
зифіêації і швидêість виãоряння при спаленні вóãілля без-

Рис. Найбільш поширені профілі поперечноãо пере-
тинó êолосниêів.

Колотелініт (світлі стінêи êлітин, 
темні óтворення – ліпідна речовина). 

Вóãілля марêи Г. Донецьêий басейн. Відб-
ите світло, імерсія. Шêала 0,02 мм. Фо-

то Г.П.Маценêо.

Таблиця. — Хімічні властивості êолотелінітó

Стóпінь вóãлефіê-
ації

Колотелініт,
%, об’ємних

С Н N О S Летêі,%

%, сóхе беззольне вóãілля   (с.б.в.) (с.б.в.)

0,55% Rr
0,68% Rr

hvB
hvA

1,49% Rr
1,61% Rr
2,08% Rr
3,73% Rr

82,7 (+ тіл.)
72,7
97,1
88,7
біля 90
біля 90
біля 90

87,0

67,0
77,2
81,5
88,8
88,8
88,9
90,5
94,8

5,0
5,4
5,1
5,3
4,9
4,9
4,3
2,1

0,7
0,9
2,0
1,7

1,0     

5,2
4,8
4,2

16,0
16,3
10,8
3,6

1,6

0,2
0,2
0,6
0,6
1,1
1,4
1,0
0,5

36
35

35,1
29,8
25,1
21,4
14,0
6,4
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посередньо пов’язані з рівнем відбивної здатності мацера-
ла К.
Походження слова: colla (ãрецьêе) — êлей, tela (ла-

тинсьêе) — тêанина. Синоніми: êсиловітрен; вітриніт А;
ãомоêолініт; псевдовітриніт; телоêолініт; óльмініт (бóре
вóãілля).
КОЛУМБІТ,  -ó, ч. * р. êолóмбит, а. columbite, н. Kolumbit,
Niobit m  — мінерал êласó оêсидів і ãідрооêсидів ланцюжêо-
вої бóдови. Тантало-ніобат сêладó (Fe,Mn)(Nb,Та)2O6.  Рó-
да ніобію. Крайній ніобієвий член безперервноãо ізомор-
фноãо рядó К. — танталіт, містить до 80% Nb2O5 і 20%
FeO. Відмічаються домішêи Ta2O5 (до 25%), МgО (до
9-9,5%), СаО (до 2%), Al2О3 (до 1,4%), Sс2О3 і TR2О3 (до
2%), SіO2 (до 2%), ТіО2 (до 4,6%). Синãонія ромбічна. Гóс-
тина 4,9. Тв. 6,5-6,75. Колір чорний. Блисê напівметал-
евий. Зóстрічається ó пеãматитах і в метасоматично змін-
ених ґранітах разом з альбітом, êварцом, мóсêовітом, тóр-
маліном, цирêоном, вольфрамітом, êаситеритом. Утворює
êристали розміром від частоê мм (ґраніти) до велиêих,
масою до 240-900 êã (пеãматити), радіально-променисті
аґреґати («êолóмбітові сонця») і сóцільні маси смоля-
но-чорноãо êольорó. На земній поверхні стійêий і перехо-
дить ó розсипи. Інша назва — ніобіт. Найбільші родов.
пов’язані з лóжними ґранітоїдами Півн. Ніãерії. Збаãа-
чóється ãравітац. методами із застосóванням відсадêи,
êонцентрації на столах, ґвинтових і спіральних сепарато-
рах, шлюзах. Доведення чорнових êонцентратів ведеться
ãравітац. методами, маãнітною та елеêтростатич. сепара-
цією. Від прізвища мореплавця Х.Колóмба.
Розрізняють: êолóмбіт вольфрамистий (різновид êолóмбітó з

родовища Івеленд (Норвеãія), яêий містить до 13 % WO3); êолóм-
біт залізистий (1. — різновид êолóмбітó, яêий містить залізо;
Fe:Mn = 3:1; 2. — танталіт); êолóмбіт маãніїстий (видозміна êо-
лóмбітó з пеãматитів родовища Кóчі-Ляль (Памір), яêа містить
до 9 % MgO); êолóмбіт марãанцевистий (різновид êолóмбітó,
яêий містить до 16,25 % MnO); êолóмбіт марãанцевисто-танта-
листий (êолóмбіт, ó яêоãо MnO:FeO = 5:1 і Nb2O5:Ta2O5 = 1,5:1);
êолóмбіт сêандіїстий (різновид êолóмбітó з ґранітних пеãматитів
Перасейнатоêі-Алавóс (Фінляндія), яêий містить до 0,9 % Sc2O3);
êолóмбіт танталисто-титанистий (êолóмбіт, ó яêоãо Nb:Ti:Ta =
1,05:0,57:0,35); êолóмбіт-танталіт (êолóмбо-танталіт); êолóмбіт
óрановий (різновид êолóмбітó, яêий містить до 0,5 % U); êолóм-
бо-танталіт (сêладний оêсид танталó і ніобію ланцюжêової бóдо-
ви, (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6 ).
КОЛЧЕДАНИ,  -ів, мн. * р. êолчеданы, а. pyrites, н. Kiese m
pl, Kieserze n pl  — мінерали з ãрóпи сóльфідів і арсенідів, яêі
містять залізо, мідь, ніêель і олово. Розрізняють: маãнітні
К., або пірротин, сірчистий, або залізний К. — пірит; мі-
дний êолчедан, або хальêопірит, залізоніêелевий êолчедан,
або пентландит, ніêелевий К., або ніêелін, олов’яний К.,
або станін. Зóстрічаються спільно або нарізно в різних
êласах ендоãенних рóдних родовищ. В асоціації з базальто-
вими вóлêанічними ãірсьêими породами залізо- і мідьвмісні
К. формóють велиêі êолчеданні родовища. Маãнітний, ніê-
елевий і мідний К. сêладають велиêі поêлади сóльфідних
мідно-ніêелевих рóд êласó ліêваційних маãматичних родо-
вищ. Всі різновиди К. відомі таêож в сêарнових родовищах.
Вони особливо різноманітні в êласах плóтоноãенних, вóл-
êаноãенних і маãматоãенних ãідротермальних родовищ.
Розрізняють: êолчедан арсеновий, арсенистий, арсеново-êо-

бальтовий, арсеново-ніêелевий, арсеново-стибієво-ніêелевий,
блисêóчий арсеновий, бісмóто-êобальтовий, бісмóто-ніêелевий,
білий залізний, білий ніêелевий, блисêóчий êобальтовий, вод-
ний, волосистий, ãребінчастий, жовтий ніêелевий, залізний, зал-
ізний м’яêий, залізний сірий, залізо-êобальтовий, залізо-ніêел-
евий, зелений, êобальтовий, êобальто-арсеновий, êобальто-ніê-
елевий, êомірêовий, êóбічний, êóбічний êобальтовий, êóпорос-
ний, листóватий, маãнітний, марãанцевий, мідистий, мідний, мі-

цний, молібденовий, ніêелевий, ніêелевий маãнітний, ніêел-
ево-залізний, ніêелево-êобальтовий, ніêелево-арсеновий, ніêел-
ево-стибієвий, олов’яний, паратомерний марêазитовий, печінê-
овий, променистий, світний, сірий ніêелевий, сірчаний, списо-
подібний, срібний, строêатий мідний, стибієво-ніêелевий, твер-
дий êобальтовий, тесеральний, червоний ніêелевий.
КОЛЧЕДАННІ РОДОВИЩА,  -их, -щ, мн. * р. êолчедан-
ные месторождения, а. pyrite deposits, н. Kieslagerstätten f pl 
— поêлади сірчистих (сóльфідних) сполóê металів ó надрах
Землі, що мають пром. значення. Розділяються на
сірчано-êолчеданні, мідно-êолчеданні і поліметал-
ічно-êолчеданні родов. У рóдах сірчано-êолчеданних ро-
дов. переважають сóльфіди заліза — пірит, піротин, мар-
êазит. У рóдах мідно-êолчеданних родов., êрім тоãо, при-
сóтні мінерали міді — хальêопірит, борніт, хальêозин. У рó-
дах поліметалічно-êолчеданних родов. містяться мінерали
цинêó і свинцю, а таêож баритó, іноді ґіпсó. К.р. мають
формó пластів, лінз, штоêів і жил довж. до 5000 м, по-
тóжністю до 250 м, ãлиб. поширення до 2000 м. За óмова-
ми виниêнення і знаходження К.р. тісно пов’язані з ос-
новними вóлêаніч. породами, що вилилися на дні древніх
морів і сформóвали протяжні офіолітові пояси, хараêтерні
для ранньої стадії ãеосинêлінальноãо розвитêó (див. офіо-
літи). К.р. входять до сêладó таêих вóлêаніч. поясів, óтво-
рюючи переривчасті ланцюãи довжиною до деê. тис. êм.
Процес наêопичення êолчеданів тривалий, причомó на
ранніх стадіях óтворюються перев. сірчисті сполóêи зал-
іза, а на пізніх — міді, цинêó, свинцю. К.р. формóвалися
протяãом всієї ãеол. історії. Найбільш древні (архейсьêі)
родов. відомі ó Півн. Америці (Канада), Австралії, Півд.
Африці і Індії, протерозойсьêі — в РФ (Карелія, Сибір),
Швеції, Норвеãії, Фінляндії, Австралії, нижньо-палеозо-
йсьêі — в РФ (Прибайêалля), Норвеãії, Швеції, Австралії,
Іспанії і Портóãалії, середньо- і верхньопалеозойсьêі — в
РФ (Урал, Рóдний Алтай, Кавêаз), Казахстані, Сер. Азії,
ФРН, мезозойсьêі — на Кавêазі, в Італії, Тóреччині,
Франції, êайнозойсьêі — на Кавêазі, в Японії, Ірані,
Греції, на Кóбі.
КОЛЮВІЙ,  -ó, ч. * р. êоллювий, а. соlluvium; н. Kolluvialbo-
den m, Kolluvium n  — óламêовий матеріал обвалів, осипів,
що наãромаджóється на схилах та біля підніжжя ãір; в ши-
роêомó значенні — всі відêлади, що виниêають шляхом
наêопичення і зміщення вниз по схилó продóêтів рóйнó-
вання ãірсьêих порід; сêладають притóлені до ниж. части-
ни схилів шлейфи. У більш вóзьêомó значенні — тільêи
обвальні і осипові наêопичення з ãрóбоãо щебеню, що óт-
ворюються біля підніжжя êрóтих схилів; ó цьомó значенні
протиставляється делювію.
КОЛЬМАТАЖ ҐРУНТУ (ПЛАСТА),  -ó, -…(-…), ч. * р.
êольматаж ãрóнта (пласта); а. colmatage of formation (sedi-
mentation); н. Porenverschlämmung f des Bodens m (des Flözes
n), Bodenkolmatage f, Schichtenkolmatage f  — явище випа-
дання із сóспензій і розчинів, що фільтрóються в порах ґрóн-
тó (пласта) або знаходяться над ним, змóлених частиноê
ґрóнтó, дисперсної фази. Ці частинêи можóть відêладат-
ися або в товщі ґрóнтó (пласта) — в йоãо пористомó про-
сторі, або на йоãо поверхні. Див. êольматація.
КОЛЬМАТАЦІЯ (КОЛЬМАТАЖ),  -ії, ж. (-ó, ч.) * р.
êольматация (êольматаж), а. colmatage, mud grouting, н.
Kolmation f, Verschlämmung f, Kolmatage f  — процес при-
родноãо прониêнення або штóчноãо внесення дрібних
(ã.ч. êолоїдних, ãлинистих і пилóватих) частиноê і міêроо-
рãанізмів в пори і тріщини ã.п., ó фільтри очисних спорóд і
дренажних виробоê, а таêож осадження на них хім. речо-
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вин, що сприяє зменшенню їх водо- або ãазопрониêності.
Носієм êольматажноãо матеріалó (êольматантó) можóть
слóãóвати рідини і ãази. Розрізняють К. механічнó, хімічнó,
термічнó і біолоãічнó. Див. êольматаж ґрóнтó.
КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. цветная ме-
таллóрãия, а. non-ferrous metallurgy; н. NE-Metallurgie f,
Buntmetallurgie f, Metallhüttenwesen n, Nichteisenhüttenwesen
n,  Nichteisenmetallurgie f  — ãалóзь важêої промисловості,
підприємства яêої видобóвають і збаãачóють рóди, вироб-
ляють та обробляють êольорові метали, рідêісні й доро-
ãоцінні метали та їх сплави, видобóвають природні алмази
та іншó мінеральнó сировинó. До êольорової металóрãії нале-
жать таêож заãотівля й переробêа вторинних êольорових
металів. Основні види продóêції К.м. — рóди, êонцентра-
ти, метали і сплави êольорових металів, порошêи, хім.
сполóêи êольорових металів, вироби з êольорових ме-
талів і сплавів тощо; попóтна продóêція — мінеральні
добрива, бóдівельні матеріали та ін. Провідні позиції за
запасами сировини К.м. займають: Ґвінея (боêсити), Ка-
нада (цинê, вольфрам), США (молібден), Австрія (свинець),
ПАР (золото), Меêсиêа (срібло), Конãо (êобальт), Болівія
(літій), Чилі (мідь), Індонезія (олово). 
Найбільші підприємства ãалóзі в Уêраїні — Іршинсьêий

ãірничо- збаãачóвальний та Верхньодніпровсьêий ãірничо
-металóрãійний êомбінати, Побóзьêий ніêелевий завод, Ар-
темівсьêий завод по обробці êольорових металів, Запоріз-
ьêий титаномаãнієвий êомбінат, Торезьêий завод напла-
вочних твердих сплавів  та ін.
КОЛЬСЬКА НАДГЛИБОКА СВЕРДЛОВИНА,  -ої, ої,
-и, ж.  — розташована ó Печензьêомó р-ні Мóрмансьêої
обл. РФ (біля м. Заполярний). Глибина понад 12000 м
(свердловина СГ-3 на 2000 р. — 12 266 м). Спорóджóється ó
східній частині Балтійсьêоãо щита для вивчення ãеолоãії
та металоãенії êонтинентальної земної êори з відбором
êерна по всій довжині свердловини. Здійснюється бóриль-
ною óстановêою “Уралмаш-15000”. Встановлена по-
тóжність обладнання 18000 êВт. Бóріння тóрбінне. Виêо-
ристовóвалися бóрильні трóби зі сплавів на основі алюм-
інію (ЛБТ).
Спочатêó планóвалося досяãти відмітêи в 16 000 м, але

через те, що в цьомó місці теêтонічна плита має товщинó
всьоãо бл. 20 êм, роботи довелося припинити достроêово.
Одна з ãоловних причин — збільшення т-ри до 600 °С (в
2000 р. — до 1000 °С з тенденцією подальшоãо зростання),
при яêій бóрове óстатêóвання працює нестабільно. К.н.с.
виêористовóється для моніторинãó станó земної êори в ць-
омó районі. Яêщо ріст температóри бóде продовжóватися,
то породи, що сêладають ложе свердловини, розплавляться
і є велиêа імовірність аварійної ситóації (деяêі спостер-
іãачі не виêлючають навіть виверження розплавленої маã-
ми). 
КОМАТІЇТ,  -ó, ч. * р. êоматиит, а. komatiite, н. Komatiit m 
— заãальна назва êомплеêсó óльтраосновних і основних
ãірсьêих порід, що заляãають в основі розрізів рядó доêемб-
рійсьêих зеленоêам’яних поясів. Коматіїтові серії сêлада-
ються з лавових потоêів, потóжних диференційних поê-
ривів і розшарованих сіллів, оêремі члени яêих варіюють за
хімізмом від перидотитів до андезитів. К. поширені праê-
тично на всіх древніх платформах. Фанерозойсьêі К. опи-
сані в сêладчастих областях (Колóмбія, Ньюфаóндленд). З
К. часто пов’язані важливі сóльфідно-ніêелеві родовища.
КОМБАЙН ВУГЛЕМИЙНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êомбайн óã-
лемоечный, а. coal washer;н. Kohlenaufbereitungskombine f  —
аґреґат, яêий об’єднóє пристрої: для збаãачення вóãілля

(елемент відсаджóвальної машини з підрешітним хитним
поршнем, що шарнірно заêріплений з одноãо êінця), зне-

воднення продóêтів відсадêи (два сêребêових êонвеєри, що
переміщóють матеріал по щілястій дренажній поверхні) та
частêовоãо прояснення води з метою її баãаторазовоãо ви-
êористання в межах аґреґатó (пірамідальна êамера з ви-
вантаженням осілоãо шламó сêребêовим зневоднюваль-
ним êонвеєром). Застосовóється в обмежених випадêах
для попередньоãо збаãачення êрóпних êласів вóãілля (по-
над 25 мм) на шахтних óстановêах механізованої породо-
вибірêи. 
КОМБАЙН ГІРНИЧИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êомбайн ãорный,
а. continuous miner, combine, cutter-loader, power-loader, shea-
rer, н. Bergbaukombine f, Schrämmaschine f, Schrämlademas-
chine f, Schrämlader m  — êомбінована ãірнича машина, яêа
виêонóє операції відділення від масивó êорисної êопалини,
пóстої породи (чи тоãо й іншоãо разом) та навантаження їх
на транспортні засоби. Основними частинами êомбайнів
ãірничих є барові, шнеêові або інші робочі орãани. Для про-
ведення ãірничих виробоê виêористовóється прохідниц-
ьêий êомбайн, а для виймання êорисної êопалини — êомбайн
видобóвний. К.ã. поділяють на фланãові, яêі застосовóють-
ся в довãих очисних вибоях на полоãих і êрóтих пластах, і
фронтальні —  в êоротêих очисних і підãот. вибоях на плас-
тах з êóтом падіння до 8-10°. Фланãові êомбайни — маши-
ни циêлічної дії; рóхаються вздовж вибою по ґрóнтó або
рамі вибійноãо êонвеєра і послідовно виймають смóãи ê.ê.
У залежності від ширини останніх розрізняють таêі флан-
ãові К.ã.: широêозахопні (шир. смóãи 1-1,8 м) і вóзьêоза-
хопні (до 1 м). Сóчасні шахти оснащóються, яê правило,
вóзьêозахопними очисними К.ã., що дозволяють здійсн-
ювати безстояêовó підтримêó поêрівлі біля ãрóдей вибою,
виêористовóвати пересóвні вибійні êонвеєри і пересóвне
механізов. êріплення. До основних переваã êомбайнів (в
порівнянні з бóропідривною виїмêою) належать: сêоро-
чення числа і тривалості, підвищення інтенсивності виêо-
нання операцій ãірничих робіт, полеãшення праці робі-
тниêів, підвищення її продóêтивності і безпеêи та ін. За-
стосóвання К.ã. для проходêи дозволяє поліпшити яêість
робіт, значно підвищóє швидêість проходження, забезпе-
чóє стабільнó формó і розміри виробоê, підвищóє їх сті-
йêість, сêорочóє обсяãи породи, яêа виймається, трóдові і
матеріальні витрати на êріплення і переêріплення, полеã-
шóє встановлення стандартноãо êріплення. Див. ãірничі ма-
шини, êомбайн ãірничий (вóãле)видобóвний, êомбайн ãірн-
ичий прохідницьêий.

Рис. Вóãлемийний êомбайн: 1 — поршень; 2 — відсаджóвальна 
êамера; 3 — привод поршня; 4 — решето; 5 — поріã, 6,7 — 

сêребêові êонвеєри êонцентратó та відходів (зміщені в плані); 
8 — сêребêовий êонвеєр шламó; 9 — відстійниê.
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КОМБАЙН ГІРНИЧИЙ (ВУГЛЕ)ВИДОБУВНИЙ,  -а,
-оãо (-оãо), ч. * р. êомбайн ãорный добычной, а. miner, head-
er, heading machine, cutter-loader, н. Kohlenschrämlader m,
Kohlenabbaukombine f  — êомбінована ãірнича машина, яêа

одночасно виêонóє операції рóйнóвання пласта êорисної
êопалини та навантаження відбитої маси на êонвеєр. Види
К.ã.в.: широêозахопний (ширина робочоãо орãанó 1,0-1,8
м), вóзьêозахопний (ширина робочоãо орãанó до 1,0 м),
фланãовий, фронтальний, з однобічною і двобічною та
човниêовою схемою роботи, з êанатною та ланцюãовою
системою переміщення, з безланцюãовою системою пере-
міщення, з переміщенням по підошві пласта, êомбайн,
яêий працює з рами êонвеєра, з баровим, барабанним,
дисêовим, êорончастим, бóровим, шнеêовим та êомбін-
ованим робочим орãаном. Основні сêладові частини

К.ã.в.: механізм подачі êомбайна, тяãовий орãан, різал-
ьний робочий орãан, привод, бар, розштибовóвач, система
пилепридóшення.  Основні схеми роботи очисних êом-
байнів наведені на рис. 
На початêó XXI ст. êраїнами-лідерами ó проеêтóванні і

виãотовленні К.ã.в. є Уêраїна, Анãлія, Росія, Польща,
ФРН. На шахтах ФРН, Анãлії і США  виêористовóють в
осн. двошнеêові êомбайни із симетрично розміщеними по
êінцях êорпóса шнеêами. У цих êраїнах  широêо застосовó-
ють êомбайни фірми “Eickhoff”  EDW-150-21-2W,
EDW-300L,   EW-300L  і  EDW-300LM. У Франції застосо-
вóють êомбайн «Сиріóс», ó США — êомбайн 4LS. Зростає
енерãооснащеність êомбайнів — до 512 êВт. В Анãлії, США
й ін. êраїн для тонêих шарів застосовóють êомбайн АМ420,
«Елеêтра-550», «Елеêтра-1000» і êомбайн «Трепаннер”»  із
приводом до 1000 êВт фірми «Андерсон Стресêлайд». Фі-
рми ”Бритіш Джефрі Даймонд”, “ACE” і ін. підвищили по-
тóжність двиãóнів êомбайнів. В Росії К.ã.в. виãотовляють
на Юрãенсьêомó та Копейсьêомó машинобóдівних з-дах.
Зоêрема êомбайни К500 (для пластів 1,5-3,5 м), РКУ13 та
К10ПМ (для пластів 0,9-1,1 м), очисний вóзьêозахопний
êомбайн “Кóзбасс-500”. Уêраїнсьêими й німецьêими ма-
шинобóдівниêами освоєно випóсê êомбайна  КА 80 по-
тóжністю ріжóчої частини до 300 êВт і потóжністю механі-
змó подачі — 40 êВт. В останні роêи в Уêраїні одержали по-
ширення видобóвні êомбайни РКУ, ГШ, К103М. Основні
вітчизняні виãотівниêи К.ã.в. — Горлівсьêий машинобóд-
івний з-д та НКМЗ. Горлівсьêий машинобóдівний з-д випóсêає
êомбайни 1К101; ГШ68Б4 РКУ13; ГШ500; КПВ та КСП.
Комбайн КПВ не має аналоãів, застосовóється для êрóтих
пластів потóжністю 0,55-1,0 м з êóтом падіння 35-90о. КСП
виêористовóється для пластів велиêої потóжності, заãальна
встановлена потóжність елеêтрообладнання 685 êВт. Для
ГШ-500 сóмарна встановлена потóжність елеêтрооблад-
нання 564 êВт, пласти товщиною 1,27-2,70 м. Новоêрама-
торсьêий машинобóдівний з-д випóсêає êомбайни УКД3
та УКД200 для висоêопродóêтивних лав (розробêи “Доне-
цьêдіпровóãлемаша”).
КОМБАЙН  ГІРНИЧИЙ ПРО-
ХІДНИЦЬКИЙ,  -а, -оãо, -оãо,
ч. * р. êомбайн ãорный проход-
чесêий, а. heading machine,  tun-
nelling machine, roadheader; н.
Vortriebsmaschine f, Streckenvor-
triebsmaschine f, Tunnelvortriebs-
maschine f  — êомбінована ãірн-
ича машина, призначена для
проведення ãірничих виробоê.
Виêонóює основні операції,
починаючи з рóйнóвання ма-
сивó ãірсьêих порід, відділення
від масивó êорисної êопалини
або породи і заêінчóючи наван-
таженням ãірничої маси ó
транспортні засоби (ваãонет-
êи, êонвеєр, перевантажóвач та
ін.). За êонстрóêцією та при-
значенням К.ã.п. поділяються
на êомбайни вибірêовоãо рóйнóвання (із стрілою та фре-
зерною êоронêою), сóцільноãо рóйнóвання (виêонавчий
орãан бóрової дії), нарізні (зі стрілоподібним виêонавчим
орãаном) і роторноãо типó. Застосовóється при проход-
женні ãірничих ãоризонтальних, похилих виробоê, ство-
лів, бóдівництві тóнелів.

Приêлади видобóвних ãірничих êомбайнів: а — вóзьêозахопний 
2ГШ68Б; б — вóзьêозахопний 1КШЭ.

Рис. Технолоãічні схеми роботи очисних êомбайнів: а — е — на 
пластах полоãоãо падіння; ж — на êрóтих пластах; 1 — врóбова 
машина з плосêим баром; 2 — сêребêовий êонвеєр; 3 — стояê; 4 
— верхняê; 5 — широêозахопний êомбайн з êільцевим  баром; 6, 7 
— êомбайни з ãоризонтальним і вертиêальним барабанним виêо-
навчим орãаном; 8, 9, 10 — êомбайни з бóровим, шнеêовим і ба-

рабанним виêонавчим орãаном; 11 — тяãова лебідêа.

Приêлади прохідницьêих 
ãірничих êомбайнів фірми 

«Вестфалія Люнен» типів: 
а — WAV 300; б — WAV 250.
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Країнами-лідерами ó
проеêтóванні і виãотов-
ленні К.ã.п. є Уêраїна,
Анãлія, Росія, ФРН,
Австрія. В Анãлії виãо-
товляються êомбайни
RH-22; МК-2В1, а таêож
Джой-12СМ15 і
Джой12СМ18. В Росії —
êомбайни 1ГПКС-М
(Копейсьê). У ФРН —
êомбайн ЕТ-120 фірми
“Eickhoff”.  В Австрії —
êомбайни АМ-50, АМ-65, АМ-75. В Уêраїні К.ã.п. виãо-
товляються на Ясинóватсьêомó машинобóдівномó заводі —
êомбайни леãêої серії КСП-21; КСП-22; КСП-32 та êом-
байн ПК 8МА, Новоêраматорсьêомó машинобóдівномó за-
воді — êомбайни П110 (сóмарна потóжність елеêтродви-
ãóнів 190 êВт, ãранична міцність порід 100 МПа, продóê-
тивність 0,3 м3/хв) та П220 (сóмарна потóжність елеêтро-
двиãóнів 312 êВт, ãранична міцність порід 120 МПа, про-
дóêтивність 0,3 м3/хв).  
КОМБІНОВАНА ПЕРЕРОБКА МІНЕРАЛЬНОЇ СИРО-
ВИНИ,  -ої, -и, -…, ж. * р. êомбинированная переработêа
минеральноãо сырья, а. intergrated mineral processing; н. kombi-
nierte Mineralrohstoffverarbeitung f  — поєднання різних ме-
тодів і процесів збаãачення, або збаãачення і металóрãії для
найбільш ефеêтивноãо розділення êомпонентів. В основі
технолоãії розділення êомпонентів за їх фіз. і фіз.-хім.
властивостями лежить створення ґрадієнта êонцентрації
частиноê мінералів, йонів або молеêóл в рідêій або ãазовій
фазі, а таêож на межі розділення фаз з допомоãою різних
силових полів і маãнітних, елеêтричних, ãравітаційних,
адсорбційних і т.п. впливів (виêористовóють відмінність ó
ãóстині, маãнітній сприйнятливості, елеêтропровідності,
адсорбційній здатності, змочóваності тощо). Комбіновані
схеми збаãачення вêлючають ãравітацію, маãнітнó сепара-
цію та флотацію і застосовóються для збаãачення залізних,
марãанцевих та рóд рідêісних металів. Найбільш поширені
флотоãравітаційні процеси. У êомбінованих схемах ãідр-
ометалóрãійна доводêа здійснюється шляхом вилóãовóван-
ня шêідливих êомпонентів з êонцентратів, напр., фосфорó
або êремнеземó із залізних, марãанцевих, вольфрамових
êонцентратів. Видалення шêідливих êомпонентів мож-
ливе таêож пірометалóрãійним процесом (напр., випален-
ням). О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
КОМБІНОВАНА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН,
-ої, -и, -…, ж. * р. êомбинированная разработêа полезных
исêопаемых, а. integrated opencast and underground mining, н.
kombinierter Abbau m nutzbarer Mineralien n pl  — розробêа
родов. ê.ê. послідовно або одночасно відêритим і підзе-
мним способами. Здійснюється для отримання найбільш-
оãо еêономіч. ефеêтó розробêи родов. заãалом, в т.ч. за-
безпечення найбільш повноãо вилóчення ê.ê. К.р.ê.ê. ó
варіанті відêритої, а потім підземної розробêи застосо-
вóється на потóжних родов. ê.ê., що виходять на поверх-
ню або заляãають на невелиêій ãлибині. К.р.ê.ê. в посл-
ідовності: підземна, а потім відêрита розробêа широêо
виêористовóється (під назвою повторної розробêи родо-
вищ) ó томó випадêó, êоли шахтний видобóтоê ведеться
системами з залишанням цілиêів на дільницях з бідними
рóдами, в зонах з сильними ãеол. порóшеннями. Одночас-
на розробêа відêритим і підземним способами застосо-

вóється: а) ó випадêах, êоли є можливість додавання до
переважаючих обсяãів бідних рóд, що добóваються відêр-
итим способом, рóд з велиêим вмістом êорисноãо êомпо-
нента, яêий отримóють з тоãо ж поêладó при шахтномó
видобóтêó; б) при сêладних рóдних тілах.
КОМБІНОВАНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ,  -ої, -и, -…,
ж.  — Див. система розробêи êомбінована. 
КОМБІНОВАНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ,  -их, -их, -іт, мн. * р.
êомбинированные ãорные работы, а. combined mining opera-
tions, integrated opencast and underground mining operations, н.
kombinierte bergmännische Arbeiten f pl  — розробêа родови-
ща êорисних êопалин з одночасним або послідовним засто-
сóванням в певномó технолоãічномó зв’язêó підземних і
відêритих ãірничих робіт. Поєднання відêритоãо способó
розробêи та підземної відêатêи дозволяє виêористовóвати
основні переваãи відêритоãо способó та óниêнóти трóдно-
щів з транспортом.
КОМБІНОВАНІ СПОСОБИ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ
ПОРІД,  -их, -ів, -…, мн. * р. êомбинированные способы раз-
рóшения ãорных пород, а. combination methods of rock break-
ing, н. kombinierte Verfahren n pl der Gesteinszerstörung f  —
сóêóпність засобів та прийомів відділення від масивó і
дроблення до êондиційної êрóпності  êорисної êопалини,
що хараêтеризóються поєднанням різноманітних видів
впливó на ділянêó ãірсьêоãо масивó, напр., термічноãо і ме-
ханічноãо, що сêладають êомбінований термомеханічний
спосіб рóйнóвання.
КОМІРКА ЕЛЕМЕНТАРНА,  -и, -ої, ж. * р. ячейêа эле-
ментарная, а. unit cell, н. elementare Zelle f  — одинична
êомірêа (паралелепіпед), об’єм яêої êратний об’ємові
примітивноãо паралелепіпеда. Хараêтеризóється величи-
нами ребер (а, в, с), яêі збіãаються з осями êристалів пев-
ної óстановêи, і величинами êóтів між цими ребрами (a, b,
g). Симетрія К.е. обирається відповідно до симетрії êрис-
талів. У мінералах êóбічної синãонії вона має формó êóба, ó
тетраãональної — тетраãональної призми, ó ромбічної —
ромбічної призми, ó моноêлінної — сêошеної призми, ó
триêлінної — паралелепіпеда, ó триãональної ромбоед-
ричної — ромбоедра і ãеêсаãональної призми, ó ãеêсаãо-
нальної — ãеêсаãональні призми з пінаêоїдом. При хараê-
теристиці К.е. мінералів наводять таêож êільêість атомів,
яêі виповнюють К.е. Ця величина позначається через Z і
називається êільêістю формóльних одиниць ó мінералі.
КОМПАКТНІСТЬ,  -ості, ж. * р. êомпаêтность, а. com-
pactness, н. Kompaktheit f  — властивість предметів і тіл, яêа
хараêтеризóє їх просторові параметри, щільність, відсó-
тність проміжêів, малий об’єм.
КОМПАКТНІСТЬ СТРУМЕНЯ — поêазниê зміни ди-
намічних та стрóêтóрних хараêтеристиê стрóменя води по
йоãо довжині. К.с. хараêтеризóється відношенням площі
даноãо перетинó стрóменя до початêовоãо або êóтом між
зовнішньою поверхнею стрóменя та ãоризонтом (êóтом
розширення стрóменя). Чим менше ці значення, тим ви-
ща êомпаêтність і ãідромеханічні хараêтеристиêи стрóме-
ня.
КОМПАКТНИЙ РОТОРНИЙ ЕКСКАВАТОР,  -оãо, -оãо,
-а, ч. * р. êомпаêтный роторный эêсêаватор, а. compact
bucket wheel excavator, compact scoop shovel; н.  kompakter
Schaufelradbagger m  — еêсêаватор зі зменшеними ліній-
ними розмірами — радіóсом черпання та висотою черпан-
ня. К.р.е. має зменшенó питомó металоємність при висо-
êій продóêтивності. Зменшення висоти черпання ó пор-
івнянні з роторними еêсêаваторами традиційних типо-

Прохідницьêий êомбайн П110 Но-
воêраматорсьêоãо машинобóдів-

ноãо заводó.
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розмірів êомпенсóється застосóванням перевантажóвачів
за підóстóпними схе-
мами. Висота чер-
пання найбільш час-
то застосовóваних
К.р.е. сêладає бл.
6-15 м, продóê-
тивність 300-8000 м3/
ãод. А.Ю.Дриженêо.
КОМПАРАТОР,  -а,
ч. * р. êомпаратор, а.
comparator, н. Kompa-
rator m  — 1) Вимір-
ювальний прилад, що
реалізóє порівняння
однорідних фізичних
величин. Діє за при-
нципом порівняння вимірюваної величини або хараêте-
ристиêи (довжини, напрóãи, êольорó тощо) з еталонною.
К. є, напр., важільні терези, оптиметри, мости вимір-
ювальні, К. марêшейдерсьêих рóлетоê тощо. 2) У марê-
шейдерії, ãеодезії — пристрій для визначення довжини мі-
рних приладів шляхом порівняння їх з довжиною еталона.
Найбільш сêладний — стаціонарний К. Більш простий
польовий К., застосовóється в районі поліãонометричних
робіт на рівній ділянці місцевості довжиною 120-240 м і
стінний К., з розбивêою між центрами 20, 30 і 50 м. Дов-
жина К. визначається баãаторазовими вимірюваннями.
КОМПАРУВАННЯ,  -.., с. * р. êомпарирование, а. calibra-
tion, standardization, comparison, н. Vergleich m, Komparierung
f, Gegenüberstellung f, Komparation f  — порівняння величи-
ни робочоãо приладó (довжини, частоти тощо) з еталон-
ною величиною на êомпараторі і визначення поправоê до
поêазань приладó, яêий êомпарóється.
КОМПАС,  -а, ч. * р. êом-
пас, а. compass, н. Kompaß
m  — прилад для орієнтóва-
ння на земній поверхні і в
ãірничих виробêах відносно
напрямó маãнітноãо або
ãеоãрафічноãо меридіана.
За побóдовою К. поділяють
на маãнітні, ãіросêопічні,
радіоêомпаси, спеціальні.
К. ãіросêопічний застосо-
вóють ó ãіротеодолітах, інê-
лінометрах, тріщиномірах.
У маãнітномó К. застосова-
на властивість маãнітної
стрілêи, яêа вільно обер-
тається відносно верти-
êальної осі, встановлюва-
тись при відсóтності сто-
ронніх маãнітних полів ó
площині маãнітноãо мери-
діана Землі. К. ãірничий —
прилад, яêий сêонстрóйо-
вано теж із застосóванням
маãнітної стрілêи; дає
можливість визначити еле-
менти заляãання ãірсьêих порід (êóт простяãання та êóт
падіння). У найбільш розповсюджених êонстрóêціях ãірн-
ичоãо К. êоробêа йоãо сêріплена з прямоêóтною пласти-

ною, довãі сторони яêої паралельні діаметрó Пн.-Пд. 
азимóтальноãо êільця. 

В.В.Мирний.
КОМПАУНД,  -а, ч. * р.
êомпаóнд, а. compound, н.
Mischung f, Gemisch n, Kom-
poundmasse f, Kompound m 
— 1) Елеêтроізоляційний
матеріал з асфальтових і
парафінових речовин та
масел. 2) Динамомашина з
обмотêами послідовноãо і
паралельноãо збóдження
водночас. 3) Парова ма-
шина подвійноãо розши-
рення.
КОМПАУНДУВАННЯ,
-…, с. * р. êомпаóндирова-
ние, а. compounding, compound excitation2, н. Kompoundierung
f  — 1) Змішóвання двох чи êільêох масел, видів палива,
щоб одержати спеціальні продóêти заданих яêостей. 2)
Схема вмиêання елеêтричних обмотоê чи аґреґатів, за
яêої маãнітний потіê зростає зі збільшенням стрóмó (на-
вантаження машини).
КОМПЕНСАТОР,  -а, ч. * р. êомпенсатор; а. compensator;
н. Flüssigkeitskompensator m, Flüssigkeitsausgleicher m, Kom-
pensator m  — 1) Елемент ãідрозахистó елеêтродвиãóна за-
ãлибноãо ó виãляді ґóмової êамери в сталевомó êорпóсі,
яêий заповнений робочою рідиною елеêтродвиãóна і при-
єднóється до йоãо основи. 2) Оптиêо-механічний вóзол ó
марêшейдерсьêомó чи ãеодезичномó приладі, що містить
оптичні деталі і механічні пристосóвання для їхньоãо по-
воротó чи переміщення підвісêи; застосовóється для відх-
илення або паралельноãо зсóвó візирних ліній і світлових
пóчêів в оптичних системах. Розрізняють К., що діють від
механічноãо приводó (застосовóються в оптичних міêр-
ометрах, далеêомірах, лазерних поêажчиêах і ін.) і авто-
матично діючі під впливом сили тяжіння (застосовóються
в нівелірах, теодолітах тощо). Яê оптичні деталі, в К., за-
стосовóють плосêопаралельні пластинêи, êлини, лінзи,
дзерêала і призми. Автоматично діючі К. мають чóтливий
елемент (маятниê) і додатêові елементи, що перетворю-
ють êóт нахилó приладó в êóт êомпенсації. У деяêих К.
чóтливий елемент і перетворювач сполóчені. Яê підвісêи
маятниêа, застосовóють тонêі металеві дроти, стрічечêи,
еластичні прóжини і тверді елементи, на яêих заêріплюєт-
ься оптична деталь. Компенсатором  може бóти êонстрóê-
ція з рідиною. Різні варіанти підвісоê і оптичних деталей,
що підвішóються, дозволяють одержóвати різні êоефіці-
єнти êомпенсації. Чóтливі елементи всіх діючих К. забез-
печóються демпферами. Діапазон роботи К. — область, об-
межена найбільшими значеннями êóта нахилó приладó, ó
межах яêих відбóвається нормальне фóнêціонóвання ма-
ятниêа (чóтливоãо елемента).
КОМПЕНСАТОР ВИСОТИ,  -а, -…, ч. * р. êомпенсатор
высоты, а. height compensator, н. Höhenkompensator m  —
транспортний  пристрій, яêий êомпенсóє висотó при пе-
реміщенні ваãонетоê в надшахтній бóдові êлітьовоãо підй-
омó. Робочим елементом êомпенсатора є êотêовий плас-
тинчастий ланцюã з êóлаêами-штовхачами, яêий пересó-
вається по напрямним. Привод розташований на верхній
площадці, натяжний пристрій — на нижній. По всій дов-
жині êомпенсатора встановлені вловлюючі êóлаêи, яêі ва-

Компаêтний роторний еêсêаватор 
фірми МАН ТАКРАФ Фьордертехніê 
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Рис. Вдосêоналений ãірничий 
êомпас.

Рис. Компас ãірничий: 1 – 
основа; 2 – лімб êомпаса; 3 – 
висоê êлінометра; 4, 7 – 
фіêсатори; 5 – маãнітна 

стрілêа; 6 – лімб êлінометра.

Рис. Заміри елементів 
заляãання ãірничим êомпасом: 
а – визначення êóта падіння; б 
– визначення азимóта падіння; 

в – знаходження лінії 
простяãання; ã – визначення 
азимóта лінії простяãання.



КОМ — КОМ 552

ãонетêами відхиляються при їх рóсі на підйомі, а після
проходó ваãонетêи повертаються в первинне положення.
В.М.Маценêо.
КОМПЕНСАТОРИ (В ТРУБОПРОВОДАХ),  -ів, мн. * р.
êомпенсаторы (в трóбопроводах); а. expansion joints, expan-
sion loops, н. Ausgleicher m pl, Ausgleichsvorrichtungen f pl,
Kompensatoren m pl (in Rohrleitungen f pl)  — пристрої, за до-
помоãою яêих здійснюються переміщення трóбопроводó,
яêі êомпенсóють поздовжні напрóження, що виниêають ó
трóбах під дією зовнішніх навантажень, внóтрішньоãо
тисêó і зміни температóри. Яê К. можóть виêористовóва-
тися виãнóті ділянêи трóбопроводó. В надземних трóбоп-
роводах застосовóються К., в яêих елементи трóб знахо-
дяться в одній площині, напр., П- і Г-подібні, а таêож
просторові, êоли елементи трóб розміщені в різних пло-
щинах.
КОМПЕТЕНТНА ПОРОДА,  -ої, -и, ж. * р. êомпетент-
ная порода, а. competent rock; н. kompetentes Gestein n  — по-
рода, здатна за певних óмов протистояти теêтонічномó
тисêó без течії матеріалó та зміни товщини (потóжності).
Одна і та ж порода протяãом ãеолоãічної історії може бóти
то êомпетентною, то не êомпетентною в залежності від
êонêретних óмов середовища, тривалості деформацій та
ін.
КОМПЕТЕНТНІ ПЛАСТИ,  -их, -ів, мн. * р. êомпетент-
ные пласты, а. competent beds; rigid beds; н. kompetente
Schichten f pl, druckfeste Schichten f pl, starre Schichten f pl  —
пласти осадових ã.п., здатні протистояти тисêó при
сêладêоóтворенні без течії матеріалó та зміни початêової
потóжності. 
КОМПЛАНАРНІСТЬ,  -ості, ж. * р. êомпланарность, а.
complanarity, н. Komplanarität f  — розташóвання двох чи
більше плосêих ãрóп (напр., бензольних êілець) в одній
спільній площині або в паралельних площинах. Важли-
вий фаêтор адãезійних взаємодій речовин. Напр., К.
сприяє адãезійномó êонтаêтó вóãілля-реаґент ó процесах
флотації, бриêетóвання тощо.
КОМПЛЕКС,  -ó, ч. * р. êомплеêс, а. complex, н. Komplex m 
— сóêóпність предметів чи явищ, що становлять єдине ціле.
КОМПЛЕКС БУРОЗАКЛАДАЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р.
êомплеêс бóрозаêладочный, а. drilling and stowing system, н.
Bohrversatzkomplex m  — набір машин, механізмів та при-
ладів, призначених для проведення ãірничих виробоê з за-
лишенням породи в шахті.
КОМПЛЕКС ВИМІРЮВАЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êомп-
леêс измерительный, а. measuring system, н. Messkomplex m 
— набір вимірювальних приладів автоматичної дії з само-
писами або ін. реєстрóючими пристроями, об’єднаних ó
єдиний аґреґат для одночасноãо виêонання вимірювань
деêільêох параметрів. Вимірювальними êомплеêсами є,
напр., апаратóра станції СІ, що виêонóє зйомêó профілю
провідниêів і запис ширини êолії провідниêів ó вертиêаль-
них шахтних стволах; êолієвимірювальний êомплеêс
ПКШ, що виêонóє запис поздовжньоãо профілю êолії,

ширини êолії й перевищення рейêи над рейêою (рис.).

КОМПЛЕКС ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ó, -…, ч. * р. êомплеêс
ãорных пород, а. rocks complex, rocks association; н. Gesteins-
komplex m  — 1) Крóпна асоціація ã.п. бóдь-яêоãо віêó або
походження, в яêій стрóêтóрні взаємодії настільêи
сêладні, що породи не можóть бóти розділені при êартó-
ванні. Напр., вóлêанічний, метаморфічний К.ã.п. 2)
Літостратиãрафічна одиниця, яêа відповідає потóжним
товщам, що сформóвалися протяãом одноãо еонó. Див.
стратиãрафічний êомплеêс.
КОМПЛЕКС МІНЕРАЛЬНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êомплеêс
минеральный, а. mineral complex, н. mineralischer Komplex m 
— сóêóпність масивів ã.п. і різних типів мінеральних родо-
вищ, пов’язаних між собою спільними ãенетичними óмо-
вами. 
КОМПЛЕКС ОЧИСНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êомплеêс очист-
ной, а. stoping system, coal face system; н. Gewinnungskomplex
m  — êомплеêт
індивідóальних і
êомбінованих ãірн-
ичих машин і меха-
нізмів, яêий êомп-
леêсно механізóє в
очисномó вибої про-
цеси виймання й
доставêи êорисної
êопалини, êріпле-
ння та óправління
поêрівлею. До сêла-
дó очисних êомп-
леêсів входять механізоване êріплення, видобóвний êом-
байн чи стрóãова óстановêа, сêребêовий êонвеєр, мас-
лостанція, блоê óправління êомплеêсом, інше óстатêó-
вання. Виділяють дві осн. ãрóпи К.о. для довãих очисних
вибоїв: для виїмêи пластів з êóтами падіння до 35°  і понад
35°. К.о. охоплюють широêий діапазон пластів за по-
тóжністю (від 0,7-0,95 до 10 м). Ефеêтивність роботи К.о.
залежить від відповідності йоãо ãірничо-ãеол. óмовам і
техн. вимоãам еêсплóатації. Основні дані, яêі враховóють-
ся при виборі К.о.: потóжність пласта, êóт падіння, опір
вóãілля рóйнóванню, властивості бічних порід. Комплеêси
новоãо технічноãо рівня: 2КД-90 (видобóтоê 1543 т/добó),
3КД-90 (1351 т/добó), 2 КМТ (1039 т/добó), КМТ 1,5 (1022
т/добó). В Уêраїні одержали розповсюдження очисні êом-
плеêси виробництва Росії (КМТ 500 — 963 т/добó),
Польщі (“Глініê” — 1242 т/добó; “Фазос” — 389 т/добó),
Словаччини (BMV-14 — 15,42 т/добó). В Уêраїні Дондіпр-
овóãлемашем разом з Горлівсьêим машинобóдівним заво-

Рис. Компенсатор висоти: 1 — натяжний пристрій; 2 — влов-
люючі êóлаêи; 3 — штовхаючі êóлаêи; 4 — приводна зірочêа;  5 

— напрямні.

Рис. Рейêоêонтрольний êомплеêс ПКШ-2.

Комплеêс для розробêи вóãільних 
пластів.
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дом і Харêівсьêим заводом “Світло шахтаря” створено
новітній механізований êомплеêс МКД-90, яêий сêла-
дається із êріплення КД-90, êомбайна КА-90 і êонвеєра
СГЩ162. Комплеêс óспішно працює на шахтах ім.
О.Ф.Засядьêа, ім. В.В.Вахрóшева, ім. О.Г.Стаханова та ш.
“Краснолимансьêа”. Продóêтивність êомплеêсó
2000-3000 т/добó (маêсимально — до 7000 т/добó).

КОМПЛЕКС ПРОХІДНИЦЬКИЙ,  -ó, -оãо, ч.  — Див.
прохідницьêий êомплеêс .
КОМПЛЕКС СКРЕПЕРНИЙ,  -ó, -оãо, ч.  — Див. сêре-
перний êомплеêс. 
КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБ-
НИЦТВА,  -ої, -ії, -…, ж. * р. êомплеêсная механизация
ãорноãо производства, а. integrated (large-scale, overall) mech-
anization of mining; н. Komplexmechanisierung f des Bergbaube-
triebes m  — оснащення ãірн. робіт (з видобóтêó ê.ê., про-
веденню виробоê і т.п.) êомплеêтами індивідóальних і
êомбінов. взаємопов’язаних основними параметрами ãі-
рничих машин і механізмів. Рóчна праця при К.м. може збе-
реãтися на оêр. нетрóдомістêих операціях, механізація
яêих не має істотноãо значення для полеãшення праці і
еêономічно недоцільна. Перспеêтиви розвитêó К.м. на ãі-
рничих підприємствах пов’язані зі створенням висоêопро-
дóêтивних і надійних êомплеêсів ãірничих машин для ши-
роêоãо спеêтра ãірничо-ãеол. óмов, ó т.ч. підземних робо-
тах для очисних вибоїв на тонêих (менше 0,8 м) полоãих
пластах, тонêих і потóжних êрóтих пластах, пластах з
важêоêерованими поêрівлями, небезпечних по раптових
виêидах вóãілля і ãазó та ін., з виêористанням ЕОМ для ви-
борó оптимальноãо режимó роботи в óмовах, яêі постійно
змінюються. Вперше К.м. в ãірнич. виробництві почали
впроваджóватися на відêритих розробêах.  В 20-30-х рр.
ХХ ст. відповідні засоби з’явилися на вóãільних êар’єрах
Німеччини. У  40-50-х рр. — на êар’єрах Уêраїни.
КОМПЛЕКСНА МЕХАНІЗАЦІЯ І АВТОМАТИЗАЦІЯ
ВИРОБНИЦТВА,  -ої, -ії, -ії, -…, ж. * р. êомплеêсная ме-
ханизация и автоматизация производства, а. integrated
mechanization and automation; н. Vollmechanisierung f und Au-
tomatisierung f der Erzeugung f (Produktion f)  — ãол. напря-
моê наóêово-технічноãо проãресó, вищий стóпінь механ-
ізації виробництва, при яêомó рóчна праця замінюється
яê на основних, таê і на допоміжних взаємопов’язаних
операціях. При К.м.а.в. рóчним залишається тільêи óп-
равління технолоãічними процесами, яêі виêонóються
механізованими êомплеêсами.
КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА МІНЕРАЛЬНОЇ СИРО-
ВИНИ,  -ої, -и, -…, ж. * р. êомплеêсная переработêа мине-
ральноãо сырья, а. comprehensive mineral processing; н. komple-
xe Mineralrohstoffverarbeitung f  — розділення ê.ê. на êі-
нцеві продóêти з вилóченням óсіх цінних êомпонентів,
яêі містяться в початêовій сировині. Виділяють чотири
рівні К.п.  т в е р д о ї    м і н е р а л ь н о ї   с и р о в и н и :
1) Виділення з сировини методами збаãачення одноãо

êонцентратó, яêий містить один або деê. осн. цінних
êомпонентів (напр., вóãільноãо з вóãільних родов., моно-
металічноãо з родов. êольорових і чорних металів). 2) До-
датêове виділення методами збаãачення оêремих êонцен-
тратів, яêі не є основними для даної підãалóзі (напр.,
молібденовоãо з мідномолібденових рóд, мідноãо і бісм-
óтовоãо з вольфрам-молібденових рóд, баритовоãо, флю-
оритовоãо, полевошпатовоãо з рóд êольорових металів).
3) Виділення елементів-сóпóтниêів, яêі не створюють са-
мостійних мінералів (рідêісних і розсіяних елементів), з
êонцентратів збаãачення хіміêо-металóрãійними мето-
дами або К.п.м.с. 4) Виêористання відходів збаãачення і
металóрãії для отримання бóд. матеріалів, добрив та ін.
попóтної продóêції (напр., щебеню, пісêó, ãравію з хвостів
збаãач. ф-ê). 
Комплеêсна переробêа  ã а з ó  здійснюється на ãазопе-

реробних з-дах (ГПЗ) для підãотовêи ã.ч. нафти і ãазó до
подальшоãо транспортóвання (видалення механіч. дом-
ішоê і води) і вилóчення ãазовоãо бензинó. Осн. процеси
переробêи — êомпресія і масляна абсорбція. 
КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНИХ КОПА-
ЛИН,  -оãо, -…, с. * р. êомплеêсное использование полезных
исêопаемых, а. complex use of minerals, integrated use of miner-
als, н. Komplexausnutzung f der Bodenschätze m pl, komplexe
Ausnutzung f der Bodenschätze m pl  — найбільш повне, еêо-
номічно доцільне виêористання основних, а таêож спіль-
но з ними заляãаючих êорисних êопалин і êомпонентів, що
в них містяться, та відходів виробництва.
КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ НАДР,  -оãо, -…, с. * р.
êомплеêсное освоение недр, а. comprehensive mineral exploita-
tion; н. komplexe Erschliessung f der Lagerstätten f pl  — най-
більш повне та еêономічне освоєння всіх видів ресóрсів
земних надр на основі êомплеêсів ефеêтивних ãірничих
технолоãій. Критерієм ефеêтивності К.о.н. є досяãнення
оптимальних для розвитêó еêономіêи êраїни та інтересів
майбóтніх поêолінь поêазниêів повноти виêористання
ресóрсів надр при оптимальних наявних трóдових та ма-
теріальних ресóрсах. В останні роêи ХХ ст. К.о.н. тісно
пов’язóється з êонцепцією сталоãо розвитêó сóспільства,
за яêою видобóвання і освоєння ê.ê. повинно здійснюват-
ися без заподіяння шêоди настóпним поêолінням, óщем-
лення їх інтересів. Раціональність процесó освоєння мін-
еральних ресóрсів оцінюється поêазниêами повноти вилó-
чення їх з надр і при подальшій переробці. Повні втрати
ê.ê. сêладаються в середньомó з втрат: ó процесі видобóт-
êó — 10-30%, первинної переробêи (збаãачення) — для де-
яêих ê.ê до 20-40%, хіміêо-металóрãійномó переділі —
10-15%. Особливо велиêі втрати при первинній переробці
баãатоêомпонентних рóд. Томó безперервно збільшóється
число “попóтних” êомпонентів, що вилóчаються з êомп-
леêсної мінеральної сировини. Яêщо в 1950 р. з рóд êоль-
орових і чорних металів вилóчалося 35 êорисних êомпо-
нентів, ó 1980 р. їх число досяãло 70, то в êінці ХХ ст. —
понад 80.  
КОМПЛЕКСНИЙ,  -оãо. * р. êомплеêсный, а. integrated,
complex, comprehensive, н. komplex  — з’єднаний з бóдь-чим,
сêладний; той, що являє собою êомплеêс бóдь-чоãо; ê .
ро з ви тоê  еêономічних районів — планомірний, про-
порційний розвитоê ãосподарства районів на основі оп-
тимальноãо поєднання ãалóзей виробничої спеціалізації з
ãалóзями, що обслóãовóють виробництво й населення;
ê -н і  спол ó êи  — речовини, яêі одержóють сполóчен-
ням двох або більше простих молеêóл.

Рис. Комплеêси очисні механізовані а — МКД90; б — КМ88.
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КОМПЛЕКСНІ РУДИ,  -их, рóд, мн. * р. êомплеêсные рó-
ды, а. complex ores, н. Komplexerze n pl, komplexe (polymetalli-
sche) Erze n pl, Mischerze n pl  — природні мінеральні óтво-
рення, що містять деê. металів або ін. цінних êомпонентів
ó таêих сполóêах і êонцентраціях, при яêих їх пром. виêо-
ристання технолоãічно можливе і еêономічно доцільне.
К.р. можóть бóти полімінеральними і поліелементними.
Полімінеральні К.р. сêладаються з деê. мінералів різноãо
сêладó, придатних для роздільноãо виêористання (напр.,
поліметалічна рóда — з сóльфідів міді, цинêó, свинцю та ін.
металів; мідно-молібденові К.р. — з сóльфідів міді і молі-
бденó; вольфрам-олов’яні К.р. — з мінералів цих металів).
Поліелементні К.р. сêладаються з деê. металів, що вхо-
дять до сêладó одноãо мінералó (напр., ванадиніт, що
містить ó своємó сêладі свинець і ванадій; пірохлор — церій і
ніобій; елеêтрóм — золото і срібло). Пром. виêористання
К.р. здійснюється трьома способами: при роздільномó
відпрацюванні полімінеральних рóд, яêщо вони сêлада-
ють різні частини рóдних тіл; в процесі первинної пере-
робêи полімінеральних рóд при їх селеêтивномó збаãа-
ченні; ó процесі вилóчення цінних елементів-домішоê з
К.р. та їх êонцентратів при металóрãійномó переділі. За
рахóноê вилóчення попóтних êомпонентів еêономічна
ефеêтивність виêористання К.р. зростає в 2-3 рази.
КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ,  -их, -ê, мн. * р. êомплеêсные
соединения, а. complex compounds, н. Komplexverbindungen f
pl  — сêладні сполóêи, в яêих можна виділити централь-
ний атом (êомплеêсоóтворювач) і безпосередньо зв’язані
з ним молеêóли або йони — таê звані ліãанди або аденти.
Центральний атом та ліãанди óтворюють внóтрішню сфе-
рó (êомплеêс), молеêóли або йони, яêі оточóють êомплеêс,
— зовнішню сферó. Центральним атомом можóть бóти яê
метали, таê і неметали. Утворення К.с. широêо виêорис-
товóється в різноманітних ãалóзях хімічної технолоãії
(виділення, очищення, розділення платинових, рідêісно-
земельних та деяêих інших металів). Інша назва К.с. —
êоординаційні сполóêи.
КОМПЛЕКСОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. êомплеêсометрия, а.
complexometry, н. Komplexometrie f  — спосіб хімічноãо анал-
ізó, в основі яêоãо є óтворення êомплеêсних сполóê. К. ви-
êористовóють для визначення твердості води, вмістó
свинцю й ніêелю в рóдах тощо.
КОМПЛЕКТ,  -ó, ч. * р. êомплеêт, а. complete set, complete-
ness, н. Satz m  — 1) Повний набір предметів, яêі станов-
лять щось ціле або мають однаêове призначення. 2) Уста-
новлене число осіб, яêі допóщені êóди-небóдь або по-
винні бóти десь за штатом. 
КОМПЛЕКТ КРЕСЛЕНЬ — в марêшейдерії — повний
набір êреслень, реãламентований нормативними доêó-
ментами. Напр.: ó К.ê. земної поверхні відповідно до ви-
моã Інстрóêції з марêшейдерсьêих робіт входять плани
промисловоãо майданчиêа, ãірничоãо і земельноãо відводів,
забóдованої частини земної поверхні і ін.; ó êомплеêт
êреслень обмінних планів відповідно до спеціальної ін-
стрóêції Мінпаливенерãо входять плани ãірничих виробоê
по пластах, ãоризонтах, план промисловоãо майданчиêа,
вертиêальна схема розêриття й ін.
КОМПЛЕКТ ОБМІННИХ ПЛАНІВ — Див. êомплеêт
êреслень.
КОМПЛЕКТ ПРИЛАДУ — повний набір сêладових час-
тин приладó (напр., марêшейдерсьêоãо чи ãеодезичноãо),
необхідний і достатній для йоãо фóнêціонóвання відпо-
відно до призначення.

КОМПОНЕНТ,  -а, ч. * р. êомпонент, а. component, н. Kom-
ponente f  — різновид, сêладова частина чоãось. У мінерал-
оãії розрізняють: êомпоненти індиферентні (êомпоненти,
наявність чи відсóтність яêих ó мінеральномó êомплеêсі
зóмовлює наявність чи відсóтність відповідноãо мінералó і
не впливає на співвідношення решти мінералів); êомпо-
ненти летêі (ãазова фаза, яêа є сêладовою частиною маã-
матичноãо розплавó: H2O, CO2, CO, HCl, HF, H2S, SO2,
N2, CH4 та ін.); êомпоненти териãенні (óламêи різних мін-
ералів, яêі входять до сêладó осадових порід); êомпо-
нент-мінерал відоêремлений (або надлишêовий) — мін-
ерал, яêий сêладається більш ніж з одноãо інертноãо êом-
понента, а таêож може містити цілêом рóхомі êомпонен-
ти.
КОМПОНЕНТИ ПРИ МІНЕРАЛОУТВОРЕННІ,  -тів,
-…, мн. * р. êомпоненты при минералообразовании, а. miner-
al formation components, н. Komponenten f pl bei der Mineral-
bildung f  — сполóêи та елементи, що входять до сêладó
мінералó. Поділяються на цілêом рóхомі та інертні.
КОМПОНУВАТИ,  * р. êомпоновать, а. connect, н. zusam-
menstellen  — сêладати щось ціле з яêихось оêремих час-
тин. Напр., êомпонóвання елеêтрообладнання в шахтах
тощо.
КОМПРЕСІЙНИЙ,  -оãо. * р. êомпрессионный, а. compres-
sion, н. Kompression…  — стосовний до êомпресії, пов’яза-
ний з нею.
КОМПРЕСІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ДЛЯ ГІРСЬКОЇ ПОРО-
ДИ — фóнêціональна залежність між óщільнюючим тис-
êом і êоефіцієнтом пористості або волоãості ãірсьêої по-
роди в óмовах, яêі виêлючають її боêове переміщення.
Графічне зображення цієї залежності — êомпресійна êри-
ва.
КОМПРЕСІЙНЕ ВИПРОБУВАННЯ ГІРСЬКОЇ ПОРО-
ДИ — лабораторне визначення величини óсадêи порід під
дією зовнішньоãо навантаження. Таêим чином одержó-
ють значення êоефіцієнта óщільнення порід (зміна по-
ристості при збільшенні тисêó на 98 êПа).
КОМПРЕСІЯ,  -ії, ж. * р. êомпрессия, а. compression, н.
Kompression f, Verdichtung f  — стиснення ãазó внаслідоê
силовоãо впливó на ньоãо, що приводить до зменшення
об’ємó ãазó, а таêож до підвищення йоãо тисêó і т-ри. У
ãірн. справі виêористовóється при подачі ãазó або йоãо
сóміші в апарати і машини для технол. обробêи сировини
та інтенсифіêації цих процесів (збаãачення твердих ê.ê.,
очищення і переробêа нафти, нафтопродóêтів і ін.), при
заêачóванні повітря в пласти з метою забезпечення внóт-
рішньопластовоãо ãоріння (ãазифіêація вóãілля) або підв-
ищення нафтовіддачі пласта, при заборі природноãо (на-
фтовоãо) ãазó із свердловин і транспортóванні йоãо по маãі-
стральних ãазопроводах, аêóмóлюванні ãазó в підземних і
ін. сховищах, транспортóванні твердих тіл або рідини
(бóріння свердловин, êомпресійний видобóтоê нафти,
пневмотранспорт) або забезпеченні теплопередачі (êало-
риферні та холодильні óстановêи, сóшарêи), при вентиля-
ції шахт.
КОМПРЕСОР,  -а, ч. * р. êомпрессор, а. compressor, н. Kom-
pressor m, Verdichter m  — машина для стисêóвання повітря
або іншоãо ãазó до надлишêовоãо тисêó не нижче 0,2
МПа, êомпресії і переміщення ãазів під тисêом. Розрізн-
яють поршневі і ґвинтові êомпресори. Серійно випóсêа-
ються êомпресори 4М10-100/8, К-500-61-2,  ЦК-115/9, пе-
ресóвний êомпресор ЗИФ-ШВ-5, êомпресорні станції
К-500-51-1.
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КОМПРЕСОРНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГАЗОВОГО РОДО-
ВИЩА,  -ої, -ії, -…, ж. * р. êомпрессорная эêсплóатация
ãазовоãо месторождения; а. gas field operation with compres-
sors, н. Kompressorausbeutung f der Gaslagerstätte f  — роз-
робêа родовища із застосóванням дотисêних êомпресорних
станцій. Починається, êоли пластовий тисê стає недо-
статнім для подавання ãазó в маãістральний ãазопровід
(знижóється до 5,5 МПа). У цьомó випадêó вводять в еêс-
плóатацію однó, а з часом і деêільêа дотисêних êомпресор-
них станцій (ДКС). Режим роботи ДКС хараêтеризóється
безперервним зниженням тисêó на вході в êомпресорні
аґреґати, ó зв’язêó з чим потóжність ДКС з часом звичай-
но підвищóється на деêільêа стóпенів. Це дає змоãó видо-
бóвати ãаз з пласта при низьêих ãирлових тисêах на сверд-
ловинах (0,15–0,2 МПа).
КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. êомпрессор-
ная станция, а. compressor plant, н. Kompressorstation f  — в
ãазовій промисловості — слóжить для збільшення енерãії
ãазó і переêачóвання йоãо по лінійній частині ãазопроводó.
К.с. вêлючає êомпресорний цех, в яêомó відбóвається  збіл-
ьшення тисêó ãазó, і яêий являє основó К.с., блоê очистêи
ãазó, що встановлюється на вході в К.с., блоê охолоджен-
ня ãазó. Параметри роботи К.с. визначаються режимом
ãазотранспортної системи. 
КОМПРЕСОРНА УСТАНОВКА ШАХТНА,  -ої, -и, -ої,
ж. * р. êомпрессорная óстановêа шахтная, а. mine compres-
sor plant, н. Gruben-Kompressoranlage f  — призначена для
вироблення  і подачі стиснóтоãо повітря, що слóжить для
живлення ãірничих машин і óстатêóвання з пневматичним
приводом (êомбайнів, лебідоê, породонавантажóвальних
машин, бóрозбійних станêів, бóрильних і відбійних молотêів
та ін.) Найбільше поширення одержали на шахтах із плас-
тами êрóтоãо падіння. Стиснене повітря виробляється ста-
ціонарними поверхневими чи пересóвними êомпресорни-
ми óстановêами. Серійно випóсêаються: пересóвний êом-
пресор ЗИФ-ШВ-5, êомпресорні óстановêи К-500-51-1. В
останні роêи ДВАТ «НДІГМ ім. М.М.Федорова» (м. До-
нецьê) створені нові висоêоефеêтивні шахтні пересóвні
êомпресорні óстановêи (продóêтивність 5–10  м3/хв.), що
працюють без постійної присóтності обслóãовóючоãо пер-
соналó, і напівстаціонарні підземні êомпресорні станції
підвищеної продóêтивності (50 — 150 м3/хв.). Створено
пересóвнó êомпресорнó óстановêó ПШКУ-6.7, що вироб-
ляє стиснене повітря підвищеної чистоти без постійної
присóтності обслóãовóючоãо персоналó. Розроблений ряд
ґвинтових êомпресорів продóêтивністю від 5 до 50 м3/хв.,
ряд ґвинтових пневматичних двиãóнів підвищеної потóж-
ності(до 90 êВт)  і еêономічності для енерãоємних вий-
мальних машин шахт із êрóтими пластами. Важливим
технічним рішенням є створення неãорючої робочої рід-
ини для виêористання в êомпресорних станціях і óстанов-
êах, а таêож óстановêи імпóльсно-ваêóóмноãо очищення
теплообмінниêів і ін. На шахтах застосовóють «Посібниê
з технічноãо обслóãовóвання і ремонтó шахтних стаціона-
рних êомпресорних óстановоê». І.Г.Манець.
КОМПРЕСОРНИЙ ЦЕХ,  -оãо, -ó, ч. * р. êомпрессорный
цех, а. compressor shop (workshop), compressor department, н.
Kompressorbetriebsabteilung f  — êомплеêс обладнання та
спорóд, яêий забезпечóє проеêтнó чи плановó продóê-
тивність однієї нитêи ãазопроводó підвищенням тисêó ãа-
зó, яêий транспортóється, за óмови здійснення таêих ос-
новних технолоãічних процесів: очищення ãазó від дом-
ішоê, йоãо êомпримóвання та охолодження.

КОМПРИМУВАННЯ,  -…, с. * р. êомпримирование; а. gas
compression; н. Komprimieren n, Verdichten n, Verdichtung f,
Gaskomprimieren n, Gasverdichten n  — підвищення тисêó
ãазó з допомоãою êомпресора. К. — одна з основних опера-
цій при транспортóванні вóãлеводневих ãазів по маãіс-
тральних трóбопроводах, їх заêачóванні в нафтоãазові
пласти для підтримóвання пластовоãо тисêó (з метою
збільшення нафтоêонденсатовилóчення), в процесі за-
повнення підземних ãазосховищ, а таêож при сêрапленні
ãазів. К. здійснюється в один або деêільêа стóпенів, тип і
потóжність êомпресора визначається залежно від êільêості
êомпримованоãо ãазó і необхідноãо стóпеня підвищення
тисêó (стóпеня стиснення). К. сóпроводжóється підвище-
нням температóри ãазó і, яê правило, потребóє йоãо по-
дальшоãо охолодження.
КОМП’ЮТЕР,  -а, ч. * р. êомпьютер, а. computer, н. Rech-
ner m, Computer m  — те ж саме, що й елеêтронна обчислю-
вальна машина (ЕОМ). 
КОНВЕЄР,  -а, ч. * р. êон-
вейер, а. conveyor; н. Rutsche
f, Stetigförderer m, Förderer m,
Fliessband n  — машина без-
перервної дії, призначена
для транспортóвання на-
сипних і штóчних вантажів
— êорисної êопалини, породи,
заêладальних матеріалів і ін.
Широêо застосовóється в
êар’єрах, на шахтах, збаãа-
чóвальних ф-êах. Основні
типи êонвеєрів: ґвинтові, ро-
лиêові, ãравітаційні, стрі-
чêові, стрічêово-êанатні, стрічêово- ланцюãові, сêреб-
êові, вібраційні, пластинчасті та ін. До êонвеєрів належать
таêож елеватори та есêалатори. Осн. елементи К.: тяãо-
вий, вантажний або тяãово-вантажний орãани; опорні і
направляючі елементи; êонвеєрний постав, привод. За
êонстрóêтивними ознаêами розрізняють К. з ãнóчêим тя-
ãовим орãаном і без тяãовоãо орãанó. У перших К. вантаж
рóхається разом з тяãовим орãаном на йоãо робочій ãілці
(стрічêові, стрічêово-êанатні, стрічêово-ланцюãові,
сêребêові, пластинчасті К., елеватори). В інших К. постó-
пальний рóх вантажó здійснюється при êоливномó або
обертовомó рóхові робочих елементів (інерційні, вібр-
аційні, шнеêові, ролиêові К.). Для живлення К. застосо-
вóється елеêтрична, рідше ãідравлічна і пневматична
енерãія. За êóтом підйомó розрізняють ãоризонтальні і
слабêопохилі (6-3°), похилі (до 18-20°  і до -16° ), êрóтопо-
хилі К. (понад 18-20°  і понад -16°). Траса К. може бóти яê
прямолінійною, таê і êриволінійною, постав К. постійної
або змінної довжини. К. бóвають стаціонарні, напівстац-
іонарні і пересóвні, за призначенням — для підземних,
відêритих ãірничих робіт, заãальноãо призначення, спе-
ціальні (напр., живильниêи, перевантажóвачі тощо).
Особливий різновид К. являє êонвеєрний поїзд. Переваãи
К.: безперервність переміщення вантажів, завантаження і
розвантаження без зóпиноê, висоêа продóêтивність, ве-
лиêа довжина транспортóвання, висоêий стóпінь автома-
тизації, забезпечення óмов безпеêи праці, висоêі техн-
іêо-еêономічні поêазниêи. В Уêраїні êонвеєри випóсêа-
ють Дніпропетровсьêий завод бóдівельних машин,
Львівсьêий êонвеєробóдівний завод, Харêівсьêий завод
“Світло шахтаря” та інші підприємства. Див. таêож êон-

Кар’єрний êонвеєр для транс-
портóвання ãірничої маси на 

далеêі відстані.
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веєр вібраційний, êонвеєр êрóтопохилий, êонвеєр пластин-
чатий, êонвеєр сêребêовий, êонвеєр сêребêовий шахтний,
êонвеєр стрічêовий,  êонвеєр стрічêово-візêовий,  êонвеєр
стрічêово-êанатний, êонвеєр стрічêово-ланцюãовий, êон-
веєр шнеêовий. 
КОНВЕЄР ВІБРАЦ-
ІЙНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р.
êонвейер вибрационный, а.
vibrating conveyer, н. Vibro-
förderer m, Schwingförderer
m, Kurzhubschwingrinne f,
Vibrationsförderer m  —
різновид êонвеєра, при-
нцип дії яêоãо оснований
на êоливальномó рóсі ро-
бочоãо вантажонесóчоãо
орãанó. К.в. призначений
для транспортóвання тон-
êодисперсних (від де-
сятêів міêрон), зернистих і
ãрóдêóватих матеріалів (до
1000 мм і більше) з т-рою
до 1000-1200 °С в ãоризон-
тальномó, похиломó або
вертиêальномó напрямах.
К.в. широêо виêористовó-
ються в ãірн. пром-сті.
Констрóêтивно К.в. сêла-
дається з нерóхомої рами,
привода, одноãо або деê.
робочих орãанів і прóжних
з’єднань. Робочий орãан
бóває відêритоãо лотêово-
ãо або êоробчато-трóбча-
тоãо заêритоãо типó. Останній забезпечóє ãерметизацію
матеріалó, що транспортóється. В залежності від числа êо-
ливальних мас К.в. поділяються на одномасні, двомасні і
баãатомасні; за режимом êоливальних рóхів робочоãо ор-
ãанó — на зарезонансні, резонансні і дорезонансні. Ос-
танні найменш поширені. Розрізняють К.в. з êрóãовою,
еліптичною, прямолінійною, ãоризонтальною і похилою
траєêторіями рóхó робочоãо орãанó. Коливальні рóхи ро-
бочоãо орãанó К.в. можóть збóджóватися еêсцентриêови-
ми, інерційними, елеêтромаãнітними, пневматич. і ãідра-
вліч. приводами. К.в., яê правило, мають довжинó в ãори-
зонтальномó або похиломó напрямах до 100 м, а ó верти-
êальномó до 10 м. Продóêтивність ãоризонтальних і похи-
лих К.в. до 200 м3/ãод,  вертиêальних — 50 м3/ãод.
КОНВЕЄР КРУТОПОХИЛИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êонвейер
êрóтонаêлонный, а. steeply inclined conveyor; н. geneigter För-
derer m, Steilförderer m  — різновид стрічêовоãо êонвеєра
для переміщення вантажів при êóтах підйомó понад 18о.
К.ê. в порівнянні зі звичайним стрічêовим êонвеєром доз-
воляє значно сêоротити довжинó транспортóвання при
однаêовій висоті підйомó і знизити обсяã ãірничоêа-
пітальних робіт. Застосовóється К.ê. ó відносно невели-
êих масштабах для транспортóвання насипних вантажів
по похилих виробêах шахт, для підйомó вантажів ó
êар’єрах, на збаãач. ф-êах. К.ê. таêож входять ó êон-
стрóêції перевантажóвачів, приймальних стріл роторних
еêсêаваторів тощо.
КОНВЕЄР ПЛАСТИНЧАТИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êонвейер
пластинчатый, а. apron conveyor, н. Plattenband n, Glieder-

bandförderer m, Plattenbandförderer m  — транспортний при-
стрій з вантажонесóчим полотном зі сталевих пластин,
приêріпленим до ланцюãовоãо тяãовоãо орãанó. На плас-
тинах заêріплені ходові ролиêи, яêі в процесі роботи К.п.
êотяться по направляючих. Осн. елементи К.п.: пластин-
чате полотно, ходові ролиêи, тяãовий орãан, приводна і
натяжна станції. Переваãи К.п.: можливість транспортó-
вання абразивної ãірн. маси êриволінійною трасою з ма-
лими радіóсами заêрóãлень; менші, ніж ó êонвеєрах сêреб-
êових, опори переміщенню і витрата енерãії; можливість
óстановлення проміжних приводів, що дозволяє збільш-
ити довжинó êонвеєра в одномó поставі. Недоліêи К.п.:
висоêа металоємêість, сêладна êонстрóêція пластинчато-
ãо полотна і трóдність йоãо очищення від залишêів воло-
ãої і липêої ãірн. маси, деформація пластин ó процесі еêс-
плóатації, що спричиняє проêидання дрібних фраêцій.
Осн. параметри К.п. для вóãільних шахт: ширина полотна
від 500 до 800 мм; швидêість рóхó полотна   0,6-1,2 м/с;
продóêтивність 250-750 т/ãод.; довжина в одномó поставі
до 600-800 м, при виêористанні проміжних приводів — до
1500-2000 м; êóт нахилó óстановêи — до 40°. У зв’язêó з
появою висоêоміцних ґóмотêанинних і ґóмотросових
стрічоê, а таêож відносно невисоêої надійності в роботі і
сêладності монтажó ãалóзь застосóвання К.п. в ãірн. про-
мисловості обмежена. Різновид К.п. — пластинчаті жи-
вильниêи (довж. 5-15 м) застосовóються для рівномірної
подачі сипêих вантажів з бóнêерів, êрóпноêóсêової абра-
зивної рóди в дробарêи і дробленої рóди з-під дробароê. 
КОНВЕЄР СКРЕБ-
КОВИЙ,  -а, -оãо, ч. *
р. êонвейер сêребêо-
вый, а. scraper conveyor,
flight conveyor;  н. Ket-
tenkratzerförderer m,
Kratz(band)förderer m,
Kratzerförderer m  —
пристрій для ãоризон-
тальноãо або похилоãо
транспортóвання ма-
лоабразивних насип-
них вантажів, ó яêомó
переміщення матері-
алó здійснюється по
нерóхомомó жолобó —
риштаêó за допомоãою
сêребêів, заêріплених
на одномó чи êільêох
тяãових ланцюãах з
певним êроêом і занó-
рених ó шар насипно-
ãо вантажó. Класифіê-
óють за призначенням:
підземні (для вóãіл-
ьних і рóдних шахт),
заãальноãо призначен-
ня (для поверхні шахт
і збаãачóвальних фаб-
риê), спеціальні, що
застосовóються ó ãірн-
ичо-транспортних ма-
шинах (механізованих бóнêерах, самохідних ваãонах, на-
вантажóвальних машинах тощо); за хараêтером виêонóва-
них фóнêцій: доставні, аґреґатні, ãальмівні (призначені

Рис. Схеми êонвеєрів: а — ãори-
зонтальний з вантажною на-
тяжною станцією і з розванта-
жóвальним візêом; б — похи-
ло-ãоризонтальний з вантаж-
ною натяжною станцією і ви-
пóсêною ділянêою; в — ãоризон-
тально-похилий з жорстêою 
натяжною станцією і ввіãн-

óтою ділянêою; ã, д — ãоризон-
тально-похилі з жорстêою на-
тяжною станцією і переãином 
профілю на барабанах; е — ре-

версивний човниêовий.

Сêребêовий êонвеєр ó вóãільній лаві.
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для спóсêó вóãілля по виробêах з велиêим êóтом нахилó),
сêребêові живильниêи (êоротêі К.с., напр., для видален-
ня висóшеноãо вóãілля після термічної сóшêи); за розміще-
нням робочої ãілêи (з верхнім — більшість, з нижнім — рі-
дше); за способом переміщення êонстрóêції (двиãóн по-
тóжністю 22-110 êВт, тóрбомóфта, редóêтор), риштаêів,
ланцюãів із сêребêами, êінцевої ãоловêи. Осн. одиниці
К.с.: постав, тяãовий орãан, приводна станція і êінцева
ãоловêа. 
Постав К.с. збирають з оêр. риштаêів (довж. 1-2,5 м),

яêі можóть мати дірчасте (щілясте) днище для частêовоãо
зневоднення змоченоãо матеріалó одночасно з йоãо транс-
портóванням. Приводна станція сêладається з елеêтро-
двиãóна, мóфти (тóрбомóфти), редóêтора і ведóчоãо вала з
зірочêами. Можлива óстановêа від одноãо до чотирьох
приводних блоêів (по два в ãоловній і два в хвостовій час-
тинах). Потóжність одноãо блоêó (в залежності від типó
К.с. сêладає 22, 32, 45, 55 і 110 êВт. Кінцевó ãоловêó виêо-
нóють з жорстêою або пересóвною êінцевою сеêцією, за-
безпеченою ґвинтовим або ãідравліч. натяжним при-
строєм. Осн. параметри К.с.: маêс. продóêтивність
300-990 т/ãод. при швидêості рóхó тяãовоãо орãанó 1-1,5
м/с; сóмарна потóжність приводів 220-330 êВт; довжина
по ãоризонталі до 350 м; êóт нахилó óстановêи до 30°. Ре-
сóрс риштаêовоãо постава до 700 тис.т вóãілля. 
КОНВЕЄР СКРЕБКОВИЙ ШАХТНИЙ,  -а, -оãо, -оãо, ч.
* р. êонвейер сêребêовый шахтный, а. mine scraper conveyor,
н. Grubenkratzerförderer m  — êонвеєр сêребêовий для робо-
ти в óмовах шахт. Типи К.с.ш.: розбірний, пересóвний,
реверсний, нереверсний, ãальмовий, ãнóчêий, прямолін-
ійний та ін. Сêладові частини та основні деталі К.с.ш.:
привод (ãоловний, êінцевий), ãоловêа êонвеєра, риштаêо-
вий постав (жолоб), перехідна сеêція, чистильниê, леміш,
борт êонвеєра. Застосовóється для транспортóвання вóãі-
лля та ін. по очисномó вибою, а таêож для транспортóван-
ня ãірничої маси ó надшахтній бóдові, при проведенні ãо-
ризонтальних і похилих виробоê. При транспортóванні
матеріалó óãорó êóт нахилó може досяãати 30°, а вниз — не
більше 20°. При перевищенні цих меж матеріал, що транс-
портóється, починає пересипатися через сêребêи. При êóті
нахилó 20-60° ãірничó масó під спóсê переміщóють óста-
новêами в ãальмівномó режимі. Продóêтивність К.с.ш.
120-300(600) т/ãод, довжина 120-300 м. Виробниêи в Уê-
раїні: Харêівсьêий з-д «Світло шахтаря», Львівсьêий êон-
веєробóдівний з-д та ін. Є.М. Сноведсьêий.
КОНВЕЄР СТРІЧКОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êонвейер лен-
точный, а. belt conveyor; н. Bandförderer, Gurtförderer, Band-
förderanlage f  — пристрій безперервної дії з об’єднаним
вантажонесóчим та тяãовим орãаном ó виãляді замêнóтої
стрічêи. Стрічêа приводиться ó рóх силою тертя між нею
та приводним барабаном, опирається по всій довжині на
стаціонарні ролиêові опори. У шахтах і êар’єрах К.с. слó-
ãóє для транспортóвання ê.ê. і породи з прохідницьêих,
розêривних і добóвних вибоїв ãоризонтальними і по-
хилими виробêами всередині ãірничих підприємств, підня-
ття їх на поверхню і подальшоãо переміщення до збаãач.
ф-êи або пóнêтó перевантаження на зовнішній транс-
порт, а породи — ó відвал. 
Осн. елементи êонстрóêції К.с.: стрічêа êонвеєрна,

привод, постав з ролиêоопорами, завантажóвальний і на-
тяжний пристрої. Крім тоãо, на К.с. встановлюють влов-
лювачі стрічêи, механізми для її очищення, завантаження
та ін. Привод сêладається з елеêтродвиãóна, редóêтора,

з’єднóвальних мóфт, ãальма і приводноãо барабана (бара-
банів). Розрізняють деê. схем приводів за числом і місцем
встановлення барабанів (рис.). Постав К.с. робиться з
“жорстêим” і шарнірно-підвісними ролиêоопорами.
Завантажóвальний пристрій К.с. має виãляд приймальної
воронêи з бортами, що направляють вантажопотіê. На-
тяжний пристрій — барабанна елеêтролебідêа з системою
êанатних блоêів. За ãалóззю застосóвання, êонстрóêцією і
параметрами підземні К.с. поділяються на п’ять ãрóп.
Перша — К.с. для примиêаючих до лав трансп. виробоê з
êóтами нахилó 3-6°.
Дрóãа — для ãори-
зонтальних і
слабопохилих ви-
робоê. Третя — для
похилів з êóтом до
18о.  Четверта —
для бремсберґів з
êóтом до 16°.  П’ята
— для похилих
стовбóрів і ãол.
схилів з êóтом
3-18°. Кар’єрні К.с.
за êонстрóêцією поділяють на вибійні,
відвальні, передавальні
і стаціонарні маãіс-
тральні. Крім тоãо, вони
є сêладовою частиною
деяêих êар’єрних аґре-
ґатів в сêладі роторних
і ланцюãових еêсêава-
торів, відвалоóтворюв-
ачів, транспортно- від-
вальних мостів, переван-
тажóвачів. У ãірнич-
орóдній пром-сті на
підйомах êрóпнодроб-
леної рóди з êар’єрів
продóêтивність К.с.
становить до 6000 т/ãод,
ширина стрічêи
1600-2000 мм, по-
тóжність елеêтродвиãóнів привода 1200-3000 êВт. Заãалом
К.с. мають висоêó продóêтивність, яêа досяãає 30 тис.т/
ãод. Довжина К.с. в одномó поставі від деê. м до 10-15 тис.
м,  êóт нахилó не перевищóє 16-18°.
За даними НДІ ãірничої механіêи ім. М.М.Федорова

тільêи ó вóãільній промисловості Уêраїни еêсплóатóються
2750 стрічêових êонвеєрів, ó т.ч. в ãірничих виробêах 1030
маãістральних êонвеєрів заãальною довжиною 570 êм.
Заãальна протяжність êонвеєрних стрічоê — 2060 êм.

Рис. Схеми êонвеєрів стрічêових з однобарабанним (а) і двобара-
банним (б) приводами: 1 — стрічêа; 2, 3, 6, 8 — приводний, відх-
иляючий, натяжний і розвантажóвальний барабани; 4, 5 — ро-

лиêоопори; 7 — завантажóвальний лотоê.

Стрічêовий êонвеєр з відвалоóтворюв-
ачем на êар’єрі.

Рис. Схеми обводêи стрічêи по ба-
рабанах приводів стрічêових êон-

веєрів.
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Заводи -виãотівниêи в Уêраїні: Краснолóцьêий маши-
нобóдівний (Лóãансьêа обл.), Львівсьêий êонвеєробóд-
івний, Дніпропетровсьêий з-д бóд. машин та ін. Див.
стрічêа êонвеєрна. Є.М.Сноведсьêий.
КОНВЕЄР СТРІЧКОВО-ВІЗКОВИЙ,  -а, -…-оãо, ч. * р.
êонвейер ленточно-тележечный, а. car-belt conveyor; н.
Kastenbandförderer m, Bandwagenförderer m  — різновид
êонвеєра стрічêовоãо, в яêомó тяãонесóча стрічêа лежить
на ходових опорах-візêах і переміщається разом з ними.
К.с-в. дозволяє транспортóвати сêельні породи, розміри
оêр. шматêів яêих сóмірні з шириною стрічêи. К.с-в.
запропонований вітчизняним вченим А.О.Співаêовсь-
êим. Переваãами К.с-в. в порівнянні з êонвеєром стрічê-
овим є менший êоефіцієнт опорó рóхó (0,02) і велиêа дов-
ãовічність стрічêи при транспортóванні сêельних ванта-
жів. Параметри К.с-в., що застосовóються на рóдниêó «Юêс-
порсьêий»: ширина стрічêи êонвеєрів 1600 мм, швидêість рó-
хó 1 м/с, техн. продóêтивність по рóді 2500 т/ãод, досяãнóта
еêсплóатаційна — 8000 т/змінó, відстань транспортóвання
210 м, маêс. розмір шматêів рóди 1200-1400 мм; на рóдни-
êó «Жанатас» ВО «Каратаó»: шир. стрічêи 1600 мм,
швидêість рóхó 1,6 м/с, техн. продóêтивність по породі
2100 т/ãод. Виêористання К.с-в. створює можливість за-
безпечення потоêової технолоãії підземноãо видобóтêó
міцних рóд. Перспеêтивним є виêористання К.с-в. на
відêритих ãірн. роботах при циêлічно-потоêовій техноло-
ãії для транспортóвання êрóпноãрóдêової породи і рóди без
повторноãо дроблення. 
КОНВЕЄР СТРІЧКОВО-КАНАТНИЙ,  -а, -…-оãо, ч. * р.
êонвейер ленточно-êанатный, а. cable-belt conveyor; н. Seil-
bandförderer m, Seilgurtförderer m  — різновид êонвеєра стр-
ічêовоãо, в яêомó стрічêа виêонóє фóнêції вантажонесóчо-
ãо орãанó, а тяãовим орãаном слóãóють сталеві êанати.
К.с.-ê. виêористовóють яê стаціонарні óстановêи для пе-
реміщення ê.ê. на велиêі відстані по підземних виробêах і
на поверхні. Сóчасні êонстрóêції К.с.-ê. вêлючають два
замêнених ó вертиêальній площині êанати, на яêих віл-
ьно лежить стрічêа. Верх. і ниж. ãілêи êанатів по всій дов-
жині постава êонвеєра підтримóються ролиêами, розта-
шованими на опорних стояêах. Ролиêи заêріплені попар-
но на балансирах. Переваãи К.с.-ê.: велиêа довжина в од-
номó поставі і тривалий термін слóжби стрічêи (10-15
роêів); низьêий êоеф. опорó рóхó (0,015-0,02); менші в
порівнянні з êонвеєрами стрічêовими питомі витрати
енерãії (на 30-40%) і металоємність лінійної частини (в
2,5-3 рази). Недоліêи: обмежена ãрóдêóватість ãірничої ма-
си (до 150-200 мм); відносно невелиêий термін слóжби êа-
натів (до 7-8 тис.ãод.). К.с.-ê. óспішно êонêóрóють з стрі-
чêовими êонвеєрами при продóêтивності 500-3000 т/ãод. і
велиêих відстанях транспортóвання. Зарóбіжні êонстрóê-
ції К.с.-ê. хараêтеризóються таêими параметрами: шир.
стрічêи 900-1200 мм, ãраничний êóт нахилó 16-17о,
швидêість êанатів 3-5 м/с (проеêтна 7,6 м/с), продóê-
тивність по вóãіллю 3000 т/ãод, по рóді 2000 т/ãод, діаметр
êанатів односторонньої звивêи 32-57 мм, довжина в одно-
мó поставі 15-30 êм, а êонвеєрної лінії, що сêладається з
двох К.с.-ê., — до 51 êм.
КОНВЕЄР СТРІЧКОВО-ЛАНЦЮГОВИЙ,  -а, -…-оãо, ч.
* р. êонвейер ленточно-цепной, а. chain-belt conveyor; н.
Gliederkettenförderer m, Kettengurtförderer m, Kettenbandför-
derer m  — різновид êонвеєра стрічêовоãо, в яêомó стрічêа
виêонóє тільêи фóнêції вантажонесóчоãо орãанó, а тяãо-
вим орãаном слóãóють один (два) êрóãлоланêові або плас-

тинчаті втóлêо-ролиêові ланцюãи. Виділяють дві осн. ãрó-
пи К.с.-л.: з жорстêим з’єднанням ланцюãів зі стрічêою і
фриêційним, при яêомó тяãовое зóсилля від ланцюãів пе-
редається стрічці силами тертя. К.с.-л. може транспортó-
вати насипнó масó при êóтах нахилó до 30-35°. Мінім. ра-
діóс êривизни К.с.-л. в плані 4-8 м, шир. стрічêовоãо по-
лотна 650-1000 мм, продóêтивність 300-500 т/ãод. У зв’яз-
êó з недоліêами — сêладність êонстрóêції, швидêість рóхó
ланцюãів не вище 1-1,2 м/с, відносно невисоêа продóê-
тивність і висоêі еêсплóатац. витрати, а таêож з появою
висоêоміцних синтетичних і ãóмотросових стрічоê К.с.-л.
виêористовóються обмежено. 
КОНВЕЄР ШНЕКОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êонвейер шнеêо-
вый, а. screw conveyor; н. Schneckenförderer m  — різновид
êонвеєра, принцип дії яêоãо оснований на переміщенні
насипних вантажів шнеêом (ґвинтом), яêий обертається
по ãоризонтальномó або похиломó заêритомó жолобó.
К.ш. — різновид трансп. машин безперервної дії. Перші
спроби виêористання шнеêів для транспортóвання на-
сипних вантажів датóються XVI-XVII ст. К.ш. зі спіральн-
ими лопатями почали застосовóвати в пром. óмовах ó
США в 1887 р. Галóзь застосóвання К.ш. — транспортó-
вання на невелиêі відстані пило- і ãазоóтворюючих, а та-
êож ãарячих насипних вантажів на збаãач. ф-êах. К.ш.
часто виêонóють яê трансп., таê і технол. фóнêції — одно-
часне переміщення і перемішóвання насипних вантажів,
К.ш. виêористовóють таêож яê живильниêи в завантажó-
вальних пристроях пневматичних, ãідравлічних та ін.
транспортних óстановоê. К.ш. сêладається з нерóхомоãо

заêритоãо жолоба, всередині яêоãо розташований шнеê,
яêий підтримóється підвісними підшипниêами. Вантаж,
яêий надходить через завантажóвальний патрóбоê, лопа-
тями шнеêа, яêий обертається, переміщóється постóпаль-
но вздовж осі жолоба. Розвантаження здійснюється через
спец. патрóбêи. Діаметр шнеêа 100-600 мм, частота обер-
тання 10-50 хв-1. Заãальна довжина К.ш. до 60 м, продóê-
тивність до 150 т/ãод.
КОНВЕЄРИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êонвейеризация, а. con-
veyоrisation, н. Umstellung f auf Fliessfertigung f [auf Band(be-
trieb m)], Einführung f der Fliessfertigung f [des (Fliess-)Band-
betriebes m]  — механізація виробничих процесів за
допомоãою транспортóючих машин безперервної дії.
КОНВЕЄРНА ЛІНІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. êонвейерная линия, а.
conveyor line, н. Förderstrang m, Bandstrasse f, Förderlinie f  —
технолоãічна вантажно-транспортна схема, яêа сêла-
дається з двох або деêільêох послідовно розташованих
êонвеєрів.
КОНВЕЄРНИЙ ПОЇЗД,  -оãо, -а, ч. * р. êонвейерный по-
езд, а. conveyor train; н. Trogbandzug m, Bandzug m, Trogglie-
derzug m  — транспортний засіб ó виãляді оêремоãо поїзда
з вантажоносним полотном лотêовоãо типó, що рóхається
рейêовою êолією або по спец. направляючих. Призначе-
ний для насипних вантажів з розміром ãрóдоê до 1200 мм. 

Рис. Шнеêовий êонвеєр: 1 — елеêтродвиãóн; 2 — редóêтор; 3 — 
жолоб; 4 — підвісний підшипниê; 5 — шнеê; 6 — завантажóваль-

ний патрóбоê; 7 — розвантажóвальний патрóбоê.
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Застосóвання К.п.
почалося в 60-х рр.
ХХ в. ó Франції
(фірма «Seccam») і
в США (фірма
«Dashaveóоã»). Ви-
êористовóється
при двох технол.
схемах: потоêовій
— з доставêою
êрóпноãрóдêової
ãірничої маси без-
посередньо з вибоїв на відвали або збаãач. ф-êó і циêлі-
чно-потоêовій — з переміщенням ãірничої маси автоса-
мосêидами до перевантажóвальноãо пóнêтó і подальшим
транспортóванням К.п. Оптимальні параметри К.п. на
відêритих ãірничих роботах: поперечний перетин вантажó
на полотні 1-1,5 м2; вантажопідйомність 300-400 т; швид-
êість рóхó з вантажем 5-10 м/с. Осн. переваãи К.п. — ро-
бота на êрóтих схилах (до 20-25о); транспортóвання êрóп-
ноãрóдêової ãірничої маси (до 1200 мм); малі радіóси за-
êрóãлень (до 30-40 м); повна автоматизація роботи систе-
ми. Недоліêи: велиêе число приводів, дії змінних (роз-
тяжних і стисêаючих) зóсиль. Трансп. системи К.п. поши-
рені в Австралії, Франції, ФРН. 
КОНВЕЄРНИЙ ТРАНСПОРТ,  -оãо, -ó, ч. * р. êонвейер-
ный транспорт, а. conveyor transport; н. Bandförderung f,
Stetigförderung f  — 1) У широêомó значенні — êомплеêс,
що об’єднóє êонвеєри і допоміжне обладнання (напр., бóн-
êери, живильниêи та ін.), техн. засоби óправління, а таêож
техн. обслóãовóвання і ремонтó. Галóзі ефеêтивноãо виêо-
ристання К.т. — на підземних роботах — переміщення
вóãілля, êалійних і марãанцевих рóд з вибою до пóнêтів пе-
ревантаження в ін. трансп. засоби або до збаãач. ф-êи на
поверхні; на відêритих роботах — переміщення вóãілля і
м’яêих розêривних порід, що розробляються роторними
еêсêаваторами, а таêож міцних порід і рóд після поперед-
ньоãо дроблення. 2) Технол. процес переміщення ãірничої
маси за допомоãою êонвеєрів на підземних і відêритих
розробêах родов. ê.ê.
КОНВЕЄРНО-
СТРУГОВА УС-
ТАНОВКА,
-…-ої, -и, ж. * р.
êонвейерно-стрó-
ãовая óстановêа,
а. multi-point at-
tack assembly, con-
veyor and plough fa-
cility, н. Hobelför-
derbandanlage f, Hobelaggregat m, Multihobelanlage f  — вий-
мально-доставна машина фронтальної дії з різал-
ьно-транспортóючим виêонавчим орãаном. Останній
призначений для відбійêи та доставêи вóãілля по лаві і яв-
ляє собою êаретêи з різцями, яêі в процесі цих операцій
рóхаються по направляючій шарнірній балці за допомо-
ãою замêненоãо ланцюãа. К.-с.ó. самостійно не застосо-
вóється, а працює яê виймальна машина, напр., в аґреґа-
тах при відпрацюванні êрóтих (40-90°) пластів потóжні-
стю 0,7-1,3 м.
КОНВЕКТИВНИЙ (КОНВЕКЦІЙНИЙ) ОСЕРЕДОК,
-оãо, -ó, ч. * р. êонвеêтивная ячейêа, а. convection cell; н.
Konvektionszelle f  — в теêтоніці, — ãіпотетична система

рóхó мантійної речовини під впливом розіãрівання внóтрі-
шніх частин Землі. В центральній частині системи відб-
óвається підняття речовини, а ó зовнішній — опóсêання.
Деяêі дослідниêи вважають, що висхідні ãілêи течії при-
óрочені до серединно-оêеанічних хребтів, а низхідні — до
острівних дóã і êонтинентальних оêолиць. 
КОНВЕКЦІЙНИЙ,  -оãо. * р. êонвеêционный, а. convection,
н. konvektiv  — той, що переноситься середовищем, де він
міститься; ê.  с т р ó м — елеêтричний стрóм, зóмовлений
рóхом наелеêтризованих тіл (напр., міêрочастиноê пилó,
димó); ê.  п о т і ê — потіê тепла, яêе переноситься вис-
хідним рóхом повітря.
КОНВЕКЦІЙНИЙ ПЕРЕНОС,  -оãо, -ó, ч. * р. êонвеêтив-
ный перенос, а. convection transfer; н. Konvektionsübertragung
f  — процес розповсюдження повітряним потоêом в ат-
мосфері ãірничих виробоê і виробленомó просторі ãазó, пилó
та ін. домішоê. К.п. відбóвається в напрямі осн. рóхó по-
вітря і завжди сóпроводжóється дифóзійним переносом:
молеêóлярним при ламінарномó режимі рóхó і молеêóляр-
ним та тóрбóлентним — при тóрбóлентномó режимі. При
нормальній вентиляції ãірнич. підприємства дифóзійний
перенос забезпечóє насичення повітряноãо потоêó домі-
шêами, в той час яê К.п. здійснює їх винос з виробоê і ви-
робленоãо просторó шахт і êар’єрів. Інтенсивність К.п.
визначається швидêістю повітряноãо потоêó і êонцентра-
цією в ньомó речовини, яêа переноситься. Необхідна для
попередження наêопичення шêідливих домішоê ó шах-
тах інтенсивність К.п. забезпечóється нормóванням мі-
німальної величини швидêості повітря ó виробêах
(0,15-0,25 м/с).
КОНВЕКЦІЙНИЙ ПОТІК,  -оãо, -ó, ч. * р. êонвеêционный
потоê; а. convection current, convective flow; н. Konvektions-
strom m  — переміщення частиноê рідини чи ãазó, зóмов-
лене різницею температóр, а отже, і різницею ãóстин.
Потіê тепла, яêе переноситься висхідним рóхом повітря.
КОНВЕКЦІЯ,  -ії, ж. * р. êонвеêция, а. convection, н. Kon-
vektion f  — 1) заã. — перенесення тепла в рідинах або ãазах
потоêами речовини. 2) в теêтоніці — передбачóваний рóх
мас підêорової або мантійної речовини, направлений лате-
рально або вãорó-вниз ã.ч. за рахóноê змін ó тепловомó ре-

Рис. Конвеєрний поїзд: 1 — êолісна час-
тина; 2 — ваãон-лотоê; 3 — статор 

елеêтропривода.

Рис. Конвеєрно-стрóãова óстановêа 
1АЩМ.

Рис. Конвеêція в мантії Землі. Схеми мантійних течій зобра-
жені за М.Л. Добрецовим, О.Г. Кірдяшêіним. Границя хіміч-
ноãо і фазовоãо переходів на ãлибині 670 êм розділяє нижньо- і 
верхньомантійні êонвеêтивні течії:  l1, l2 — товщина верхньої і 
нижньої мантії. 1, 2 — оêеанічна і êонтинентальна літосф-
ера; 3 — сóбдóêційна плита; 4 — межа літосфери; 5 — течія в 
астеносфері і нижній мантії; 6 — течії в перехідній зоні “С”.
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жимі мас. Зãідно з рядом ãіпотез саме з К. пов’язане ãо-
ротворення, óтворення оêеанічних жолобів, острівних дóã,
ãеосинêліналей. 3) в оêеаноãрафії — найважливіший ме-
ханізм перемішóвання вод оêеанó. 4) в метеоролоãії — пі-
дняття від землі теплих мас повітря і одночасне опóсêання
більш холодних.
КОНВЕРГЕНТНА ГРАНИЦЯ,  -ої, -і, ж. * р. êонверãент-
ная ãраница, а. convergent boundary; н. Konvergenzgrenze f  —
ãраниця плит, біля яêої дві літосферні плити рóхаються
назóстріч одна одній і зіштовхóються.
КОНВЕРГЕНЦІЯ,  -ії, ж. * р. êонверãенция, а. convergence,
н. Konvergenz f  — 1) К. ó мінералоãії — óтворення подібних
мінеральних êомплеêсів з різних джерел та різними шля-
хами. 2) К. форм рельєфó — зовнішня, часто тимчасова
схожість форм рельєфó різноãо походження. 3) К. (злиття)
льодовиêів — може протіêати яê ó вертиêальній, таê і ó ãо-
ризонтальній площині. 4) К. морсьêих вод — сходження
течій на поверхню і опóсêання вод на ãлибинó. 
КОНВЕРСІЙНІ ВР,  -их, -…, мн. * р. êонверсионные ВВ, а.
conversion explosives, conversion blasting agents, н. Konversions-
sprengstoffe m pl  — ВР, яêі раніше виêористовóвалися ó
війсьêовій справі, а потім, внаслідоê заêінчення строêó
зберіãання яê бойових ВР, виêористовóються в ãірничій
справі для вибóховоãо подрібнення ã.п. або здійснення виб-
óхів на виêид. Всі КВР — заряди в снарядах, авіабомбах,
торпедах, раêетах, а таêож артилерійсьêий порох  мають
велиêий неãативний êисневий баланс, підвищенó чóт-
ливість (ВР з добавêами ãеêсоãенó, тенó, алюмінію і маã-
нію), сильнó елеêтризованість (порох), тобто значно не-
безпечніші при їх застосóванні для промислових потреб,
ніж спеціальні промислові ВР.
КОНВЕРТОЛ,  -ó, ч. * р. êонвертол  — ВР, яêó отримóють
шляхом виплавêи з снарядів тротилó, настóпноãо йоãо
ґранóлювання і виêористання замість ґранóлотолó.
КОНВЕРТОЛЬ,  -ю, ч. * р. Конвертоль, а. Convertol, н.
Konvertol  — різновид процесó масляної аґреґації. Опра-
цьований і виêористовóвався в 50-і роêи ХХ ст. Відмінна
особливість — застосóвання яê реаґента-зв’язóючоãо
важêих масел. У першомó варіанті процесó, реалізован-
омó на стендовій óстановці в м. Ганновері, вихідний ма-
теріал (вóãілля 0-1 мм, зольністю 20-27%) змішóвали з
важêим мазóтом (витрати 3-10 мас.%), наãрітим до 80 °С,
і водою в мішалêах “мóльтіліêс”, потім сóміш розріджóв-
али (êонцентрація пóльпи 50-60%) і ґранóлювали в дис-
перãаторі-млині “Тевтонія”. Продóêт ґранóляції розділ-
яли на фільтрóючій центрифóзі. Концентрат мав золь-
ність 8%, відходи (тверда фаза фóãатó) — 87-91%. Во-
лоãість êонцентратó — 7-11%. За дрóãим варіантом про-
цесó, реалізованим ó дослідно-промисловій óстановці
продóêтивністю 5 т/ãод (Ґладбеê, 1950-і роêи) вихіднó
пóльпó перемішóвали з важêим мазóтом в óдарно-відби-
вномó млині. Вихідне вóãілля зольністю 12-28 % мало підв-
ищений вміст фраêцій 0-0,06 мм — до 65%. Витрати ре-
аґента-мазóтó сêладали 4-15 мас.%, зольність êонцентра-
тó — 8-18%, зольність відходів 60-69%. У аналоãічномó
варіанті, реалізованомó на дослідно-промисловій óста-
новці на вóãільно-збаãачóвальній фабриці “Mathias
Stinnes”, фóãат піддавали флотаційномó очищенню від
залишêів масел та ретóрó. Процес К. виêористовóвався
обмежено — в óмовах неможливості ефеêтивної флотації
тонêодисперсних фраêцій вóãілля та технолоãічної прий-
нятності подальшої переробêи омасленоãо êонцентратó. 

В.С.Білецьêий.

КОНГО,  * р. êонãо, а. congo, н. Kongo  — ґатóноê технічних
алмазів — алмазний порох і найбільш низьêосортні алма-
зи, яêі застосовóються лише в абразивній промисловості.
КОНГРЕСИ МІЖНАРОДНІ (В ГАЛУЗІ ОСВОЄННЯ
НАДР ЗЕМЛІ),  -ів, -их, мн. * р. êонãрессы междóнарод-
ные (в области освоения недр Земли), а. international cong-
resses, н. Internationale Kongresse m pl, Weltkongresse m pl  —
започатêовані в êінці ХІХ ст. для ãеолоãії (див. Міжнаро-
дний ãеолоãічний êонãрес), ãірничої справи (див. Світовий ãі-
рничий êонãрес), видобóтêó нафти і ãазó (див. Світові на-
фтові êонãреси, Світові ãазові êонãреси), торфó (див. Мі-
жнародний торфовий êонãрес), первинної переробêи твер-
дих ê.ê. (див. Міжнародний êонãрес зі збаãачення êорисних
êопалин, Міжнародний êонãрес зі збаãачення вóãілля), а та-
êож з провідних наóê. дисциплін (Міжнародний êонãрес з
марêшейдерсьêої справи  та ін.). Мають одноманітнó ор-
ãанізаційнó стрóêтóрó: пленарний орãан (êонãрес, сесія),
в яêомó представлені всі держави-члени; виêонавчий ор-
ãан (рада, орãêомітет), що сêладається з обмеженої êіл-
ьêості членів, сеêретарі ат. Конãреси (сесії) проводяться
звичайно 1 раз за 2-4 роêи. На них розãлядаються доповіді
з ãол. проблемних напрямêів, випóсêаються тези, орãаніз-
óються виставêи, спец. еêсêóрсії. Проведення êонãресів
(сесій) сóпроводжóється присóдженням іменних премій,
видачею дипломів тощо. В.С.Білецьêий.
КОНҐЛОМЕРАТ,  -ó, ч.
* р. êонãломерат, а. con-
glomerate, bibbley-rock; н.
Konglomerat n  — 1)
Комплеêс з’єднаних оê-
ремих предметів в одне
ціле, при яêомó вони
зберіãають свої риси й
властивості. Напр.,
êонґломерат ґранóл,
êристалів, мінералів то-
що. 2) Грóбоóламêова
осадова порода, що
сêладається із зцемен-
тованих оêрóãлих валó-
нiв та ãальêи. За розмi-
ром óламêiв  розрiзня-
ють êонґломерат брило-
вий, валóнний, ãальêо-
вий та ґравелiтовий. К.
поділяють на êрóпно-
(50-100 мм), середньо-
(25-50 мм) та дрібнозе-
рнисті (10-25 мм).
Уламêова ã.п. найчаст-
іше являє собою зце-
ментованó ãальêó (роз-
мір 10-100 мм) з домі-
шêою більш тонêоãо ма-
теріалó — алевритó,
пісêó, ґравію. Цементом
звичайно є оêсиди зал-
іза, êарбонати, ãлинис-
тий матеріал, рідше —
êремнезем. К. можóть
бóти сêладені різноман-
ітними за сêладом породами (поліміêтові К.) або ãальêою
однієї і тієї ж породи (мономіêтові К.). За способом наêо-

Конґломерат мінералів аãатó, лазó-
ритó, амазонітó, порфірó, яшми та 

ін. Ермітаж.

Вóãільно-масляні êонґломерати. 
Шêала 0,5 см.

Конґломерат міêроалмазів,
d=0,5 мм.
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пичення óламêовоãо матеріалó розрізняють К. морсьêі,
алювіальні, пролювіальні, озерні. Іноді К. містять (зви-
чайно в цементі) розсипні родов. золота, платини та ін.
ê.ê. Приêлад древніх К., яêі містять золото —  рóди Вітв-
атерсранда. В.С.Білецьêий.
КОНДЕНСАТ,  -ó, ч. * р. êонденсат, а. condensate, н. Kon-
densat n  — продóêт (рідина або тверде тіло) êонденсації ãа-
зó або пари. Див. таêож ãазовий êонденсат. 
КОНДЕНСАТОВІДДАЧА ПЛАСТА, КОНДЕНСАТОВИ-
ЛУЧЕННЯ З ПЛАСТА,  -і, -…, ж., -…, с. * р. êонденсато-
отдача пласта; а. condensate recovery ratio of a reservoir; н.
Kondensatsextraktionsgrad m des Flözes n  — величина, що
хараêтеризóє стóпінь видобóтêó ãазовоãо êонденсатó з ãа-
зоêонденсатних і нафтоãазоêонденсатних родовищ. Розрі-
зняють поточне К. (визначається на певний момент часó)
і êінцеве (на момент припинення промислової розробêи
родовища). Для êільêісної оцінêи К. виêористовóють êо-
ефіцієнт К. — відношення êільêості видобóтоãо êонденса-
тó (зведеноãо до однаêових термобаричних óмов) до ба-
лансових запасів йоãо в поêладі (вимірюється в частêах
одиниці або ó відсотêах). Коефіцієнт К. змінюється від 35
до 90% залежно від вмістó в ãазі С5+вищі, óмов заляãання
основної êорисної êопалини, а таêож від способó розробêи
родовища; виêористовóється для визначення запасів êон-
денсатó, яêі видобóваються (промислових). Крім тоãо,
враховóється при сêладанні проеêтó розробêи ãазоêонден-
сатноãо або нафтоãазоêонденсатноãо родовища, хараêте-
ризóє ефеêтивність технолоãії йоãо розробêи. Повнота ви-
добóтêó êонденсатó в деяêих випадêах визначає раціонал-
ьність системи розробêи (при висоêих вмістах êонденсатó
в пластовомó ãазі — до 1200 см3/м3). Забезпечення висоêо-
ãо К. (êоефіцієнт 70–90%) досяãається рецирêóляцією ãа-
зó (сайêлінã-процес), підтримóванням пластовоãо тисêó в
поêладі наãнітанням води або інших робочих аґентів, за-
стосóванням êомбінованих способів розробêи родовища.
КОНДЕНСАТОГАЗОВИЙ (КОНДЕНСАТНИЙ) ФАК-
ТОР,  -оãо, -а, ч. * р. êонденсатоãазовый (êонденсатный)
фаêтор; а. gas-condensate (condensate) factor; н. Gaskonden-
satfaktor m  — вміст ãазовоãо êонденсатó в продóêції ãазо-
êонденсатних свердловин; масова êільêість вóãлеводнів, яêа
переходить ó рідêó фазó, що припадає на одиницю об’ємó
ãазó, за óмов, при яêих забезпечóється подавання ãазó в
ãазопровід. Вимірюється в см3/м3, об’єм ãазó при цьомó
зводиться до стандартних óмов (тисêó 1,01⋅105 Па і темпе-
ратóри +20°С). Визначають К.ф. по насиченомó (сиромó) і
стабілізованомó êонденсатó на початоê розробêи поêладó і
на êожномó етапі йоãо еêсплóатації. На К.ф. впливає ре-
жим роботи ãазоêонденсатноãо поêладó. 
КОНДЕНСАТОПРОВІД,  -а, ч. * р. êонденсатопровод; а.
condensate pipeline; н. Kondensatleitung f  — трóбопровід для
переêачóвання стабільноãо ãазовоãо êонденсатó з районó
видобóвання на ãазопереробний завод або нафтохімічний
êомбінат.
КОНДЕНСАТОР,  -а, ч. * р. êонденсатор, а. condenser, ca-
paciter; н. Kondensator m  — 1) Апарат для êонденсації пари
охолодженням. 2) Пристрій (елемент елеêтронної схеми)
для наãромадження ("зãóщення") елеêтричних зарядів. За
призначенням К. поділяють на дві ãрóпи: К. з постійною і
змінною ємністю.
КОНДЕНСАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êонденсация; а. condensation;
н. Verdichten n, Kondensation f, Kondensierung f, Wassernieder-
schlag m, Dampfniederschlag m  — 1) Процес переходó ãазó
або насиченої пари в рідинó чи тверде тіло внаслідоê їх

охолодження або стиснення. Швидêість процесó зале-
жить від зовнішніх óмов — тисêó, температóри, інêоли —
наявності інших речовин. 2) Реаêція, при яêій два або біл-
ьше реаêтантів (або ж віддалених реаêтивних центрів
(reactive sites) в межах однаêових молеêóлярних частиноê
(ó випадêó реаêцій циêлізації) з’єднóються в одно при од-
ночасномó виділенні менших молеêóл, частіше води, амо-
ніаêó, воденьãалоãенідó. Механізм баãатьох таêих реаêцій
вêлючає послідовні реаêції приєднання та елімінóвання.
КОНДЕНСАЦІЯ КАПІЛЯРНА,  -ії, -ої, ж. * р. êонденса-
ция êапиллярная; а. capillary condensation; н. Kapillarkonden-
sation f  — сêраплювання пари в порах (êапілярах) адсорбен-
тó, спричинене тим, що прóжність насиченої пари там
нижча, ніж над плосêою поверхнею рідêої фази адсорба-
тó.
КОНДЕНСОР,  -а, ч. * р. êонденсор, а. condenser, н. Konden-
sor m  — êоротêофоêóсна лінза або система лінз, що їх ви-
êористовóють в оптичномó приладі для освітлення пред-
мета, яêий розãлядають або проеêціюють.
КОНДЕНСУВАТИ,  * р. êонденсировать, а. condense, н.
verdichten, kondensieren  — зãóщóвати, óщільнювати або
сêраплювати, зріджóвати.
КОНДИЦІЇ (НА МІНЕРАЛЬНУ СИРОВИНУ),  -ій, мн. *
р. êондиции на минеральное сырье, а. mineral material stan-
dards, н. Konditionen f pl, Bauwürdigkeitsbedingen (für Mineral-
rohstoffe m pl)  — сóêóпність обґрóнтованих вимоã до
яêості і êільêості êорисної êопалини в надрах, до ãірн-
ичо-ãеол. і ін. óмов розробêи родов., що визначають їх
пром. цінність. К. встановлюють параметри для підрахó-
нêó запасів основних і попóтних ê.ê., а таêож цінних êом-
понентів, що містяться в них. К. затверджóються для êож-
ноãо родов. ê.ê. (або ділянêи велиêоãо родов., що на-
мічається до відробêи самостійним підприємством), про-
мислових і теплоенерãетичних підземних вод. Розрізняють
К. т и м ч а с о в і  та  п о с т і й н і. Перші формóються в
процесі розвідêи родовища, виêористовóються для опера-
тивноãо підрахóнêó заздалеãідь розвіданих запасів ê.ê. і
розв’язання питання про доцільність здійснення деталь-
ної розвідêи родовища. Дрóãі — основа для підрахóнêó за-
пасів, що затверджóються. Методиêа розробêи і сêлад па-
раметрів тимчасових і постійних К. єдині. Однаê при ãі-
рничо-ãеол. і техніêо-еêономіч. обґрóнтóванні тимчасо-
вих К. допóсêається ширше виêористання даних по де-
тально вивчених родовищах-аналоãах. Осн. техніêо-еêо-
номічні поêазниêи, що виêористовóються для обґрóнтó-
вання К.: розвідані (заздалеãідь оцінені) запаси, проеêтні
втрати, розóбожóвання, пром. запаси і запаси, що вилóча-
ються з óрахóванням розóбожóвання;  êоефіцієнт розêривó;
річна продóêтивність підприємства; êапіталовêладення
на освоєння родов.; еêсплóатац. витрати; річний прибó-
тоê; сóмарний ãрошовий ефеêт від розробêи родов.; тер-
мін оêóпності êапіталовêладень і рівень рентабельності
підприємства. Сêлад параметрів К. залежить від видó ê.ê.,
ãірничо-ãеол. óмов родов., способів йоãо розêриття і
розробêи, технолоãії видобóтêó і переробêи ê.ê., специфіч.
вимоã пром-сті до даноãо видó мінеральної сировини. На-
пр., при підрахóнêó балансових запасів на родов. рóд êоль-
орових і чорних металів, алмазів, апатитів, фосфоритів,
сірêи, мінеральних солей, флюоритó, баритó, азбестó, слюди
і ін. ãол. параметри К.: бортовий вміст осн. êомпонента
(сóми êомпонентів êомплеêсних рóд, приведених до óмов-
ноãо вмістó основноãо) в пробі або (при підрахóнêó запа-
сів в ãеол. межах) мінім. вміст êомпонента на оêонтóрю-
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ючó виробêó; мінім. пром. вміст осн. (або óмовноãо) êом-
понента в блоці, при яêомó вартість мінеральної сировини,
що вилóчається, забезпечóє відшêодóвання всіх витрат на
отримання товарної продóêції при нóльовій рентабель-
ності еêсплóатації. К. встановлюється таêож переліê по-
пóтних êомпонентів, що не враховóються в óмовномó
вмісті осн. êомпонента. Вêазóються мінімально допóс-
тимі вмісти шêідливих домішоê на оêонтóрюючó виробêó
або блоê з óрахóванням вимоã пром-сті до продóêції пере-
робêи мінеральної сировини і резóльтатів технол. дослі-
джень по переробці сировини. Встановлюються мінім.
потóжності тіл ê.ê. (пластів, поêладів, жил і т.п.) з óрахó-
ванням застосóвання при розробці родовищ найбільш раці-
ональних технолоãій видобóтêó і обладнання, а таêож мі-
німально допóстима потóжність прошарêів пóстих порід
або неêондиційних рóд, що знаходяться всередині ê.ê., і
запасів, що вêлючаються в підрахóноê. Реãламентóються
мінім. запаси ізольованих тіл, діляноê, що вêлючаються в
підрахóноê запасів рóд на основі прямих техніêо-еêономі-
чних розрахóнêів. Встановлюється маêс. ãлибина підрахó-
нêó запасів і еêономічно обґрóнтовані êонтóри розробêи. 
К. розроблюються і встановлюються заêонодавством

Уêраїни з врахóванням виêористання основних і дрóãо-
рядних (попóтних) êорисних êопалин, яêі заляãають разом
з основними. Під час розробêи родовища чи йоãо частини
К. може бóти óточнено або переãлянóто в зв’язêó з появою
нових фаêторів, яêі впливають на технолоãію переробêи
êорисної êопалини. 
КОНДИЦІЙНИЙ ПРОДУКТ,  -оãо, -ó, ч. * р. êондицион-
ный продóêт, а. standard product, off-the-shelf product, com-
mercial product, selling product, sale product, н. Konditionspro-
dukt n  — ó збаãаченні êорисних êопалин — продóêт, яêий
відповідає встановленій сóêóпності вимоã щодо яêості,
аґреґатноãо станó, транспортабельності, вмістó шêідл-
ивих та баластних домішоê і т.і. і не потребóє подальшої
обробêи для виêористання за основним призначенням. 
КОНДИЦІЙНИЙ ВАНТАЖ, -оãо, -ó, ч. — маêсимальний
за певним параметром (напр., розміром ãрóдоê для насип-
ноãо вантажó, ãабаритами для штóчноãо, ваãою тощо)
вантаж, яêий може прийняти транспортний засіб.
КОНДИЦІЙНИЙ ШМАТОК (ГРУДКА) РУДИ — шма-
тоê рóди, розмір яêоãо не перевищóє маêсимально допóс-
тимоãо за óмовами розробêи, напр., відповідає ширині от-
ворів ãрохотів, яêі встановлені в пóнêтах видачі рóди з ви-
добóвних дільниць.
КОНДИЦІОНУВАННЯ У ЗБАГАЧЕННІ,  -…, с. * р.
êондиционирование в обоãащении, а. conditioning in dressing,
н. Konditionierung f in der Aufbereitung f  — допоміжний
технолоãічний процес для отримання рóдних пóльп, сóспен-
зій, емóльсій та  рідин з певними фіз. і (або) фіз.-хім. влас-
тивостями шляхом обробêи їх ãазами, рідêими і твердими
реаґентами, а таêож завдяêи елеêтрохімічним, маãнітним,
радіаційним, аêóстичним та ін. впливам. При К. можóть
змінюватися змочóваність оêр. мінералів, елеêтричний по-
тенціал поверхні мінеральних частиноê, міра їх аґреґатó-
вання в пóльпі, оêиснювально-відновний потенціал водної
фази пóльпи і її йонний сêлад, реолоãічні властивості
емóльсій і сóспензій тощо. Конêретні цілі і методи К. виз-
начаються вимоãами подальших технол. процесів — фло-
тації, зãóщення, піноãасіння, знешламлення, хім. очищення
пром. стоêів, вилóãовóвання рóд і продóêтів збаãачення та
ін. К. здійснюють ó спеціальних апаратах або пристроях
— êонтаêтних чанах, аґітаційних чанах, апаратах êондиці-

онóвання типó “Касêад”, а таêож, баêах, флотомашинах,
ãідротрансп. системах, насосах, байпасах  та ін. Ефеê-
тивність К. êонтролюють за йонним сêладом рідêої фази,
т-рою, в’язêістю, оптич. та ін. властивостями продóêтів,
що обробляються. О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ,  -…, с. * р. êондициони-
рование воздóха, а. air conditioning; н. Luftklimatisierung f  —
створення і підтримêа параметрів повітряноãо середови-
ща (т-ри, відносної волоãості, сêладó, швидêості рóхó і
тисêó повітря), найбільш сприятливих для роботи персо-
налó, обладнання і приладів на ãірничих підприємствах.
К.п. застосовóється на шахтах, êар’єрах, ó надшахтних
бóдівлях, приміщеннях збаãач. ф-ê та ін. На сóчасних
шахтах К.п. виêонóється, яêщо т-ра повітря в очисних ви-
боях перевищóє 26°С, ó вибоях підãотовчих виробоê —
24-26°С. Існóють заãальношахтні і місцеві системи К.п.,
на робочих місцях виêористовóють таêож засоби індиві-
дóальноãо тепловоãо захистó ó виãляді переносних повітр-
оохолоджóвачів. Заãальношахтні системи призначені для
охолодження повітря ó виробêах, що провітрюються за до-
помоãою вентиляторів ãол. провітрювання протяãом
óсьоãо періодó еêсплóатації шахти (стаціонарні системи).
Таêі системи вêлючають холодильні апарати (óстановêи),
повітроохолоджóвачі, пристрої для відводó тепла за межі
шахти, цирêóляційні трóбопроводи, насосне обладнання,
засоби автоматиêи тощо. Осн. хараêтеристиêи стаціона-
рної системи К.п. — номінальна холодопродóêтивність і
ефеêтивність. Підвищення останньоãо параметра дося-
ãається теплоізоляцією трóбопроводів, їх óщільненням,
зниженням ãідравлічноãо опорó та ін. За êордоном
найбільші стаціонарні системи діють ó шахтах Німечч-
ини, Чехії, ПАР, Індії та ін. êраїн. Найбільша номінальна
холодопродóêтивність вітчизняних óстановоê К.п. — 150
МВт. Місцеве К.п. в шахтах виêонóється в тóпиêових пі-
дãотовчих виробêах, прохідницьêих вибоях, êамерах і т.д.
Здійснюється за допомоãою автономних повітроохол.
аґреґатів на основі пароêомпресійних холодильних óста-
новоê або повітряних трóбодетандерів. Охолоджене в та-

Рис. Апарат для підãотовêи пóльпи «Касêад»: 1 — 
трóба; 2 — рóчêа; 3 — фільтр; 4 — дозатор; 5 — 
вентилятор-ротор; 6 — êлинопасова передача; 7 

— елеêтродвиãóн; 8 — змішóвач; 9 — патрóбоê; 10 
— êонóс; 11 — решітêа; 12 — êолона; 13, 19 — от-
вори; 14 — жалюзійна решітêа; 15 — зливні êо-
робêи; 16 — заслінêа; 17 — лійêа; 18 — êлапан.
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êих аґреґатах повітря подається ó вибої по трóбах за допо-
моãою вентиляторів місцевоãо провітрювання. Теплота
êонденсації автономних êондиціонерів відводиться за
межі виробêи за допомоãою шахтної або технічної води.
Засоби індивідóальноãо тепловоãо захистó вêлючають êос-
тюми і жилети з водяним охолоджóванням, ранцеві вих-
рові трóби, що охолоджóють ãоловні óбори. У êар’єрах
К.п. зводиться до підтримêи відповідних параметрів
повітря в êабінах ãірничих машин. Здійснюється система-
ми, що вêлючають техн. засоби для очищення повітря від
пилó і шêідливих ãазів, охолодження йоãо при висоêих
зовнішніх т-рах і підіãрівання при низьêих; зволоження і
осóшення, переміщення, змішóвання і розподілó повітря,
а таêож для реãóлювання йоãо параметрів та їх êонтролю.
КОНДУКТОР (КОНДУКТОРНА КОЛОНА),  -а, ч. * р.
êондóêтор, а. conductor, pipe conductor; н. Ankerrohrtour f,
Leitrohrtour f, Konduktor m  — елемент êонстрóêцiї свердло-
вини; êолона обсадних трóб, призначена для êріплення
верх. інтервалó свердловин з метою переêриття ãірсьêих
порід, схильних до обвалення або поãлинання промивною
рідиною. К. являє собою набір сталевих трóб, сполóчених
між собою, яê правило, êонічною різьбою за допомоãою
мóфт. З метою безперешêодноãо спóсêó К. в свердловинó
йоãо нижню частинó обладнóють спец. опирачем з направ-
ляючою пробêою обтічної форми. Через опирач і êанал в
направляючій пробці здійснюється цирêóляція бóровоãо і
цем. розчинів. Довжина К. нафтових, ãазових і ãеол.-на-
фтових, ãазових і ãеол.-розвідóвальних свердловин 100-500
м. При проведенні óніêальних надãлибоêих свердловин ó
вивержених (маãматичних) ã.п. довжина К. може переви-
щóвати 2000 м. На К. встановлюють противиêидне облад-
нання; êільцевий простір за К. звичайно цементóють по
всій довжині.
КОНІМЕТР,  -а, ч. * р. êониметр, а. konimeter, coniometer;
н. Staubmesser m, Konimeter n  — прилад для визначення
êільêості завислоãо ó повітрі пилó.
КОНКРЕЦІЇ,  -ій, мн. * р. êонêреции, а. concretions, nodules;
н. Konkremente n pl, Konkretionen f pl  — мінеральні óтворен-
ня переважно сфероїдної форми з внóтрішньою
радіально-волоêнистою і êонцентричною бóдовою.  Фор-
мóвання êонêреції проходить від центрó. Центрами К. мо-
жóть бóти зерна мінералів, óламêи порід, раêовини, зóби і
êістêи риб, залишêи рослин і ін. З різноманітних форм К.
переважають êóлясті. Зóстрічається в товщі осадових порід;
є аґреґатом однорідних або різних мінералів. К. сêлада-
ються звичайно з êарбонатів êальцію (êальцитó, рідше —
араãонітó), оêсидів і сóльфідів заліза, фосфатів êальцію, ґі-
псó, сполóê марãанцю, а ó вапняêах часто з êремнеêислоти
(êременеві жовна). Розміри К. êоливаються від частоê мм
(міêроêонêреції) до десятêів см і навіть 1 м. К. зóстріч-
аються ó відêладах різних ãеол. систем і в осадах сóчасних
озер, морів і оêеанів. У виãляді К. трапляються фосфорити,
марêазити та інші êорисні êопалини. На поверхні дна Ти-
хоãо, Атлантичноãо та Індійсьêоãо оêеанів встановлені
значні сêóпчення залізо-марãанцевих êонêрецій (бл. 10%
всієї площі оêеаніч. ложа), що є важливим ресóрсом мін-
еральної сировини. Див. залізо-марãанцеві êонêреції.
КОНРАДА ПОВЕРХНЯ,  -…, -і, ж. * р. Конрада поверх-
ность, а. Conrade discontinuity; н. Conrad-Diskontinuität f  —
ãраниця (іноді переривчаста) розділó між «ґранітним» і
«базальтовим» шарами земної êори, що виявляється ó
стрибêоподібномó збільшенні швидêостей подовжніх
сейсмічних хвиль з 6 до 6,6 êм/с. Заляãає на ãлибині 10-40

êм. На дóмêó деяêих дослідниêів, наявність цієї межі сóм-
нівна, не встановлена вона таêож при проходженні її
Кольсьêою надãлибоêою свердловиною. Названа на ім’я
австр. ãеофізиêа В. Конрада (V. Conrad, 1876-1962).
КОНСЕРВАЦІЯ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА,  -ії, -…, ж. * р. êонсервация ãорнодобывающеãо пред-
приятия, а. temporary closing-down of a mine, temporary clo-
sure of a mine, laying-up of a mine; н. vorübergehende Stillegung
f des Bergbaubetriebes m  — тимчасова зóпинêа ãірничих та
інших пов’язаних з ними робіт з обов’язêовим збережен-
ням можливості їх поновлення або приведення ãірничих
виробоê та спорóд до станó, придатноãо для їх еêсплóатації
та виêористання для інших потреб ãосподарювання. Ос-
новою для К. слóжать зміни в ãірничо-ãеолоãічних, ãідр-
оãеолоãічних або техніêо-еêономічних óмовах розробêи
родовищ. К. застосовóється ã.ч. для шахт. Розрізняють
“сóхó” і “моêрó” К. При  с ó х і й  К. шахтні водовідливні
засоби продовжóють працювати, а ãірничі виробêи підтр-
имóють ó стані, придатномó для еêсплóатації з проведен-
ням відповідних засобів безпеêи. Всі осн. виробêи (стов-
бóри, êвершлаґи) періодично оãлядаються і в необхідних
випадêах переêріплюються; оãляд і ремонт ãірничих виро-
боê проводиться при норм. óмовах вентиляції і пересóван-
ня (транспортóвання) виробêами. При сóхій К. шахт, не-
безпечних за ãазом, здійснюється провітрювання ãірничих
виробоê за рахóноê заãальношахтної депресії і êонтроль за
вмістом ãазó ó виробêах. При  м о ê р і й   К. робота водов-
ідливó припиняється і виробêи затопляються. Всі механі-
зми і обладнання видаються на поверхню. При веденні
відêритих ãірничих робіт êонсервóються тільêи оêремі діл-
ьниці діючих êар’єрів. Заходи по К. направлені на збере-
ження і підтримêó на цих дільницях бортів, робочих óс-
тóпів, запобіжних і транспортних берм. Див. таêож ліêві-
дація ãірничодобóвних об’єêтів, êонсервація свердловин.
КОНСЕРВАЦІЯ КРІПИЛЬНОГО ЛІСУ,  -ії, -…, ж. * р.
êонсервация êрепежноãо леса; а. conservation of timber; н.
Holzkonservierung f  — антисептóвання êріплення дерев’яно-
ãо з метою попередження йоãо ãниття. Здійснюється шля-
хом обробêи деревини спеціальними засобами — анти-
септиêами, яêі являють собою розчини мінеральних со-
лей, вóãлеводи або їх сóміші. Внаслідоê антисептóвання
білêи та вóãлеводи деревини зсідаються, середовище стає
непридатним для ãрибêів-паразитів. Методи К.ê.л. — ди-
фóзійний, ãаряче-холодних ванн, обробêа антисептиêом
під тисêом, ó ваêóóмі тощо. Вимоãи до антисептичноãо за-
собó: нетоêсичність, відсóтність рóйнóючоãо впливó на
деревинó.
КОНСЕРВАЦІЯ СВЕРДЛОВИН,  -ії, -…, ж. * р. êонсер-
вация сêважин; а. well conservation, lay-up of a well, н. Bohr-
lochkonservierung f, Sondenkonservierung f  — тимчасове
припинення бóдівництва чи виведення свердловини з еêс-
плóатаційноãо фондó, проведення спеціальноãо оброб-
лення стовбóра і ãерметизація ãирла свердловини на пев-
ний період часó з метою збереження її стовбóра для по-
дальшоãо виêористання. К.с. проводиться на нетривалий
термін (деêільêа місяців) ó процесі бóріння при появі в
розрізі óсêладнюючих ãірничо-ãеолоãічних óмов, при êó-
щовомó бóрінні до заêінчення спорóдження всіх свердловин
ó êóщі, при освоєнні родовищ до облаштóвання промислó
або на тривалий термін — після відробêи родовища. К.с.,
підãотовлених до еêсплóатації, поляãає в óстановленні
повноãо êомплеêтó ãирлової арматóри, після чоãо для пóс-
êó свердловини необхідно лише під’єднати її напірнó лінію
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до нафто- або ãазопроводó. Для збереження пробóреноãо
стовбóра оêремі інтервали свердловини, сêладені нестійê-
ими породами, на період êонсервації заêріплюють цемен-
тним розчином (цементними пробêами чи мостами) або
іншими в’яжóчими матеріалами (напр., смолами). При
відновленні робіт ó свердловині ці інтервали розбóрюють.
При К.с. на тривалий період часó ãирлова арматóра свер-
дловини поêривається антиêорозійним поêриттям. Кон-
сервацiї пiдляãають розвiдóвальнi, еêсплóатацiйнi та на-
ãнiтальнi свердловини ó випадêах, êоли введення їх в еêс-
плóатацiю є неможливим протяãом одноãо мiсяця пiсля
заêiнчення  випробóвання або необхiдно припинити еêс-
плóатацiю дiючих свердловин.      
Тимчасово можóть бóти заêонсервованi:
а) розвiдóвальнi свердловини, яêi заêiнченi випробóван-

ням на розвiданих родовищах i в подальшомó можóть бóти
виêористанi при розробцi цих родовищ; заãальний термiн
êонсервацiї не повинен перевищóвати 10 роêiв, а пiсля
цьоãо термiнó вони пiдляãають лiêвiдацiї яê таêi, що виêо-
нали ãеолоãiчне призначення; 
б) еêсплóатацiйнi i наãнiтальнi свердловини — виперед-

жóючi на термiн не бiльше 5-ти роêiв, еêсплóатацiя яêих
припинена з рiзних причин (ó зв`язêó iз здiйсненням наó-
êово-дослiдних робiт по розробцi родовища; внаслідоê об-
воднення; з метою протипожежної і санiтарної охорони,
охорони надр). Пiсля заêiнчення поãодженоãо термiнó
êонсервацiї не введенi в еêсплóатацiю свердловини нафто- і
ãазовидобóвних пiдприємств облiêовóються в простоюю-
чомó фондi. Витрати, що пов`язанi iз тимчасовою êонсер-
вацiєю нафтових i ãазових свердловин, вiдносять на собi-
вартiсть видобóвання нафти i ãазó або на вартiсть бóдiв-
ництва пiдземноãо ãазосховища. Роботи по êонсервацiї i
розêонсервацiї свердловин виêонóють за планами, яêi по-
ãоджóються з мiсцевими орãанами Держãiрнтехнаãлядó i з
воєнiзованим заãоном лiêвiдацiї вiдêритих фонтанiв.
Свердловинó êонсервóють таê, щоб бóла забезпечена мож-
ливiсть повторноãо введення її в еêсплóатацiю. При наяв-
ностi мiжêолонних проявiв до початêó робiт по êонсерва-
цiї повиннi бóти проведенi вiдповiднi ремонтно-вiднов-
лювальнi роботи. Хараêтер виêонóваних робiт по êонсер-
вацiї залежить вiд способó еêсплóатацiї, величини пласто-
воãо тисêó i тривалостi êонсервацiї. При êонсервацiї нафто-
вó чи водонаãнітальнó свердловинó необхiдно заãлóшити i
заповнити промивною рiдиною (бóровий розчин, вода), об-
робленою ПАР. Вона повинна забезпечити тисê на пласт,
що є на 5-10% вищим пластовоãо, яêщо вiн не перевищóє
ãiдростатичноãо тисêó, i на 10-15%, яêщо перевищóє. В
першомó випадêó при êонсервацiї на термiн, бiльший од-
ноãо роêó, i в дрóãомó випадêó при êонсервацiї на
бóдь-яêий термiн ó стовбóрi вище верхнiх отворiв фiльтра
встановлюють цементнó пробêó (мiст) висотою 25 м. При
êонсервацiї чисто нафтових свердловин на термiн до шести
мiсяцiв встановлення цементної пробêи не є обов`язêо-
вим. Насосно-êомпресорні трóби (НКТ) із свердловини не
витяãóють, а пiднiмають над вибоєм на 50 м. На ãирлi êож-
ної свердловини встановлюють трóбнó ãоловêó фонтанної
арматóри (хрестовинó) з êонтрольним вентилем i по однiй
центральнiй i затрóбнiй засóвцi; знiмають штóрвали iз за-
сóвоê та манометри; патрóбêи ãерметизóють, фланцi засó-
воê обладнóють заãлóшêами. Насоснi свердловини ãерме-
тизóють засóвêою, яêó встановлюють на êолонний фла-
нець. Для запобiãання замерзанню ãирло i верхню частинó
êолони на ãлибинó 30 м заповнюють незамерзаючою рi-

диною (солярове масло, 30%-й розчин хлористоãо êаль-
цiю, нафта i т.п.), а за óмов баãаторiчної мерзлоти свердло-
винó заповнюють цiєю рiдиною на всю ãлибинó замерзлих
порiд. При êонсервацiї ãазової свердловини з пластовим
тисêом, що не перевищóє ãiдростатичноãо, на термін
менше трьох мiсяцiв ãлóшiння не обов`язêове. Яêщо три-
валiсть êонсервацiї таêої свердловини перевищóє два роêи,
то додатêово в iнтервалi продóêтивноãо пласта її заповню-
ють рiдиною, яêа не приводить до зниження êолеê-
торсьêих властивостей пласта, а над iнтервалом перфора-
цiї встановлюють цементнó пробêó (мiст) висотою 25-50
м. При цьомó НКТ витяãóють повнiстю i на ãирлi встанов-
люють тiльêи засóвó висоêоãо тисêó, знiмають штóрвал i
ставлять заãлóшêó. Яêщо ãазова свердловина оснащена
êомплеêтом пiдземноãо обладнання, то цементної пробêи
не ставлять; прохiд НКТ переêривають нижче паêера ãлó-
хою пробêою; мiжêолоннi простори i НКТ заповнюють
iнãібiторним розчином, а фонтаннó арматóрó обладнóють
ãлóхою пробêою, яêа виêористовóється для змiни фон-
танної арматóри пiд тисêом. Гирлове обладнання всiх за-
êонсервованих свердловин повинно бóти захищене вiд êо-
розiї. Гирло заêонсервованої свердловини оãороджóють. На
оãородженнi êрiплять табличêó, на яêiй вêазóють номер
свердловини, назвó родовища (площi) й орãанiзацiї, яêа
пробóрила свердловинó, та терміни êонсервацiї. Після за-
êiнчення êонсервацiйних робiт сêладають аêт. Не рiдше
одноãо разó на êвартал перевiряють стан заêонсервованих
свердловин iз записом ó жóрналi. В.С.Бойêо.
КОНСИСТЕНЦІЯ,  -ії, ж. * р. êонсистенция, а. consistency,
н. Konsistenz f  — 1) Стóпінь ãóстини або (та) щільності ре-
човини. 2) Стóпінь в’язêості або ãóстини напівтве-
рдих-напіврідêих речовин (мастил, мила, фарб, бóдівел-
ьних розчинів тощо).
КОНСИСТЕНЦІЯ ГІДРОСУМІШІ,  -ії, -…, ж. * р. êонсис-
тенция ãидросмеси, а. slurry consistency; н. Trübenkonsistenz f 
— поêазниê, що хараêтеризóє насичення потоêó ãідр-
осóміші твердим матеріалом. Розрізнюють об’ємнó К.ã. —
відношення об’ємó твердоãо матеріалó до об’ємó води (м3/
м3) і масовó К.ã. — відношення маси твердоãо матеріалó до
маси води в ãідросóміші (т/м3 або т/т). При ãідромоніт-
орних роботах на êар’єрах об’ємна К.ã. 1:4-1:8, а ваãова
при підземномó ãідровидобóтêó вóãілля 1:5-1:10. 
КОНСИСТОМЕТР,  -а, ч. * р. êонсистометр, а. consistom-
eter, н. Konsistometer n   — прилад для визначення óмовної
реолоãічної хараêтеристиêи — êонсистенції (ãóстоти) рі-
зних речовин. Застосовóється для всіх неньютонівсьêих тіл
ó випадêах, êоли виêористання вісêозиметрів або рео-
метрів неможливе (особливо в óмовах висоêих т-р і тис-
êó). Принцип дії К. поляãає ó вимірюванні сили опорó або
часó рóхó твердоãо тіла ó середовищі, яêе випробовóється
(êерамічні маси, пасти, полімери, цементні сóміші, вóãле-
масляні ґранóли, бриêети тощо). 
КОНСОЛІДАЦІЯ ҐРУНТУ,  -ії, -…, ж. * р. êонсолидация
ãрóнта, а. soil consolidation, н. Konsolidierung f des Bodens m,
Baugrundverdichtung f  — зміна об’ємó ґрóнтó внаслідоê дії
на ньоãо певний час навантаження.
КОНСОЛЬ,  -і, ж. * р. êонсоль, а. console, cantilever; н. Aus-
leger m, Konsole f  — 1) Опорна êонстрóêція, балêа чи фер-
ма, заêріплена одним êінцем, що підтримóє вистóпаючі
частини бóдівлі чи ін. предмети. 2) В марêшейдерії — при-
стрій, яêий дає можливість встановлювати марêшей-
дерсьêий інстрóмент чи прилад ó ãірничій виробці без засто-
сóвання штатива. Відповідно до êонстрóêції êонсоль мож-
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на вêрóчóвати в елемент де-
рев’яноãо êріплення ãірничої
виробêи або приêріплювати до
металевих чи залізобетонних
елементів êріплення.
КОНСТАНТА,  -и, ж. * р. êонс-
танта, а. constant, н. Konstante
f  — стала, постійна величина.
Яêщо х — постійна величина,
то записóють х = const. Часто
êонстантó позначають симво-
лами К або С. Син. — постійна.
КОНСТАНТАН,  -ó, ч. * р. êонстантан, а. constantan, н.
Konstantan n  — сплав міді (осн.) з ніêелем (40%), марãанцем
(1,5%) і домішêами деяêих інших елементів. Хараêтери-
зóється сталістю елеêтричноãо опорó при зміні температó-
ри. Застосовóють для виãотовлення термопар, елеêтрич-
них опорів, вимірювальних і наãрівних приладів тощо.
КОНСТАНТИ МІНЕРАЛІВ ОПТИЧНІ,  -т, -…, -их, мн. *
р. êонстанты минералов оптичесêие, а. optical constants of
minerals, н. optische Mineralkonstanten f pl  — постійні для
êожноãо мінералó величини, яêі хараêтеризóють йоãо оп-
тичні властивості. До найважливіших оптичних êонстант
належать: поêазниêи заломлення, êóт між оптичними
осями, знаê êристала, орієнтóвання оптичної індиêатр-
иси, знаê ãоловної зони, двозаломлення, дисперсія світла та
ін. Усі ці властивості мінералів вивчають ó тонêих шліфах
або порошêах за допомоãою поляризаційноãо міêросêопа.
Кожномó мінералó властиві свої особливі оптичні êонс-
танти, але в межах оêремих êласів, ãрóп та підãрóп спос-
теріãаються близьêі їх значення. На оптичних êонстантах
ґрóнтóється методиêа визначення мінералів під міêросê-
опом.
КОНСТИТУЦІЯ МІНЕРАЛІВ,  -ії, -…, ж. * р. êонститó-
ция минералов, а. constitution of minerals, н. Mineralkonstituti-
on f  — хімічний сêлад і внóтрішня бóдова мінералів. 
КОНТАКТ,  -ó, ч. * р. êонтаêт, а. contact, н. Kontaktzone f,
Kontakthof m, Kontakt m, Berührungsstelle f  — 1) Зітêнення,
зв’язоê, взаємодія. Напр., êонтаêт мінеральних зерен при
флотації, аґломерації тощо. 2) Площина (поверхня)
зітêнення різних ãірсьêих порід — т.зв. ãеолоãічний К.
(geological contact). Розрізняють ãеолоãічні К. нормальні,
або стратиãрафічні, інтрóзивні і теêтонічні. 3) Речовина,
що óтворюється при очищенні продóêтів переãонêи на-
фти сірчаною êислотою; застосовóють ó різних вироб-
ництвах. 4) З’єднання провідниêів елеêтричноãо êола.
КОНТАКТНИЙ, КОНТАКТОВИЙ,  -оãо. * р. êонтаêт-
ный, а. contact, н. Kontakt…  — пов’язаний з êонтаêтом,
той, що встóпає ó взаємодію; ê .  оп і р  — опір, яêий вини-
êає в місці êонтаêтó проводів елеêтричноãо êола внасл-
ідоê нещільноãо приляãання тощо; ê. р і зниця  пот ен -
ц і а л і в — різниця елеêтричних потенціалів (напрóãа) ó
місці дотиêó двох провідниêів з різних металів; ê. ê і л -
ьця  — êільця, насаджені на вал рóхомої частини ґенера-
тора або двиãóна змінноãо стрóмó. Контаêтна міцність
ãірсьêої породи — здатність приповерхневоãо шарó породи
чинити опір рóйнóванню (див. міцність ãірсьêої породи).
КОНТАКТНИЙ ЧАН,  -оãо, -а/ó. ч. * р. êонтаêтный чан,
а. conditioning tank, contactor tank; н. Einwirkgefäss n, Kontakt-
behälter m  — пристрій для взаємодії (êонтаêтóвання) рі-
зних ãетероãенних середовищ, інтенсифіêації теплооб-
мінó в процесах збаãачення êорисних êопалин, водопідãото-
вêи, хім. доводêи та ін. Належить до допоміжноãо облад-

нання. К.ч. виêористовóють для êондиціонóвання при зба-
ãаченні ê.ê., êонтаêтóвання пóльпи з повітрям або переãр-
ітою парою, з розчином і емóльсіями ПАР; пóльп, пром.
стічних і оборотних вод з сорбентами; ПАР і
мастильно-охолоджóючих рідин з водою при розчиненні,
приãотóвання флотаці-
йної пóльпи і т.д. К.ч. —
ємêість, яê правило, цилі-
ндричної форми, з міша-
лêою осьовоãо типó та
центральним патрóбêом,
через яêий підводиться
пóльпа з флотореаґентом.
Патрóбоê має ряд боêо-
вих отворів для забезпе-
чення вертиêальної цир-
êóляції пóльпи. Осн. техн.
хараêтеристиêи К.ч. —
інтенсивність переміш-
óвання, що визначається
частотою обертання міша-
лêи, оêрóжною швидêістю
лопатей мішалêи, êри-
терієм Рейнольдса і дисипацією енерãії. В.С.Білецьêий,
О.А.Золотêо.
КОНТАКТОВИЙ МЕТАМОРФІЗМ,  -оãо, -ó, ч. * р. êон-
таêтовый метаморфизм, а. contact metamorphism; н. pyro-
kaustische Metamorphose f  — зміна мінеральноãо сêладó або
переêристалізація мінералів ã.п. під дією тепла маãматич-
них тіл в їх приêонтаêтній області. Цей лоêальний мета-
морфізм виêлиêається існóванням висоêих температóрних
ґрадієнтів, що досяãають деêільêох або десятêів ãрадóсів
на 1 м, хараêтеризóється таêож низьêим тисêом, власти-
вим малим і середнім ãлибинам (1-15 êм). При збільшенні
ãлибини і тисêó температóрні ґрадієнти меншають, зони
К.м. розростаються і постóпово змінюються обширними
зонами реãіональноãо метаморфізмó. Продóêти К.м. прий-
нято називати роãовиêами. Виділяють роãовиêи санідині-
тової фації (700-1000 °С, тисê від 2,0 до деê. десятêів
МПа), фації піроêсенових роãовиêів (550-700 °С, тисê до
300 МПа) і фації амфіболових роãовиêів (400-600 °С, тисê
до 400-500 МПа). Найважливіший аґент К.м. — флюїд,
що виділяється з маãми при її просóванні (проãресивний
етап) і застиãанні (реãресивний етап). Він не тільêи пров-
ідниê тепла, але й êаталізатор. К.м. відбóвається ã.ч. ізо-
хімічно. 
КОНТАКТОВО-МЕТАСОМАТИЧНІ РОДОВИЩА КО-
РИСНИХ КОПАЛИН,  -…-их, -щ, -…, мн.  — Те ж, що  й
сêарнові родовища. 
КОНТАКТОР,  -а, ч. * р. êонтаêтор, а. contactor, н. Schütz
n, Schaltschütz n, Kontaktgeber m  — елеêтромаãнітний апа-
рат для дистанційноãо або автоматичноãо вмиêання, роз-
миêання і перемиêання елеêтричних êіл постійноãо або
змінноãо стрóмó низьêої частоти.
КОНТАМІНАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êонтаминация, а. contamina-
tion, н. Kontamination f  — процес забрóднення або зміни
сêладó маãматичних ã.п. порід під дією асиміляції (захоп-
лення і переробêи) маãмою боêових осадових і метаморфі-
чних порід іншоãо, ніж материнсьêа маãма, сêладó. Той же
процес при асиміляції маãмою ін. маãми або маãматичних
порід назив. ãібридизмом. К. можлива, яêщо т-ра маãми до-
статня для переплавлення захоплених шматêів (êсе-
нолітів) вмісних порід. 

Рис. Консоль марêшей-
дерсьêа.

Рис. Контаêтний чан.
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КОНТИНЕНТ,  -ó, ч. * р. êонтинент, а. continent, н. Konti-
nent m, Festland n  — материê, найбільший масив земної
êори, більша частина поверхні яêоãо вистóпає над рівнем
Світовоãо оêеанó ó виãляді сóші, а частина занóрена в оêе-
ан. У сóчаснó ãеол. епохó існóє шість К.: Євразія, Африêа,
Північна Америêа, Південна Америêа, Австралія, Антарê-
тида. Потóжність земної êори на К. змінюється від 35 до 75
êм. К. — це ãетероãенні тіла, що виниêли в резóльтаті три-
валої еволюції. Остання, зãідно з êонцепціями фіêсизмó,
поляãала в розростанні древніх ядер êонсолідації в про-
цесі розвитêó ãеосинêліналей (див. фіêсизм). За іншою ãіп-
отезою — мобілізмó сóчасні К. виниêли за рахóноê розêолó
êолись єдиної êонтинентальної брили — Панãеї, що розд-
ілилася спочатêó на Лавразію і Гондванó. Контóри К. змін-
ювалися внаслідоê розêриття оêеанів і зітêнення літосфе-
рних плит.
КОНТИНЕНТАЛЬНА ЗЕМНА КОРА,  -ої, -ої, -и, ж. * р.
êонтинентальная земная êора, а. continental Earth’s crust,
continental earthcrust; н. kontinentale Erdrinde f, kontinentale
Erdkruste f  — земна êора материêів, що сêладається з оса-
довоãо, ґранітноãо і базальтовоãо шарів. Середня по-
тóжність 35-45 êм, маêсимальна — до 75 êм (під ãірсьêими
спорóдами). Син. — материêова земна êора. 
За ãіпотезою базифіêації êонтинентальної земної êори до êінця

палеозою — початêó мезозою на місці оêеанів існóвала êонтинен-
тальна (материêова) êора. Внаслідоê занóрення велиêих її діл-
яноê виниêли оêеани. При цьомó відбóвався процес базифіêації
материêової êори, тобто заміна її êислої та середньої речовини
óльтраосновною речовиною мантії. За ãіпотезою, цей процес
охоплював і верхню мантію, трансформóючи її з материêовоãо
щита на оêеанічний. Кінцевим резóльтатом базифіêації є оêеан-
ізація, тобто óтворення оêеанів на місці материêів. За В.Білоóс-
овим, базифіêація — наслідоê проãресóючоãо наãрівання Землі. 
КОНТИНЕНТАЛЬНА ФЛЕКСУРА,  -ої, -и, ж. * р. êон-
тинентальная флеêсóра, а. continental flexure; н. Kontinental-
flexur f   — велиêий проãин земної êори типó флеêсóри,
яêий обмежóє êонтинентальний вистóп від оêеанічної за-
падини і відповідає êонтинентальномó схилó.
КОНТИНЕНТАЛЬНЕ ПІДНІЖЖЯ, (МАТЕРИКОВЕ ПІ-
ДНІЖЖЯ),  -оãо, -…, с. (-оãо, -…, с.) * р. êонтинентальное
подножие, а. continental foot,  н. Festlandsfuss, Kontinentalfuss
m  — зовнішня частина êонтинентальної оêолиці, що роз-
ташована між êонтинентальним схилом і абісальними óло-
ãовинами ложа оêеанó. Являє собою положисто нахиле-
ний ó біê оêеанó аêóмóлятивний шлейф, що óтворився
внаслідоê наêопичення óламêовоãо матеріалó при роз-
миві êонтинентó. К.п. постóпово занóрюється від êонти-
нентальноãо схилó до оêеанó з ãлиб. 2,5-3 êм до 5-5,5 êм.
Ширина йоãо 200-300 êм. Потóжність осадів на К.п. 2-5
êм і більше.
КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ СХИЛ,  -оãо, -ó, ч. * р. êонтинен-
тальный сêлон, а. continental slope, н. Kontinentalabfall m,
Kontinentalabhang m  — частина оêолиці êонтинентó, яêа
лежить між êонтинентальним шельфом та êонтиненталь-
ним підніжжям.
КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ШЕЛЬФ,  -оãо, -ó, ч. * р. êонти-
нентальный шельф, а. continental shelf, н. Kontinentalschelf m,
n  — частина êонтинентó, занóрена нижче рівня моря.
К.ш. постóпово знижóється від береãової лінії до переãинó
на ãлибині бл. 200 м, від яêоãо починається êонтинен-
тальний схил.
КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВІДКЛАДИ,  -их, -ів, мн. * р. êон-
тинентальные отложения, а. continental deposits, н.
Kontinentalablagerungen f pl, kontinentale Ablagerungen f pl  —
ãеолоãічні відêлади, що óтворилися внаслідоê процесів

вивітрювання, перевідêладення та наãромадження
ãірсьêих порід. До них належать алювій, делювій, пролювій,
еолові відêлади, льодовиêові відêлади та відêлади озер і
боліт.
КОНТРАКЦІЙНА ГІПОТЕЗА,  -ої, -и, ж. * р. êонтраêци-
онная ãипотеза, а. contractional hypothesis; hypothesis of con-
tracting Earth; н. Kontraktionstheorie f, Kontraktionshypothese f 
— êонцепція, зãідно з яêою сêладчастість шарів ãірсьêих
порід і ãоротворення протіêають внаслідоê охолодження
Землі та зменшення її об’ємó, радіóса і площі земної по-
верхні. Найбільше розповсюдження отримала в êінці ХІХ
— на початêó ХХ ст. 
КОНТРАКЦІЯ,  -ії, ж. * р. êонтраêция; а. contraction; н.
Kontraktion f, Schrumpfung f  — зменшення об’ємó системи
при набряêанні речовини в розчинниêó внаслідоê взаємодії
(сольватації) речовини з розчинниêом.
КОНТРАСТНІСТЬ РОЗДІЛОВИХ ОЗНАК КОРИСНОЇ
КОПАЛИНИ,  -ості, -…, ж. * р. êонтрастность раздели-
тельных признаêов полезноãо исêопаемоãо, а. contrasts of
mineral resources separating characteristics  — відмінність
властивостей між вмісними породами і цінним êомпо-
нентом за êольором, блисêом, ãóстиною, маãнітною сприй-
нятливістю, діелеêтричною прониêністю, елеêтропров-
ідністю тощо. Кожна з властивостей Х хараêтеризóється
не одним числом, а фóнêцією розподілó f(Х). Яêщо êорис-
на êопалина сêладається з двох мінералів, то êожний з них
має фóнêцію розподілó f1(Х) і f2(Х). Спільна площа цих
фóнêцій (заштриховано) визначає діапазон властивостей,
де не можна розрізнити цінний мінерал від вмісної поро-
ди. 

Кільêість мінералó, яêó неможливо розрізнити за влас-
тивістю Х, сêладає величинó

Коли фóнêції  f1(Х) і f2(Х)  повністю співпадають, то ϕ= 1 і
неможливо розрізнити весь мінерал. Поêазниê êонтраст-
ності К = 1 — ϕ. І.К.Младецьêий.
КОНТРОЛЬ ФОРМИ УСТУПУ,  -ю, -…, ч. * р. êонтроль
формы óстóпа, а. control of the bench shape, н. Kontrolle f der
Strossenform f (der Schnittform f)  — отримання інформації
щодо величини ãеометричних параметрів, êотрі хараêте-
ризóють формó óстóпó при відêритомó способі розробêи.
Яê правило, виêонóється за допомоãою автоматичних
пристроїв та приладів.
КОНТРОЛЬНА ТРУБКА,  -ої, -и, ж. * р. êонтрольная
трóбêа, а. control tube, н. Kontrollröhrchen n  — сполóчення
відрізêа воãнепровідноãо шнóра і êапсóля-детонатора в па-
перовій ãільзі, що застосовóється для êонтролю за часом
запалення при воãневомó висаджóванні п’яти або більше
зарядів на поверхні. К.т. запалюється першою, і шнóр її
повинен бóти на 60 см êоротшим найêоротшоãо шнóра
запалювальної трóбêи в даній ãрóпі зарядів, але не êоротше

Рис. Розподіл властивостей двох мінералів êорисної êопалини
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40 см. При підземних роботах для тієї ж мети застосо-
вóється êонтрольний відрізоê воãнепровідноãо шнóра без
êапсóля-детонатора. 
КОНТУР ГАЗОНОСНОСТІ ВНУТРІШНІЙ,  -ó, -…, -ньо-
ãо, ч. * р. êонтóр ãазоносности внóтренний; а. internal gas
pool outline, gas-water contact; н. innere Grenze f der Gasfüh-
rung f, innere Grenze f der Gaskappe f  — ãоризонтальна про-
еêція лінії перетинó ãазонафтовоãо або ãазоводяноãо êон-
таêтó з підошвою продóêтивноãо пласта. Син. — êонтóр
водоносності.
КОНТУР ЖИВЛЕННЯ ПОКЛАДУ,  -ó, -…, ч. * р. êонтóр
питания залежи; а. external boundary of the pool; н.
Lagerrandwasserlinie f, Einzugskontur f  — лінія на êарті або
плані нафтовоãо або ãазовоãо поêладó, що відбиває межó
поêладó з областю живлення, тобто із зовнішньою водона-
пірною або ãазонапірною системою. У ãідродинамічній
схемі поêладó К.ж.п. — зовнішня ãраниця, на яêій відомі
зведені тисê (що залишився постійним при розробці поê-
ладó або яêий змінюється в залежності від темпів відбира-
ння рідини із пласта) або напір пластових флюїдів.
КОНТУР ЖИВЛЕННЯ УМОВНИЙ,  -ó, -…, -оãо, ч. * р.
êонтóр питания óсловный; а. conventional external reservoir
boundary; н. nominale Einzugskontur f (Speisekontur f)   —
лінія в пласті, на яêій при еêсплóатації поêладó тисê праê-
тично дорівнює первісномó зведеномó тисêó.
КОНТУР ЗАТОПЛЕНИХ ВИРОБОК,  -ó, -…, ч. * р. êон-
тóр затопленных выработоê, а. contour of flooded workings, н.
Kontur f der überfluteten Grubenbaue m pl  — êонтóр затоп-
лення ãірничих виробоê, яêий нанесено на план ãірничих ви-
робоê. Достовірним називають таêий К.з.в., яêий нанесе-
но за даними марêшейдерсьêих зйомоê і правильність
яêоãо може бóти перевірена за матеріалами зйомоê або
стверджена іншими офіційними доêóментами (матеріал-
ами ліêвідації шахти, затоплення і ін.). Недостовірний
êонтóр наносять тоді, êоли немає можливості побóдóвати
достовірний. Положення недостовірноãо êонтóра визна-
чають за свідченнями осіб, яêі відвідóвали виробêи до їх
затоплення, за даними візóальних спостережень, даними
бóріння êонтрольних свердловин і ін.
КОНТУР НАФТОНОСНОСТІ ВНУТРІШНІЙ,  -ó, -…,
-ньоãо, ч. * р. êонтóр нефтеносности внóтренний; а. oil
drainage boundary (line), oil pool outline, oil-water contact; н.
innerer Erdöl-Randwasser-Kontakt m  — ãоризонтальна про-
еêція лінії перетинó водонафтовоãо êонтаêтó з підошвою
продóêтивноãо пласта. Син. — êонтóр водоносності.
КОНУС В КОНУС ТЕКСТУРА,  -…, -и, ж. * р. êонóс в êо-
нóс теêстóра, а. cone-in-cone structure; н. Tütentextur f, co-
ne-in-cone Textur f  — теêстóра осадових ãірсьêих порід, що
хараêтеризóється наявністю серій êонóсів або пірамідоê з
паралельними осями, яê правило, сêладених êальцитом,
немовби вêладених один в один. Висота êонóсів — 2-10
см. Син. — фóнтиêова теêстóра.
КОНУС ВИНОСУ,  -а, -…, ч. * р. êонóс выноса, а. alluvial
fan; alluvial cone; detrital fan; fan; debris cone  н. Schuttkegel m,
Schuttfächer m, Schwemmkegel m, Schuttfächer m, End-
schwemmkegel m  — 1) Форма рельєфó, óтворена наêопи-
ченням пóхêоãо óламêовоãо матеріалó, відêладеноãо пос-
тійним або тимчасовим водотоêом біля нижньоãо êінця
ярó, балêи або долини, де відбóвається різêе зменшення
сили потоêó. Має виãляд плосêоãо напівêонóса, яêий по-
вернений вершиною проти течії водотоêó. Особливо ве-
лиêі К.в. óтворюються при виході ãірсьêих ріê на рівнинó.
2) Уламêовий матеріал, яêий відêладається ó формі віяла,

напр., алювіальний êонóс виносó.   
КОНУС ПIДОШОВНОЇ ВОДИ (ВЕРХНЬОГО ГАЗУ),
-а, -…, ч. * р. êонóс подошвенной воды (верхнеãо ãаза); а. wa-
ter cone (gas cone); н. Sohlenwasserkegel m, Liegendwasserko-
nus m, Kegel des Gaskappengases n  — поверхня водонафто-
воãо (ãазонафтовоãо) êонтаêтó ó виãлядi ãорба (западини)
бiля свердловини при вiдбиранні нафти  iз однорiдноãо
пласта ó водонафтовiй (ãазонафтовiй) зонi поêладó.
КОНУС РОЗБРИЗКУВАННЯ,  -а, -…, ч. * р. êонóс раз-
брызãивания, а. spatter cone, н. Sprühkegel m, Vulkankegel m 
— невисоêий паãорб з êрóтими схилами або маленьêий
ãорб, яêий сêладається з матеріалó фонтанó лави.
КОНУС-СЕПАРАТОР (КОНУС УАНСА),  -…-а, ч. (-а,
-…, ч.) * р. êонóс-сепаратор (êонóс Уанса), а. cone-separator,
н. Konusscheider m  — апарат для збаãачення ê.ê., переваж-
но вóãілля, ó піщаній або піщано-ãлинистій сóспензії. Для
підтримання частиноê обважнювача ó зависломó стані
проводиться повільне перемішóвання сóспензії. Виванта-
ження леãêоãо продóêтó, що спливає, провадиться через
зливний поріã, а осілоãо важêоãо продóêтó — через шлю-
зовий пристрій. О.А.Золотêо.
КОНФУЗОР,  -а, ч. * р. êонфóзор; а. confuser, contractor, re-
ducer; н. Konfusor m  — напірна трóба, що звóжóється за
течією. Рóх рідин ó êонфóзорі сóпроводжóється збільше-
нням швидêості і падінням тисêó. Опір êонфóзора при рі-
вних ãеометричних співвідношеннях завжди менший, ніж
ó дифóзорі.
КОНЦЕНТРАТ,  -ó, ч. * р. êонцентрат, а. concentrate, н.
Anreicherungsprodukt n, Konzentrat n  — основний продóêт
збаãачення êорисних êопалин, в яêомó вміст цінноãо êом-
понента вищий, ніж ó вихідній ãірничій масі, що надходить
на збаãачення. Розрізняють первинний (чорновий) К., що
часто містить деê. цінних мінералів (т.зв. êолеêтивний К.),
напр., шліхи — важêó фраêцію розсипних родовищ, в яêій
êонцентрóються мінерали титанó, цирêонію, заліза, олова,
золота. Первинний (чорновий) К, піддають операції до-
водêи з метою отримання êінцевих продóêтів — êондиці-
йних К.(чистових К.), що відповідають стандартним ви-
моãам або техн. óмовам. О.А.Золотêо, В.С.Білецьêий.
КОНЦЕНТРАТОМІР,  -а, ч. * р. êонцентратомер; а. con-
centration meter; н. Konzentratmesser m  — прилад для визна-
чення êонцентрації сóспензії або масової частêи завислих
частиноê ó сóспензії.
КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ГОРИЗОНТ,  -оãо, -ó, ч. * р. êон-
центрационный ãоризонт, а. producing horizon, main loading
horizon н. fördernder Horizont m  — ãоризонт ó шахті,
êар’єрі, де наêопичóється êорисна êопалина з інших рівнів
(поверхів, ãоризонтів). У êар’єрі К.ã. влаштовóють при
êомбінованомó êар’єрномó транспорті в схемах циêлі-
чно-потоêової технолоãії розробêи сêельних порід і рóд при
ãлибині êар’єра понад 80-100 м. На К.ã. розташовóють ãро-
хоти і дробарêи. Кроê періодичноãо перенесення К.ã. на
êар’єрах становить 60-80 м. Див. таêож ãоризонт ãірничий.
КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ СТІЛ,  -оãо, -а, ч. * р. êонцентра-
ционный стол, а. concentrator, concentrating table; н. Konzen-
trationsherd m, Herd m  — апарат для ãравітаційноãо збаãа-
чення êорисних êопалин ó потоці води, що тече по похилій
поверхні, яêа êоливається та на яêій створюються поз-
довжні жолобêи з метою наêопичення і транспортóвання
зерен важêих мінералів. К.с. виêористовóють для збаãачен-
ня рóд рідêісних, блаãородних і чорних металів (êрóпністю
3-0,1 мм) і вóãілля (0,074-13 мм) ãóстиною в межах
1200-15600 êã/м3. К.с. з нерóхомою прямоêóтною деêою і
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періодичним розвантаженням (вашãерди) відомі тисячі
роêів. У ваннерів і
êрóãлих К.с., яêі
з’явилися  пізніше, за
рахóноê повільноãо
переміщення деêи
розвантаження важ-
êих частиноê здійсн-
ювалося постійно. У
сóчасних К.с. деêи зді-
йснюють майже ãори-
зонтальний
асиметричний
зворотно-постóпаль-
ний рóх, що забезпе-
чóє розпóшення шарó
частиноê і їх транс-
портóвання. Внас-
лідоê зносó верх. шарó
зерен потоêом рідини
óпопереê деêи і транс-
портóвання нижньо-
ãо шарó (де
êонцентрóються
важêі частинêи)
вздовж деêи óтво-
рюється віяло зерен матеріалó різної ãóстини (êрóпності),
що дозволяє збирати частинêи однаêової ãóстини в різні
приймачі. Форма деêи близьêа до паралелоãрама, площа її
7-8 м2. Деêи забезпечені нарифленням, що óтворює дрібні
êанали, напрям яêих близьêий до напрямó переносó важ-
êих частиноê. Частота êоливань деê 4-7 Гц, амплітóда 6-30
мм. Кóт поперечноãо нахилó деê для тонêих продóêтів
1-2о, êрóпних — до 10о. Кóт повздовжньоãо нахилó

±0,2-0,5о. К.с. мають 1-6 деê, розташованих одна над
іншою. Продóêтивність êожної деêи на êрóпномó мате-
ріалі до 4 т/ãод,  на тонêомó — до 0,2-0,5 т/ãод. Вміст
твердоãо êомпонента в живленні 15-40% (за масою), вит-
рата додатêової (змивної) води 1-2,5 м3/т. Яê правило, К.с.
виділяють êонцентрат, промпродóêти і хвости. О.А.Зо-
лотêо, В.С.Білецьêий.
КОНЦЕНТРАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êонцентрация; а. concentra-
tion; н. Konzentration f, Konzentrierung f  — 1) Зосередження,
сêóпчення, насичення, об’єднання. 2) Величина, яêа
хараêтеризóє êільêість даноãо êомпонента ó баãатоêомпо-
нентній системі, середовищі, тобто відносна êільêість да-
ноãо êомпонента в ãомоãенній системі в об’ємномó, масо-
вомó або молярномó вимірах.
КОНЦЕНТРАЦIЯ ГIДРОСУМIШI,  -ії, -…, ж. * р. êонцен-
трация ãидросмеси, а. concentration of slurry, н. Pulpengehalt
m, Pulpenanteil m, Trübengehalt m, Trübenanteil m  — поêаз-
ниê, що хараêтеризóє вмiст твердоãо матерiалó ó певномó
об’ємі ãiдросóмiшi. Розрiзняють К. о б ’ є м н ó  (вiдношен-

ня обсяãó твердоãо матерiалó, яêий транспортóється, до
вiдповiдноãо об’ємó ãiдросóмiшi) та  м а с о в ó (те ж саме в
одиницях маси). Див. êонсистенція ãідросóміші.
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА,  -ії,
-…, ж. * р. êонцентрация ãорноãо производства, а. concen-
tration of mine production; н. Betriebszusammenfassung f  —
зосередження виробництва на більших шахтах, рóдниêах,
êар’єрах, дільницях. Хараêтеризóється підвищенням
навантаження на очисний вибій, виїмêове поле, панель,
пласт, похилó виробêó і зростанням виробничої потóж-
ності шахт, рóдниêів, êар’єрів, збаãачóвальних фабриê.
К.ã.в. виãідна еêономічно і являє собою один з найважли-
віших напрямів підвищення ефеêтивності виробництва. 
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ,  -ії, -…, ж. * р. êон-
центрация ãорных работ, а. concentration of mining opera-
tions, н. Konzentration f der Abbauarbeiten f  pl  — процес зо-
середження заданоãо видобóтêó êорисної êопалини в часі
(зменшення числа видобóвних змін і ãодин роботи) і в
просторі (зменшення числа виробничих дільниць, очис-
них вибоїв та ін.). К.ã.р. пов’язана з їх інтенсифіêацією.
К.ã.р. пов язана з êонцентрацією ãірничоãо виробництва.
КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ,  -ії, -…, ж. * р. êонцен-
трация напряжений, а. stress concentration; н. Spannungskon-
zentration f  — збільшення інтенсивності напрóжень ó
ãірсьêих породах, яêі оточóють виробêó, внаслідоê пере-
розподілó напрóжень ó масиві підроблених порід.
КОНЦЕНТРАЦІЯ НА СТОЛАХ,  -ії, -…, ж. * р. êонцент-
рация на столах, а. table concentration, н. Herdarbeit f, Sortie-
rung f auf Herden m  pl  — процес розділення сипóчої
сóміші мінеральних частиноê за їх ãóстиною в тонêомó
потоці води, яêа тече по нахиленій деці êонцентраційноãо
столó, що здійснює зворотно-постóпальний поздовжній
рóх. Область застосóвання: за êрóпністю матеріалó — 0,074
— 13 мм; за ãóстиною — 1 200-15 600 êã/м3. Див. êонцент-
раційний стіл.
КОНЦЕНТРАЦІЯ ПИЛУ,  -ії, -…, ж. * р. êонцентрация
пыли, а. dust concentration, н. Staubkonzentration f  — вміст
пилових частиноê в одиниці об’ємó повітря. Розрізняють
К.п. масовó (ваãовó) або ãравіметричнó, що визначається
масою частиноê пилó в одиниці об’ємó повітря і вим-
ірюється ó мã/м3, і числовó або êоніметричнó, що визна-
чається числом частиноê в одиниці об’ємó повітря і вим-
ірюється в частинêах на см3.
КОНЦЕНТРИ ГЕОХІМІЧНІ,  -ів, -их, мн. * р. êонцентры
ãеохимичесêие, а. geochemical concentres, н. geochemische
Konzentren n pl  — розміщення мінералів êонцентричними
зонами навêоло маãматичноãо воãнища, яêе охолоджóється.
КОНЦЕСІЇ В ГІРНИЦТВІ,  -ій, -…, мн. * р. êонцессии в
ãорном деле, а. mining concessions; н. Konzessionen f pl im
Bergbau m  — óãоди, що дозволяють на певних óмовах зді-
йснювати пошóê, розвідêó і (або) еêсплóатацію родов. ê.ê.,
що належать державі (або місцевій владі). К. юридично
оформлюються шляхом óêладення êонтраêтів (óãод) про
надання прав, ліцензій, про здачó в орендó. 
КОНХІТ,  -ó, ч. * р. êонхит, а. conchite, н. Konchit m  — мін-
ерал, пластинчастий араãоніт, яêий зóстрічається в чере-
пашêах нижчих орãанізмів, де óтворює перламóтровий
шар і(або) частинó сêелета. Див. араґоніт.
КОНЬЯКСЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. êоньяêсêий ярóс,
а. Coniacian, н. Coniacien n, Coniacium n, Emscherian n, Co-
niac(ian) n  — третій знизó ярóс верхньоãо відділó êрейдової
системи, розташований вище тóронсьêоãо, але нижче сан-
тонсьêоãо ярóсів. Від назви м. Коньяê ó Франції. 

Рис. Схема рóхó потоêó рідини похи-
лою нарифленою поверхнею.

Рис. Концентраційний стіл СКМ-1: 1 
— приводний механізм; 2 — двиãóн; 3 

— деêа; 4 — ролиêоопори; 5 — ре-
ãóлюючий ґвинт; 6 — жолоб для води; 

7 — рифлі; 8 — завантажóвальний 
жолоб.

Рис. Заãальний виãляд êонцентраційноãо столó: 1 — 
опорна рама; 2 — деêа; 3 — жолоб; 4 — приймач.
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КООРДИНАТИ,  -т, мн. * р. êоординаты, а. coordinates; н.
Koordinaten f pl  — числа, величини, що визначають поло-
ження точêи ó просторі. У ãеодезії, топоãрафії, марêшейдерії
для визначення положення точоê земної поверхні і об’єм-
них êонтóрів родов. ê.ê. виêористовóються різні види К.:
ãеоãрафічні (астрономічні та ãеодезичні), ãеоцентричні,
полярні, біполярні, прямоêóтні (плосêі і просторові). 
КООРДИНАТИ ГЕО-
ГРАФІЧНІ — êóтові
величини, яêі визна-
чають положення точ-
êи на поверхні рефе-
ренц-еліпсоїда відно-
сно еêватора і почат-
êовоãо меридіана. К.ã.
(рис. 1.) можóть бóти
ãеодезичними і астро-
номічними. Останні
задаються яê довãота і широта. Геоãрафічна широта (ϕ) —
êóт між прямовисною лінією в даній точці і площиною
еêватора. Відлічóється по обидва боêи від еêватора (від 0
до 90°). Розрізняють північнó і південнó широти. Гео-
ãрафічна довãота (λ) — двоãранний êóт між площинами
початêовоãо меридіана (0°) та меридіана даної точêи. Від-
лічóється по паралелях по обидва боêи від початêовоãо

меридіана від 0 до 180°. Нормальна висота Нγ — відстань
по прямовисній лінії від поверхні êвазіãеоїда до даної точ-
êи. Величини ϕ і λ отримóють з астрономіч. спостере-

жень, Нγ — на основі ãеом. нівелювання. У сх. півêóлі К.
ãеоãрафічні називають східними, ó західній — західними.
Площини земноãо еêватора і початêовоãо меридіана ста-
новлять системó К. ãеоãрафічних. За міжнар. початêовий
меридіан прийнято (1884) меридіан Гринвіцьêої астро-
номічної обсерваторії поблизó Лондона. 
КООРДИНАТИ  ГЕО-
ДЕЗИЧНІ (рис.2) —
три величини, дві з
яêих хараêтеризóють
напрямоê нормалі до
поверхні референц-елі-
псоїда в даній точці
просторó відносно
площини йоãо еêвато-
ра і початêовоãо мери-
діана, а третя є висо-
тою точêи над поверх-
нею êвазіãеоїда. К.ã.
обчислюються за ре-
зóльтатами ãеодезич-
них вимірювань з вра-
хóванням: розмірів ре-
ференц-еліпсоїда, йоãо
орієнтóвання в тілі Землі, êоординат пóнêтó, прийнятоãо
за вихідний (початêовий), і проеêціювання резóльтатів
вимірювання на поверхню референц-еліпсоїда. В Уêраїні,
êраїнах СНД діє «Система êоординат 1942 роêó» (прийня-
та 7 êвітня 1946 р). Яê референц-еліпсоїд прийнято еліпсоїд
Красовсьêоãо, де велиêа піввісь а = 6 378 245 м, стиснення
α = 1:298,3. К.ã. центра сиãналó А Пóлêовсьêої обсерва-
торії В = 59°46’15", 359 півн. широти, L = 30°19’28", 318
східн. довãоти від Гринвіча. Геодезичний азимóт із сиãна-
лó А в Пóлêово на пóнêт «Бóãри» дорівнює А = 121° 06’
42", 305. Висота ãеоїда над поверхнею референц-еліпсоїда в

Пóлêово Н0 = 0 м. Висоти пóнêтів обчислюються від нóля
Кронштадтсьêоãо фóтштоêа в Балтійсьêій системі висот
(нормальні висоти). В системі К.ã. Уêраїни збережено
вихідні (початêові) дані цієї системи êоординат.
КООРДИНАТИ ГЕО-
ЦЕНТРИЧНІ (рис. 3):
широта Ф — êóт, óтво-
рений радіóсом-веêто-
ром Р, що з’єднóє центр
маси Землі О з даною
точêою М і площиною
ЕNE1, перпендиêóляр-
ною до осі обертання
Землі; довãота L —
двоãранний êóт між
площинами ãеоцентрич.
меридіана даної точêи і
початêовим ãеоцентрич.
меридіаном. 
КООРДИНАТИ ҐАУССА — див. Ґаóсса êоординати.
КООРДИНАТИ ПРЯ-
МОКУТНІ ПЛОСКІ
(рис. 4) — система êоор-
динат, в яêій сêладається
майже вся ãірнича ãрафі-
чна доêóментація; являє
собою дві взаємно пер-
пендиêóлярні прямі —
вісь абсцис X (ó ãеодезії
та марêшейдерії спрямо-
ванó вздовж осьовоãо ме-
ридіана) та вісь ординат
Y, яêі ділять площинó на чверті. Точêа перетинó осей є по-
чатêом êоординат. При сêладанні планів поверхні або ãі-
рничих виробоê поверхня земноãо референц-еліпсоїда розд-
іляється на зони (шестиãрадóсні або триãрадóсні), і êожна
зона розãортається в площинó. Для êожної зони óтво-
рюється самостійна система плосêих прямоêóтних êоор-
динат. При цьомó вісь X спрямовóють по осьовомó мери-
діанó, а вісь Y — по еêваторó. Планове положення точêи
визначається її абсцисою та ординатою.
КООРДИНАТИ ПРЯ-
МОКУТНІ ПРОСТО-
РОВІ (рис. 5) — систе-
мó п р о с т о р о в и х  п
р я м о ê ó т н и х  ã е о д
е з и ч н и х  К.  óтво-
рюють три осі з почат-
êом ó центрі еліпсоїда
О: вісь OZ співпадає з
полярною віссю елі-
псоїда; вісь ОХ розта-
шована на перетині
площини еêватора і
початêó меридіана
PNP1; вісь ОУ — на пе-
ретині площин еêва-
тора і меридіана РКР1, що сêладає êóт 90° з площиною по-
чатêовоãо меридіана. Таêі К. широêо виêористовóють для
визначення положення точоê в êосміч. просторі. Плосêі
прямоêóтні ãеодезичні К. визначають положення заданих
точоê площини, на яêій відображена поверхня земноãо
еліпсоїда. При створенні топоãрафічних êарт в Уêраїні
застосовóють Ґаóсса-Крюãера проеêцію. 

Рис. 1. Координати ãеоãрафічні.

Рис. 2. Геодезичні êоординати точêи 
М: О — центр еліпсоїда; М — точêа 
земної поверхні; М1 — точêа перети-
нó нормалі з поверхнею еліпсоїда.

Рис. 3. Геоцентричні êоординати 
точêи М.

Рис. 4. Координати плосêі пря-
моêóтні.

Рис. 5. Просторові прямоêóтні ãе-
одезичні êоординати точêи М.
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КООРДИНАТИ ПО-
ЛЯРНІ — визначають
положення точоê
відносно фіêсованоãо в
деяêій точці О початêó
(полюса) і променя, що
виходить з ньоãо (по-
лярної осі). На площині
за полярнó вісь звичай-
но приймають лінію
OR, що з’єднóє дві точ-
êи, положення яêих заздaлеãідь визначене (рис. 6.). По-
лярними К. точêи М є полярний êóт a і полярний радіóс S.
КООРДИНАТИ БІПОЛЯРНІ — лінійні або êóтові вели-
чини, що визначають положення точêи М відносно двох
початêових точоê А і В. На площині ними є відстані S1 і
S2; êóти β1 і β2; диреêційні êóти напрямів AM і ВМ.
В.В.Мирний.
КООРДИНАТНІ ЗОНИ,  -их, зон, мн. * р. êоординатные
зоны, а. coordinate zones, grid zones, н. Koordinatenzonen f pl 
— обмежені двома меридіанами частини земної поверхні,
êожна з яêих однаêово зображóється на площині в проеê-
ції Ґаóсса. Поверхня референц-еліпсоїда розділена мериді-
анами на 60 êоординатних зон шириною êожна за довãо-
тою 6°. Гринвіцьêий меридіан є êрайнім західним мериді-
аном першої зони, і нóмерація зон зростає з заходó на
схід. Довãота осьовоãо меридіана L° шестиãрадóсної зони
з номером N визначається за формóлою L° = 6N - 3. Кож-
на шестиãрадóсна зона óтворює самостійнó системó плос-
êих прямоêóтних êоординат. У межах однієї К.з. ордина-
ти можóть бóти позитивними (на схід від осьовоãо мериді-
ана) і неãативними (на захід від осьовоãо меридіана). Щоб
óниêнóти від’ємних значень ординати, до неї додають
500000 м і приписóють ліворóч номер êоординатної зони.
При топоãрафічних зйомêах масштабó 1:5000 і êрóпн-

іше, інженерно-ãеодезичних і марêшейдерсьêих роботах
застосовóються триãрадóсні êоординатні зони. Перша
шестиãрадóсна зона і перша триãрадóсна зона мають за-
ãальний осьовий меридіан з довãотою 3°. Довãота L° осьо-
воãо меридіана триãрадóсної зони з номером n визна-
чається за формóлою L° = 3n.
На стиêах К.з. берóться смóãи переêриття шириною Г

за довãотою (по 30' в обидва боêи від Гринвіцьêоãо мери-
діана), ó яêій êоординати пóнêтів наводяться в двох сóмі-
жних зонах.
Переобчислення êоординат х і ó з однієї êоординатної

зони в іншó (сóсідню) виêонóється за спеціальними табли-
цями.
КООРДИНАЦІЙНЕ ЧИСЛО,  -оãо, -а, с. * р. êоординаци-
онное число, а. coordination number, н. Koordinationszahl f  —
êільêість атомів (йонів, молеêóл), найближчих до даноãо
атома (йона, молеêóли) в êристалі. В алмазі К.ч. дорівнює
4, в êам’яній солі — 6. К.ч. визначається природою і фор-
мою стрóêтóрних частиноê, хараêтером і спрямованістю
їх взаємодій, óмовою мінімóмó енерãії системи. Іноді зада-
ють К.ч. для дрóãої, третьої і т.д. êоординаційної сфери. В
аморфних тілах і рідинах К.ч. має тільêи статистичний
зміст.
КООРДИНАЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК,  -оãо, -ó, ч. * р. êоорди-
национная связь, а. coordination bond, н. koordinative Bindung
f, Koordinationsbindung f  — тип хімічноãо зв’язêó між моле-
êóлярними частинêами (зарядженими або нейтральни-
ми), в яêих звичайно немає неспарених елеêтронів. Одна з

частиноê є донором, дрóãа — аêцептором пари елеêтронів,
томó К.з. часто називають донорно-аêцепторним. 
КООРДИНАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êоординация, а. coordination,
н. Koordinierung f  — êристалохімічне поняття про співвід-
ношення стрóêтóрних одиниць (атомів, йонів) ó стрóêтóрі
мінералó. К. визначається природою і розмірами самих
стрóêтóрних одиниць і взаємодією між ними. Різні типи
К. можóть бóти представлені баãатоãранниêами (тетраед-
рами, оêтаедрами, êóбами, êóбооêтаедрами та ін.), яêі на-
зиваються êоординаційними поліедрами, і êоординаці-
йним числом — êільêістю найближчих стрóêтóрних оди-
ниць протилежноãо знаêа, яêі розміщóються навêоло
бóдь-яêої з них. У мінералах найбільш поширені êоорди-
наційні числа — 3, 4, 6, 8, 12.
КОПАЛИНА,  -и, ж. * р. минерал, а. mineral, н. Mineral n 
— стара óêр. назва мінералó.
КОПАЛЬНЯ,  -і, ж. * р. êопь, рóдниê, приисê, а. placer,
field, mine; н. Bergwerk n, Grube f, Mine f, Bergbau m, Zeche f 
— місце видобóтêó рóдних та нерóдних ê.ê. підземним або
відêритим способом. Гірничодобóвне підприємство, що
розробляє розсипні родов. рóд золота, платини, олова, до-
роãоцінних êаменів.
КОПЕР,  -пра, ч. *
р. êопер, а. head-
gear, н. Förderturm
m, Fördergerüst n  —
1) Спорóда над
стовбóром шахти,
в яêій розміщóють
напрямні та роз-
вантажóвальні при-
строї для сêіпів і
êлітей, а в деяêих
— ще й підіймальнó
машинó. Баштовий
К. призначено для
розміщення óстат-
êóвання баãатоêа-
натної підйомної óстановêи. Останній спорóджóють з мо-
нолітноãо залізобетонó, а таêож зі збірних залізобетонних
та сталевих êонстрóêцій. Важливими вимоãами при спо-
рóдженні К. є додержання форми і розмірів, вертиêаль-
ності башти, напрямних та відхиляючих шêівів і ін. Додер-
жання цих параметрів êонтролюється марêшейдерсьêою
слóжбою. 2) Установêа, яêою підтримóють і направляють
палебійне óстатêóвання, палі. 3) Установêа для дроблення
металевоãо брóхтó, брил мартенівсьêоãо шлаêó тощо. 4)
Пристрій для випробóвання матеріалів на óдарнó
міцність.

Рис. 6. Координати точêи М на 
площині: а — полярні; б — біполярні.

Копри шахти “Красноармійсьêа-Західна 
№ 1”. Донбас.

Рис. Копри для одноêанатноãо підйомó: а — шатровий; б — чо-
тиристійêовий; в — А-подібний (1 — станоê; 2 — підшêівний 

майданчиê; 3 — êосяê).
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КОПІАПІТ,  -ó, ч. * р. êопиапит, а. copiapite, н. Copiapit m 
— мінерал, водний сóльфат заêисноãо і оêисноãо заліза ос-
трівної бóдови. Формóла: 1.За К.Фреєм: Fe2+Fe43+(SO4)6

(OH)2Ю2H2O. Fe2+ може заміщатися на Mg або Cu, а Fe3+

заміщається на Al з óтворенням алюмоêопіапітó. 2. За
Є.Лазаренêом: Fe2+Fe43+[(OH)|(SO4)]2⋅20H2O. Містить (%):
Fe2О3 — 25,55; FeО — 5,75; SO3 — 38,43; H2O — 30,27. Дом-
ішêи: Mg, Al, Mn, Cu, Zn, Na, Ca та інші. Синãонія триêлі-
нна. Кристали таблитчасті, часто зóстрічається ó виãляді
пóхêих аґреґатів або êіроê. Тв. 2,5-3,5. Гóстина 2,1-2,2.
Блисê перламóтровий. Колір жовтий. Продóêт оêиснення
піритó, вивітрювання сóльфідів заліза і мелантеритó. Ви-
падає з êислих шахтних вод. Часто зóстрічається з ін. сóль-
фідами ó виãляді хараêтерних сірчано-жовтих вицвітів ó
зоні оêиснення залізорóдних родовищ. Рідêісний. За на-
звою м. Копіапо (Чилі).
Розрізняють: êопіапіт алюмініїстий (різновид êопіапітó, яêий

містить до 4 % Al2O3); êопіапіт залізний (різновид êопіапітó, яêий
внаслідоê оêиснення двовалентноãо заліза містить до 32 % Fe2O3);
êопіапіт êальціїстий (різновид êопіапітó з Дашêесансьêоãо родо-
вища в Азербайджані, яêий містить 4,85 % СаО); êопіапіт маã-
ніїстий (різновид êопіапітó з родовища Фалóн ó Швеції, яêий
містить до 4 % MgО); êопіапіт мідний (різновид êопіапітó, яêий
містить до 7 % CuO); êопіапіт хромистий (різновид êопіапітó з
ртóтних рóдниêів Редінãтона (шт.Каліфорнія, США), яêий
містить хром); êопіапіт цинêовистий (різновид êопіапітó, яêий
містить до 2,5 % ZnO).
КОПОЛІМЕР (СПІВПОЛІМЕР),  -ó, ч. * р. сополимер; а.
copolymer; н. Kopolymerisat n, Kopolymer n  — продóêт полім-
еризації сóміші двох чи більше мономерів, маêромолеêóли
яêоãо сêладаються з двох або більше типів мономерних
ланоê.
КОПОЛІМЕРИЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. сополимеризация, а. co-
polymerization; н. Kopolymerisation f  — полімеризація сóміші
двох чи більше мономерів, êожний з яêих входить до пол-
імерноãо ланцюãа.
КОПРОВІ ШКІВИ,  -их, -ів, мн.  — Те ж, що й напрямні
шêіви.
КОПРОЛІТИ,  -ів, мн. * р. êопролиты, а. сорrolites; н. Ko-
prolithe m pl, Kotsteine m pl  — виêопні еêсêременти мор.
тварин (черв’яêів, молюсêів, іхтіозаврів та ін.), що зберіã-
ають первиннó формó, а іноді і неперетравлені залишêи
їжі. Місцями сêладають морсьêі мóли. У виêопномó стані
зóстрічаються (починаючи з ордовиêа) êопроãенні вапня-
êи, доломіт і фосфорити, що представляють псевдоморфози
по К. Відомі фосфатизовані К. рифейсьêої доби. Зóстріч-
аються ã.ч. ó Велиêобританії і Франції. К. містять до
55-60% триêальцію фосфатó і виêористовóються яê доб-
рива.
КОРА ВИВІТРЮВАННЯ,  -и, -…, ж. * р. êора выветрива-
ния, а. weathering crust, waste mantle; н. Verwitterungsdecke f,
Verwitterungskruste f, Verwitterungsrinde f  — êомплеêс
ãірсьêих порід, що óтворюються на поверхні Землі внасл-
ідоê дії на êорінні породи сонячної радіації, механічноãо та
хімічноãо впливó води, повітря й живих орãанізмів. За
формою заляãання виділяють площинні, лінійні та мішані
êори вивітрювання. Товщина êори вивітрювання — від êіл-
ьêох до 100 м і більше. У ãеол. історії Землі існóвало деêіл-
ьêа епох формóвання потóжної К.в.: доêембрійсьêа, верх-
ньопалеозойсьêа, тріас-юрсьêа, êрейдо-палеоãенова, плі-
оцен-четвертинна. Реліêти цих древніх К.в. зберіãаються
під товщею осадових відêладів або виходять на деннó по-
верхню. Після своãо óтворення К.в. нерідêо зазнавали
повторних процесів обілення, êаолінізації, шамозитиза-
ції, піритизації, êарбонатизації, оãлеїння, засолення і т.д.

З древніми К.в. пов’язане óтворення рядó ê.ê. Бл. 1/3 всіх
хім. елементів досяãає в К.в. підвищених êонцентрацій,
що мають праêтичне значення. У К.в. óтворюються родов.
рóд алюмінію, заліза, марãанцю, ніêелю, êобальтó, óранó,
рідêісних елементів, барію, неметаліч. ê.ê., таêих, яê êаол-
іни, воãнетривêі ãлини, маãнезити та ін. З К.в. пов’язане óт-
ворення розсипів золота, платини, êаситеритó, титано-
маãнетитó, цирêонó, монацитó, дороãоцінних êаменів та ін.
В Уêраїні К.в. поширена ã. ч. ó межах Уêраїнсьêоãо щита.
КОРАЗІЯ,  -ії, ж. * р. êорразия, а. corrasion, н. Korrasion,
Windabschleifung f, Ausnagung f  — процес рóйнóвання
ãірсьêих порід óламêовим матеріалом, що йоãо переносить
вода, лід, вітер тощо. 2) Син. ерозії в анãл. літератóрі.
КОРАЛОВІ СПОРУДИ, КОРАЛОВІ РИФИ,  -их, -д,
мн., -их, -ів, мн. * р. êоралловые соорóжения, êоралловые ри-
фы, а. coral structures, coral reefs, н. Korallenbauten m pl  —
ãеол. óтворення, що формóються внаслідоê життєдіял-
ьності êолоніальних êоралових поліпів (ã.ч. мадрепорових
êоралів) і сóпóтніх їм орãанізмів, здатних вилóчати вапно з
мор. води. Розрізняють 4 типи К.с.: облямівêові, бар’єрні,
êільцеподібні (атоли) і внóтрішньолаãóнні. Виêопні К.с.
часто містять баãаті родов. нафти і ãазó. Вивчення фаціал-
ьних óмов сóчасних К.с., їх приóроченості до певних теê-
тоніч. зон має велиêе значення для нафтопошóêової ãео-
лоãії.
КОРДІЄРИТ,  -ó, ч. * р. êордиерит, а. cordierite, н. Cordierit
m  — мінерал êласó силіêатів. Метасиліêат маãнію та алюм-
інію êільцевої бóдови. Формóла: Mg2Al3 [AlSi5O18]. Містить
(%): MgО — 13,68; Al3О3 — 34,96; SiО2 — 51,36. Домішêи:
FeO, CaO, Na2O. Синãонія ромбічна. Гóстина 2,57-2,66. Тв.
7-7,5. Безбарвний, синій. Блисê сêляний. Злам раêовис-
тий. Крихêий. Породотвірний мінерал êордієритових ґней-
сів і сланців. Хараêтерний для порід з надлишêом алюмінію
і малим вмістом лóãів та êальцію. Іноді пов’язаний з пеã-
матитовими óтвореннями. Знаходиться таêож ó маãма-
тичних породах (андезитах). Прозорі відміни êордієритó
виêористовóють яê дороãоцінне êаміння.
Розрізняють: êордієрит бериліїстий (різновид êордієритó з

оêолиць Вежни (Моравія, Чехія), яêий містить до 1,94 % ВеО);
êордієрит водний (змінений êордієрит); êордієрит залізистий
(різновид êордієритó з родовища Сасаãо (Японія), яêий містить
до 15,5 % FeO); êордієрит-пініт (змінений êордієрит); α-êорді-
єрит (êордієрит); β-êордієрит (штóчна низьêотемператóрна пол-
іморфна модифіêація êордієритó, яêа синтезована за ãідроте-
рмальних óмов); γ-êордієрит (індіаліт — маãніїстий різновид êор-
дієритó, Mg2Al3[AlSi5O18]).
КОРДИЛЬЄРА (КОРДІЛЬЄРА),  -и, ж. * р. êордильера,
а. cordillera; н. Kordillere f  — 1) В ãеоморфолоãії — заãаль-
ний термін, яêий виêористовóється для позначення про-
тяжної серії або велиêоãо сêóпчення паралельних хребтів,
ãірсьêих ланцюжêів (разом з прилеãлими долинами, річê-
ами, озерами, басейнами, рівнинами, плато). Оêремі час-
тини К. можóть мати різний напрямоê, але ãоловний на-
прямоê — єдиний (напр., паралельні ãірсьêі ланêи Анд ó
Півд. Америці). 2) Гірсьêий хребет ó Півд. Америці. 3) В
ãеолоãії — вóзьêе новоóтворене внóтрішньоãеосинêліна-
льне підняття, ланцюжоê сêелястих островів, яêі оточені
óламêовим матеріалом). Див. таêож Кордильєри, Анди,
Андсьêі Кордильєри, Кордильєра-Бланêа, Кордильєри Півн-
ічної Америêи, Кордильєра-Неãра, Кордильєра-Реаль, Код-
рильєра-де-Меріда. 
КОРДИЛЬЄРА-БЛАНКА (Cordillera Blanca) — найвищий
хребет ó Західних Кордильєрах Анд Перó. Довжина 180 êм,
висоти до 6768 м (ã. Уасêаран), 35 вершин перевищóють
6000 м. Сêладений ã.ч. êварцовими діоритами і андезита-
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ми. К.-Б. — найбільший льодовиêовий р-н ó тропічних
Андах (площа льодовиêів близьêо 1000 êм2), р-н аêтивної
селевої і лавинної діяльності. Лінія сніãів — на рівні
4800-5000 м. Входить до національноãо парêó Уасêаран.
КОРДИЛЬЄРА-ДЕ-МЕРІДА (Cordillera de Merida) —
хребет на заході Венесóели, північно-східна ãілêа Сх.
Кордильєри Анд. Довжина 460 êм, висоти до 5007 м (піê
Болівар). Сêладений ó осьовій зоні ґранітами, ґнейсами,
по периферії — пісêовиêами, ãлинистими сланцями. Хараê-
терна альпійсьêа форма рельєфó. 
КОРДИЛЬЄРА-НЕГРА (Cordillera Negra) — частина За-
хідних Кордильєр Анд Перó. Довжина бл. 180 êм, висоти
до 4500 м. Гірсьêий масив сêладений переважно темними
інтрóзивними та ефóзивними породами. Район висоêої сей-
смічності. 
КОРДИЛЬЄРА-РЕАЛЬ (Cordillera Real) — ãірсьêий хре-
бет в Андах Болівії та Перó. Розташований на схід від оз.
Тітіêаêа. Висоти до 6550 м (ã. Анêоóма). Сêладений заãа-
лом êристалічними сланцями. Сильно розчленований річ-
êами басейнó р. Бені. Хараêтерні альпійсьêі форми рельє-
фó. На півночі та півдні К.-Р. знаходяться льодовиêи. 
КОРДИЛЬЄРИ (CORDILLERAS)  — найбільша за про-
стяãанням ãірсьêа система на Землі. Простяãається
вздовж західних оêраїн Північної і Південної Америêи.
Довжина понад 18 тис. êм, ширина до 1600 êм ó Півн.
Америці і до 900 êм ó Південній. К. розташовані на тери-
торії Канади, США, Меêсиêи, держав Центральної Аме-
риêи, Венесóели, Колóмбії, Еêвадорó, Перó, Болівії,
Арґентини і Чилі. Майже по всій довжині є вододілом між
бас. Атлантичноãо та Тихоãо оêеанів, а таêож різêо вира-
женою êліматичною межею. За висотою постóпаються
лише Гімалаям і ãірсьêим системам Центр. Азії. Найвищі
вершини К.: ó Півн. Америці — ã. Маê-Кінлі (6193 м), ó
Півд. Америці — ã. Аêонêаãóа (6960 м). Площа заледені-
ння бл. 90 тис. êм2. К. містить понад 80 діючих вóлêанів.
Вся система К. поділяється на К. Північної Америêи та К.
Південної Америêи (Анди).
КОРДИЛЬЄРИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ  — частина
ãірсьêої системи Кордильєр, витяãнóта по західній оêолиці
Північної Америêи (вêлючаючи Центр. Америêó). Довжина
понад 9000 êм, ширина 800- 1600 êм. К.П.А. óтворені різно-
рідними та різновіêовими ãеолоãічними стрóêтóрами,
вêлючаючи жорстêі масиви доêембрію (плато Колорадо,
деяêі хребти Сêелястих ãір), сêладчасті товщі осадових і ме-
таморфічних порід палеозою (ãірсьêі масиви Юêон та Ма-
êензі), мезозойсьêі батоліти (Береãовий хребет, Сьєрра-Не-
вада), вóлêанічні і вóлêаноãенні товщі (хребти Західноãо по-
ясó). К.П.А. містять родовища рóд êольорових металів,
ртóті, золота, нафти, êам’яноãо вóãілля. Маже по всій дов-
жині К.П.А. сêладаються з трьох повздовжніх ороãрафічних
поясів. Східний (пояс Сêелястих ãір) óтворюють хребти
Брóêса, Сх. Сьєрра-Мадре, ãори Маêензі, власне Сêелясті
ãори. Висота до 4399 м (ã. Елберт). Західний (Тихооêеансь-
êий) пояс представлений смóãою висоêих сêладчастих і
вóлêанічних хребтів; найбільші з них — Алясêинсьêий (з
найвищою точêою Півн. Америêи — ã. Маê-Кінлі, 6193 м),
Алеóтсьêий, Береãовий, Касêадні ãори, Сьєрра-Невада, За-
хідна Сьєрра-Мадре, Поперечна Вóлêанічна Сьєрра, Півде-
нна Сьєрра-Мадре. На êрайньомó заході ãори роздроблені,
до ãірсьêоãо ланцюãа там входить ряд островів (архіпелаã
Алеêсандра, о. Ванêóвер та ін.). Внóтрішній пояс óтворю-
ють плато та плосêоãір’я — Юêон, Фрейзер, Колóмбійсьêе,
Велиêий Басейн, Колорадо, Меêсиêансьêе наãір’я, яêі роз-

ділені ãлибоêими теêтонічними депресіями. У К. 
Центральної Аме-
риêи та Вест-Індії
виділяють êільêа
ãірсьêих дóã, яêі
розділені ãлибоêи-
ми западинами:
північна продов-
жóє системи Сêе-
лястих ãір і
Східних Сьєр-
ра-Мадре, слідóє
через о-ви Кай-
ман на Кóбó, Гаїті,
Пóерто-Ріêо і заêі-
нчóється на о.
Сент-Томас;
більш південна дó-
ãа — продовження
Півд. Сьєрра-Мад-
ре — переходить в
ãори Ямайêи, пі-
вденної частини
Гаїті і з’єднóється з
північною дóãою
на Пóетро-Ріêо;
третю дóãó óтво-
рює Вóлêанічна
Сьєрра. Вона по-
чинається побли-
зó меêсиêансь-
êо-ãватемальсьêо-
ãо êордонó і заêі-
нчóється на заході
Панами, ороãрафі-
чно і стрóêтóрно
переходячи ó Ан-
ди Півд. Америêи.
Площа заледені-
ння 67 тис. êм2, ã.ч.
на Алясці. У
К.П.А. берóть по-
чатоê баãато вели-
êих річоê —
Юêон, Маêензі,
Піс-Рівер, Міссó-
рі, Колóмбія, Колорадо, Ріо-Гранде.
КОРЕКТИВ КІЛЬКОСТІ РУХУ (КОЕФІЦІЄНТ БУССІН-
ЕСКА),  -ó, -…, ч. (-а, -…, ч.) * р. êорреêтив êоличества
движения; а. momentum corrective; н. Korrektur f der Bewe-
gungsgrösse f (Bussinesk–Koeffizient m)  — безрозмірна вели-
чина, що дорівнює відношенню êільêості рóхó маси рід-
ини, яêа протіêає за деяêий проміжоê часó через даний
плосêий живий переріз, до óмовної êільêості рóхó тієї са-
мої рідини, розрахованої в припóщенні, що ó всіх точêах
зазначеноãо живоãо перерізó значини швидêості однаêові

й дорівнюють середній швидêості : 

де u — дійсна швидêість ó різних точêах живоãо перерізó
(яêа має різне значення в цих точêах); S — площа живоãо
перерізó.
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КОРЕКТИВ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (КОЕФІЦІЄНТ КО-
РІОЛІСА),  -ó, -…, ч. (-а, -…, ч.) * р. êорреêтив êинетичес-
êой энерãии (êоэффициент Кориолиса); а. kinetic energy cor-
rective (Coriolis’s coefficient); н. Korrektur f der kinetischen En-
ergie f (Korioliss — Koeffizient m)  — безрозмірна величина,
яêа дорівнює відношенню êінетичної енерãії маси рідини,
що протіêає за деяêий період часó через даний плосêий
живий переріз, до óмовної êінетичної енерãії тієї самої
маси рідини, розрахованої в припóщенні, що в óсіх точêах
названоãо живоãо перерізó значини швидêості однаêові і

дорівнюють середній швидêості :

де u — дійсна швидêість ó різних точêах живоãо перерізó
(яêа має різне значення в цих точêах); S — площа живоãо
перерізó. При ізотермічномó рóсі 1,05≤ α′0 ≤ 2.
КОРЕЛОМЕТР,  -а, ч. * р. êоррелометр, а. correlation
meter,  сorrelator; н. Korrelationsmesser m  — прилад для вим-
ірювання (обчислювання) êореляційних фóнêцій випад-
êових процесів. Інші назви - êолероãраф,  êорелятор.
КОРЕЛЯТИВНИЙ,  -оãо. * р. êоррелятивный, а. correla-
tive, н. korrelativ  — співвідносний, взаємнозóмовлений.
КОРЕЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. êорреляция, а. correlation, н. Kor-
relation f  — 1) Співвідношення, відповідність, взає-
мозв’язоê предметів або понять. 2) Залежність між явища-
ми або величинами (параметрами), що не має чітêоãо
фóнêціональноãо хараêтерó.
КОРЕЛЯЦІЯ ПЛАСТІВ,  -ії, -…, ж. * р. êорреляция плас-
тов, а. strata correlation; н. Flözkorrelierung f  — зіставле-
ння, ототожнення, óв’язêа однойменних одновіêових
пластів (а таêож шарів, пачоê, ãоризонтів, циêлів) між
роз’єднаними розрізами ã.ч. осадових, осадово-вóлêано-
ãенних, осадово-метаморфіч. товщ, êір вивітрювання в
межах родовищ, площ, басейнів, більших територій. К.п.
має місце на всіх стадіях ãеол.-розвідóвальноãо процесó,
однаê ãол. значення вона має на стадіях розвідêи і еêсплó-
атації родовища. Об’єêтами êореляції є пласти вóãілля, ãо-
рючих сланців, нафти, залізних рóд, боêситів, вапняêів,
пісêовиêів, ãлинистих порід та ін. Найбільш повно опра-
цьовані питання К.п. для вóãленосних і нафтоãазоносних
товщ. Для вивчення К.п. застосовóється êомплеêс ме-
тодів: палеонтолоãічний, літолоãічний, ãеохімічний,
ãеофізичний; методи ãеометризації і математичні. 
КОРЕЛЯЦІЯ СТРАТИГРАФІЧНА,  -ії, -ої, ж. * р. êорре-
ляция стратиãрафичесêая, а. stratigraphic correlation; н. stra-
tigraphische Korrelierung f  — зіставлення просторово
роз’єднаних стратиãрафічних підрозділів та їх частин за
ãеол. віêом і (або) за положенням ó розрізі. К.с. — одна з
найважливіших стадій стратиãрафічних досліджень. Реêо-
мендóється виêористовóвати êомплеêс ознаê стратиã-
рафічних підрозділів, що êорелюють: залишêи орãанізмів,
літолоãічний сêлад, ізотопне датóвання, сліди вóлêанічної
і теêтонічної аêтивності, палеомаãнітні дані тощо. В ре-
зóльтаті К.с. сêладають êореляційні стратиãрафічні схеми,
яêі представляють сóêóпність місцевих і реãіональних
стратиãрафічних підрозділів повноãо або частêовоãо ãеол.
розрізó реãіонó або йоãо частини.
КОРЕНСИТ,  -ó, ч. * р. êорренсит, а. corrensite, н. Correncit
m  — мінерал, ãідроêсилалюмосиліêат маãнію і заліза.
Близьêий до хлоритів, але набряêає ó ãліцерині. Зóстр-
ічається на півночі Європи в асоціації з хлоритом, а в

Монте-Чьяво (Італія) — з вермиêóлітом. Являє собою за-
êономірне змішаношарóвате óтворення, що сêладається з
верміêóлітових і хлоритових паêетів ó співвідношенні 1:1.
КОРЖ,  -а, ч. * р. êорж, а. cake (of coal), н. Nachfall m  —
невелиêа за розміром пластина поêрівлі або підошви плас-
та, що відшарóвалася. 
КОРИСНА ДОВЖИНА ХОДУ ПЛУНЖЕРА,  -ої, -и, -…,
ж. * р. полезная длина хода плóнжера; а. useful length of a
plunger stroke; н. Nutzlänge f des Plungerganges m  — відстань,
на яêó переміщóється плóнжер штанãовоãо насоса під час
роботи штанãово-насосноãо óстатêóвання і яêа визначає
величинó дійсної подачі цьоãо насоса.
КОРИСНА ПОТУЖНІСТЬ,  -ої, -і, ж. *р. полезная мощ-
ность; а. useful power; н. Nutzmächtigkeit f  — потóжність,
що віддається пристроєм ó певній формі та з певною ме-
тою. ДСТУ 2815-94.
КОРИСНИЙ КОМПОНЕНТ,  -оãо, -а, ч. * р. полезный
êомпонент, а. valuable component; н. Nutzkomponente f, Nutz-
bestandteil m  — сêладова частина êорисної êопалини, вилó-
чення яêої з метою пром. виêористання технолоãічно
можливе і еêономічно доцільне. Розрізнюють осн. і сó-
пóтні (попóтні) К.ê. Основні К.ê. — сêладові частини ê.ê.,
самостійне вилóчення (добóвання) яêих еêономічно доц-
ільне. При наявності двох або деêільêох осн. К.ê. êорисна
êопалина хараêтеризóється яê êомплеêсна (напр., мі-
дно-молібденові, мідно-свинцево-цинêові рóди). По-
пóтні К.ê. — сêладові частини ê.ê., вилóчення яêих еêо-
номічно доцільне лише спільно з осн. К.ê. 
КОРИСНІ КОПАЛИНИ,  -их, -лин, мн. * р. полезные исêо-
паемые, а. minerals, н. Nutzmineralien n pl, Bodenschätze m pl
— природні мінеральні óтворення, яêі за сóчасноãо рівня
розвитêó техніêи можóть виêористовóватись ó ãоспо-
дарстві безпосередньо або після попередньої обробêи. За
óмовами óтворення розрізняють ê.ê. ендоãенні (маãма-
тичні, пеãматитові, êарбонатитові, ãідротермальні та ін.),
еêзоãенні (розсипні, осадові) та метаморфоãенні. Бóвають
êорисні êопалини орãанічноãо і неорãанічноãо походжен-
ня, за фізичним станом — тверді, рідêі й ãазоподібні. За
óмовами заляãання — пластові, жильні та ін. За про-
мисловим виêористанням виділяють таêі ãрóпи êорисних
êопалин: металеві (рóдні), неметалеві (нерóдні), ãорючі
(паливні) й ãідромінеральні. Значні сêóпчення êорисних
êопалин óтворюють родовища. К.ê. за своїм значенням
поділяються на заãальнодержавноãо і місцевоãо значення.
В Уêраїні віднесення  К.ê. до заãальнодержавноãо та місц-
евоãо значення здійснюється Кабінетом Міністрів Уêраї-
ни за поданням Державноãо êомітетó Уêраїни з ãеолоãії і
виêористання надр. 
Ендоãенні К.ê. — речовини, яêі óтворилися в надрах Землі

внаслідоê êристалізації, затвердіння маãми та діяльності маãма-
тичних розчинів. До них належать: 

- маãматичні — мінеральні асоціації, що óтворилися внаслідоê
êристалізації та (або) затвердіння маãми яê на ãлибині, всередині
земної êори, таê і на поверхні після виверження; ó залежності від
цьоãо виділяють два ãоловних êласи маãматичних êорисних êопа-
лин — інтрóзивні (ãлибинні) та ефóзивні (виливні); 

- пеãматитові — êрóпноêристалічні мінеральні êомплеêси, що
óтворилися внаслідоê êристалізації залишêовоãо маãматичноãо
розплавó і яêі заляãають ó виãляді лінз, жил, штоêів та ãнізд;

- êарбонатитові — êарбонатні або силіêатно-êарбонатні
ãірсьêі породи; представлені жилами та масами неправильної фор-
ми з êальцитó, доломітó і ін. êарбонатів, що містять рóдні мінер-
али, просторово і ãенетично асоційовані з ãлибинними (інтрóзи-
вними) óтвореннями; 

- ãідротермальні — речовини, яêі óтворюються з ãарячих вод-
них (ãідротермальних) розчинів, яêі цирêóлюють ó надрах Землі.  
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Еêзоãенні К.ê. — речовини, яêі óтворилися на поверхні Землі
або ó верхній частині земної êори під впливом процесів вивітр-
ювання — фізичноãо, хімічноãо, біоãенноãо рóйнóвання, напр.,
при дії потоêів води й живих орãанізмів. Утворюються, зоêрема,
на дні боліт, озер, ріê, морів і оêеанів. Вони формóються в резóль-
таті механічноãо і біохімічноãо перетворення та диференціації
мінеральних речовин ендоãенноãо походження. Розрізнюють чо-
тири ãенетичні ãрóпи цих êопалин: залишêові, інфільтраційні,
розсипні і осадові. 

- Залишêові формóються внаслідоê винесення розчинних
мінеральних сполóê із зони вивітрювання і наêопичення важêо-
розчинноãо мінеральноãо залишêó, що óтворює рóди заліза, ніê-
елю, марãанцю, алюмінію. 

- Інфільтраційні виниêають при осадженні з підземних вод по-
верхневоãо походження розчинених в них мінеральних речовин з
óтворенням поêладів рóд óранó, міді, срібла, золота, сірêи само-
родної. 

- Розсипні óтворюються при наêопиченні в пóхêих відêладах
на дні ріê і морсьêоãо óзбережжя важêих цінних мінералів, до
числа яêих належать золото, платина, мінерали титанó, воль-
фрамó, олова. 

- Осадові óтворюються в процесі осадонаêопичення на дні
морів і êонтинентальних водоймищ, що формóє поêлади вóãілля,
ãорючих сланців, нафти, ãорючоãо ãазó, солей, фосфоритів, рóд зал-
іза, марãанцю, боêситів, óранó, міді, а таêож бóдівельних мате-
ріалів (ãравій, пісоê, ãлина, вапняê, цементна сировина). 
Метаморфоãенні К.ê. — еêзоãенні та (або) ендоãенні êорисні

êопалини, стрóêтóра і теêстóра яêих сóттєво змінена під дією
температóри, тисêó, ãлибинних розчинів та інших фаêторів ó над-
рах Землі. Метаморфізм звичайно відбóвається при зміні темпе-
ратóри в діапазоні 1100–300°С і тисêові в діапазоні 1–6000 атм.
Зміни вêлючають переêристалізацію, мінералоãічні і хімічні пе-
ретворення ãірсьêих порід. 
До êорисних êопалин орãанічноãо походження належать речо-

вини всіх трьох аґреґатних станів: ãазоподібні (природний ãаз),
рідêі (нафта) і тверді (вóãілля êам’яне, сланці, торф). До неорãані-
чних належать тверді êопалини трьох видів: нерóдна мінеральна
сировина, що містить неметалічні породи (азбест, ãрафіт,
ґраніт, ґіпс, вапняê, êам’яна сіль, êварц, мармóр, сірêа, слюда то-
що); аãрономічні рóди (апатитові, фосфоритові); рóди чорних,
êольорових, блаãородних і рідêісних металів.
Рóди поділяються на металічні і неметалічні. До металічних

належать рóди, що є сировиною для одержання чорних, êольоро-
вих, рідêісних, дороãоцінних і інших металів (залізні, мідні, óра-
нові і ін.). До неметалічних належать рóди, що є сировиною для
хімічної, харчової та ін. промисловості (азбестові, ãрафітові, фос-
форитові і ін.).
Нерóдні êорисні êопалини — ті, яêі не містять металів і є си-

ровиною для виробництва бóдівельних матеріалів (ãлина, пісоê,
ãравій, вапняê і ін.).
Горючі êорисні êопалини представлені вóãіллям, торфом, ãорю-

чими сланцями, нафтою, природним ãазом, êристалоãідратами.
К.ê. сêладаються з мінералів — природних хімічних сполóê або

самородних елементів, приблизно однорідних за хімічним сêла-
дом і фізичними властивостями. В широêомó розóмінні до мін-
ералів зараховóють ãазоподібні речовини (природний ãаз), рідини
(нафтó, ртóть, мінеральнó водó) та тверді мінерали. Кільêісно пе-
реважають тверді мінерали. У природі мінерали поширені ó виã-
ляді êристалів або зерен, з яêих сêладаються моно- або полімі-
неральні аґреґати. Нараховóють від 2000 до 3000 основних різн-
овидів мінералів (К.Фрей), всьоãо — до 14000 (за  Є.К.Лазаренêом
та О.М.Винар). У земній êорі найпоширеніші мінерали êласó сил-
іêатів та êласó оêсидів і ãідроêсидів. 
Див. таêож басейн êорисної êопалини, запаси êорисних

êопалин, мінеральні ресóрси, мінерал. В.С.Білецьêий.
КОРІННА ЧАСТИНА ПІДЙОМНОЇ (ПІДІЙМАЛЬНОЇ)
МАШИНИ,  -ої, -и, -…, ж. * р. êоренная часть подъемной
машины, а. axle base of a winder, н. Grundteil m der Förderma-
schine f  — основна частина підіймальної машини, являє со-
бою двоопірний вал з орãанами навивêи підйомноãо êа-
ната або ведóчим шêівом тертя. 
КОРІННІ ПОРОДИ,  -их, -рід, мн. * р. êоренные породы, а.
country rock, bed rock; н. Muttergesteine n pl  — 1) В ãеолоãії —
породи, яêі заляãають на місці своãо постійноãо заляãання,

тобто ã.п. не переміщені процесами денóдації або не пере-
творені в елювії. За походженням їх поділяють на вивер-
жені (маãматичні), осадові й метаморфічні (видозмінені).
2) У ãеоморфолоãії більш древні по відношенню до рельєфó
породи (напр., неоãенові породи — К.п. по відношенню до
четвертинних форм рельєфó).
КОРІННІ РОДОВИЩА (КОРИСНИХ КОПАЛИН),  -их,
-щ, мн. * р. êоренные месторождения, а. primary deposits; н.
primäre Lagerstätten f pl (der Bodenschätze m pl)  — первинні
сêóпчення мінеральної речовини в надрах, що не зазнали
перетворення і рóйнóвання поблизó земної поверхні. Їм
протиставляються розсипні родовища, що представляють
продóêти дезинтеãрації К.р. і мінералізованих ã.п. К.р. óт-
ворюють пластові, жильні та ін. форми тіла мінеральної си-
ровини, що заляãають, яê правило, серед êорінних порід. 
КОРІОГЕННИЙ,  -оãо. * р. êориоãенный, а. coriogenic, н. ko-
riogen  — óтворений шляхом êристалізації від периферії до
центра (про мінерал). Звичайно хараêтеризóє сфероліти.
КОРКІТ,  -ó, ч. * р. êорêит, а. corkite, н. Corkit m  — мін-
ерал, ãідроêсилсóльфат-фосфат свинцю і оêисноãо заліза
острівної бóдови з ãрóпи бьодантитó. Вперше знайдений ó
ãраф. Корê, Ірландія. Формóла: [PbFe33+(PO4)(SO4)(OH)6].
Містить (%): PbО — 33,42; Fe2О3 — 35,86; P2O5 — 10,63;
SO3 — 11,99; H2О — 8,1. Синãонія триãональна.Тв. 3,5-4,5.
Гóстина 4,2-4,3. Блисê сêляний до смолистоãо. Колір тем-
но-зелений, жовто-зелений до блідо-жовтоãо. Спайність
довершена. Леãêо розчиняється ó HCl. Вторинний мінерал.
Утворюється при зміні свинцевих рóд. Зóстрічається з лімо-
нітом на êременистих êонêреціях в ãраф. Корê (Ірландія) і
з піроморфітом та лімонітом поблизó Монтабаóра (ФРН).
Рідêісний.
КОРНЕРУПІН,  -ó, ч. * р. êорнерóпин, а. kornerupine, н.
Kornerupin n  — мінерал, сêладний алюмосиліêат маãнію,
алюмінію і борó острівної бóдови. Формóла: 1. За К. Фреєм:
Mg3Al6[Si2O7(Al,Si)2SiO10]О4(ОН). 2. За Є.К.Лазаренêом:
Mg4Al6[(O,OH)2|BO4|(SiO4)4. Синãонія ромбічна. За стрóêтó-
рою схожий на силіманіт. Зóстрічається ó виãляді волоê-
нистих та стовпчастих аґреґатів. Спайність довершена.
Тв. 6,5-6,75. Гóстина 3,27. Блисê сêляний. Прозорий до
напівпрозороãо. Безбарвний або білий до êоричневоãо.
Залізистий різновид — виробний êамінь êольорó морсьêої
хвилі. Зóстрічається в ґнейсах і слюдяних сланцях. Знайде-
ний ó Ґренландії ó асоціації з сапфірином, слюдою, жедри-
том і êордієритом. В ФРН (р-н Вальдãеймó) зóстрічається
ó ґранóлах з альбітом. Крóпні êристали відомі на о. Мада-
ãасêар. Виêористовóється яê виробне êаміння. 
КОРОЗІЇ ІНГІБІТОР,  -…, -ó, ч. * р. инãибитор êоррозии; а.
corrosion inhibitor; н. Korrosionsinhibitor m  — речовина, яêа
ãальмóє процес êорозії за рахóноê êонêóрóючої адсорбції з
частинêами аêтиваторів і óтворення на металевій повер-
хні захисних адсорбційних або фазових плівоê, іноді з
бар’єрними властивостями. Див. інãібітори êорозії.
КОРОЗІЯ,  -ії, ж. * р. êоррозия, а. corrosion; н. Korrosion f 
— 1) Самочинне рóйнóвання металів внаслідоê їх хімічної
або елеêтрохімічної взаємодії із зовнішнім (êорозійним)
середовищем. Розрізняють хімічнó, елеêтрохімічнó, атмос-
фернó, ґрóнтовó, морсьêó та інші види К. 2) Рóйнóвання
(розчинення) ã.п. ó воді з óтворенням тріщин, êаналів, воро-
ноê (лійоê), óлоãовин, êаверн, печер та ін. порожнин; особли-
во наочно К. виявляється в місцях розвитêó леãêорозчин-
них порід (êам’яної солі, ґіпсó, вапняêів та ін.). 3) Роз’їдання і
частêове розчинення маãматич. розплавом або лавою êрис-
талів-вêраплениêів, що виділилися на першомó етапі їх
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êристалізації, або óламêів порід (êсенолітів), захоплених
маãмою при її розповсюдженні. Див. елеêтроêорозія, êорозія
трóбопроводів, фретінґ-êорозія. Ю.Г.Світлий.
КОРОЗІЯ МІН-
ЕРАЛІВ,  -ії, -…, ж.
* р. êоррозия минера-
лов, а. corrosion of
minerals, н. Korrosion
f der Mineralien n pl 
— роз’їдання і част-
êове розчинення та
оплавлення мін-
ералів під впливом
пізніших ендоãенних
і еêзоãенних про-
цесів.
КОРОЗІЯ ТРУ-
БОПРОВОДІВ, ,
-ії, -…, ж. * р. êорро-
зия трóбопроводов; а. corrosion of pipelines; н. Rohrleitungs-
korrosion f  — процес рóйнóвання трóбопроводів під дією
зовнішньоãо навêолишньоãо (породи — пісоê, ãлина, сóã-
линêи) і внóтрішньоãо (пластова вода, емóльсія, нафта, що
вміщає сірêоводень) середовища. За хараêтером взаємодії
металó трóб із середовищем розрізняють х ім і чн ó  і
е л еê т ро х ім і чн ó  êорозію трóбопроводів. Існóє два спо-
соби захистó трóбопроводів і резервóарів від ґрóнтової êо-
розії: пасивний і аêтивний. До пасивноãо захистó нале-
жать ізоляційні поêриття з різних матеріалів (бітóмно-ãó-
мові, полімерні стрічêи тощо). До аêтивноãо способó на-
лежать êатодний і протеêторний захисти. Сóть êатодноãо
захистó зводиться до створення від’ємноãо потенціалó на
поверхні трóбопроводó, завдяêи чомó óсóваються витіêа-
ння елеêтричноãо стрóмó із трóби, яêі сóпроводжóються
êорозійним роз’їданням, тобто трóбопровід стає êатодом,
а спеціальний елеêтрод-заземлювач — анодом. Яêщо ві-
дсóтнє джерело елеêтропостачання, то застосовóють про-
теêторний захист. Він здійснюється за допомоãою елеêт-
родів (протеêторів), яêі заêопóють ó ґрóнт поряд із трó-
бопроводом (резервóаром). Протеêтор слóжить анодом.
Об’єêти, яêі виãотовлені із заліза, можóть бóти захищені
протеêторами, що мають ó своємó сêладі метали K, Ca,
Na, Mg, Al, Mn, Zn (зãідно з рядом напрóã). Найêраще за-
стосовóвати маãній і цинê (на поверхні алюмінію óтво-
рюється щільний оêсидний шар, яêий знижóє ефеê-
тивність захистó). Для захистó трóбопроводів від внóтрі-
шньої êорозії виêористовóють різні лаêи, епоêсидні смоли,
цинêо-силіêатні поêриття та інãібітори êорозії. 

Ю.Г.Світлий.
КОРОСТЕНСЬКИЙ ПЛУТОН,  -оãо, -ó, ч.  — один з
найбільших масивів інтрóзивних порід на півн.-зах. Уê-
раїнсьêоãо щита. Розташований на тер. Житомирсьêої та
частêово Київсьêої областей. Заляãає серед давніх
ґранітів і міãматитів êіровоãрадсьêо-житомирсьêоãо
êомплеêсó та метаморфічних порід тетерівсьêої серії.
Площа майже 10000 êм2. Сêладений породами êислоãо та
основноãо сêладó. Для перших — ґранітів рапаêіві та рапа-
êівіподібних — хараêтерна висоêа залізистість темноêо-
льорових мінералів. Основні породи (бл. чверті площі) —
ãабро, ãабронорити, лабрадорити — сêладають два велиêі
та ряд менших масивів. З ãаброїдами пов’язані êорінні та
розсипні родов. ільменітó та апатитó. У межах К.п. відомі
óніêальні родовища êамерних пеãматитів, з яêих добóва-

ють польові шпати, êрóпні êристали êварцó та йоãо відмін і
ін. мінерали. 
КОРОТКИЙ ОЧИСНИЙ ВИБІЙ,  -оãо, -оãо, -ю, ч. * р.
êоротêий очистной забой, а. short breakage face, н. kurzer Ab-
baustoss m, Kurzstreb m, Abbauort n  — підземна очисна ви-
робêа з вибоєм, довжина яêоãо не перевищóє 10–15 м.
К.о.в. мають обмежене поширення на вóãільних шахтах
Уêраїни (широêо застосовóються ó вóãільній промисло-
вості США, Австралії). Див. очисні виробêи (вибої).
“КОРОТКИЙ ПОТІК”,  -оãо, -тоêó, ч. * р. “êоротêий
тоê”, а. short current, н. kurzer Strom m  — замиêання всьо-
ãо вентиляційноãо стрóменя або йоãо частини “на êорот-
êо”, минаючи основнó мережó ãірничих виробоê. Відб-
óвається, напр., при відêриванні вентиляційних дверей, яêі
з’єднóють приствольні двори повітроподаючоãо і вентиля-
ційноãо стволів. К.п. неãативно впливає на вентиляцію
шахти, таê яê різêо зменшóє êільêість повітря, яêе по-
дається ó ãоловнó вентиляційнó мережó.
КОРОТКИЙ УСТУП,  -оãо, -ó, ч. * р. êоротêий óстóп, а.
short bench, н. kurze Strosse f  — óстóп, довжина яêоãо дор-
івнює або мало відрізняється від йоãо висоти. Виймання
рóди К.ó. застосовóють ó слабêих, нестійêих рóдах при
системах з стелеóстóпним вибоєм.
КОРОТКИМИ СТОВПАМИ,  -их, -ів, ч. * р. êоротêими
столбами, а. by short pillars, н. Kurzpfeiler(ab)bau m, Abbau m
mit kurzen Pfeilern m pl  — система розробêи — поділ довãо-
ãо стовпа печами і прорóбами на êоротêі стовпи, що мають
прямоêóтнó або êвадратнó фор-мó. Розмір сторін 10-30 м.
Печі і прорóби проводять з таêим розрахóнêом, щоб новий
стовп бóв нарізний на момент заêінчення очисних робіт ó
попередньомó.
КОРПОГЕЛІНІТ,
-ó, ч. * р. êорпоãели-
нит, а. corpogelinite,
н. Korpogelinit m  —
мацерал мацераль-
ної підãрóпи ãелові-
тринітó в маце-
ральній ãрóпі
вітринітó, що
сêладається з ãомо-
ãенних і розрізн-
ених тіл, яêі явля-
ють собою запов-
нення êлітин. Тер-
мін введений в 1994
р. Міжнародним
êомітетом з петролоãії вóãілля і орãанічної речовини
(МКПВОР).
Часточêи êорпоãелінітó можна знайти в сêладі телові-

тринітó в місцях їх початêовоãо заляãання. Корпоãелініт
заляãає таêож ізольовано в аттритній материнсьêій породі
яê резóльтат деãрадації навêолишньої рослинної тêанини.
У зв’язêó з цим часточêи êорпоãелінітó можóть ãрóпóвати-
ся разом або розташовóватися оêремими тілами. У залеж-
ності від орієнтації форма поêладів може бóти сферичною,
овальною або продовãóвастою. Розмір варіює. Утворення
êорпоãелінітó можóть досяãати в довжинó 1-10 мм. Йоãо
ãраниці звичайно носять рівний хараêтер, іноді êóтасті.
Рідêо êорпоãелініт містить ваêóоли різноãо розмірó. Він
має більш висоêий, ніж інші попóтні вітринітові мацера-
ли, рівень відбивної здатності. Травлення може виявити
або зробити більш видимим êорпоãелініт в сêладі êолотел-

Резóльтат êорозії êристала мінералó 
оêтаедричної форми.

Корпоãелініт (сірі овальні óтворення, 
чорні елементи — ліптиніт). Вóãілля 
марêи Г. Львівсьêо-Волинсьêий басейн. 
Відбите світло, імерсія. Шêала 0,02 мм. 

Фото Г.П.Маценêо.
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інітó або êолодетринітó. Інтенсивність флóоресценції К.
слабша, ніж ó попóтних мацералів êолотелінітó і êоло-
детринітó, або ж відсóтня. У сêладі вóãілля і осадових порід
пізньоãо мезозою і êайнозою К. звичайно є похідним êор-
поãóмінітó (флобафінітó). 
Корпоãелініт присóтній в невелиêих êільêостях ó всьомó па-

леозойсьêомó вóãіллі, звичайно в тих міêролітотипах, яêі містять
значóщі êільêості вітринітó. У вóãіллі мезозою, особливо êрейди, і
êайнозою êорпоãелініт зóстрічається частіше. Для більш молодоãо
вóãілля велиêі тіла не хараêтерні. У зв’язêó з хімічною і фізичною
стійêістю К. часто присóтній в осадових породах. Він є частиною
êероãенó типó III.
Походження слова: corpus (лат.) — тіло; gelu, us (лат.) —

мороз, твердіння (тіл з віêом). Синоніми: êорпоêолініт,
флобафініт (бóре вóãілля).
КОРПУС,  -а, ч. * р. êорпóс, а. body, frame; н. Gehäuse n,
Mantel m, Gestell n, Rumpf m, Körper m, Korpus m  — основна
частина машини, механізмó.
КОРПУСКУЛА,  -и, ж. * р. êорпóсêóла, а. corpuscle, н. Kor-
puskel n  — óзаãальнена назва дрібненьêих частиноê ма-
терії (елеêтронів, фотонів тощо). 
КОРПУСКУЛЯРНИЙ,  -оãо. * р. êорпóсêóлярный, а. cor-
puscular, н. korpuskular  — пов’язаний з êорпóсêóлами. На-
пр., ê -на  т е ор і я  с в і т л а  — теорія, за яêою світло яв-
ляє собою потіê дрібних частиноê речовини. За сóчасними
óявленнями фотони виявляють яê êорпóсêóлярні, таê і
хвильові властивості, хоча є êвантами ел.-маãн. випромі-
нювання.
КОРСУНЬ-НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ПЛУТОН,
-…-оãо, -ó, ч.  — один з найбільших масивів інтрóзивних
порід на півн. Уêраїнсьêоãо щита. Розташований на тер.
Черêасьêої та Кіровоãрадсьêої областей. Являє собою ін-
трóзивний êóпол овальної форми. Площа 5500 êм2. Витяã-
нóтий ó сóбмеридіальномó напрямêó. Сêладений верхнь-
опротерозойсьêими породами віêом 1690-1760 млн р., яêі
представлені порфіровими та рівномірнозернистими
ґранітами рапаêіві, ãенетично і просторово пов’язаними з
ними сієнітами, а таêож основними породами — лабрадо-
ритами, норитами, ãабро тощо. На êраях плóтонó трапля-
ються жильні пеãматити, пеãматоїдні аплітовидні ґраніти.
З К.-Н.п. пов’язані родовища бóд. і облицьовóвальноãо êа-
меню, прояви виробноãо êаміння, зоêрема моріонó і топазó. 
КОРУНД,  -ó, ч. * р. êорóнд, а. corundum, corundite, ada-
mantine spar, diamond spar; н. Korund m  — поширений мін-
ерал êласó оêсидів та ãідрооêсидів, оêсид алюмінію шарóва-
тої бóдови Al2O3. Містить (%): Al — 52,91; O — 47,09. Домі-
шêи: Cr, Fe, Ti, Mn, Si.  Синãонія триãональна. Гóстина 4.
Тв. 9. Синювато- або жовтóвато-сіроãо êольорó. Прозорі
відміни забарвлені в червоний (рóбін), синій (сапфір),
жовтий (східний топаз) та інші êольори. Риси не дає.
Блисê сêляний. Дороãоцінний êамінь. Утворюється в
ґранітних пеãматитах ó зв’язêó з їх десиліфіêацією (десил-
іêацією), а таêож ó êонтаêтово метасоматич. êомплеêсах.
На поверхні стійêий  і óтворює розсипи. Непрозорі відміни
виêористовóють яê абразивний матеріал. К. — поліãе-
нний мінерал. Аêцесорний К. приóрочений до маãматич-
них порід, їх пеãматитів і лампрофірів (Хібіни та
Ільменсьêі ãори, РФ; Моãоó, М’янма та ін.). Вêраплениêи
К. (сапфірó) зóстрічаються в лóжних базальтоїдах
(Таїланд, Австралія). Пневматоліто-ãідротермальні родов.
К., пов’язані зі сêарнованими мармóрами, êорóндовими
плаãіоêлазитами і слюдитами, зóстрічаються в óльтраба-
зитах і êальцифірах (Моãоó, М’янма; Кашмір, Індія;
Рай-Із і Борзовêа, Урал, РФ). Метаморфоãенні родов. К.
пов’язані з висоêоãлиноземистими ґнейсами і амфіболі-

тами (джерела розсипів Шрі-Ланêи, Індії, М’янми). Ве-
лиêі родов. абразивноãо К. приóрочені до вторинних
êварцитів (Семізбóãи, Казахстан). Освоєно виробництво
штóчноãо êорóндó. В Уêраїні є в межах Уêраїнсьêоãо щита.
КОСМІЧНА ФОТОЗЙОМКА БАГАТОЗОНАЛЬНА,  -ої,
-и, -ої, ж. * р. êосмичесêая съемêа мноãозональная, а.
multi-band space survey,  multi-spectral space survey; н. Satteli-
tenaufnahme f in mehreren Bereichen m pl des elektromagneti-
schen Spektrums n  — поляãає в одночасномó отриманні
деê. фотознімêів природних об’єêтів, земної поверхні в
різних областях елеêтромаãнітноãо спеêтра за допомоãою
фотоêамери, встановленої на êосмічномó літальномó апа-
раті. Зйомêа проводиться з вис. 200-400 êм в спеêтрально-
мó діапазоні 480-840 нм. Поздовжнє переêриття êадрів
становить 20, 60 або 80%. Фотоãрафóвання проводиться з
êомпенсацією зсóвó зображення і автоматичним êонтро-
лем вертиêальноãо положення осі фотосистеми. К.ф.б.
виêористовóється для вивчення природних ресóрсів
Землі, пошóêó родов. ê.ê., а таêож при ãідро.-ãеол.,
інж.-ãеол. і меліоративних дослідженнях. Застосóвання
баãатозональних знімêів підвищóє достовірність виділе-
ння ãеол. стрóêтóр, яêі не завжди впевнено ідентифіêóю-
ться на оêремих зональних знімêах, дозволяє створювати
спец. êосмоãеолоãічні êарти, виявляти навêолорóдні зм-
іни порід, яêі не розрізнюються на знімêах ін. типів, вид-
іляти малоамплітóдні поховані підняття в платформних
областях, перспеêтивних щодо нафтоãазоносності. Баãа-
тозональні знімêи виêористовóються і для дистанційноãо
моніторинãó довêілля. 
КОСМОГЕННІ МІНЕРАЛИ,  -их, -ів, мн. * р. êосмоãенные
минералы, а. cosmogenous minerals, н. kosmogene Mineralien n
pl  — мінерали, що óтворилися в êосмічних (неземних)
óмовах. До них відносять ті, що поêи не відомі або дóже
рідêо трапляються в земній êорі — ãеêсоніт, êоãеніт, êарл-
сберит, êосмохлор, êосмохроміт (хлоритоїд) та ін. Для
К.м. хараêтерна майже повна відсóтність ãідроêсидів. Є
таêож спільні для земних  і  êосмічних  порід  мінерали
(олівіни, піроêсени, плаãіоêлази). Див. таêож метеорити.  
КОСОВИК,  -а, ч. * р. êосовиê, êосовичниê, а. parallel road,
gob road, back entry, air head; н. Begleitort n, Begleitstrecke f 
— підземна виробêа, що формóється ó розêосині між вóãіл-
ьним масивом (цілиêом) та смóãою заêладальноãо матері-
алó. Слóжить для провітрювання вибою та зборó води при
проведенні виробоê широêим вибоєм.
КОСОВИКОВИЙ ХІДНИК,  -оãо, -а, ч. * р. êосовичный
ходоê, а. gate way, н. Fahrort n  — підземна виробêа невели-
êої площі перерізó, розташована в заêладномó масиві в
розêосині, що слóжить для сполóчення êосовиêа з вироб-
êою, яêа примиêає до ньоãо. Здебільшоãо підривання бо-
êових порід біля К.х. не виêонóється.
КОСТЕР (КЛІТЬ),  -тра, ч. (-і, ж.) *р. êостёр, а. chock,
crib; н. Scheiterhaufen m  — êонстрóêція êріплення для ãірн-
ичих виробоê êвадратної, прямоêóтної або триêóтної фор-

Рис. Костри прямоêóтні та триêóтні.
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ми. Має виãляд êліті зі стержнів, яêі взаємно перетина-
ються. Див. таêож êріплення êострове.
КОТЕЛ, КОТЛОВА ПОРОЖНИНА,  -а, ч., -ої, -и, ж. * р.
êотел, êотловая полость, а. chamber, н. Ladungsraum m  —
розширена (за рахóноê прострілювання) частина свердло-
вини або шпóрó, в яêій розміщóють зосереджений заряд.
Має êотлоподібнó формó (часто — неправильнó). Іноді
êотлом називають частинó свердловини, діаметр яêої роз-
ширено (при воãневомó способі бóріння тощо). 
КОТЛОВАН,  -а, ч. * р. êотлован, а. foundation pit, excava-
tion, н. Grube f, Einschnitt m  — 1) При відêритих ãірничих
роботах — ãоризонтальна, рідше слабêопохила ãірнича ви-
робêа, яêó проходять від розêривної виробêи. Довжина і
ширина К. мають один порядоê. К. виêонóють для ство-
рення первинноãо фронтó робіт на óстóпі. При дражній
розробці розсипів К. виêонóють ó заплаві долини. У цьомó
випадêó він є первинним розрізом, з яêоãо драãа перехо-
дить до видобóвних робіт. 2) Штóчне тимчасове заãлиб-
лення в ґрóнті для фóндаментó бóдівель, ãідротехнічних
спорóд, тощо. К. виêонóють землерийними машинами. 3)
Те саме, що й êотловина.
КОТЛОВИНА,  -и, ж. * р. êотловина, а. basin, н. Kessel  m,
Kesseltal  n, Wanne f  — велиêа западина на поверхні землі,
на дні оêеанів та морів переважно оêрóãлих форм. Серед
наземних К. розрізняють вóлêанічні, теêтонічні, ерозійні,
льодовиêові, еолові, êарстові та змішані. Серед морсьêих
та оêеанічних К. виділяють К. перехідної зони та К. ложа
оêеанó. Див. западини.
КОТЛОВИНА ОБВАЛЕННЯ, -и, -…, ж. — депресія, яêа
виниêла в резóльтаті опóсêання по розломах, внаслідоê
провалó або осідання сêлепіння над підземною порожниною
ó вапняêах або ін. ãірсьêих породах.
КОТОЇТ,  -ó, ч. * р. êотоит, а. kotoite, н. Kotoit m  — мін-
ерал, ортоборат маãнію — Mg3[BO3]2.  Містить (%): MgО —
63,46; B2O5 — 36,54. Синãонія ромбічна. Гóстина 3,1. Тв.
6,75. Безбарвний і прозорий. Блисê сêляний. У шліфах
безбарвний. Утворює масивні зернисті аґреґати, зóстр-
ічається ó виãляді вêраплених зерен. Важливий про-
мисловий мінерал борó. Наêопичóється в зоні êонтаêтó
ґранітних інтрóзій з доломітами разом з форстеритом, êл-
іноãóмітом, людвіґітом, шпінеллю, флюоборитом та ін.
Рідêісний. Див. борати природні.
КОТУНИ,  -ів, мн. * р. оêатыши, а. pellets, н. Erzpellets n pl,
Pellets m pl  — те ж саме, що й оêатиші, оêатêи, обêотиші.
КОТУНІТ,  -оãо, -ó, ч. р. êотóннит, а. cotunnite, н. Cotunnit
m  — мінерал, хлорид свинцю êоординаційної бóдови. Фор-
мóла: 4[PbCl2]. Містить (%): Pb — 74,5; Cl — 25,5. Синãонія
ромбічна. Гóстина 5,8. Тв. 3,0. Безбарвний до білоãо, іноді
зеленóватий і жовтóватий. Блисê алмазний. Злом напівраê-
овистий. Перша знахідêа на Везóвії ó виãляді продóêтів
сóблімації. Асоціює з церóситом,
анґлезитом, матлоêітом та ін.
вторинними мінералами, є про-
дóêтом зміни ґаленітó в óмовах
посóшливоãо êліматó і засоле-
ності. Розвивається на старо-
винних виробах зі свинцю ó
морсьêій воді. Рідêісний.
КОУШ,  -а, ч. * р. êоóш, а. thim-
ble,  н. Kausche f, Kauschenein-
band m  — частина підвісноãо
пристрою, форма К. êрóãла,
продовãóваста та ін.

КОУШ КЛИНОВИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êоóш êлиновой, а.
wedge-shaped thimble, dead-eye, н. Keilkausche f
 — частина підвісноãо при-
строю для заêріплення êана-
та на підйомній посóдині. 
КОФІНІТ,  -ó, ч. * р. êоффи-
нит, а. coffinite, н. Coffinit m  —
мінерал, силіêат óранó з ãрóпи
óранофанó. Хімічна формóла:
U(SiO4)1-x (OH)4x. Синãонія тет-
раãональна. Яê правило, нир-
êоподібні аґреґати в сóміші з
ін. мінералами óранó. Метамі-
êтний.Тв.5-6. Гóстина 5,1.
Ізострóêтóрний з цирêоном та
піритом. Асоціює з óранінітом. Зóстрічається яê сêладова
частина óранових рóд типó Колорадо. Сêладає майже всі
рóдні тіла в р-ні Амброзіа-Лейê (шт. Нью-Меêсіêо,
США). Рóда óранó.  
КРАЙОВИЙ КУТ ЗМОЧУВАННЯ,  -оãо, -а, -…, ч.  —
Див. змочóваність.
КРАЙОВИЙ ПРОГИН (ПЕРЕДОВИЙ ПРОГИН, ПЕРЕ-
ДГІРСЬКИЙ ПРОГИН),  -оãо, -ó, ч. (-оãо, -ó, ч.) * р. êрае-
вой проãиб, а. foredeep; н. Randsenke f  — ãлибоêий проãин
земної êори, що виниêає на межі платформ і ãеосинêлінал-
ьних областей в ороãенний етап розвитêó ãеосинêліналі (на-
пр., Передóральсьêий, Передêарпатсьêий, Передãімала-
йсьêий К.п.). К.п. заповнені осадами моласових формацій,
морсьêих — в ниж. частині, лаãóнних — в середній, êон-
тинентальних — ó верхній. К.п. побóдовані різêо асимет-
рично: їх внóтрішні, звернені до сêладчастих ãірсьêих óт-
ворень êрила інтенсивно дислоêовані в лінійні, часто óсê-
ладнені насóвами до осі проãинó сêладêи нерідêо з проява-
ми соляноãо діапіризмó, а на зовнішніх, більш полоãих
платформних êрилах звичайно спостеріãаються лише
сêлепінчасті підняття. З К.п. пов’язані родов. вóãілля, на-
фти, природних ãазів, солей.
КРАКАТАУ,  * р. Краêатаó, а. Krakatau, н. Krakatau  —
вóлêан ó Зондсьêій протоці, між островами Ява і Сóматра
(Індонезія). Утворив острів ó 10,5 êм2. Сêладений базаль-
тами, андезитами, ріолітами. Висота 813 м, êальдера ді-
аметром 4,0-5,5 êм. Відомий надзвичайно сильним вивер-
женням ó серпні 1883 р., що зрóйнóвало значнó частинó
êонóса К. , яêий до цьоãо сяãав висоти 2000 м. Вивержен-
ня сóпроводжóвалося випадінням вóлêанічноãо попелó за-
ãальним об’ємом понад 18 êм3 на величезній території.
Після виверження деêільêа роêів спостеріãалися інте-
нсивні свічення неба, зменшення прозорості атмосфери
Землі. Останнє виверження 1972-73 рр. Заповідниê Кра-
êатаó (пл. 2,5 тис. ãа) заснований ó 1919 р.
КРАН ПІДІЙМАЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êран подъемный;
а. hoisting crane; н. Kran m, Heisskran m  — вантажопідійма-
льна машина, яêа працює циêлами, яêі êоротêочасно пов-
торюються, із зворотно-постóпальним рóхом вантажотри-
маючоãо орãанó; призначена для підіймання і переміще-
ння вантажів.
КРАПЛЕУТВОРЮВАЧ,  -а, ч. р. êаплеобразователь; а.
dropper; н. Tropfenbilder m  — пристрій лінійноãо типó,
яêий виãотовлений із відрізêів трóб різноãо діаметра, що
збільшóються в напрямêó рóхó емóльсії від сеêції до сеêції,
в яêих постóпово відбóвається рóйнóвання оболоноê на
êраплях пластової води (за рахóноê тóрбóлентності пото-
êó; число Рейнольдса Rе = 18000-25000), êоалесценція êра-

Рис. Коóші: а — êрóãлий; б 
— продовãóвастий.

Рис. Клиновий реãóльований 
êоóш типó КРГ.
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пель води (при зниженні тóрбóлентності; Rе = 3000-4000)
і розшарóвання потоêó на нафтó і водó (за рахóноê ãравіт-
аційних сил; Rе = 100-200).
КРАСОВСЬКОГО ЕЛІПСОЇД,  -…, -а, ч.  — Див. еліпсоїд
земний.
КРАТЕР,  -а, ч. * р.
êратер, а. crater, н.
Krater m  — 1)
Чашêоподібне або
êонóсоподібне за-
ãлиблення на вер-
шині або схилі вóл-
êанó. Діаметром
від перших де-
сятêів м. до деêіл-
ьêох êілометрів.
На дні êратера
знаходиться одне
або деêільêа жерл
вóлêанó. 2) Оêрóãла западина на поверхні êосмічноãо тіла
(напр., на Землі, Місяці, планетах), виниêнення яêої
пов’язане з падінням метеоритів. Інша назва –
астроблема. У світі відомо понад 110 таêих êратерів. Один
з перших вивчених, – êратер-астроблема ó шт. Арізона,
США (1905, Д.Баррінджер), – має діаметр 1200 м і
ãлибинó 175 м. Віê цьоãо êратера – 30 тис. роêів, а віê
найдавніших виявлених êратерів – до 2 млрд роêів. В
Уêраїні відомо Бовтисьêий, Оболонсьêий, Іллінецьêий
êратери. Див. астроблеми.
КРАТНІСТЬ ЗАПАСІВ,  -ості, -…, ж. * р. êратность за-
пасов; а. ratio of reserves; н. Vorratsverhältnis n, Vorratsmultipli-
kation f  — відношення поточних запасів нафти (ãазó) êа-
теãорій А+В+С за станом на початоê роêó до видобóтêó
нафти (ãазó) за цей же ріê.
КРАТНІСТЬ ПІДРОБКИ,  -ості, -…, ж. * р. êратность
подработêи, а. underworking ratio, н. Unterfahrungsverhältnis
n  — відношення ãлибини ãірничих робіт до вийманої по-
тóжності пласта при підробці спорóд.
КРАТОН,  -ó, ч. * р. êратон, а. craton; н. Kraton m  — êон-
солідовані ділянêи земної êори, нездатні до перетворення
альпінотипною сêладчастістю. Розрізняють: підняті і за-
нóрені К. Термін К. введений ãеолоãом X. Штіллє (1940)
замість запропонованоãо австр. ãеолоãом Л. Кобеêом тер-
міна «êратоãен» (1928) і широêо застосовóється в зарóбі-
жній літератóрі яê синонім óêр. терміна «платформа».
КРЕДНЕРИТ,  -ó, ч. * р. êреднерит, а. crednerite, н. Kredne-
rit m  — мінерал, оêсид міді і марãанцю шарóватої бóдови.
Формóла: 1. За К.Фреєм: CuMn2O4. 2. За Є.Лазаренêом:
CuMnO2. Містить (%): CuО — 33,51; MnО — 59,75; O —
6,74. Синãонія моноêлінна (псевдоãеêсаãональна). Зóстр-
ічається ó виãляді пластиноê. Тв. 4. Гóстина 4,5-5,1. Блисê
металічний. Колір залізисто-чорний до сіро-сталевоãо.
Рисêа чорна або êоричнева. Непрозорий. Знайдений ó
ФРН (Фрідріхсрод) ó зростêах з псиломеланом, малахітом,
фольбортитом, баритом, êальцитом і вадом.
КРЕЙДА,  -и, ж. * р. мел, а. chalk, н. Kreide f  — осадова
напiвзв’язна мазêа малозцементована ãірсьêа êарбонатна
порода, що на 90-99 % представлена êальцитом, яêий
сêладається з êальцитових залишêiв морсьêих планêтон-
них водоростей та дрiбних частиноê черепашоê найпро-
стiших орãанiзмiв. Колір білий. Виділяють таêож К. бріа-
нсонсьêó (стеарит), іспансьêó (стеарит), озернó (ãажа),
францóзьêó (тальê), червонó (сóміш ãематитó з ãлиною)

та ін. К. розробляють на Донбасі, ó Придніпров’ї, Придні-
стров’ї та в інших районах Уêраїни. Виêористовóють ó
сільсьêомó ãосподарстві, паперовій і ãóмовій промисло-
вості, ó бóдівництві тощо. 
КРЕЙДОВИЙ ПЕРІОД (КРЕЙДОВА СИСТЕМА),  -оãо,
-ó, ч. (-ої, -и, ж.) * р. меловой период, а. Cretaceous, н. Krei-
deperiode f  — останній (третій) період мезозойсьêої ери.
Настав близьêо 137 млн роêів томó, тривав близьêо 70
млн роêів. На початêó пізньоêрейдової епохи відбóлася
одна з найбільших в історії Землі трансãресія моря. Горо-
óтворюючі рóхи êрейдовоãо періодó пов’язані з альпійс-
ьêою сêладчастістю. Для флори цьоãо періодó хараêтерні
папоротеподібні й ãолонасінні, з’явились перші поêрито-
насінні, а в пізньоêрейдовó епохó — сóчасні форми (дóб,
бóê, береза, верба, виноãрад та ін.). Велиêоãо розвитêó на-
бóли черевоноãі молюсêи, ãóбêи, мохóватêи, деяêі види
êостистих риб, ó фаóні наземних хребетних переважали
плазóни, хижаêи та ін., вимерлі морсьêі й наземні ящери.
Відêлади, що óтворилися протяãом êрейдовоãо періодó, ста-
новлять êрейдовó системó.
Зãідно з прийнятою системою К.п. поділяється на 2

відділи, ярóси і над’ярóси (табл.)

     Корисні êопалини. К.п. за різноманітністю і êільêістю
ê.ê. займає одне з перших місць серед підрозділів фанеро-
зою. З потóжним маãматизмом пов’язане одне з найзначн-
іших в історії Землі рóдоóтворень. Переважаюча частина
рóдних ê.ê. тяжіє до Тихооêеансьêоãо ãеосинêлінальноãо по-
яса, в межах яêоãо знаходяться родов. рóд êольорових ме-
талів. У Сх. Азії з півн. на півд. простяãлася найбільша
оловоносна провінція. З êінця пізньої êрейди навêоло Ти-
хоãо оêеанó формóються мідно-порфірові родов.,
більшість яêих приóрочена до сх. ãілêи пояса від Алясêи
до Чилі. Мідні і сóпóтні їм молібденові рóдопрояви відомі і
в зах. ãілці на Чóêотці, Камчатці і в Приморсьêомó êраї. У
Середземноморсьêомó поясі мідно-порфірові родов. пізньої
êрейди — палеоãенó є ó Сербії і Болãарії. На Кавêазі з вóл-
êаноãенними породами верх. êрейди пов’язані сірчано- і
мідно-êолчеданні рóди Сомхето-Карабахсьêої зони, до
предсеномансьêої маãматич. серії приóрочені сêарни із за-
лізом і êобальтом Дашêесана, а таêож мідно-молібденові
родов. Місхано-Занãезóрсьêої зони. У êрейдових відêл-
адах в Уêраїні і в Сибірó знаходяться цирêон-ільменітові
прибережно-морсьêі розсипи, в них же óêладені золоті
розсипи Хінãанó, Кóзнецьêоãо Алатаó і Забайêалля. 
За заãальними запасами нафти відêлади К.п. стоять на

2-ó місці після êайнозою, до них приóрочено близьêо по-
ловини запасів ãазó осн. родов. світó. У відêладах К.с.
розміщені таêі ê.ê. яê вóãілля, боêсити, солі, фосфорити і
ін. За запасами вóãілля К.п. (21 % світових запасів) трохи

Рис. Арізонсьêий метеоритний êратер. 
Утворений болідом масою 500000 тонн. 
Чорна точêа — автомашина на êраю 

êратера.

Табл. — Система êрейдовоãо періодó

Відділи Ярóси Над’ярóси

Верхня êрейда Маастрихтсьêий
Кампансьêий
Сантонсьêий
Коньяêсьêий
Тóронсьêий
Сеномансьêий

Сенон
Сенон
Сенон
Сенон

Нижня êрейда Альбсьêий
Аптсьêий

Барремсьêий
Готерівсьêий
Валанжинсьêий
Берріасьêий

Неоêом
Неоêом
Неоêом
Неоêом
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постóпається пермсьêомó (27%) і приблизно дорівнює
êам’яновóãільномó. Утворення боêситів, приóрочене до об-
ластей теплоãо і волоãоãо êліматó, набóло велиêоãо роз-
витêó в півн. ãóмідній зоні Євразії, де виділяються дві боê-
ситоносні провінції: Середземноморсьêа, що простяãлася
від Іспанії до Тóреччини і далі до Іранó і Паêистанó, і Ка-
захстансьêо-Сибірсьêа, що знаходиться між Тóрãаєм і
бас. Єнісею. Велиêі родов. є таêож в Півн. Америці (шт.
Арêанзас, Ореãон та ін.). До півд. теплої ãóмідної зони на-
лежать і боêсити Чилі, Півн. Австралії, формóвання яêих
почалося, ймовірно, в пізній êрейді. З цьоãо ж часó óтво-
рюються латеритні боêсити в Еêваторіальній Африці. У
схожих óмовах теплоãо волоãоãо поясó Півн. півêóлі фор-
мóються осадові заліз. рóди (поêлади Зах. Сибірó, Гарцó і в
Півн. Африці). Найбільш значні осади ґіпсó і різних солей
приóрочені до неоêомó. У альбі і сеномані фосфоритоносна
смóãа простяãалася від сх. óзбережжя Каспійсьêоãо м. че-
рез півн. оêолицю Дніпровсьêо-Донецьêої западини на зах.
ó Польщó. Сеномансьêі фосфорити відомі таêож ó Фран-
ції і на Британсьêих о-вах. Значно більшоãо поширення
(сливе найбільше в порівнянні з ін. етапами історії Землі)
набóли області наêопичення фосфатів ó сеноні (відêлади ó
Франції, ФРН, Іспанії, Мароêêо, Алжирі і Тóнісі, а таêож
на півд-сх. оêолиці Африêансьêої платформи). Цей фос-
форитоносний басейн Півн. Африêи є одним з найбіл-
ьших ó світі.
КРЕКІНГ,  -ó, ч. * р. êреêинã, а. cracking, н. Krack m, Krak-
ken n, Krackung f, Spalten n, Spaltung f  — процес, термічна
або êаталітична (див. êаталіз) переробêа нафтових фраê-
цій, при яêій молеêóли важêих вóãлеводів розщеплюються
на простіші. Основними продóêтами К. є êомпоненти мо-
торних палив.
КРЕМЕНИСТИЙ (КРЕМ’ЯНИСТИЙ) СЛАНЕЦЬ,  -оãо,
-ю, ч. * р. êременистый сланец,  а. siliceous shale, н. Kiesel-
schiefer m  — тверда, щільна  êремениста , тонêоплитчаста
з раêовинним зламом осадова ãірсьêа порода. Сêладена мі-
êрозернистим êварцом, іноді êварцом і халцедоном. Помі-
тно метаморфізована. Теêстóра сланцювата. Містить за-
лишêи êременистих орãанізмів, домішêи ãлинистоãо мате-
ріалó. 
КРЕМЕНИСТИЙ (КРЕМ’ЯНИСТИЙ) ТУФ, ,  -оãо, -ó, ч.
* р. êремнистый тóф, а. siliceous sinter,  geyserite, fiorite, san-
tilite; н. Kieseltuff m  — світлозабарвлені натічні щільні або
пóхêі, часто пористі (тóфоподібні) відêлади ґейзерів або ãа-
рячих мінеральних джерел, що ã.ч. сêладаються з опалó з
домішêою ãлиноземó. Син. К.т. — ґейзерит. 
КРЕМЕНИСТІ (КРЕМ’ЯНИСТІ) ПОРОДИ, СИЛIЦИ-
ДИ,  -их (-их), -ід, -ів, мн. * р. êременистые породы, сили-
циды; а. siliceous rocks, н. Kieselgesteine n pl  — ãрóпа осадо-
вих ãірсьêих порід, сêладених більш ніж на 50% аóтиãенни-
ми мінералами êремнеземó(SiО2): опалом, êристобалітом,
тридимітом, халцедоном і êварцом. Розрізняють К.п.: хе-
моãенні (êременистий тóф), орãаноãенні (діатоміт, раді-
олярит, спонãоліт) і êриптоãенні (опоêа, трепел, êремінь).
К.п. — нерóдна мінеральна сировина баãатоцільовоãо
призначення.
КРЕМІНЕЦЬ,  -цю, ч. * р. êремень, а. flint, н. Kiesel m  —
стара óêр. назва êременю.
КРЕМІНЬ,  -ю, ч. * р. êремень,  а. flint,  chert; н. Kiesel m  —
мінеральне óтворення, що сêладається з êристалічноãо і
аморфноãо êремнеземó (опалó, халцедонó або êварцó). К.
поширений в природі ó виãляді êонêрецій, жовен, лінз і
пластів, що заляãають óзãоджено серед вапняêів і êрейдо-

вих відêладів або ó січних нашарóваннях. Особливо поши-
рений в осадових породах. Утворюється при діаãенезі
осадів, êатаãенезі ã.п. і при вивітрюванні. Тв. 7. Злам раêо-
винний. Завдяêи здатності óтворювати при сêолі ãострий
ріжóчий êрай К. з ãлибоêої давнини (до залізної доби) ви-
êористовóвався людиною для êам’яних знарядь. В Уê-
раїні, зоêрема на Донбасі, виявлено баãато шахт êам’яно-
ãо віêó, в яêих видобóвали êремінь. 
Розрізняють: êремінь бóроêам’яний (застаріла назва спесар-

тинó); êремінь волоêнистий (1. волоêнистий силіманіт; 2. волоê-
нистий різновид êварцó); êремінь залізистий та êремінь залізний
(різновид êварцó, яêий містить домішêи оêсидів заліза); êремінь
малахітовий (застаріла назва хризоêоли); êремінь нільсьêий (бóра
яшмова ãальêа з Єãиптó); êремінь плаваючий (пористий опал, або
êварц, в оêрóãлих êонêреціях ó сóміші з халцедоном орãанічноãо
походження).
КРЕМНЕЗЕМ,  -ó, ч. * р. êремнезём, а. silica, н. Kieselerde
f  — те ж саме, що й діоêсид êремнію. Розрізняють К. мар-
ãанцевий (родоніт) та марãанцевий чорний (продóêт роз-
êладання родонітó). 
КРЕМНІЄВА КОНКРЕЦІЯ,  -ої, -ії, ж. * р. êремниевая
êонêреция, а. flinty concretion; н. kieselige Konkretion f  —
êонêреція і êонêреційна лінза, óтворена одним з мінералів
êремнеземó (яê правило, êварцом або халцедоном), з домі-
шêою речовини вмісної породи, а таêож орãанічної речови-
ни, оêсидів заліза, êальцитó, доломітó та ін. Часто óтво-
рює êонêреційні прошарêи і слóãóє марêóючим ãоризон-
том.
КРЕМНІЙ,  -ю, ч. * р. êремний, а. silicium, silicon; н. Silizium
n  — хімічний елемент. Символ Si, ат.н. 14, ат.м. 28,086. К.
óтворює темно-сірі зі смолистим блисêом êрихêі êриста-
ли, ґратêа ãранецентрована êóбічна типó алмазó. Гóстина
2,328, tплав 1415 °С, têип 3250 °С. Тв. за Брінеллем 2,4 ГПа, за
Моосом 7. Модóль прóжності 109 ГПа. К. — напівпро-
відниê, елеêтричні властивості яêоãо сильно залежать від
домішоê. При низьêій температóрі хімічно інертний. З ба-
ãатьма металами óтворює силіциди. Вміст ó земній êорі
27,6% за масою. Солі êремнієвих êислот поширені в при-
роді — мінерали êласó силіêатів природних. При ізоморфн-
омó заміщенні в їх стрóêтóрі частини К. алюмінієм óтво-
рюються алюмосиліêати. Відомо понад 400 мінералів, що
містять К. Найважливіші мінерали К. — силіêати, êремне-
зем. Бл. 12% літосфери сêладає êварц SiО2 і йоãо різнов-
иди, а 75% сêладають різні силіêати і алюмосиліêати (по-
льові шпати, слюди, амфіболи). Сер. вміст К. (в масових
%): в êам. метеоритах 18, óльтраосновних ãірсьêих породах
19, основних 24, середніх 26, êислих 32,3, ãлинах 7,3, пісêов-
иêах 36,8, êарбонатних ã.п. 2,4; ó воді оêеанів 3·10-4%.
Технічний К. застосовóють яê леãóючó добавêó при ви-
робництві сталей і сплавів êольорових металів, напівпро-
відниêовий К. — в елеêтротехніці й елеêтроніці.
КРЕМНЯК,  -ó, ч. * р. êремень,  а. flint,  chert; н. Kiesel m  —
стара óêраїнсьêа назва êременю.
КРЕНЕРИТ,  -ó, ч. * р. êреннерит, а. krennerite, н. Krennerit
m  — мінерал, дителóрид золота острівної бóдови. Формó-
ла: AuTe2. Au ó невелиêій êільêості заміщається Ag.
Містить (%): Au — 32,99; Te — 59,79; Ag — 7,22. Синãонія
ромбічна. Коротêопризматичні êристали. Тв. 2-3,5. Гóс-
тина 8,6. Блисê металічний. Колір сріблясто-білий до ла-
тóнно-жовтоãо. Крихêий. Непрозорий. Злом напівраê-
овистий. Рідêісний. Зóстрічається ó Трансільванії (Рóмó-
нія) в асоціації з êварцом і піритом. Знайдений таêож в
Калãóрлі і Мóлãаббі (Зах. Австралія), в Монбрей-Таóншіп
(пров. Квебеê, Канада) і в р-ні Кріпл-Кріê (шт.Колорадо,
США).
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КРЕНОГЕННИЙ,  -оãо. * р. êреноãенный, а. crenogenic, н.
krenogenisch  — яêий óтворився внаслідоê відêладання з
мінеральних джерел (про мінерал і мінеральний êомп-
леêс).
КРЕОЗОТ,  -ó, ч. * р. êреозот, а. creosote, н. Kreosot n  —
масляниста жовтóвата рідина з їдêим запахом; сêладна
сóміш орãанічних сполóê, в яêій переважають феноли. За-
стосовóють для просочóвання деревини, щоб запобіãти
ãниттю, яê флотаційний реаґент при збаãаченні рóд тощо.
Див. флотація. 
КРИВА ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ПОТОКУ,  -ої, -…, ж. * р.
êривая свободной поверхности потоêа; а. flow free surface
curve, curve of free surface of flow; н. Kurve f des freien Oberflä-
chenflusses m  — лінія перетинó вільної поверхні потоêó з
поздовжньою (відносно потоêó) вертиêальною площи-
ною.
КРИВА ДЕПРЕСІЇ,  -ої, -…, ж. * р. êривая депрессии; а.
depression curve; н. Depressionskurve f  — êрива вільної по-
верхні фільтраційноãо потоêó. При наявності êапілярноãо
підняття води в ґрóнті êрива депресії є лінією рівноãо тис-
êó (атмосферноãо); вільною поверхнею в цьомó випадêó є
поверхня менісêа. При відсóтності êапілярноãо підняття й
інфільтрації êрива депресії óсталеноãо фільтраційноãо по-
тоêó є лінією течії.
КРИВАВЕЦЬ,  -вця, ч. * р. сердолиê, а. carnelian, н. Karne-
ol m  — стара óêраїнсьêа назва сердоліêó. 
КРИВАВИК,  -ó, ч. * р. ãематит, а. hematite, н. Hämatit m 
— щільний натічний, нирêоподібний різновид ãематитó.
КРИВАВНИК,  -ó, ч. * р. сердолиê, а. carnelian, н. Karneol
m  — 1) Стара óêраїнсьêа назва сердоліêó. 2) Непрозорий і
напівпрозорий халцедон або різновид êварцó зеленоãо чи
сірóвато-зеленоãо êольорó з червоними плямами оêсидів
заліза. 
КРИВИНА,  -и, ж. * р. êривизна, а. curvature, н. Krümmung
f, Biegung f  — в ãірництві один з видів деформацій, яêі об-
числюють при дослідженні процесó зрóшення ãірсьêих
порід та земної поверхні під впливом ãірничих розробоê. К.
знаходять яê відношення різниці нахилів двох сóсідніх
інтервалів мóльди зрóшення до півсóми довжини цих інте-
рвалів (10-3 м-1). В точці мóльди розрізнюють êривинó: в на-
прямі простяãання (Кх), в напрямі навхрест простяãання
(Кó) та в заданомó напрямі (Кі).
КРИВІ ЗБАГАЧУВАНОСТІ,  -их, -…, мн.   — Див. збаãа-
чóваності êриві.
КРИВОРІЗЬКО-КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕКТОНІЧНА ЗО-
НА,  -…-ої, -ої, -и, ж.  — ãеол. стрóêтóра між Кіровоãрадс-
ьêим та Придніпровсьêим блоêами Уêраїнсьêоãо щита, на
тер. Херсонсьêої, Дніпропетровсьêої, Кіровоãрадсьêої і
Полтавсьêої областей. Пересіêає щит ó сóбмеридіональн-
омó напрямі смóãою довжиною 250 êм, шириною до 10
êм. На зах. обмежена ãлибинним розломом, на сх. перехо-
дить ó сóміжні стрóêтóри блоêó. Основні елементи зони —
Криворізьêий та Кременчóцьêий синêлінорії, з яêими
пов’язані велиêі родов. заліз. рóд. Геофіз. дослідженнями
встановлено продовження зони зрóденіння в занóреномó
êристалічномó фóндаменті прилеãлих схилів Дніпровсь-
êо-Донецьêої западини на півночі і Причорноморсьêої запа-
дини на півдні.  
КРИВОШИП,  -а, ч. * р. êривошип, а. crank, н. Kurbel f  —
ланêа êривошипноãо механізмó, яêа може під час рóхó ро-
бити повний оберт навêоло нерóхомої осі.
КРИВОШИПНИЙ МЕХАНІЗМ,  -оãо, -а, ч. * р. êриво-
шипный механизм, а. crank mechanism, н. Kurbeltrieb m,

Schubkurbeltrieb m, Kurbelmechanismus m  — механізм з
обертовою ланêою (êривошипом, êолінчастим валом),
яêий перетворює один вид рóхó
на інший: обертовий рóх — на
рóх зворотно-постóпальний і
навпаêи, хитний тощо. Засто-
совóється в поршневих двиãó-
нах, пресах, êомпресорах тощо. 
КРИГА,  -и, ж.  — Те ж саме,
що й лід.
КРИДИТ,  -ó, ч. * р. êридит, а.
creedite, н. Creedit m  — мінерал,
водний флóоросóльфат êальцію
і алюмінію êоординаційної бó-
дови. Вперше знайдений поб-
лизó Крідó (шт. Колорадо,
США). Формóла: 1. За К.Фреєм:
4[Ca3Al2(SO4)(F,OH)10⋅2H2O]. 2.
За Є.Лазаренêом: Ca3Al2[
(F,OH)10|(SO4)]⋅2H2O]. Містить
(%): Ca — 24,5; Al — 11,02; F —
25,85; SO4 — 19,63; О — 5,44;
H2O — 13,49. Синãонія моноêлі-
нна. Гóстина 2,71. Тв. 4. При-
зматичні êристали та радіал-
ьно-променисті аґреґати, дрóзи
або вêлючення зерен.
Спайність довершена. Блисê
сêляний. Безбарвний до білоãо.
Прозорий. Знайдений в олово-
носних жилах Колêірі (Бол-
івія), ó США в жилах з баритом,
флюоритом і êварцом. Дóже
рідêісний.
КРИЛА СКЛАДКИ,  -л, -…, мн.
* р. êрылья сêладêи, а. limbs of a fold; н. Faltenflügel m, Falten-
schenkel m, Faltenflanken f pl  — боêові частини сêладêи, яêі
розташовані по обидва боêи від її осьової поверхні. Місця
опóêлоãо або óвіãнóтоãо переãинó пластів ã.п.  
КРИЛО ВИЇМКОВОГО (ВИЙМАЛЬНОГО, ВИЙМА-
НОГО) ПОЛЯ,  -а, -…, с. * р. êрыло выемочноãо поля, а.
limb of a district (block), limb of a mining extracted areа, н. Bau-
flügel m, Abbaufeldflügel m  — частина двоêрилоãо виїмêово-
ãо поля, розташована з одноãо боêó від підãотовчих виро-
боê, що підãотовляють це поле — бремсберґа, похилó, про-
міжноãо êвершлаґó.
КРИЛО ПОВЕРХУ,  -а, -…, с. * р. êрыло этажа, а. limb of
a level, level limb, floor limb, н. Sohlenflügel m  — частина по-
верхó, розташована з одноãо боêó від êапітальноãо бремс-
берґа або похилó шахт, що розробляють полоãі або похилі
пласти, а таêож з одноãо боêó ãоловноãо приствольноãо
дворó шахт, що розробляють êрóті пласти.
КРИЛО ШАХТНОГО ПОЛЯ,  -а, -…, с. * р. êрыло шахт-
ноãо поля, а. limb of a mine take, н. Grubenfeldflügel m  — час-
тина шахтноãо поля, розміщена по один біê вертиêальної
площини, що проведена навхрест простяãання пласта й
проходить через розêривнó виробêó (вертиêальний або по-
хилий стовбóр, êапітальний бремсберґ чи похил). Крила, яê
правило, позначають відповідно до частин світó (західне,
північне тощо). Нормальне шахтне поле має два êрила.
Поділ шахтноãо поля на êрила проводять, яê правило, за
óмови рівності вмістó в них пром. запасів. У родов. з вит-
риманими елементами заляãання обидва К.ш.п. мають

Рис. Плосêі êривошипні 
механізми: а — êривошип-
но-êоромисловий; б — êри-
вошипно-повзóнêовий; в — 
êривошипно-êóлісний; 1 — 
êривошип; 2 — шатóн; 3 — 
êоромисло; 4 — повзóн; 5 — 

êóліса.
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однаêовó, звичайно прямоêóтнó, формó і однаêові
розміри. При неправильномó заляãанні форма і розміри
К.ш.п. різні. Останні можóть бóти від деê. сотень м до деê.
êм (для велиêих шахт). Обидва К.ш.п. розêривають за
єдиною схемою вертиêальними або похилими стовбóрами
при однаêовій схемі підãотовêи виїмних полів. Розробля-
ють К.ш.п. одночасно в напрямі від ãол. стовбóра до межі
шахтноãо поля. Системи розробêи в К.ш.п. можóть бóти
сóцільними, стовповими або êомбінованими.
КРИМСЬКІ ГОРИ,  -их, ãір, мн. 
— ãірсьêа система на півдні
Кримсьêоãо півострова. Простя-
ãається на 180 êм. з півд.-зах. на
півн.-сх., від мисó Фіолент, поб-
лизó Севастополя, до мисó Іллі,
біля м. Феодосії. Ширина
ãірсьêої смóãи до 60 êм. У рельєфі
чітêо виділяються три майже па-
ралельні пасма з êрóтими півд. і
полоãими півн. схилами: Голо-
вне, Внóтрішнє і Зовнішнє. Пе-
реважні висоти 700-1200 м, маêс.
1545 м (ã. Роман-Кош). К.ã. —
сêладчасто-брилова система, що
входить до Середземноморсьêоãо рóхливоãо поясó. З ê.ê.
добóвають флюсові вапняêи, мармóровидні та мохóватêові
вапняêи, ãабро-діабази та ґраніт-порфіри. 
КРИМУ ГІРСЬКОГО СКЛАДЧАСТО-БРИЛОВА СПО-
РУДА,  -…, -…-ої, -и, ж.  — теêтонічна стрóêтóра, части-
на Середземноморсьêоãо (Альпійсьêоãо) рóхливоãо поясó
на півдні Кримó. Відповідає Кримсьêим ãорам, півд. та зах.
її частини — під водами Чорноãо моря. Межі спорóди виз-
начаються ãлибинними розломами. Виділяють ядро та
півн.-зах. і півн. êрило стрóêтóри. В бóдові ядра берóть
óчасть дислоêовані верхньотріасові-нижньоюрсьêі ãли-
нисті сланці та пісêовиêи (фліш), незãідно переêриті похи-
лосêладчастими, деформованими ó сх. частині верствами.
З рифових вапняêів óтворене Головне пасмо. Основні
стрóêтóрні елементи ядра: Південнобережне, Балаêлавсь-
êе, Тóацьêе, Качинсьêе антиêлінальні підняття, Зах.
Кримсьêа та Сх. Кримсьêа і Сóдацьêа синêлінорні зони.

Ці стрóêтóри óсêладнені численними порóшеннями сêи-
довоãо, зсóвноãо та насóвноãо хараêтерó. В бóдові півн.
êрила берóть óчасть породи верхньоêрейдовоãо, палеоãе-
новоãо, неоãеновоãо, місцями нижньоêрейдовоãо віêó:
вапняêи, êрейда, мерãелі, яêі заляãають моноêлінально.
Формóвання спорóди почалося за мезозою. Під час êімер-
ійсьêої сêладчастості сформóвалася основна сêладчаста
стрóêтóра ядра і йоãо елементи. Процес сóпроводжóвався
інтенсивною вóлêанічною діяльністю. На êінець ранньої
êрейди на місці сóчасних Кримсьêих ãір óтворилося єдине
велиêе підняття, яêе до êінця палеоãенó бóло розмите та
вирівняне. На початêó неоãенó êіммерійсьêа сêладчаста
спорóда під впливом альпійсьêих ãоротворчих процесів
піднялася на висотó 1500 м і більше та перетворилася на
сóчаснó ãірсьêó спорóдó. Корисні êопалини в осн. представ-
лені ã.п., яêі виêористовóють яê бóд. матеріали — вапняêи,
мерãелі тощо.
КРИП,  -ó, ч. * р. êрип, а. creep, н. Kriechen n, Kriechvorgang
m  — повільне зростання в часі пластичної деформації ма-
теріалó при дії сил, менших за ті, що можóть виêлиêати
залишêовó деформацію. Інша назва — повзóчість.
КРИПТО…,  * р. êрипто…, а. crypto…, н. Krypto…  — пре-
фіêс, яêий вживається в назвах мінералів для зазначення їх
прихованоêристалічноãо станó або прихованоãо зв’язêó з
бóдь-яêими процесами чи мінералами. 
КРИПТОБАТОЛІТОВИЙ,  -оãо. * р. êриптобатолито-
вый, а. cryptobatholithic, н. kryptobatholithisch  — яêий
пов’язóють з невиявленим маãматичним джерелом (про
мінеральний êомплеêс).
КРИПТОЗОЙ (КРИПТОЗОЙСЬКИЙ ЕОН),  -ю, ч.
(-оãо, -ó, ч.) * р. êриптозой, а. Cryptozoic, н. Kryptozoikum n 
— доêембрій, найбільший відрізоê ãеолоãічної історії роз-
витêó земної êори від виниêнення перших ãеолоãічних
формацій до початêó фанерозою. Почався понад 3,5 млрд
роêів томó, тривав близьêо 3 млрд роêів. Поділяється на
архей і протерозой. Доêембрійсьêі товщі позбавлені явних
залишêів сêелетної фаóни. Протяãом êриптозою відбóл-
ися значні деформації земної êори. Відêлади, що сформóва-
лись ó цей період, сêладають фóндамент давніх платформ
і виходять на поверхню в межах êристалічних щитів, зоê-
рема Уêраїнсьêоãо щита. З ними пов’язані родовища залі-

Рис. Ландшафтний профіль Головноãо пасма Кримсьêих ãір. Місцевості: І — низьêоãірно-міжпасмові; ІІ — прияйлинсьêі схилові; ІІІ – на-
ãірно-яйлинсьêі êарстові; ІV — сêелясті êрóтосхилові підяйлинсьêі; V — середньосхилові; VІ — приморсьêі зсóвні полоãосхилові.

Кримсьêі ãори.
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зних, манãанових, поліметалевих та інших рóд, ґранітó,
бóдівельноãо êаменю тощо. Виділений амер. ãеолоãом
Дж. Чедвіêом, яêий поділив всю історію Землі на 2 еони
(доêембрій і фанерозой). 
КРИПТОКРИСТАЛІЧНИЙ,  -оãо. * р. êриптоêристалли-
чесêий, а. cryptocrystalline, н. kryptokristallin(isch)  — те саме,
що прихованоêристалічний.
КРИПТОМЕЛАН,  -ó, ч. * р. êриптомелан, а. cryptomelane,
н. Kryptomelan m  — мінерал, оêсид êалію і марãанцю лан-
цюжêової бóдови — К2Mn8O16. Містить (%): К2О —
3,1-3,88; MnО — 2,08-3,92; MnО2 — 81,75-87,09; Н2O —
1,83-4,18. Синãонія тетраãональна. Звичайно прихова-
ноêристалічні щільні або пóхêі маси, іноді тонêоволоê-
нисті, метаêолоїдні аґреґати. Гóстина 4,3. Тв. 6,5-6,75.
Колір сталево-сірий, ãолóбóвато-сірий. Поширений мін-
ерал зони оêиснення деяêих марãанцевих родовищ.
КРИПТОМОРФНИЙ,  -оãо. * р. êриптоморфный, а. cryp-
tomorphic, н. kryptomorph  — за стрóêтóрою проміжний між
êристалічним і аморфним станом (про мінерал).
КРИПТОН,  -ó, ч. * р. êриптон, а. krypton; н. Krypton n  —
хімічний елемент, належить до інертних ãазів. Символ Кr,
ат. н. 36, ат. м. 83,8. Відêритий в 1898 р. анãл. вченими
У.Рамзаєм і М.Траверсом. К. — одноатомний ãаз без êо-
льорó і запахó. Твердий К. êристалізóється в ãранецентро-
ваній êóбічній ґратці. Гóстина 3,745 (273 К); tплав -157,1°С,
têип -153,2°С. Здатний встóпати в хім. реаêції. Напр., в
елеêтрич. розряді взаємодіє з флóором з óтворенням флóо-
ридів. Відомі солі êриптонової ê-ти ó водномó розчині, на-
пр., êриптонат барію ВаКrО4, а таêож êлатрати Кr6Н2О та
ін. К. застосовóється в елеêтроваêóóмній техніці, ó світл-
отехніці. 
КРИСТОБАЛІТ,  -ó, ч. * р. êристобалит, а. cristobalite, н.
Cristobalit m  — мінерал, висоêотемператóрна поліморфна
модифіêація êварцó або низьêотемператóрна тетраãональ-
на псевдоêóбічна модифіêація êремнеземó êоординаційної
бóдови — SiO2. Тетраãонально-трапецоедричний вид.
Сêлад ó %: Si — 46,99; О — 53,01. Стійêий до 200-270°С.
Вище цієї температóри переходить ó êóбічнó (висоêотем-
ператóрнó) модифіêацію. Здебільшоãо êристалобаліти,
яêі зóстрічаються в природі, є параморфозами по висоêо-
температóрномó êристобалітó. Кристали оêтаедричні, рі-
дше мають êóбічнó або сêелетнó формó. Гóстина 2,27. Тв.
7,25. Спайність відсóтня. Колір білий. Полісинтетичне
двійниêóвання. Рисêа біла. Блисê сêляний. Зóстрічається
в пóстотах вóлêанічних порід. Вперше знайдений в андези-
тах Серро-Сан-Кристобалю (Меêсиêа). Часто асоціює з
тридинітом, êварцом або санідином. Є ó Рейнланді (ФРН),
ó зах. частині Грóзії, в Заêарпатті (Уêраїна).
КРИСТАЛ,  -а, ч.  — Див. êристали.
КРИСТАЛ ВИСОКОЧИСТИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êристалл
высоêочистый, а. high-purity crystal, н. hochreiner Kristall m 
— êристал, фізичні властивості яêоãо визначаються са-
мим êристалом і не залежать від домішоê та стрóêтóрних
дефеêтів, яêі він містить. Фізичні властивості К.в. можóть
сóттєво відрізнятись від фізичних властивостей звичайних
êристалів тієї ж речовини. Хараêтер впливó домішоê і де-
феêтів на фізичні властивості залежить від типó домішêи
або дефеêтó. Напр., домішêи прониêнення в металах та
дислоêації визначають механічні міцність та плинність
êристалó. Домішêи металів більш сóттєво впливають на
питомий елеêтричний опір та інші êінетичні властивості
êристалó. Сьоãодні не існóє єдиної міжнародної êласиф-
іêації êристалів за стóпенем їхньої чистоти. У баãатьох ви-

падêах чистотó êристала хараêтеризóють за сóмарним
вмістом домішоê, що êонтролюються. Найбільшим стóпе-
нем чистоти і стрóêтóрної досêоналості відзначаються мо-
ноêристали напівпровідниêових êремнію і ґерманію, яêі
вирощóються за методом зонноãо витоплення. Сóмарний
вміст домішоê в них сêладає 10-5 — 10-7 ат.%, вміст оêремих
домішоê не перевищóє 10-9 — 10-11 ат.%. Природні мінерали
звичайно не є висоêочистими êристалами. Проте деяêі з
них, насамперед висоêояêісні êристали алмазó та деяêих
інших дороãоцінних êаменів, наближаються до них за свої-
ми властивостями. При штóчномó одержанні К.в. виêо-
ристовóють баãатостадійні технолоãії, ó яêих застосовó-
ються хімічні, фізиêо-хімічні та фізичні методи очистêи.
При цьомó на êожній стадії процесó видаляють переваж-
но оêремі ãрóпи домішоê. Найбільш широêо застосовó-
ються таêі методи рафінóвання яê ваêóóмна дистиляція,
переãонêа, ваêóóмно-дóãове витоплення, елеêтрон-
но-променеве витоплення, êристалізаційне очищення.
Для êонтролю вмістó домішоê ó К.в. виêористовóють ме-
тоди мас-спеêтрометричноãо, нейтронно-аêтиваційноãо,
рентãеноспеêтральноãо, хімічноãо аналізó та інші. К.в. є
важливими матеріалами сóчасних елеêтроніêи, оптиêи,
приладобóдóвання, атомної та інших нових ãалóзей техн-
іêи. 
Літератóра: Девятых Г.Г., Бóрханов Г.С. Высоêочистые тóãоп-

лавêие и редêие металлы. М.: Наóêа, 1993.- 224 с. Технолоãия по-
лóпроводниêовоãо êремния/ Под ред. Э.С. Фальêевича. М.: Ме-
таллóрãия, 1992.- 408 с. Тихинсêий Г.Ф., Ковтóн Г.П., Ажажа
В.М. Полóчение сверхчистых редêих металлов. М.: Металлóрãия,
1986.- 161 с.                                                                                В.Є.Бахрóшин.
КРИСТАЛ ГІГАНТСЬКИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. êристалл ãиãа-
нтсêий, а. gigantic crystal, н. gigantischer Kristall m  — êрис-
тал мінералó велиêих розмірів, за яêими він різêо відр-
ізняється від звичайних; напр., êристал міêроêлінó з родо-
вищ Норвеãії розміром 10х10 м (ваãа 100 т), êристал êварцó
з родовищ Волині в Уêраїні — 2,7х1,5 м (ваãа 10 т).
КРИСТАЛИ,  -ів, мн. * р. êристаллы, а. crystals, н. Kristalle
m pl  — тверді тіла ó природній формі баãатоãранниêів,
êожний з яêих зóмовлений певним періодичним поряд-
êом розташóвання молеêóл, атомів або йонів ó просторі.
Поверхня êристалó обмежена площинами — ãранями,

лінії перетинó яêих є ребрами, а точêи перетинó ребер —
вершинами. К. обмежений ãранями однієї або деê. про-
стих форм (всьоãо 47 простих форм). Проста форма — сó-
êóпність êристалоãрафічно однаêових ãраней. Форма ре-
альних К. звичайно відрізняється від ідеальної форми (ãа-
бітóсó). Габітóс К. змінюється в залежності від óмов за-
родження і ростó К. Це виêористовóється для отримання
К. заданоãо ãабітóсó, а таêож для з’ясóвання óмов ãенези-
сó мінералів на основі їх êристаломорфіч. аналізó. Серед 32
точêових ãрóп виділяють 7 синãоній К.: триêліннó, моно-
êліннó, ромбічнó, тетраãональнó, ãеêсаãональнó, триãо-
нальнó, êóбічнó. Фіз. властивості К. визначаються їх сêла-
дом, ãеометрією êристаліч. стрóêтóри і типом хім. зв’язêó
в них. Основні властивості êристалів — однорідність, ан-
ізотропія і здатність до самооãрановóвання. Зв’язоê си-

Кристали: а — тóрмалінó; б — моноêристал сеãнетової солі; в 
— міêроêристал ãерманію (х3200).
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метрії êристалів, симетрії їх фіз. властивостей і залежність
останніх від симетрії зовнішніх впливів визначається при-
нципами Кюрі і Неймана. Властивості êристалів описó-
ються відповідними тензорами. На основі елементів си-
метрії можна передбачити наявність або відсóтність тих
або інших властивостей К. Баãато властивостей êристалів
(забарвлення, люмінесцентні властивості, міцність, плас-
тичність та ін.) істотно залежать від типів і êільêості де-
феêтів. За переважаючим типом хім. зв’язêó виділяють
йонні, êовалентні, молеêóлярні і металічні К. Форма й
чистота êристалó залежать від сêладó речовин, з яêих во-
ни óтворюються (див. êристал висоêочистий), та óмов
êристалізації. Природні і синтетичні К. застосовóють в
оптиці, різних ãалóзях елеêтроніêи, радіотехніêи, обчис-
лювальної техніêи, а таêож яê надтверді абразивні матері-
али і опорні елементи надточних приладів. Вивчає êриста-
ли êристалоãрафія.
КРИСТАЛІЗАЦІЙНИЙ,  -оãо. * р. êристаллизационный, а.
crystallization; н. Kristallisations…  — пов’язаний з êристал-
ізацією; ê .  ап ар а т  — прилад для êристалізації речовин;
ê .  вод а  — вода, що входить ó стрóêтóрó êристалів інших
речовин — êристалоãідратів (напр., êóпоросів). Див. вода
êристалізаційна.
КРИСТАЛІЗАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êристаллизация, а. crystalli-
sation, н. Kristallisation f  — перехід речовини з ãазоподібн-
оãо, рідêоãо (розчинó чи розплавó) або твердоãо (аморф-
ноãо) станів ó êристалічний. К. — процес óтворення êрис-
талів з пари, розчинів або розплавів та з речовини в ін. êрис-
талічномó або аморфномó стані. К. починається при до-
сяãненні деяêих ãраничних óмов, напр., переохолодженні
рідини або перенасиченні пари, êоли праêтично миттєво
виниêає баãато дрібних êристалиêів — центрів êристаліз-
ації. Кристалиêи ростóть, приєднóючи атоми з рідини або
пари. Ріст ãраней êристалó відбóвається пошарово, êраї
незавершених атомних шарів (сходинêи) при рості рóха-
ються вздовж ãраней. Залежність швидêості ростó від
óмов К. приводить до різноманітності форм ростó та
стрóêтóри êристалів (баãатоãранні, пластинчасті, ãол-
часті, сêелетні, дендритні та ін. форми, олівцеві стрóêтóри
і т.д.).  В процесі К. таêож виниêають різні дефеêти êрис-
талічної ґратêи (див. дислоêації).
КРИСТАЛІТИ,  -ів, мн. * р. êристаллиты, а. crystallites, н.
Kristallite m pl  — 1) Найдрібніші зародêові êристалоóтво-
рення ó різновидах вóлêанічноãо сêла. 2) Дрібні непра-
вильної форми êристали литоãо металó або металевоãо
сплавó, міцно зв’язані між собою.
КРИСТАЛІЧНИЙ,  -оãо. * р. êристалличесêий, а. crystal-
line, н. kristall(in)isch, kristallin, Kristall…  — той, що сêла-
дається з êристалів, подібний до них; ê .  ґ р а тêи  — пері-
одично повторюване розміщення молеêóл, атомів або йонів
ó êристалах. Див. êристалічні сланці, щит êристалічний.
КРИСТАЛІЧНІ СЛАНЦІ,  -их, -ів, мн. * р. êристалличес-
êие сланцы, а. schists, crystalline schists, н. kristalline Schiefer
m pl  — метаморфічні ãірсьêі породи, що мають êристалі-
чнó бóдовó і хараêтеризóються сланцюватою або смóãас-
тою теêстóрою. За мінералоãічним сêладом êристалічні
сланці поділяють на амфіболові, слюдяні, тальêові та ін.
Виêористовóють яê бóдівельний матеріал та воãнетривêó
сировинó. Див. сланці. 
КРИСТАЛОБЛАСТИ,  -ів, мн.  — Див. метаêристали.
КРИСТАЛОГІДРАТИ,  -ів, мн. * р. êристаллоãидраты, а.
crystalline hydrates, н. Kristallhydrate m pl, Kristallohydrate m
pl  — êристалічні речовини, в сêладі молеêóл яêих є êрис-

талізаційна вода, напр., ãiдрат хлористоãо êальцію. Див.
ãідрати вóãлеводневих ãазів.
КРИСТАЛОГРАФІЯ,  -ії, ж. * р. êристаллоãрафия, а. crys-
tallography; н. Kristallkunde f, Kristallographie f  — наóêа про
êристали і êристалічнó бóдовó матерії. Досліджóє бóдовó й
фізичні властивості êристалів, а таêож процеси їх óтворен-
ня. Основні розділи êристалоãрафії — ãеометрична êрис-
талоãрафія (симетрія, стрóêтóра і морфолоãія êристалів),
êристалоãенез (óтворення й ріст êристалів), фізична êрис-
талоãрафія (фізичні властивості êристалів), êристалохімія
й приêладна êристалоãрафія (методи й апаратóра для ви-
рощóвання êристалів і виêористання їх ó техніці). Розви-
вається новий напрям — êосмічна êристалоãрафія. Най-
важливіші з методів дослідження êристалоãрафії: ãоніоме-
тричний, хімічний, фізичний та ін. До традиційних ме-
тодів стрóêтóрної К. належать: рентãено-стрóêтóрний
аналіз, елеêтроноãрафія, нейтроноãрафія, ІЧ-спеêтросêо-
пія, оптична êолориметрія, елеêтронний і ядерний маãні-
тний резонанс та ін. Основи матем. апарата К. — теорія
ãрóп симетрії êристалів і тензорне обчислення. Яê оêрема
наóêа êристалоãрафія зародилася в середині ХVІІ ст. В Уê-
раїні дослідження з êристалоãрафії проводять Інститóт
ãеохімії і фізиêи мінералів НАН Уêраїни, êафедри óніверс-
итетів (Київсьêоãо, Львівсьêоãо та ін.).
КРИСТАЛОГРАФІЯ МІНЕРАЛОГІЧНА,  -ії, -ої, ж. * р.
êристаллоãрафия минералоãичесêая, а. mineralogical crystal-
lography, н. mineralogische Kristallkunde f, mineralogische Kri-
stallographie f  — напрям ó мінералоãії, яêий широêо виêо-
ристовóє êристалоãрафічнó методиêó. Основне завдання
К.м. поляãає в томó, щоб встановити за допомоãою ãоні-
ометра типові форми мінералів та визначити їх ãабітóсні
особливості. Вона має можливість встановлювати за-
лежність певних типів ãабітóсів мінералів від ãеолоãічних
óмов. Крім тоãо, вона займається вивченням сêóльптóри
ãраней, ãоловними елементами яêої є фіãóри ростó та роз-
чинення.
КРИСТАЛООПТИКА,  -и, ж. * р. êристаллооптиêа, а.
crystal optics, н. Kristalloptik f  — наóêа про проходження
світла êрізь êристали. Межóє з оптиêою та êристалоãра-
фією. Кристалооптиêа розãлядає хараêтерні явища, що
спостеріãаються при розповсюдженні світла в êристалах,
зоêрема подвійне променезаломлення, поляризацію сві-
тла, плеохроїзм та інші. 
КРИСТАЛОФІЗИКА,  -и, ж. * р. êристаллофизиêа, а.
crystal physics, н. Kristallphysik f  — фізична êристалоãрафія,
розділ êристалоãрафії, в яêомó вивчають фізичні власти-
вості êристалів, їх залежність від атомно-êристалічної
стрóêтóри, а таêож змінó цих властивостей від зовнішніх
впливів. Кристалофізиêа пояснює анізотропію, дефеêти в
êристалах тощо. На основі досяãнень êристалофізиêи
розвинóлася фізиêа твердоãо тіла.
КРИСТАЛОХІМІЯ,  -ії, ж. * р. êристаллохимия, а. crystal
chemistry, н. Kristallchemie f  — розділ êристалоãрафії, наóêа
про просторове розміщення стрóêтóрних частиноê (моле-
êóл, атомів, йонів) ó êристалах та залежність фізиêо-хім-
ічних властивостей êристалічних речовин від їхньої
стрóêтóри. Кристалохімія тісно пов’язана з хімією, êрис-
талофізиêою і мінералоãією. Базóється на даних еêспери-
ментальноãо вивчення стрóêтóри êристалів рентãенівсьê-
ими (рентãенострóêтóрний, нейтроноãрафічний, елеêтро-
ноãрафічний та ін.), хімічними та фізичними методами.
КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОСТІ,  -ю, -…, ч. * р. êритерий
оптимальности; а. optimum criterion; н.  Optimalitätskriterium
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n  — основний поêазниê яêості роботи системи. К.о. —
фóндаментальне поняття системи оптимальноãо фóнêці-
онóвання об’єêтів (машин, процесів, підприємства, ãалóзі,
еêономіêи ó ціломó). У еêономіці, напр., К.о. може бóти
маêсимóм прибóтêó, мінімóм трóдових затрат, мініма-
льний час досяãнення мети тощо. У системах óправління
технолоãічними процесами К.о. може бóти один з поêаз-
ниêів яêості перехідноãо процесó (сêажімо, йоãо три-
валість), точність ó номінальномó режимі, собівартість
продóêції тощо. Випадêовий хараêтер рядó технолоãічних
та еêономічних процесів потребóє імовірнісної оцінêи
стóпеня оптимальності óправління, тобто обóмовлює не-
обхідність введення т.зв. статистичних êритеріїв опти-
мальності. Приêлади останніх: êритерій мінімóмó імов-
ірності помилêовоãо рішення (Критерій Котельниêова
або êритерій ідеальноãо спостеріãача), êритерій мінімóмó
середньоãо ризиêó, мінімаêсний êритерій — мінімóмó
маêсимальноãо ризиêó та ін. В.С.Білецьêий.
КРИТЕРІЙ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, -ю,
-…, ч. — еêономічний поêазниê, яêий є оцінêою альтер-
нативних варіантів проеêтó (планó) підприємства (напр.,
ãірничоãо). У більшості випадêів К.о.п. — це приведені
витрати с + Еk, де с — середня собівартість продóêції, Е —
нормативний êоефіцієнт ефеêтивності êапіталовêладень,
k — питомі êапіталовêладення на 1 т річної потóжності пі-
дприємства. Часто яê êритерій застосовóють сóмарний
прибóтоê (за оптимізаційний період) або рентабельність.
Іноді êритерієм є собівартість, питомі êапіталовêладення,
трóдоємність технолоãічноãо процесó на дільниці або пі-
дприємстві.
КРИТЕРІЙ ПОДІБНОСТІ,  -ю, -…, ч. * р. êритерий подо-
бия; а. similarity criterion; н. Ähnlichkeitsprinzip n, Ähnlichkeits-
gesetz n, Ähnlichkeitskriterium n  — безрозмірне число под-
ібності, сêладене із заданих розмірних параметрів матема-
тичноãо описó процесó, явища.
Явища і процеси називаються подібними, яêщо за заданими

хараêтеристиêами одноãо з них можна одержати хараêтеристиêи
іншоãо шляхом перемноження на масштабні êоефіцієнти (êонс-
танти подібності). Розрізняють подібність: ã е о м е т р и ч н ó —
постійність відношень лінійних розмірів об’єêта і моделі; ê і н е м
а т и ч н ó — постійність відношень швидêостей відповідних то-
чоê потоêó, частиноê тощо в об’єêті і моделі; д и н а м і ч н ó —
постійність відношень відповідних сил.
В рóдниêовій аеролоãії основні К.п.: число Рейнольдса,

число Річардсона, число Фрóда, число Стрóхаля (êритерій
ãомохронності). В.С.Білецьêий.
КРИТЕРІЙ СКОЧИНСЬКОГО,  -ю, -…, ч. * р. êритерий
Сêочинсêоãо, а. Skochynskij’s criterion; н. Skochynskij-Kriteri-
um n  — 1) Перший êритерій відображає подібність óсе-
реднених пóльсаційних полів ó повітряномó потоці. Виз-
начається за формóлою: K′ê = l : f, де l — хараêтерний лін-
ійний розмір, f — масштаб тóрбóлентності. 2) Дрóãий êри-
терій відображає подібність óсереднених швидêісних
полів ó повітряномó потоці. К″сê = v : vсер, де v — заãальна
швидêість рóхó в даній точці; vсер — тóрбóлентна швидêість
рóхó в тій же точці. Назва êритерію — на честь відомоãо
вітчизняноãо вченоãо в ãалóзі ãірництва О.Сêочинсьêоãо.
КРИТИЧНА ШВИДКІСТЬ ОПУСКАННЯ (ЗМІЩЕННЯ)
ПОКРІВЛІ,  -ої, -і, -…, ж. * р. êритичесêая сêорость опóс-
êания (смещения) êровли, а. critical velocity of roof lowering
(shift), н. kritische Absenkgeschwindigkeit f des Hangenden n  —
величина швидêості опóсêання поêрівлі, при яêій ó
ãірсьêих породах з’являються тріщини, заêоли та вивали.
КРИТИЧНА ШВИДКIСТЬ ПОТОКУ ГІДРОСУМІШІ,
-ої, -і, -…, ж. * р. êритичесêая сêорость потоêа ãидросме-

си, а. critical velocity of slurry, н. kritische Geschwindigkeit f des
Pulpenstromes m (Trübenstromes m)  — середня швидêiсть
потоêó ãiдросóмiшi, при яêій розпочинається випадання
частиноê матерiалó, що транспортóється, на дно трóби
(лотêа тощо). Визначається еêспериментально або розра-
ховóється за допомоãою емпiричних залежностей. При
швидêостi, бiльшiй за êритичнó, весь матерiал транспор-
тóється ó зависломó станi. При швидêостi, близьêій до
êритичної, бiльша частина матерiалó зосереджóється ó
нижнiй частинi трóби, на днi яêої може заляãати тонêий
шар матерiалó, яêий перiодично розмивається потоêом.
При подальшомó зменшеннi швидêостi на днi трóби óтво-
рюється сталий шар замóлення i весь матерiал може осiс-
ти на дно. Збiльшення êонцентрацiї ãiдросóмiшi призво-
дить до збiльшення К.ш.п.ã. Iз збiльшенням дiаметра
ãідротранспортноãо трóбопроводó К.ш.п.ã. збiльшóється.
КРИТИЧНА ШВИДКIСТЬ ФІЛЬТРАЦIЇ,  -ої, -і, -…, ж. 
— Див. фільтрації швидêість êритична.
КРИТИЧНИЙ ДІАМЕТР ЗАРЯДУ,  -оãо, -а, -…, ч. * р.
êритичесêий диаметр заряда, а. critical charge diameter, н.
kritischer Ladungsdurchmesser m  — мінімальний діаметр
подовженоãо циліндричноãо зарядó ВР, при яêомó забез-
печóється стійêа детонація. Яêщо діаметр зарядó менше за
деяêó величинó dêр, то стійêа детонація неможлива. Вели-
чина dêр залежить від природи ВР, її ãóстини, величини
частиноê і міцності оболонêи. При заповненні ВР шпóрó
чи свердловини на всю площó їх перетинó роль оболонêи
відіãрає оточóюча порода.
КРИТИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ,  -их,
-ій, -…, ж.  — Див. деформації êритичні.
КРИХКІСТЬ,  -ості, ж. * р. хрóпêость, а. fragility, brittle-
ness, н. Sprödigkeit f, Brüchigkeit f, Zerbrechlichkeit f  — влас-
тивість матеріалó рóйнóватися без помітної пластичної де-
формації. До êрихêих матеріалів належать сêло, êамені,
бетон, чавóн тощо. Див. êрихêість ãірсьêих порід,
êрихêість мінералів.
КРИХКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД,  -ості, -…, ж. * р. хрóп-
êость ãорных пород, а. fragility of rocks, rock fragility, rock brit-
tleness; н. Sprödigkeit f der Gesteine n pl, Brüchigkeit f der Ge-
steine n pl  — властивість ãірсьêих порід порівняно леãêо
рватися, ламатися або рóйнóватися при статичномó на-
вантаженні без помітної залишêової деформації (не біл-
ьше за 5% від величини деформацій рóйнóвання). Абс.
більшість ã.п. належить до êрихêих матеріалів. Для ã.п.
межа теêóчості дорівнює або наближається до межі мі-
цності. К.ã.п. визначається їх мінеральним сêладом,
стрóêтóрно-теêстóрними хараêтеристиêами і зовніш.
óмовами рóйнóвання: т-рою, швидêістю приêладення на-
вантаження, йоãо видом (розтяãнення, стисê, зсóв). Яви-
ще êрихêоãо рóйнóвання має місце при раптових виêидах
вóãілля та ãірсьêих порід, а таêож при ãірничих óдарах ó пі-
дземних виробêах. Існóє деêільêа різних способів віднесе-
ння ãірсьêих порід до êрихêих. Один з них відносить до
êрихêих породи яêщо їх êóт внóтрішньоãо тертя, яêий виз-
начено за резóльтатами дослідження в óмовах тривісноãо
стиснення, перевищóє 37-43°. До пластичних віднесено
породи з êóтом внóтрішньоãо тертя 18-25°, а породи між
ними — до малопластичних. Вважається, що тільêи ãірсьêі
породи, яêі схильні до êрихêоãо рóйнóвання, здатні до
раптових виêидів та ãірничих óдарів. Розмір êóта внóтрі-
шньоãо тертя, тобто схильність породи до êрихêоãо рóйнó-
вання залежить, від розмірó ãоризонтальних та вертиêаль-
них напрóжень. В.І.Саранчóê.
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КРИХКІСТЬ МІНЕРАЛІВ,  -ості, -…, ж. * р. хрóпêость
минералов, а. fragility of minerals, brittleness of minerals; н.
Sprödigkeit f der Minerale n pl  — властивість мінералів
êришитися при дряпанні вістрям ножа по йоãо поверхні.
Яêщо на мінералі залишається риса з порошêом по êраях,
то він є êрихêим. За êрихêістю мінерали поділяють на 5
ãрóп: 1) дóже êрихêі (пірит, ґіпс), 2) êрихêі (пентландит,
тетраедрит), 3) слабо пластичні (êварц, піротин), 4)
пластичні (маãнетит), 5) дóже пластичні (мідь, ґаленіт).   
КРИЦЯК,  -ó, ч. * р. сидерит, а. siderite, н. Siderit m  — ста-
ра óêр. назва сидеритó.
КРИШТАЛИНА,  -и, ж. * р. êристалл, а. crystal, н. Kristall
m  — стара óêр. назва êристалó.
КРИШТАЛЬ ГІРСЬКИЙ,  -ю, -оãо, ч. * р. хрóсталь ãор-
ный, а. rock crystal, н. Bergkristall m  — водянопрозорий
різновид êварцó. 
КРІО...,  * р. êрио.., а. cryo…, н. Kryo…  — ó сêладних сло-
вах вêазóє на зв’язоê з льодом, низьêими температóрами.
КРІОГАЛІНОВІ ВОДИ,  -их, вод, мн. * р. êриоãалинные
воды, а. cryohaline water; н. Kryohalinwasser n  — êріопеãи,
висоêомінералізовані води, що мають нóльовó або мінóс-
овó т-рó. К.в. бóвають поверхневі (води мор. полярноãо
бас., солоних озер) і підземні. Останні входять в êріоліто-
зонó яê сêладова частина охолоджених ã.п. По відноше-
нню до баãатолітньомерзлих порід К.в. поділяють на над-
мерзлотні, міжмерзлотні, внóтрішньомерзлотні і підмер-
злотні.
КРІОГЕННА ТЕКСТУРА,  -ої, -и, ж. * р. êриоãенная теêс-
тóра, а. cryogenic structure; н. kryogene Struktur f  — теêстó-
ра тонêодисперсних і орãаноãенних баãаторічномерзлих
порід, óтворених сеãреãаційною êриãою. В залежності від
величини та форми льодових вêлючень та їх розташóван-
ня розрізняють К.т.: масивнó, пошаровó, сітчастó, лінзоп-
одібнó та ін.
КРІОГЕННИЙ,  -оãо. * р. êриоãенный, а. cryogenic, н. kryo-
gen, Kryo…  — пов’язаний з низьêими температóрами.
КРІОГІДРАТ,  -ó, ч. * р. êриоãидрат, а. cryohydrate, н.
Kryohydrat m  — евтеêтична сóміш êристалів льодó і êрис-
талів солі (або солей), яêа плавиться з óтворенням розчинó
тоãо самоãо сêладó, що й сóміш; точêа замерзання таêоãо
розчинó - найнижча серед водних розчинів тієї самої солі.
КРІОЛІТ,  -ó, ч. * р. êриолит, а. cryolite; н. Eisstein, Kryolith
m  — мінерал êласó ãалоãенідів, флóоридів. Алюмофторид
натрію острівної бóдови Na3[AIF6]. Теоретично містить
12,8% Аl, 32,9% Na і 54,3% F. Домішêи: Si, Fe, Mg, K, Sr,
Th. Синãонія моноêлінна. Гóстина 2,95-3,01. Тв. 2,5-3,5.
Крихêий. Спайність відсóтня. Колір безбарвний, білий,
сірóватий, жовтóватий, брóдно-бóрий майже до чорноãо,
рідêо рожевóватий або блідо-зеленóватий. Хараêтерна
фото- і рентãенолюмінесценція. Блисê від сêляноãо до
жирноãо. Спостеріãається блаêитна іризація. Риса біла.
Злом нерівний. К. — поширений типовий аêцесорний
мінерал метасоматично змінених лóжних ґранітів і поле-
вошпатових альбітрибеêітових метасоматитів, що
містять рідêіснометальні (тантало-ніобієве, цирêонієве,
рідêіснометальне) орóденіння. Велиêе родов. К. —
Івіãтóт (Ґренландія). В Уêраїні є на Волині. Застосо-
вóється в алюмінієвій, паперовій та ãóмовій промисло-
вості.
КРІОЛІТОГЕНЕЗ,  -ó, ч. * р. êриолитоãенез, а. cryolitho-
genesis; н. Kryolithogenese f, Kryolithogenesis f  — сóêóпність
процесів óтворення баãатолітньомерзлотних льодистих
ã.п. в óмовах êріолітозони. При К. баãаторазово повторю-

вані циêли охолоджóвання-наãрівання і промерзання-ві-
дтанення ведóть до фіз. вивітрювання, подрібнення ã.п. і
мінералів, êоаãóляції êолоїдної і аґреґованої ãлинистої
сêладової дисперсних порід. Резóльтатом цьоãо є формó-
вання пилóватих відêладів. 
КРІОЛІТОЗОНА,  -и, ж. * р. êриолитозона, а. cryolithic
zone,  cryolithozоne; н. Frostboden m  — частина êріосфери,
яêа являє собою верхній шар земної êори, для яêоãо хараê-
терна мінóсова температóра ґрóнтів, ã.п. або можливість
існóвання підземноãо льодó. За тривалістю існóвання вид-
іляють К. баãаторічнó (деê. роêів — тисячі роêів) і сезоннó
(області сезонноãо промерзання порід). Баãаторічна К.
поділяється на сóбаеральнó сóшó, сóбãляціальнó — під
льодовиêами і сóбмариннó — під аêваторією морів і оêе-
анів. С ó б а е р а л ь н а  К. приблизно співпадає за площею
з областю вічної мерзлоти, в яêій розвинені баãатолітнь-
омерзлі породи, що займають 25% сóші. С ó б м а р и н н а
К. приóрочена до тер. Полярноãо бас. Вона вêлючає оêе-
анічнó і шельфовó К. Оêеанічна К. охоплює значнó части-
нó западини Арêтичноãо бас. Вона представлена порода-
ми, насиченими мор. водою з т-рами до  -1,7оС, і має по-
тóжність в деê. десятêів м. С ó б ã л я ц і а л ь н а  К. поши-
рена під холодними льодовиêами, ó яêих т-ра льодó на
підошві нижча за 0°С. Середньорічні т-ри і потóжність
сóбãляціальної К. варіюють ó велиêих межах (сер. т-ра від
0 до -20°С і нижча, потóжність від перших м до 500 м і біл-
ьша). Сезонна К. поділяється на зони систематичноãо
(щорічноãо) і несистематичноãо (нещорічноãо) сезонноãо
промерзання. Найбільша ãлибина сезонномерзлоãо шарó
4-6 м. Для К. хараêтерні êріоãенні процеси і явища — êрі-
оãенне вивітрювання порід і нівація, êріолітоãенез осадів,
морозобійне розтрісêóвання і óтворення вторинножиль-
ноãо льодó, пластичні деформації мерзлих дисперсних
порід і підземноãо льодó, баãаторічне і сезонне здимання,
соліфлюêція і êóрóмоóтворення, термоêарст, термоерозія і
термоабразія, наледеніння та ін. 
КРІОМЕТР,  -а, ч. * р. êриометр, а. cryometer, н. Kryometer
n  — пристрій для вимірювання температóри затвердівання
чистоãо розчинниêа та розчинó досліджóваної речовини. В
іншомó розóмінні — термометр для вимірювання низьêих
температóр.
КРІОПЕГИ,  -ів, мн.  — Див. êріоãалінові води.
КРІОСТАТ,  -а, ч. * р. êриостат, а. cryostat, н. Kryostat m 
— пристрій для підтримання низьêих температóр ó за-
мêненомó середовищі (нижче 120 К) за допомоãою зрідж-
ених ãазів (азотó, водню, ãелію та ін). У К. досліджóють
фізичні властивості матеріалів, вивчають їх стійêість до
низьêих температóр тощо.
КРІОСФЕРА ЗЕМЛІ,  -и, -…, ж. * р. êриосфера Земли, а.
Earth cryosphere; н. Kryosphäre f, Gefriersphäre f der Erde f  —
особлива оболонêа Землі, для яêої хараêтерні мінóсові
т-ри повітря, води і порід, а таêож наявність льодó. К.
вêлючає частинó атмосфери, ãідросфери і літосфери. Тер-
мін “К” і йоãо визначення бóло запропоноване в 1923 р.
польсьêим вченим А.Б.Добровольсьêим, вчення про К.
розвинóте óêраїнсьêим вченим В.І.Вернадсьêим та ін. К.
вêлючає êріолітозонó, льодовиêи, êріоãалінові води.
КРІОТЕХНІКА,  -и, ж. * р. êриотехниêа, а. cryogenic engi-
neering, н. Kryotechnik f  — ãалóзь техніêи, пов’язана зі
створенням і виêористанням низьêих температóр. 
КРІОФІЗИКА,  -и, ж. * р. êриофизиêа, а. cryophysics, н.
Kryophysik f  — фізиêа низьêих температóр  (нижче 120 К),
що їх досяãають при виêористанні сêраплених ãазів. 
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КРІПИЛЬНА РАМА,  -ої, -и, ж. * р. êрепежная рама, а.
support frame, timber frame; н. Ausbaurahmen m  — несóча
êонстрóêція êріплення рамноãо ó виãляді замêненоãо (або
незамêненоãо) êонтóра, що сêладається з оêр. ланоê. К.р.
за формою êонтóра поділяються на прямоêóтні, трапеці-
євидні, поліãональні, стільчасті, арочні, êільцеві і елі-
птичні; за видом êріпильноãо матеріалó — на металеві, за-
лізобетонні, дерев’яні та êомбіновані; за хараêтером ро-
боти під навантаженням — на жорстêі, податливі, шар-
нірні та шарнірно-податливі. В К.р. розрізняють: верхняê,
стояêи, поперечний лежень та вóзли їх поєднання.
КРІПИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ,  -их. -ів, мн. * р. êрепежные
материалы, а. support materials; н. Ausbaumaterialien n pl,
Ausbaustoffe m pl  — матеріали (вироби) для êріплення ãірн-
ичих виробоê. До êріпильних матеріалів належать лісомат-
еріали, сталь і чавóн, в’яжóчі речовини й розчини, бетон і
залізобетон, природні або штóчні êамені, полімерні мате-
ріали (сêлопластиê, пластобетон, синтетичні смоли то-
що).
КРІПЛЕННЯ АҐРЕҐАТНЕ, -…, -оãо, с. * р. êрепь аãреãат-
ная, а. aggregated support, н. Aggregatausbau m  — механізов-
ане пересóвне êріплення очисних виробоê, сеêції яêоãо
êінематично пов’язані між собою по всій довжині очисно-
ãо вибою.
КРІПЛЕННЯ АНКЕРНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь анêерная,
а. аnchorage, roof bolting; н. Ankerausbau m, Gebirgsanker m,
Anker m  — êріплення ãірниче (з 1900 р.), основним елемен-
том яêоãо є металевий, залізобетонний, полімерний чи
дерев’яний стержень (анêер), заêріплений ó шпóрі чи свер-
дловині за допомоãою замêів або сêріплюючих сóмішей.
Сêладовими частинами êріплення є опорні плити, підхв-
ати та міжанêерна оãорожа (зазвичай — сталева дротяна
сітêа). К.а. призначене для зміцнення масивó і підвище-
ння стійêості йоãо оãолень шляхом сêріплення різних за
міцністю породних шарів та для протистояння розтяãóю-
чим зóсиллям в породах сêлепіння природноãо обрóшен-
ня. Несóча спроможність одноãо вêлеюваноãо анêера ста-
новить 150-300 êН. Основні переваãи А.ê. в порівнянні з
арочним êріпленням — механізація підземних робіт та еêо-
номічність. Див. таêож êріплення для лав анêерне. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ АРКОВЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь арочная, а.
arch timbering, arched support, н. Bogenausbau m  — êріпле-
ння рамне, яêе сêладається з оêремих ароê (металевих, за-
лізобетонних, змішаних), що встановлюються перпенди-
êóлярно до поздовжньої осі ãірничої виробêи на відстані
0,3…1,2 м. Кожна арêа сêладається з оêремих ланоê (від
двох до п’яти), яêі поєднóються жорстêими, шарнірними,
або податливими вóзлами. Несóчі елементи сталевоãо по-
датливоãо êріплення виêонóють із взаємозамінних жо-
лобчатих профілів. Їх ваãа в типових êонстрóêціях сêладає
19, 22, 27, або 33 êã/м. Важливими елементами К.а. є
міжрамні оãорожі та стяжêи, яêі забезпечóють об’єднання
рам в просторовó системó та захист від обрóшення порід
між оêремими арêами. Несóча спроможність рами ó по-
датливомó режимі становить 150-200 êН, ó жорстêомó до
300 êН.
К.а. поділяють на податливе та жорстêе. Перше застосовóєть-

ся ó ãірничих виробêах зі значним зміщенням ãірсьêих порід.  Дрóãе
— ó виробêах  з постійним ãірничим тисêом.

 Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ БЕЗСТОЯКОВЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепление
бесстоечное, а. support with no props; н. Ausbau m mit Kappen f
pl ohne Stempel m pl, stempelloser Ausbau m  — тимчасове

або постійне êріплення для підтримêи порід ó поêрівлі ви-
робêи, виêонане ó виãляді дерев’яноãо або металевоãо вер-
хняêа, підвішеноãо за допомоãою металевих стержнів (ан-
êерів), що заêладаються ó свердловини в боêах чи в поêрі-
влю виробêи.
КРІПЛЕННЯ БЕТОНІТОВЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь бето-
нитовая, а. concrete block support, н. Betonitausbau m, Beton-
formsteinausbau m, Betonformsteinmauerung f  — сóцільне
êріплення (êільцеве або арêове), зібране з оêремих бе-
тонітів.
КРІПЛЕННЯ БЕТОННЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь бетонная;
а. concrete support, н. Betonausbau m  — сóцільне êріплення
ãірниче, виêонане з бетонó, яêе зводиться за допомоãою
опалóбêи. Застосовóється для êріплення êапітальних ãори-
зонтальних, похилих та вертиêальних виробоê. Строê
слóжби — 10 р. і більше.
КРІПЛЕННЯ БЛОКОВЕ,  -…, -оãо, с.  — Див. блоêове
êріплення.
КРІПЛЕННЯ ВІНЦЕВЕ,  -…, -оãо, с.  — Див. вінцеве êрі-
плення.
КРІПЛЕННЯ ВСТАНОВЛЮВАЧ,  -…, -а, ч. * р. êрепеóс-
тановщиê, а. lining placer, beam lifter; н. Ausbausetzgerät n,
Ausbauhilfe f  — машина (пристрій) для механізованоãо
підйомó, переміщення і óстановлення оêремих елементів,
а таêож сêладання êріпильних рам ó виробêах. Діє авто-
номно або ó сêладі прохідницьêоãо êомплеêсó. Констрóê-
тивно К. сêладаються з опорної частини і робочоãо орãа-
нó. За типом опорної частини К.в. бóвають самохідними і
несамохідними. К.в. поділяють на êроêóючі, переносні та
êотêові (по монорейці). За принципом дії робочоãо орãа-
нó К.в. êласифіêóють на êанатні, домêратні, важільні,
стрілові і êомбіновані. Яê найбільш перспеêтивний на-
прямоê виêористання К.в. визначилася технолоãія, що
вêлючає попереднє сêладання паêетó êріплення за межами
привибійноãо просторó виробêи, доставêó êріплення в таêо-
мó виãляді до вибою за допомоãою монорейêової óстанов-
êи та монтаж йоãо на місці з допомоãою К.в. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ГІДРОФІКОВАНЕ (КРІПЛЕННЯ ГІДРАВ-
ЛІЧНЕ),  -…, -оãо, с. (-…, -оãо, с.) * р. êрепь ãидрофициро-
ванная (êрепь ãидравличесêая), а. hydraulic powered support,
н. hydraulischer Ausbau m  — вид êріплення ãірничоãо, що
створює опір бічним ã.п. за допомоãою ãідравліч. розп-
ірних елементів. Застосовóється ã.ч. в очисних виробêах.
Виділяють індивідóальні ãідравлічні стояêи та механізов-
ане êріплення. Осн. елемент êонстрóêції К.ã. — ãідроци-
ліндр, що заповнюється робочою рідиною. У процесі ро-
боти К.ã. створюється початêовий розпір, після чоãо під
тисêом бічних порід тисê рідини в порожнині ãідроцилі-
ндра зростає до номінальної величини і підтримóється на
певномó рівні за допомоãою êлапана.
КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧЕ (КРІПЛЕННЯ РУДНИКОВЕ,
КРІПЛЕННЯ ШАХТНЕ),  -…, -оãо, с. (-…, -оãо, с., -…,
-оãо, с.) * р. êрепь ãорная, а. mine support; н. Grubenausbau m 
— ãірничотехнічна спорóда (êонстрóêція), що зводиться в
підземних ãірничих виробêах для забезпечення їх стійêості
та безпеêи, технол. збереження, а таêож óправління ãірн-
ичим тисêом. При цьомó К.ã. виêонóє однó або сóêóпність
фóнêцій: охоронó підземної спорóди від обвалів і вивалів
ã.п.; забезпечення проеêтних розмірів поперечноãо пере-
тинó підземних спорóд на весь термін їх еêсплóатації;
сприйняття зовнішніх і внóтрішніх (зоêрема тисê води в
ãідротехн. тóнелях) навантажень та їх перерозподіл для за-
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лóчення в роботó навêолишньоãо породноãо масивó; за-
побіãання рóйнóванню, розмоêанню породи та ін. впли-
вам повітря і води; зменшення шорстêості поверхні і
внаслідоê цьоãо зниження втрат напорó повітря і води (в
ãідротехнічних тóнелях) на тертя. Сóчасне К.ã. поділяють:
за призначенням і видом виробоê — на êріплення êапітал-
ьних, підãотовчих і очисних виробоê, êріплення ãоризон-
тальних, похилих і вертиêальних виробоê, êріплення спо-
лóчень і перетинів виробоê; за основним  матеріалом, з
яêоãо виãотовлена К.ã., — на металеве, дерев’яне,
êам’яне, залізобетонне, бетонне, полімерне, змішане К.ã.
За робочими хараêтеристиêами розрізняють жорстêе і по-
датливе êріплення; за хараêтером взаємодії з оточóючими
породами — на підтримóюче, підпірне, захисне, ізолююче,
зміцнююче, êомбіноване êріплення. К.ã. êапітальних і пі-
дãотовчих виробоê поділяють: за терміном слóжби — на
тимчасове і постійне; за формою êонтóра — на прямоêóт-
не, трапецієвидне, поліãональне, бочêоподібне,
сêлепінчасте, êрóãове; за мірою переêриття периметра пе-
ретинó виробêи — на замêнене і незамêнене; за êонстрóê-
тивним виêонанням — на сóцільне, рамне і анêерне К.ã.
За способом виãотовлення і спорóдження розрізняють
збірне і монолітне êріплення. К.ã. очисних вибоїв поділ-
яють: за  êонстрóêтивним виêонанням — на індивідóа-
льне, механізоване і щитове; за фóнêцією — на привибі-
йне і посадêове êріплення.
Див. êріплення для

лав, êріплення де-
рев’яне, êріплення за-
бивне, êріплення заліз-
обетонне, êріплення
інвентарне, êріплення
êам’яне, êріплення êап-
італьних ãірничих виро-
боê, êріплення êостро-
ве (êлітьове), êріпле-
ння êомплеêтне, êрі-
плення êільцеве, êріпле-
ння êóщове, êріплення
механізоване, êріпле-
ння металеве, êріпле-
ння металеве індиві-
дóальне, êріплення
опóсêне, êріплення ор-
ãанне, êріплення па-
нельне, êріплення пере-
сóвне, êріплення пі-
двісне, êріплення підпо-
рне, êріплення підтр-
имóюче, êріплення
пневматичне, êріпле-
ння податливе, êріплення поліãональне, êріплення посадêове,
êріплення постійне, êріплення привибійне, êріплення рамне,
êріплення свердловин, êріплення сеêційне, êріплення стале-
вобетонне, êріплення станêове, êріплення стелі, êріплення
сóцільне, êріплення тимчасове, êріплення тюбінãове, êріпле-
ння шарнірне, êріплення щитове, êліть. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК,  -…, с. * р. êрепле-
ние ãорных выработоê, а. supporting of workings н. Ausbau m
von Grubenbauen m pl  — технолоãічна операція зведення ó
підземних ãірничих виробêах спорóд, що запобіãають обва-
люванню та здиманню навêолишніх порід, дають змоãó

сприймати ãірничий тисê і забезпечóють фóнêціонóвання
ãірничих виробоê. 
КРІПЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь деревян-
ная, а. wooden support, н. Holzausbau m  — êріплення ãірниче з
дерев’яних матеріалів. Встановлюється врóчнó. На сóчас-
них шахтах область застосóвання К.д. обмежена підãото-
вчими виробêами, неãлибоêими вертиêальними стволами,
шóрфами, ґезенêами прямоêóтноãо перетинó, очисними ви-
робêами (ó сêладних ãірничо-ãеол. óмовах і на êрóтих
пластах). Дерев’яні рами виêористовóють ó виробêах з не-
велиêим строêом слóжби (яê правило, до 3 роêів) та ста-
лим ãірничим тисêом до 0,1 МПа. Аêтивно заміняється сó-
часними видами êріплення.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ,  -…, с. * р. êрепь для лав, а. long-
wall support, н. Strebausbau m   — ãірничотехнічна êонс-
трóêція, що зводиться в очисних вибоях для забезпечення
їхньої стійêості, технолоãічної цілісності, а таêож протидії
ãірничомó тисêові. В залежності від видó застосовóваноãо
матеріалó розрізняють êріплення дерев’яне, металеве і зм-
ішане. В залежності від допóстимих деформацій розрізн-
яють жорстêе й податливе К.д.л. За виêонóваною фóнê-
цією — спеціальне, підтримóюче (тримальне), захисно
-підтримóюче (захисно-тримальне), оãороджóвальне, пі-
дпірне, ізоляційне, зміцнювальне, êомбіноване, посадêо-
ве, механізоване. В залежності від тривалості виêористан-
ня розрізняють постійне та тимчасове К.д.л. За êонстрóê-
тивними ознаêами розрізняють таêож К.д.л. індивідóа-
льне, механізоване, орãанне, орãаннó стінêó, рамне
(êріпильна рама), штанãове, êостер, пневматичне, стояê
та ін.
Див. êріплення для лав аґреґатне, êріплення для лав ан-

êерне, êріплення для лав жорстêе, êріплення для лав оãород-
жóвальне, êріплення для лав орãанне, êріплення для лав пі-
дтримóюче, êріплення для лав механізоване, êріплення для
лав пневматичне, êріплення для лав зміцнювальне, êріплення
для лав індивідóальне, êріплення для лав ізоляційне, êріплення
для лав податливе, êріплення для лав посадêове, êріплення
для лав спеціальне. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ АҐРЕҐAТНЕ, -…, -оãо, с. * р.
êрепь для лав аãреãатная, а. aggregated support, н.
mechanischer Ausbau m — механізоване êріплення очисних
виробоê, що сêладається із êінематично з`єднаних між со-
бою оêремих елементів (сеêцій). Застосовóється в основ-
номó на вóãільних шахтах. Основні вóзли сеêції К.д.л.а.:
основа, оãорожа, переêриття, стояêи, ãідродомêрат пере-
сóвання. В Уêраїні близьêо 90% очисних вибоїв обладнані
аґреґатними механізованими êріпленнями. Типи аґреґат-
них êріплень: М87, М88, КД80, М103, М130, КМТ та ін.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ АНКЕРНЕ, -…, -оãо, с. * р. êрепь
для лав анêерная, а. roof bolting, н. Ankerstrebausbau m,
Zugangstrebausbau m — êріплення, що являє собою болт, на
одномó êінці яêоãо є êлиновий замоê, а на іншомó —
опорна плита чи ãайêа. Застосовóється яê допоміжне та ó
т. зв. “австралійсьêій лавній технолоãії”.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ЖОРСТКЕ, -…, -оãо, с. * р. êрепь
для лав жестêая, а. unyielding support; rigid support; н. starrer
Strebausbau m — êріплення, деформація яêоãо не виходить
за межі прóжності.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ЗМІЦНЮВАЛЬНЕ, -…, -оãо, с. *
р. êрепь для лав óпрочняющая, а. strengthening support — êрі-
плення, яêе, êрім своãо основноãо призначення, виêонóє
фóнêцію зміцнення ãірсьêих порід.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ІЗОЛЯЦІЙНЕ,  -…, -оãо, с. *

Рис. Схема сеêції аґреґатноãо êріпле-
ння: 1 — основа; 2 — оãорожа; 3 — 
переêриття; 4 — стояêи; 5 — ãідр-
одомêрат пересóвання; 6 — êонвеєр.

Рис. Схеми пересóвання аґреґатноãо 
êріплення: 1,2 — сеêції; 3 — площина 
вибою; а,б,в — схеми пересóвання êрі-

плення.
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р. êрепь для лав изоляционная, а. insulating support, н.
Isolationsstrebausbau m — êріплення, призначене для із-
олювання відпрацьованих та пожежонебезпечних діл-
яноê від прилеãлих до них ãірничих виробоê.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ
ЛАВ ІНДИВІДУА-
ЛЬНЕ, -…, -оãо, с. * р.
êрепь для лав индивидó-
альная, а. movable
support; powered support
of frame type, unitary steel
strut; н. mechanischer
Rahmenstrebausbau m —
êонстрóêтивний різн-
овид êріплення очис-
них виробоê, яêий
сêладається з оêремих
рам чи стояêів, що пе-
реміщóються ó вибої за
йоãо посóванням без
застосóвання засобів
механізації. 
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ
ЛАВ МЕХАНІЗОВ-
АНЕ, -…, -оãо, с. * р.
êрепь для лав механизи-
рованная, а. powered
support, н. mechanischer
Strebausbau m — пере-
сóвне êріплення, при-
значене для підтрим-
óвання боêових порід,
êерóвання поêрівлею і
пересóвання вибійн-
оãо êонвеєра. Є êомп-
леêтне, аґреґатне,
стрóãове, щитове
К.д.л.м., а таêож
К.д.л.м. з дистанці-
йно-автоматичним êе-
рóванням. Див. êріпле-
ння механізоване. 
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ
ЛАВ ОГОРОДЖУ-
ВАЛЬНЕ, -…, -оãо, с. * р. êрепь для лав оãрадительная, а.
face support, н. Ausbau m for Ort n — êріплення, фóнêцією
яêоãо є оãородження привибійноãо просторó.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ОРГАННЕ, -…, -оãо, с. * р. êрепь
для лав орãанная, а. breaker props, н. Orgelstrebausbau m —
переносне êріплення з одноãо чи деêільêох прямолінійних
рядів  стояêів, поставлених один біля одноãо на відстані,
що не перевищóє діаметра стояêа, паралельно вибою на
межі обвалення поêрівлі. Застосовóється таêож яê засіб
охорони виїмêових підãотовчих виробоê, êріплення берми і
т. ін. При цьомó стояêи встановлюються  вздовж берми
штреêó. Див. таêож орãанна стінêа, êріплення орãанне.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПІДТРИМУЮЧЕ, -…, -оãо, с.  *
р. êрепь для лав поддерживающая, а. standing support; н.
Unterstьtzungstrebausbau m — êріплення, основною фóнê-
цією яêоãо є підтримóвання поêрівлі та боêових порід ó при-
вибійномó просторі.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПНЕВМАТИЧНЕ, -…, -оãо, с. *
р. êрепь для лав пневматичесêая, а. pneumatic support, н.

pneumatisch Strebausbau m, Druckluftausbau m — êріплення,
силові елементи яêоãо виêонано з м’яêих, наповнених
стисненим повітрям оболоноê. Розрізняють механізоване
К.д.л.п., пневмоêостри: набірний, баãатопорожнинний,
êомбінований.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПОДАТЛИВЕ, -…, -оãо, с. * р.
êрепь для лав податливая, а. yielding support, н. nдchgiebiger
Strebausbau m — êріплення, що допóсêає зміщення і дефор-
мації за межами прóжності за óмови збереження своєї три-
мальної здатності.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПОСАДКОВЕ, -…, -оãо, с. * р.
êрепь для лав посадочная, а. goalposts; н.
Bruchkantenstrebausbau m — êріплення, призначене для
плавноãо опóсêання поêрівлі та êерóвання її обваленням.
Поширене ãідравлічне К.д.л.п.
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ СПЕЦІАЛЬНЕ, -…, -оãо, с. * р.
êрепь для лав специальная, а. waste-edge chock; special
support; н. Sonderstrebausbau m — êріплення, яêе, êрім своãо
основноãо призначення, виêонóє спеціальні фóнêції, на-
пр., забезпечення обвалення поêрівлі за наміченим напря-
мом. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ЗАБИВНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепление забив-
ное, а. spilling, spills, н. Getriebezimmerung f, Triebbau m  —
шпóнтова заãорожа з встановлених впритóл один до одно-
ãо прямолінійних елементів (шпóнтин), під захистом яêих
проводять виймання породи. Випереджає вибій при прове-
денні ãоризонтальних і вертиêальних виробоê по сипóчих і
пливóнних породах (пісоê, пливóн). К.з. — один з ранніх
різновидів ãірн. êріплення, що застосовóється при прове-
денні виробоê ó сêладних ãірничо-ãеол. óмовах, êоли
вміcні породи настільêи нестійêі, що не допóсêають оãо-
лення навіть для óстановлення однієї рами. Найчастіше
виêористовóють при проведенні ãірн.-розвідóвальних ви-
робоê, при незнач. потóжності нестійêих вмісних порід.
Розрізняють К.з. дерев’яне і металеве. У зв’язêó з виêо-
ристанням щитовоãо êріплення, êріплення “стіна в ґрóнті”,
опóсêноãо êріплення в тиêсотропній сорочці, а таêож по-
передньоãо заморожóвання пливóнів та хім. зміцнення
сипêих порід застосóвання К.з. сêорочóються. Г.І.Гайêо,
В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепле-
ние железобетонное, а. reinforced concrete support, н. Stahlbe-
tonausbau m, Ausbau m im Stahlbeton m  — êріплення ãірниче з
бетонó, зі сталевою арматóрою (в оêремих випадêах бето-
ном замонолічóють сталеві рами). Застосовóють К.з. в
êапітальних підземних виробêах зі значним, нерівном-
ірним тисêом ã.п. ó сêладних ãірн.-ãеол. óмовах, на сполó-
ченнях і перетинах відповідальних êапітальних виробоê і
т.п. За способом виãотовлення К.з. поділяють на монолі-
тне і збірне. 
КРІПЛЕННЯ ІНВЕНТАРНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь инвен-
тарная, а. unitary support, н. Inventarausbau m, Bestandsaus-
bau m  — баãаторазове, швидêорозбірне, переносне, мета-
леве рамне êріплення для підãотовчих виробоê з невелиêим
терміном слóжби. Модифіêації К.і. — неповні і повні ра-
ми з прямими і êриволінійними розсóвними стояêами і
êлиновими або êóлачêовими вóзлами податливості. Верх-
няêи рам ã.ч. прямолінійні. Сêладові ланêи рам виãотов-
ляють зі спецпрофілю або з металевих трóб. 
КРІПЛЕННЯ КАМ’ЯНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь êаменная,
а. stone support, н.  Steinausbau m  — êріплення ãірниче, виêо-
нане з ãірсьêих порід або штóчних матеріалів (цеãла, бе-
тонні або шлаêові êамені). Застосовóють ó ãірничих вироб-

Рис. Застосóвання анêерноãо êрі-
плення в лавах за “австралійсьêою 
лавовою технолоãією”: а — шнеêо-
вий êомбайн; b — сêребêовий êон-
веєр; c — сеêція механізованоãо êрі-
плення  êóщовоãо типó; d — машина 
для óстановêи анêерів; e — анêер; f 
— êовзна опалóбêа; g — стрічêовий 
êонвеєр; 1 — штреêова смóãа; 2 — 
свіжий повітряний стрóмінь; 3 — 
відпрацьований повітряний 

стрóмінь.
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êах із велиêим строêом слóжби, при значномó ãірничомó
тисêó. К.ê. поділяють: за хараêтером роботи — на жорс-
тêе і податливе, за видами êонстрóêції — на сóцільне і
арочне (êільцеве). У ãоризонтальних виробêах найчастіше
застосовóють К.ê. з бетонноãо êаменю зі сêлепінчастим
переêриттям і прямими стінами (êріплення бетонне). Тов-
щина К.ê. 30-50 см, підмóрівêи заãлиблюють ó ґрóнт ви-
робêи на 70-30 см. Для êладêи прямих стін застосовóють
прямоêóтні бетоніти ваãою 20-45 êã, для спорóдження
êріплення êриволінійної форми — êлиновидні. Несóча
здатність сóцільноãо циліндричноãо бетонітовоãо К.ê. до
17,5 МПа. Переваãи К.ê. — здатність сприймати тисê
відразó після зведення, однаê наявність велиêоãо числа
швів знижóє міцність і монолітність К.ê.
КРІПЛЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ГІ-
РНИЧИХ ВИРОБОК,  -…, с. * р.
êрепь êапитальных ãорных вырабо-
тоê, а. support  of permanent workings,
н. Ausbau m der Ausrichtungsbaue m
pl  — êріплення êвершлаґів, што-
лень і стовбóрів. Розрізняють
К.ê.ã.в. рамне, сóцільне і анêерне.
Р а м н е  та с ó ц і л ь н е  поділяють
на êріплення з замêненим і неза-
мêненим êонтóром, а н ê е р н е  —
на êріплення з лоêальним заêріпле-
нням анêерів і по всій довжині
свердловини. В залежності від мате-
ріалó К.ê.ã.в. вирізняють металеве,
дерев’яне, полімерне, бетонне, за-
лізобетонне, змішане êріплення. За
êонстрóêтивними ознаêами розрі-
зняють монолітне та збірне К.ê.ã.в.
За хараêтером поведінêи в робочо-
мó режимі — на податливе і жорс-
тêе. 
Для êріплення ãоризонтальних і

похилих êапітальних виробоê за-
стосовóють рамне êріплення (ме-
талеве, збірне, залізобетонне, зм-
ішане), сóцільне, монолітне і
збірне бетонне і залізобетонне êрі-
плення, в т.ч. набризê-бетонне
êріплення. 
Для êріплення стовбóрів з неве-

лиêим строêом слóжби (10-15
роêів) застосовóють дерев’яне êріплення. Найбільш роз-
повсюдженим видом êріплення стовбóрів є монолітне êрі-
плення бетонне  (91-95% стовбóрів шахт). Залізобетонне
êріплення вертиêальних виробоê ó виãляді залізобетонних
тюбінãів застосовóють на слабêих, нестійêих породах, а та-
êож на ділянêах водоносних ãоризонтів. Залізобетонні
збірні êонстрóêції застосовóють при бóдівництві стовбóрів
ó особливо важêих óмовах. Змішане êріплення застосо-
вóється при бóдівництві ãлибоêих стовбóрів ó сêладних і
особливо-сêладних ãірничо-ãеолоãічних óмовах. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ  КІЛЬЦЕВЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь êольце-
вая, а. ring support, circular support; н. ringförmiger Ausbau m,
Ringausbau m  — різновид рамноãо êріплення із замêненим
êонтóром, що сêладається з оêремих êілець, встановлених
вздовж виробêи врозêидêó і пов’язаних між собою стяжêа-
ми або розпірêами. Кожне êільце сêладається з деê. одно-

типних сеãментів. Застосовóють ó ãоризонтальних і похи-
лих виробêах при наявності баãатовеêторноãо зміщення
ã.п., а таêож при здиманні порід ґрóнтó, ó вертиêальних
виробêах (стовбóрах) — яê тимчасове êріплення при про-
ходці. Виãотовляють К.ê. в осн. з металó, іноді із збірноãо
залізобетонó і дерева. За êонстрóêтивним виêонанням
розрізняють жорстêі, шарнірні і податливі К.ê.  На вóãіл-
ьних шахтах Уêраїни найбільш поширене металеве по-
датливе К.ê. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ КОМПЛЕКС,  -…, -ó, ч. * р. êрепи êомплеêс,
а. set of support units, н. Ausbaukomplex m  — сóêóпність двох
або більше сеêцій однаêової або різної êонстрóêції, з’єд-
наних між собою êінематичними зв’язêами і засобами для
їхньоãо пересóвання.
КРІПЛЕННЯ КОМПЛЕКТНЕ,
-…, -оãо, с. * р. êрепь êомплеêт-
ная, а. frame support, н. Ausbaugar-
nitur f  — êріплення механізоване
очисних ãірничих виробоê, що
сêладається з оêремих êінемати-
чно не зв’язаних ãрóп двох-трьох
сеêцій (êомплеêтів), що пересó-
ваються незалежно. На шахтах
Донбасó К.ê. обладнано понад
20% діючих очисних êомплеêс-
но-механізов. вибоїв на пластах  з
êóтом падіння до 35°. Кожна сеê-
ція êріплення має основó, ãідрост-
ояêи, переêриття, оãорожó і ãідр-
ообладнання. У êомплеêті сеêції
пов’язані між собою ãідродомêр-
атами пересóвання, що розташо-
вóються між переêриттями або
основами êріплення. Сеêції (і
відповідно êомплеêти) переміщ-
óють до ãрóдей вибою і розпира-
ють між ґрóнтом і поêрівлею по
мірі пересóвання очисноãо êом-
байна і вибійноãо êонвеєра. У
порівнянні з виїмêою вóãілля з
індивідóальним êріпленням виêо-
ристання К.ê. забезпечóє збіл-
ьшення навантаження на вибій і
продóêтивність праці в 1,5-1,8
рази. 
КРІПЛЕННЯ КОСТРОВЕ (КЛІТЬОВЕ),  -…, -оãо (-оãо),
с. * р. êрепь êостровая, а. chock, chock support; н. Pfeileraus-
bau m, Kasten m  — розташовані на певній відстані одні від
одноãо êріпильні êонстрóêції стовпчатої форми, з оêр. де-
рев’яних, металевих або пневмобалонних елементів, що
óêладаються один на одноãо в певномó порядêó. К.ê. за-
стосовóється в очисних виробêах яê посадêове êріплення
при óправлінні ãірничим тисêом способами обвалення і
плавноãо опóсêання поêрівлі, а в підãот. виробêах — для
êріплення берм (охорони виробоê), а таêож для заêладêи
порожнин над êріпленням при значних вивалах породи з
поêрівлі виробêи. Розрізняють переносне (розбірне) і не-
розбірне пересóвне К.ê. Костри (êліті) сêладають з де-
рев’яних або металевих балоê довж. 0,7-1,2 м. Яê де-
рев’яні елементи виêористовóють рóдниêові стояêи і брó-
си, балêи для металевих êострів — відрізêи старих рóдни-
êових рейоê, двотаврів або спеціальноãо взаємозамінноãо
профілю (СВП). За êордоном (напр., ó ФРН) на оêр. шах-

Рис. Кріплення êап-
італьних виробоê: а — 
металеве; б — анêер-
не; в — цеãляне; ã — 

дерев’яне.

Кострове êріплення, со-
ляна шахта “Велічêа”, 

Польща.

Рис. Кострове êріпле-
ння (êостри, êліті): а — 
дерев’яне; б — з рейоê.
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тах застосовóють К.ê. з нерозбірних пересóвних êострів
на санчатах, забезпечених розвантажóвальними пристро-
ями, а таêож саморóхомих ãідрофіêованих êострів, що
сêладаються з двох ãідравліч. стояêів постійноãо опорó,
встановлених на одній основі. К.ê. яê засіб охорони виро-
боê застосовóють при безцілиêовомó відпрацюванні
пластів. За êордоном К.ê. витісняється більш досêоналим
засобом охорони ãірничих виробоê — литими смóãами з
швидêотверднóчих матеріалів. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ КУЩОВЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь êóстовая,
а. row of props; clustered breaker props; н. Ausbauverband m  —
різновид посадêовоãо êріплення очисних виробоê, що
сêладається з оêр. ãрóп стояêів (êóщів) і призначене для
óправління ãірничим тисêом способом повноãо обвалення

поêрівлі. К.ê. застосовóють в óмовах, êоли міцність êріпле-
ння орãанноãо виявляється недостатньою. Розміщóють
êóщі в одних рядах зі стояêами привибійноãо êріплення.
Кóщ вêлючає звичайно 4-9 і більше дерев’яних або мета-
левих привибійних стояêів, яêі встановлюються один біля
одноãо на відстані 100-200 мм. Відстань між оêр. êóщами
за падінням 2-4 м і більше. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ МЕТАЛЕВЕ (СТАЛЕВЕ),  -…, -оãо (-оãо),
с. * р. êрепь металличесêая, а. steel support; н. Metallausbau
m, Stahlausbau m  — êріплення ãірниче з металевих сêладо-
вих елементів і вóзлів. Застосовóється в осн. на вóãільних і
сланцевих шахтах. Поділяється на êріплення вертиêаль-
них, ãоризонтальних і похилих виробоê, їх сполóчень і
очисних виробоê. К.м. вертиêальних виробоê виãотовляють
з чавóнних або сталевих тюбінãів. Найбільш поширений
вид êріплення шахтних ãоризонтальних і похилих виробоê
— сталеве êріплення рамне, елементи яêоãо виãотовляють з
проêатних профілів сталі. На вітчизн. вóãільних шахтах
сталеве арочне êріплення займає бл. 90%, êільцеве, трапе-
цієподібне та ін. — бл. 5% êріплення. В очисних виробêах
застосовóють êріплення металеве індивідóальне, а таêож
êріплення механізоване. Сталь застосовóють таêож ó êрі-
пленні анêерномó. Переваãи К.м.: висоêа несóча здатність,
міцність, довãовічність, можливість повторноãо виêо-
ристання, воãнестійêість. Осн. недоліêи: висоêа вартість,
схильність до êорозії. У звичайних óмовах реêомендóється
для виробоê з терміном слóжби до 20-25 роêів. Г.І.Гайêо,
В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ МЕТАЛЕВЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ,  -…, -оãо,
с. * р. êрепь металличесêая индивидóальная, а. unitary steel
strut,  unitary metal support; н. metallener Einzelstempel   m  —
êонстрóêтивний різновид металевоãо êріплення очисних
виробоê, що сêладається з оêремих, не пов’язаних між со-
бою êонстрóêтивно рам чи стояêів, яêі переставляються
слідом за посóванням вибою без застосóвання засобів ме-
ханізації. П р и в и б і й н е  К.м.і. призначене для підтри-
мêи поêрівлі в робочомó просторі очисної виробêи. Сêла-
дається зі стояêів і верхняêів. Це êріплення встановлюють в
однó лінію вздовж очисноãо вибою перпендиêóлярно ґрóн-
тó пласта, прибираючи (по мірі посóвання вибою) з боêó
виробленоãо просторó. Металеві стояêи для очисних вибоїв
за хараêтером взаємодії з поêрівлею і ґрóнтом та запобіãа-
ння перевантаженню поділяють на жорстêі і податливі. П

о с а д о ч н е  К.м.і. виêористовóють для óправління обва-
ленням поêрівлі. Сêладається воно зі стояêів із збільшеним
робочим опором, яêі встановлюють в ряд або в шаховомó
порядêó по лінії обвалення поêрівлі паралельно лінії вибою
на межі з виробленим простором, що поãашається; пересó-
вають (переносять) послідовно (êожен посадêовий стояê)
на êроê, пов’язаний з êроêом посóвання вибою. Г.І.Гайêо,
В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ МЕХАНІЗОВАНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь
механизированная, а. powered support; н. mechanisierter Aus-
bau m,  Schreitausbau m  — êріплення металеве самопере-
сóвне ãідрофіêоване очисноãо вибою для підтримання порід
поêрівлі, збереження очисної виробêи в робочомó і безпеч-

номó стані; забезпечення механізації процесів êріплення та
óправління породами поêрівлі, пересóвання й óтримання
постава вибійноãо êонвеєра, базової балêи з виймальною
машиною. К.м. очисноãо вибою (лавоêомплеêт) сêладаєть-
ся з системи однотипних або різнотипних сеêцій, роз-
ставлених з певним êроêом за довжиною очисноãо вибою,
що пересóваються в напрямêó йоãо посóвання. Довжина
лавоêомплеêтó 80-200 м. Сеêція К.м. — самост. стрóê-
тóрна одиниця, здатна на обмеженій довжині очисноãо ви-

бою, яêа дорівнює ширині сеêції, підтримóвати привибі-
йний простір очисноãо вибою в робочомó і безпечномó
стані. Сêладається сеêція з основи, що спирається на по-
роди ґрóнтó; верхньоãо переêриття, що підтримóє породи
поêрівлі; оãороджóючої частини, що перешêоджає про-
ниêненню в робочий простір порід поêрівлі, яêі обрóши-
лися; ãідравліч. стояêів (від одноãо до шести в сеêції);
домêрата (одноãо або двох в сеêції), що здійснює пересó-
вання яê сеêції, таê і постава вибійноãо êонвеєра. До
сêладó сеêції можóть додатêово входити пристрої: силово-
ãо зв’язêó основи з верх. переêриттям, забезпечення на-
правленоãо пересóвання сеêції, óтримання площини виб-
ою від висипання, а вибійноãо êонвеєра від сповзання; аê-
тивноãо підпорó верх. переêриття в процесі пересóвання
сеêції; для боротьби з пилом і ін. Яê привод застосовóється
система об’ємноãо ãідропривода типó насос — ãрóпа ãідр-
оциліндрів, з виêористанням яê робочої рідини водо-мас-
ляної емóльсії (робочий тисê в системі ãідропривода 20-32
МПа з тенденцією переходó на 45 МПа). Насосна станція

Рис. Схема êóщовоãо êріплення. Рис. Схема механізованоãо êріплення: 1 — привибійна êонсоль; 2 
— ãідропатрон êонсолі; 3, 4 — середня і задня частини пере-

êриття; 5 — стояêи; 6 — ãідродомêрат; 7 — жорстêа балêа 
для з’єднання з êонвеєром.

Рис. Схема пересóвноãо механізованоãо êріплення: зліва — пі-
дтримóючоãо типó; праворóч — оãороджóючоãо типó; 1 — 
опорні елементи (стояêи); 2 — переêриття; 3 — основа; 4 — 

захисне оãородження; 5 — оãороджóюче переêриття.
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ãідропривода являє собою самост. аґреґат з резервóаром
для робочої рідини, насосами, апаратóрою óправління,
êонтролю і очищення робочої рідини; розташовóється по-
за очисним вибоєм, в прилеãлій виробці. У залежності від
хараêтерó взаємодії з породами поêрівлі К.м. можóть бóти
підтримóючоãо, підтримóючо-захисноãо і захисноãо
типів. Основні типи вітчизняних êомплеêсів: КМ-87М,
КМ-98, КМ-103, КД-80, КДМ-90. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ НАБРИЗК-БЕТОННЕ,  -…, -…-оãо, с. * р.
êрепь набрызã-бетонная, а. shotcrete, н. Spritzbetonausbau m 
— поширений при бóдóванні тóнелів  та в ãірничорóдній
промисловості тип êріплення бетонноãо, яêе створюють
без виêористання опалóбêи, шляхом  сóхоãо або моêроãо
набризêó цементної сóміші під дією стисненоãо повітря.
Сóміш вêлючає цемент, пісоê, ãравій (щебінь) та присêо-
рювачі тóжавлення. Товщина К. н-б. від 5 до 20 см. Пере-
ваãи К. н-б.: повна механізація процесів êріплення, висо-
êий стóпінь водо- та ãазонепрониêності, ефеêтивна êомб-
інація з іншими типами êріплення. Недоліêи спорóджен-
ня: висоêа запиленість виробêи, значні втрати матеріалó
за рахóноê “відсêоêó” (до 30%). Див. таêож набризê-бе-
тон. Г.І.Гайêо.
КРІПЛЕННЯ ОПУСКНЕ (ЗАГЛИБНЕ),  -…, -оãо (-оãо),
с. * р. êрепь опóсêная (поãрóжная), а. submersible support, н.
Senkzimmerung f, Senkausbau m  — êріплення ó формі цилін-
дра з цеãляної êладêи, армованої сталевими тяãами або ча-
вóнними тюбінãами. В нижній частині К.о. має ріжóчий
опирач. Застосовóється при проходженні вертиêальних
стволів шахт по водоносних пісêах і пливóнах потóжністю
до 10 м, що заляãають на ãлибині 20-25 м. Опóсêається під
впливом власної маси, а інêоли і тисêó ãідравлічних домê-
ратів. К.о. занóрюється в породний масив, випереджаючи
вибій ствола, і завдяêи цьомó захищає йоãо від проривів
пливóна або винесення обводненоãо пісêó. К.о. опóсêаєть-
ся по мірі виймання породи до заãлиблення в стійêі породи.
КРІПЛЕННЯ ОРГАННЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь орãанная,
а. breaker prop,  cutting-off support; н. Reihenstempelausbau m,
Reihenausbau m, Orgelausbau m, Orgelzimmerung f, Schutz-
stempel m  — переносні привибійні стояêи, встановлені
впритóл в один або деêільêа рядів. Застосовóється яê в
очисних, таê і підãотовчих ãірн. виробêах. К.о. очисних ви-
робоê — різновид êріплення посадêовоãо; призначене для
óправління ãірн. тисêом способом повноãо обвалення поê-
рівлі. У підãотовчих ãірн. виробêах К.о. застосовóють при
безцілиêовій відробці пластів для підтримêи штреêів на
з’єднанні з виробленим простором. Умови виêористання:
потóжність пласта не більше 2,5 м, міцність поêрівлі і
ґрóнтó не менше 10 МПа, поêрівля очисноãо вибою леãêоãо
та середньоãо обвалення. Число стояêів на 1 м. протяж-
ності виробêи визначають, виходячи з розрахóнêовоãо на-
вантаження на К.о., яêе приймається в залежності від по-
тóжності пласта і типó поêрівлі за обваленням ó межах
0,9-2,2 МН/м, а таêож несóчої здатності одноãо стояêа.
Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ПАНЕЛЬНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепление па-
нельное, а. panel support; н. Paneelausbau m  — різновид сóц-
ільноãо збірноãо êріплення залізобетонноãо ãоризонталь-
них і похилих ãірн. виробоê, що сêладається з однотипних,
велиêорозмірних, прямолінійних в поздовжньомó на-
прямі елементів (панелей), що виêонóють одночасно не-
сóчі і захищаючі фóнêції. Призначена для êапітальних ви-
робоê, що проводяться в породах середньої міцності і мі-

цних при відсóтності впливó очисних робіт. За формою по-
перечноãо перетинó розрізнюють êонстрóêції панелей:
ãладеньêі (плитні), ребристі (таврові, êоритні і т.п.), хви-
лясті, сêлепінчасті і т. д.; за типом êонстрóêтивноãо ріше-
ння: залізобетонні із звичайним армóванням зварним
êарêасом, заздалеãідь напрóжені і армоцементні. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ПАРАМЕТРИ,  -…, -ів, мн. * р. êрепи пара-
метры, а. parameters of a support, support parameters, н. Aus-
baudaten pl  — технічні поêазниêи, що хараêтеризóють
формó, розміри, несóчó спроможність, величинó податли-
вості, опір êріплення.
КРІПЛЕННЯ ПЕРЕСУВНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь пере-
движная, а. self-advancing support; н. Schreitausbau m, rückba-
rer Ausbau m, schreitender Ausbau m  — нерозбірне êріпле-
ння ãірниче, що пересóвається слідом за очисним або про-
хідницьêим вибоєм. За способом пересóвання розрізн-
юють механізовані К.п., що пересóваються за допомоãою
вбóдованих в êріплення ãідравліч. або пневматич. домê-
ратів, а таêож автономних пересóвачів, і немеханізовані,
яêі пересóвають врóчнó або під дією власної маси, або ма-
си обрóшених порід. На шахтах механізоване К.п. засто-
совóються: в очисних вибоях в êомплеêсі очисних аґреґатів,
а таêож посадочноãо êріплення êомплеêтноãо, на сполó-
ченнях лави зі штреêами — яê êріплення сполóчення, в
прохідницьêих вибоях — яê прохідницьêе êріплення для
тимчасової підтримêи поêрівлі ó привибійномó просторі.
Немеханізоване К.п. виêористовóється: в очисних вибоях
êрóтих пластів яê êріплення щитове; ó прохідницьêих виб-
оях вертиêальних стовбóрів ó виãляді опóсêноãо êріплення
(див. опóсêні спорóди), а таêож ó вибоях ãоризонтальних і
похилих виробоê яê запобіжне êріплення тимчасове.

 Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ПІДВІСНЕ,  -…,
-оãо, с. * р. êрепление подвесное;
а. suspended support; н. Unterhän-
gezimmerung f, schwebender Aus-
bau m  — êріплення ãірниче, фор-
мóвання або фіêсація яêоãо ó
виробці здійснюється за допо-
моãою підвісних елементів.
К.п. ãоризонтальних і похилих
очисних і підãотовчих виробоê
сêладається з верхняêів (пі-
дхватів), приêріплених до поê-
рівлі, яêі з’єднóються з міжра-
мною оãорожею. К.п. верти-
êальних виробоê — різновид дерев’яноãо êріплення вінцев-
оãо на стояêах. К.п. застосовóється при боêових породах,
яêі допóсêають оãолення на 1,2-1,5 м. Сêладається з ві-
нців, сполóчених між собою за допомоãою стержневих пі-
двісів. Боêи виробêи заêріплюють затяжêою з дощоê. Вінці
підвішóють зверхó вниз, починаючи в êожній ланці від
опорних балоê, êінці яêих (0,5-0,8 м) розміщені в опор-
них врóбах ó породі. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК,  -…, с. * р.
êрепление подãотовительных выработоê, а. development
headings support; н. Vorrichtungsausbau m  — êріплення виро-
боê, яêі проходять для підãотовêи шахтноãо поля до вий-
мання ê.ê. (штреêи, похили, бремсберґи, дільничні êверш-
лаґи).  Різновиди К.п.в. аналоãічні êріпленню êапітальних
ãірничих виробоê. К.п.в. — найбільш поширені на шахтах,
таê яê протяжність підãотовчих виробоê досяãає 80% всіх

Рис. Підвісне êріплення: 
1 — підхват; 2 — анêери; 

3 — затяжêа.
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виробоê шахти.  На вітчизняних вóãільних шахтах підã-
отовчі виробêи êріплять ã.ч. рамним êріпленням (де-
рев’яним, металевим, залізобетонним), а таêож êріпле-
нням анêерним (самостійним і ó поєднанні з êріпленням
рамним). Найбільше розповсюджене на вóãільних шахтах
êріплення  металеве (понад 60% заãальної протяжності пі-
дãотовчих виробоê), а таêож дерев’яне (бл. 16%) та збірне
залізобетонне (бл.10%). На ãірничорóдних шахтах частêа
виробоê з дерев’яним êріпленням вища. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ПІДПОРНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь подпор-
ная, а. intensive support, reinforced support; н. Abstützausbau m
— êріплення ãірн. виробоê, що працює в режимі спільноãо
деформóвання з масивом (в режимі взаємовпливаючих де-
формацій). Цей режим забезпечóється застосóванням êрі-
плення податливоãо і спец. технолоãією йоãо встановлен-
ня, що передбачає щільнó забóтовêó заêріпноãо просторó
і попередній розпір êріплення.
КРІПЛЕННЯ ПІДТРИМ-
УЮЧЕ,  -…, -оãо, с. * р.
êрепление поддерживаю-
щее, а. standing support; н.
Abstützausbau m, Unterstüt-
zungsausbau m  — 1) Крі-
плення ãірниче ãоризон-
тальних і похилих виро-
боê, розраховане на робо-
тó в режимі “заданоãо на-
вантаження", зóмовлено-
ãо тисêом маси відшаров-
аних порід. Прийнято вва-
жати, що таêий режим
роботи виниêає, яêщо
êріплення, напр., встановлене з велиêим незабóтованим
зазором між ним і породним êонтóром виробêи. 2) Різн-
овид êріплення механізованоãо очисних êомплеêсів і
аґреґатів, яêе чинить опір поêрівлі, що опóсêається;  збер-
іãає можливó цілісність поêрівлі над робочим простором
очисноãо вибою. У деяêих  êонстрóêціях К.п. виêонóє фóн-
êцію óправління обваленням поêрівлі. У К.п. ãоловнó роль

відіãрають підтримóючі елементи. Захисні елементи в К.п.
часто відсóтні, а яêщо вони є, то виêонóють допоміжнó
фóнêцію, не сприймаючи вертиêальних навантажень від
обваленої ã.п. поêрівлі, перешêоджають прониêненню цих
порід ó робочий простір очисноãо вибою. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.

КРІПЛЕННЯ ПНЕВМАТИЧНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь
пневматичесêая, а. pneumatic support; н. Druckluftausbau m,
aufblasbarer Ausbau m  — пневмобалонне êріплення ãірниче,
силові елементи яêоãо виêонані з м’яêих, наповнених
стисненим повітрям (від шахтної мережі) оболоноê з ґó-
моêордó або рóêавних êапронових тêанин. Сóчасні різн-
овиди К.п. — пневмоêліті.  Довжина пневмоêліті
1300-1400 мм, шир. 700 -740 мм, вис. 200-400 мм, маса
59-90 êã; при тисêó повітря 0,5 МПа К.п. забезпечóює по-
чатêовий розпір 120-275 КН. Пневмоêліті (пневмоêост-
ри) сприяють більш рівномірномó навантаженню привиб-
ійноãо і спеціальноãо  êріплення, а в резóльтаті — змен-
шенню зміщень порід ó робочомó просторі очисних вибоїв.
Застосóвання К.п. приводить до збільшення видобóтêó
вóãілля в середньомó на 7-10%, темпів посóвання очисноãо
вибою на 10-12%, зниження дільничної собівартості 1 т
вóãілля на 11-12% і зменшення витрат лісоматеріалів на
9-11 %. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ПОДАТ-
ЛИВЕ,  -…, -оãо, с. * р.
êрепь податливая; а. yield-
ing support; н. nachgiebiger
Ausbau m  — êріплення ãі-
рниче, що має êонстрóê-
тивні елементи (вóзли)
податливості, яêі дозво-
ляють зберіãати несóчó
здатність êріплення при
знач. змінах її розмірів
внаслідоê зміщення порід
на êонтóрі виробêи. К.п.
застосовóють ó виробêах
середньої стійêості і нестійêих. Осн. технол. параметри

К.п. — ãранична податливість, або ãранична просадêа (для
найбільш поширених êонстрóêцій 300-400 мм), і опір по-
датливості (150-200 êН). Перший параметр рівнозначний
податливості, перевищення яêої може призвести до рóй-
нóвання êріплення з втратою несóчої здатності або до не-
допóстимоãо зменшення площі перетинó виробêи; дрóãий
— до реаêції опорó зміщенню порід всерединó виробêи.
Відповідно з цим параметром розрізняють êріплення на-
ростаючоãо і постійноãо опорó. Важливою óмовою ефеê-
тивної роботи К.п. є співпадання напрямêів маêсималь-
них зміщень порід та податливості рами. 

Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ ПОДАТЛИВІСТЬ,  -…, -ості, ж. * р. êрепи
податливость, а. support yieding; н. Nachgiebigkeit f des Aus-
baus m  — спроможність êріплення під дією тисêó ãірсьêих
порід зменшóвати свої основні розміри (висота стояêа,
êостра, довжина верхняêа, висота та ширина арêи тощо)
при збереженні несóчої спроможності та працездатності.
Величина цьоãо зменшення в період податливості нази-
вається величиною податливості êріплення. К.п. дося-

Рис. Схема оãороджóвально  -пі-
дтримóвальноãо êріплення: 1 — 
основа; 2 — ãідродомêрат пере-
сóвання; 3, 4  — траверси; 5 — 
переêриття; 6 — ãідростояê; 7 

— êозироê.

Рис. Схема підтримóвально-оãороджóвальноãо êріплення: 1 — 
переêриття; 2 — êозироê; 3 — щитоê; 4, 6, 7 — ãідродомêрати; 

5, 8 — ãідростояêи; 9 — тяãа; 10 — оãороджóвальний щит.

Рис. Арêа податливоãо трисеã-
ментноãо êріплення (а)  з двома 
вóзлами (б): 1 — верхній сеãмент, 
2 — боêова стійêа, 3 — сêоба, 4 

— планêа, 5 — болт.

Рис. Арêа податливоãо чотири- і п’ятисеãментноãо êріплення.
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ãається за рахóноê проêовзóвання зі значним тертям од-
ноãо елемента êріплення відносно іншоãо (взаємне зміще-
ння сеãментів, стяãнóтих з’єднóючими хомóтами метале-
воãо арêовоãо êріплення зі спецпрофілю, постóпове зми-
нання нижніх послаблених êінців прямоêóтних піддатл-
ивих залізобетонних стояêів, опóсêання з тертям ó êлино-
вомó замêó висóвної частини стояêів тертя, опóсêання
висóвної частини ãідравлічних стояêів під час спрацьовó-
вання запобіжноãо êлапана, зминання заãострених êінців
дерев’яних стояêів, дерев’яних проêладоê, êлинів та ін.).
КРІПЛЕННЯ ПОЛІГОНАЛЬНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь по-
лиãональная, а. polygonal support; н. Mehreckausbau m  — êрі-
плення ãірниче баãатоêóтної форми, що сêладається з пря-
молінійних елементів, сполóчених шарнірно і працюючих
в осн. на стиснення. К.п. виêонóється з відрізêів êрóãлоãо
лісó або залізобетонних балоê, плит, металевих двотавро-
вих або швелерних балоê. Призначене для êапітальних
ãірн. виробоê велиêоãо поперечноãо перетинó; застосо-
вóється таêож яê посилююче êріплення (стропильне êрі-
плення), що встановлюється всередині осн. трапецієподіб-
ноãо êріплення при значномó тисêó з боêó поêрівлі, боêів і
ґрóнтó виробêи. Яê основне êріплення не набóло поши-
рення внаслідоê недостатньої стійêості і сêладності йоãо
зведення. 
КРІПЛЕННЯ ПОСАДКОВЕ (ПОСАДОЧНЕ),  -…, -оãо
(-оãо), с. * р. êрепь посадочная, а. goalpost, н. Bruchkanten-
ausbau m, Ausbau m an der Bruchkante f  — êріплення ãірниче
очисних виробоê, для óправління або плавноãо опóсêання
поêрівлі. Встановлюється на межі між привибійним просто-
ром і простором, що поãашається. К.п., що застосовóється
при óправлінні поêрівлею повним обваленням, іноді нази-
вають обрізним êріпленням. До К.п. належать: êріплення
орãанне, êріплення êострове (êлітьове), êріплення êóщове,
орãанні стінêи та ін. К.п. може бóти дерев’яним або мета-
левим. Дерев’яне К.п. застосовóється тільêи ó виãляді ор-
ãанноãо êлітьовоãо (êостровоãо) і êóщовоãо êріплення. 
КРІПЛЕННЯ ПОСТІЙНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь постоян-
ная, а. permanent support; н. endgültiger Ausbau m  — êріпле-
ння ãірниче, розраховане на виêористання протяãом три-
валоãо термінó еêсплóатації (звичайно на термін слóжби
виробêи). Яê К.п. може бóти виêористана бóдь-яêа êонс-
трóêція, що має необхіднó несóчó здатність, надійність і
довãовічність. 
КРІПЛЕННЯ ПОЧАТКОВИЙ РОЗПІР,  -…, -оãо, -ó, ч. *
р. êрепи начальный распор, а. initial thrust of a support, н. Aus-
bausetzlast f, Setzlast f des Stempels  — початêове зóсилля,
що створюється в êріпленні при йоãо встановленні в робо-
че положення.
КРІПЛЕННЯ ПРИВИБІЙНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь при-
забойная, а. face support; н. Ortsausbau m, Ausbau m vor Ort n,
Strebausbau m  — êріплення ãірниче, що виêонóє фóнêцію
підтримêи робочоãо просторó очисної виробêи. За êонс-
трóêтивним виêонанням може бóти êріпленням металевим
індивідóальним, êріпленням щитовим. У êріпленні механізов-
аномó êомплеêсів очисних і аґреґатів фóнêцію К.п. виêонóє
привибійний елемент з передньою êонсоллю лінійної сеê-
ції. 
КРІПЛЕННЯ РАМНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь рамная, а.
frame timber, frame set; н. Rahmenausbau m, Türstockausbau m 
— êріплення ãірниче, що сêладається з êріпильних рам, яêі
встановлюються ó виробêах на певній відстані одна від од-
ної або впритóл. Застосовóється для êріплення êапітал-
ьних, підãотовчих, нарізних і очисних виробоê, яê правило, в

поєднанні з міжрамною оãорожею, що переêриває промі-
жêи між êріпильними рамами. К.р. êласифіêóють за ви-
дом матеріалó, з яêоãо виãотовлені êріпильні рами (мета-
леві, залізобетонні, дерев’яні, змішані), за формою їх êон-
тóра (арочні, трапецієподібні, êільцеві і ін.) ознаêами. На
сóчасних шахтах найбільш поширене металеве К.р. зі
спецпрофілю СВП. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОГО ОПОРУ,  -…, с. * р.
êрепь реãóлирóемоãо сопротивления, а. support with an adjust-
able resistance, н. Ausbau m mit regulierendem Widerstand m
— êріплення, несóча спроможність яêоãо êориãóється в за-
лежності від проявів ãірничоãо тисêó по довжині виробêи.
У відповідності до êласó фóнêціональної відповідності ви-
робêи можливий: 1) монтаж êріплення з мінімально допóс-
тимою несóчою спроможністю з подальшим підсиленням
додатêовим êріпленням діляноê виробêи, на яêих зміщення
порід досяãли êонтрольних позначоê; 2) одночасний мон-
таж базовоãо та резервноãо (додатêовоãо) êріплення з по-
дальшим демонтажем резервних рам на ділянêах виробêи,
де після реалізації основних зміщень виявлено недованта-
жений стан резервноãо êріплення. К.р.о. реалізóє êонцеп-
цію двостадійноãо проеêтóвання виробоê, основанó на
зворотномó зв’язêó проеêтноãо рішення із станом êріпле-
ння, що дозволяє мінімізóвати матеріалоємність êріплення
при забезпеченні заданої надійності виробêи. Г.І.Гайêо.
КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН,  -…, с. * р. êрепление сêва-
жин, а. well lining; н. Bohrlochverrohrung f  — процес змі-
цнення (óêріплення) стіноê бóрових свердловин обсадними
трóбами і тампонажним розчином. Найбільш поширене
К.с. послідовним опóсêанням і цементóванням направля-
ючої êолони, êондóêтора, проміжної і еêсплóатаційної
êолон. Проміжна і еêсплóатаційна êолони можóть бóти
спóщені повністю, сеêціями і ó виãляді потайних обсадних
êолон, яêі, яê правило, входять в опирач попередньої êоло-
ни і в процесі проходження свердловини можóть бóти на-
рощені до ãирла.
КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН СЕКЦІЙНЕ,  -…, -оãо, с. *
р. êрепь сêважин сеêционная; а. well lining in sections; н. satz-
weise Bohrlochverrohrung f, Sektionsbohrlochverrohrung f  —
спосіб êріплення пробóреноãо стовбóра свердловини двома
або більше частинами (сеêціями) обсадної êолони, яêий
поляãає в опóсêанні та цементóванні нижньої частини êо-
лони на бóрильних трóбах з настóпним її нарощóванням до
ãирла свердловини. Застосовóють при бóрінні ãлибоêих та
надãлибоêих розвідóвальних та еêсплóатаційних свердло-
вин ó тих випадêах, êоли заãальна маса êолони, яêó опóс-
êають, перевищóє вантажопідіймальність бóровоãо óстат-
êóвання та міцність різьових з’єднин обсадних трóб, а та-
êож при зносі верхньої частини êолони і розêритті несті-
йêих відêладів, що піддались зсóвó та осипанню. Застосó-
вання К.с.с. дозволяє сêоротити час на замінó бóрильних
трóб і переобладнання ãирла свердловини, зменшити вит-
ратó тампонажних матеріалів і обсадних трóб. В.С.Бойêо.
КРІПЛЕННЯ СЕКЦІЙНЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь сеêцион-
ная, а. section-type support; н. Sektionsausbau m, Satzausbau m 
— êріплення ãірниче, сêладене з однаêових êріпильних
êонстрóêцій (сеêцій), êожна з яêих виêонóє одночасно
несóчó та оãороджóвальнó фóнêцію на ділянці визначеної
довжини. Сеêції виãотовляються на поверхні (ó заводсь-
êих óмовах) та встановлюються ó ãірничих виробêах посл-
ідовно одна за одною. На шахтах виêористовóється ó вер-
тиêальних, похилих і ãоризонтальних виробêах та в очис-
них вибоях.
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КРІПЛЕННЯ СПОЛУЧЕННЯ,  -…, с. * р. êрепь сопряже-
ния, а. junction support, н. Streckenkreuzungsausbau m  — êрі-
плення, яêе зводиться на місці сполóчення лави зі штре-
êом, а таêож ін. ãірничих виробоê різної êонфіãóрації та
призначення.
КРІПЛЕННЯ СТАЛЕВОБЕТОННЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь
сталебетонная, а. composite steel-concrete lining; н. Stahlbe-
tonausbau m, Ausbau m im Stahlbeton m  — баãатошарове êрі-
плення ãірниче ó виãляді обойм з оболоноê (однієї внóтрі-
шньої або зовнішньої і внóтрішньої), простір між яêими
заповнюється бетоном. К.с. застосовóється для êріплення
стовбóрів і ãоризонтальних виробоê (напр., тóнелів), про-
ведених ó сêладних ãірничо-ãеол. óмовах. Товщина стале-
вої оболонêи 2-3 мм. Простір (20-30 см) між оболонêою і
ã.п. заповнюють пластичною бетонною сóмішшю. У
зв’язêó з тим, що сталева оболонêа виêонóє фóнêцію опа-
лóбêи і дає можливість швидêо зводити монолітне êріпле-
ння, застосóвання К.с. виãідніше, ніж монолітноãо заліз-
обетонноãо êріплення зі стержневою арматóрою. Г.І.Гайêо,
В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ СТАНКОВЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь станêо-
вая, а. rectangular lining; н. Kastenzimmerung f, Gerüstausbau
m, Geviertausbau m, Rahmenausbau m  — êріплення ãірниче
очисних виробоê рóдних шахт ó виãляді об’ємних прямо-
êóтних дерев’яних êонстрóêцій (станêів). Станêи óтворю-
ють просторовó решітêó і сêладаються із з’єднаних під
прямим êóтом ãоризонтальних і вертиêальних еле-
ментів-êолод 18 см і більше, жорстêо зв’язаних між собою
замêами. Розміри станêа між центрами елементів звичай-
но 2,1х1,5х1,5; 2,1х1,8х1,8; 2,4х1,8х1,8 м. К.с. виêористо-
вóють при відпрацюванні рóдноãо тіла шарами ó висхідн-
омó або низхідномó порядêó з виїмêою сеêціями, що за
об’ємом дорівнюють одномó станêó. К.с. — трóдомістêе
êріплення, потребóє велиêих витрат êріпильних лісомат-
еріалів (бл. 15% об’ємó виробленоãо просторó), яêі повні-
стю втрачаються після виймання рóди, збільшóє пожежо-
небезпеêó. Однаê при цьомó забезпечóє малі втрати рóди і
майже виêлючає її рoзóбожóвання. У поєднанні з тверднó-
чим заêладенням може збереãти своє значення при
розробці цінних рóд. Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий.
КРІПЛЕННЯ СТЕЛІ,  -…, с. *
р. êрепь потолочная, а. spilling,
н. Kappenausbau m  — безстоя-
êове êріплення ãірниче, що пе-
реêриває поêрівлю виробêи. У
ãоризонтальних виробêах,
пройдених в міцних породах,
сêладається з верхняêів, заêрі-
плених ó лóнêах боêів виробêи
або опертих на êостри (êліті),
виêладених на бермах вироб-
êи. 
КРІПЛЕННЯ СУЦІЛЬНЕ,
-…, -оãо, с. * р. êрепь сплошная,
а. breaker prop; н. Vollausbau m 
— êріплення ãірниче, що безперервно переêриває поверх-
ню виробêи в поздовжньомó напрямі. Виêонóється яê мо-
нолітна êонстрóêція (бетонна, залізобетонна) або збірна з
оêремих однотипних елементів, встановлених впритóл
один до одноãо (êріплення блоêове, панельне, тюбінãове). У
ãоризонтальних і похилих виробêах може бóти замêненим
і незамêненим, ó виробêах з êóтом нахилó 45° і більше має
тільêи замêненó êонстрóêцію, яê правило, циліндричнó.

Застосовóється в розêривних і підãотовчих виробêах. 
КРІПЛЕННЯ ТИМЧАСОВЕ,  -…, -оãо, с. * р. êрепь вре-
менная, а. temporary lining,  temporary support; н. vorläufiger
Ausbau m  — êріплення ãірниче êапітальних і підãотовчих пі-
дземних виробоê, що встановлюється в їх привибійній
частині ó період проходêи. В Уêраїні в ãоризонтальних і
похилих виробêах застосовóють та-
êе К.т.: êонсольне висóвне, пі-
двісне, рамне. К.т. ó вертиêальних
виробêах (шóрфах, вертиêальних
стовбóрах) застосовóють при про-
ходженні ó слабêих і нестійêих по-
родах. 
КРІПЛЕННЯ ТЮБІНГОВЕ,  -…,
-оãо, с. * р. êрепь тюбинãовая, а.
tubbing; н. Tübbingausbau m  — сóц-
ільне êріплення з êриволінійним
êонтóром, яêе сêладається з сеã-
ментів-тюбінãів, óêладених по периметрó виробêи та
поєднаних один з одним. Застосовóється в ãоризонталь-
них, похилих і вертиêальних ãірничих виробêах, а таêож ó
тóнелях. Для виãотовлення тюбінãів виêористовóють
сталь, чавóн, залізобетон, вóãільнó пластмасó (вóãлепласт).
КРІПЛЕННЯ ШАРНІРНЕ,
-…, -оãо, с. * р. êрепь шарнир-
ная, а. articulated bar, articulated
arch, joint-shaped support; н. Ge-
lenkausbau m  — êріплення ãірн-
ичих виробоê, елементи яêоãо
можóть переміщóватися один
відносно одноãо навêоло шар-
ніра без порóшення роботоз-
датності та несóчої здатності
êріплення. Застосовóється при
нерівномірномó наванта-
женні  êріплення та дозволяє за
рахóноê зміни положення еле-
ментів ó шарнірах пере-
розподілити частинó наванта-
ження на êонтóр порід. К.ш.
Ф.Моля (1924 р.) відêрило
нові можливості для застосó-
вання сталевоãо рамноãо êрі-
плення, жорстêі êонстрóêції
яêоãо різêо обмежóвали йоãо
область виêористання.
Г.І.Гайêо, В.С.Білецьêий. 
КРІПЛЕННЯ ЩИТОВЕ,  -…,
-оãо, с. * р. êрепь щитовая, а. shield support; н. Schildausbau
m  — захисне (оãороджóвальне) або захисно-підтримóюче
êріплення очисних вибоїв похилих і êрóтих пластів, що пе-
ресóвається за падінням під дією власної маси і тисêó об-
валених порід або механічним шляхом. Самопересóвне
К.щ. виãотовляють з деревини, бетонних та ін. êонстрóê-
цій, К.щ., що пересóвається механічним шляхом, являє
собою металевó êонстрóêцію. Область застосóвання —
пласти потóжністю 1,3-14 м з êóтом падіння понад 35°
(для механічноãо) і понад 55°  (для самопересóвних). 
КРОК ВСТАНОВЛЕННЯ СЕКЦІЙ (КОМПЛЕКСІВ)
КРІПЛЕННЯ,  -ó, -…, ч. * р. шаã óстановêи сеêций, а. sec-
tions installation spacing, н. Abstand m des Setzens n der Ausbau-
sektionen f pl (Ausbaukomplexe m pl)  — відстань між осями
сóсідніх сеêцій (êомплеêсів) за довжиною очисної виробêи.

Рис. Кріплення стелі: а — 
стелиною; б — на êострах.

Рис. Гірнича виробêа, 
заêріплена тюбінã-
овим êріпленням.

Рис. Щитове êріплення. 
Сеêційний П-подібний щит 
з ãідростояêом (а) і без 

ньоãо (б).
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КРОК ЗАКЛАДКИ,  -ó, -…, ч. * р. шаã заêладêи, а. incre-
ment of stowing (filling), н. Versatzschritt m, Versatzfeldbreite f 
— відстань, що вимірюється в напрямêó посóвання вибою,
через яêó здійснюється циêл заêладêи виробленоãо просто-
рó.
КРОК ОБВАЛЕННЯ ПОКРІВЛІ,  -ó, -…, ч. * р. шаã обрó-
шения êровли, а. roof-caving increment, н. Breite f des zubruch-
zuwerfenden Hangenden n im Streichen n  — найменша вели-
чина êонсолі порід безпосередньої поêрівлі, при яêій відб-
óвається її періодичне самообвалення. Величина залежить
від потóжності, стрóêтóри та фізиêо-механічних власти-
востей порід поêрівлі.
КРОК ПЕРЕСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО КРІПЛЕ-
ННЯ,  -ó, -…, ч. * р. шаã передвижения механизированноãо
êрепления, а. advance increment of a powered support, н.
Schreitschritt m, Schrittmass n, Schrittweite f des mechanisierten
Ausbaus m  — відстань, на яêó пересóвається êріплення за
один хід ãідродомêрата очисноãо êомплеêсó. 
КРОК ПОСАДКИ,  -ó, -…, ч. * р. шаã посадêи, а. spacing of
roof breaks, н. Aufsetzschritt m  — відстань, що вимірюється
ó напрямêó посóвання вибою, через яêó відбóвається по-
садêа поêрівлі. Визначається технолоãією виймання. К.п.
менший за êроê обвалення безпосередньо поêрівлі або дор-
івнює йомó.
КРОК РУЙНУВАННЯ,  -ó, -…, ч. * р. шаã разрóшения, а.
breakage spacing, н. Zerstörungsschritt m  — відстань між сó-
сідніми лініями рóйнóвання ãірсьêої породи. При різанні
називається êроêом різання.
КРОКОЇТ,  -ó, ч. * р. êроêоит, а. crocoite; н. Krokoit m  —
мінерал êласó хроматів, хромат свинцю острівної бóдови
Pb[CrО4]. Містить домішêи Ag, Zn. Сêлад ó %: PbО —
69,01; Cr2О3 — 30,99. Синãонія моноêлінна. Колір оранже-
во-червоний. Блисê алмазний. Спайність в одномó на-
прямêó довершена. Тв. 2,5-3. Гóстина 6,0. Крихêий. Риса
оранжево-жовта. Форми виділення: дрóзи та тонêі êірêи.
Утворюється в зоні оêиснення родов. свинцево-цинêових
рóд, що заляãають ó хромовмісних óльтраосновних породах.
Асоціює з піроморфітом, церóситом, вóльфенітом, ванадин-
ітом та ін. мінералами. Рідêісний. Є пошóêовою ознаêою
свинцевоãо зрóденіння в óльтрабазитах. Цінний êолеêці-
йний мінерал.
КРОКУЮЧА ХОДОВА ЧАСТИНА КОМБАЙНА,  -ої, -и,
-…, ж. * р. шаãающая ходовая часть êомбайна, а. walking
running gear of a cutter-loader, н. Schreitwerk n des Schrämla-
ders m  — êонстрóêтивний вóзол êомбайна для створення
напірноãо зóсилля на вибій за допомоãою ãідродомêратів.
КРОКУЮЧИЙ ЕКСКАВАТОР,  -оãо, -а, ч.  — Див.
драґлайн.
КРОКУЮЧИЙ ХІД,  -оãо, -ó, ч. * р. шаãающий ход, а.
walking traveling gear, н. Schreitwerk n, Schreitgang m  — тип
ходовоãо обладнання ãірничих машин, ã. ч. драґлайнів се-
редньої та велиêої потóжності. Типи ходових пристроїв за
êонстрóêцією механізмів êроêóвання поділяються на еêс-
центриêовий, êривошипно-важільний, важільно-хитний
з ãідравлічним приводом. Хараêтеризóється малим тис-
êом на ґрóнт (40-99 êПа) і простотою бóдови порівняно з
ãóсеничним ходом.
КРОКУЮЧО-РЕЙКОВИЙ ХІД,  -…-оãо, -ó, ч. * р. шаãа-
юще-рельсовый ход, а. walking and track rail gear, н.
Schreit-Schienenfahrwerk n  — тип ходовоãо обладнання ве-
лиêих ãірничих машин. У робочомó положенні машина
стоїть на лижах (балêах), переміщóється на величинó ходó
шляхом переêочóвання ходових візêів по рейêах, що про-

êладені вздовж лиж. Під час êроêóвання машина спи-
рається на базó при одночасномó переêиданні лиж для
новоãо ходó. Застосовóється в êонстрóêціях роторних еêс-
êаваторів та відвалоóтворювачів продóêтивністю понад
3000 м3/ãод.
КРОНБЛОК,  -а, ч. * р. êронблоê; а. crown block; н. Turm-
seilrolle f, Turmrollenblock m, Turmrollenlager n, Kronenblock
m  — 1) Нерóхома частина талевої системи, зоêрема пол-
іспаста, що êріпиться ó верхній частині підйомної вежі.
2) Система нерóхомих ролиêів, яêа розміщóється на верх-
ній частині вишêи або щоãли (вежі).
КРОНШТЕДТИТ,  -ó, ч. * р. êронстедтит, а. cronstedtite,
н. Cronstedtit m  — мінерал, ãідроêсидсиліêат заліза. Грóпа
êаолінітó-серпентинó. Формóла: 1. За К.Фреєм: (Fe22+,Fe3+)
(SiFe3+)O5(OH)4. 2. За Є.Лазаренêом: Fe42+,Fe23+[(OH)8

|Si2Fe3+O10]. Гóстина 3,45. Тв. 3,75. Колір бóрóвато-, зеленó-
вато- або вóãільно-чорний. Риса темна, оливêово-чорна.
Іноді еластичний. Зóстрічається в залізорóдних родовищах.
Знайдений ó Чехії, Велиêобританії (Корнóолл), Бразилії
(шт. Мінас-Жерайс). Асоціює з лімонітом та êальцитом ó
жилах, яêі містять рóди срібла. Інша назва — êронстед-
тит.
КРОСИНГ, ПОВІТРЯНИЙ МІСТ,  -а, ч. (-оãо, -а/ó, ч.) *
р. êроссинã, воздóшный мост, а. crossing, air-bridge н. Wetter-
brücke f  — підземна вентиляційна спорóда для розділення
повітряних стрóменів, що перетинаються. Бóвають трóб-
часті, ó виãляді переêидноãо мостó та обхідної виробêи.
КРУПНІСТЬ,  -ості, ж. * р. êрóпность, а. size, н. Grosse f 
— хараêтеристиêа порції або проби ê.ê., яêа визначається
за êрайніми лінійними розмірами найбільшоãо та най-
меншоãо зерна матеріалó. Див. таêож êлас êрóпності.
КРУСТИФІКАЦІЯ,  -ії, ж. * р. êрóстифиêация, а. crustifi-
cation, н. Krustenbildung f  — нарощóвання êонцентричних
або паралельних мінеральних шарів (êристалічних êіроê)
на стінêах пóстот і відêритих тріщин, на поверхні óламêів
порід ó бреêчіях, мóшлях, мінералах. 
КРУТО-ПОХИЛИЙ
СЕПАРАТОР (КПС),
-…-оãо, -а, ч. * р. êрó-
тонаêлонный сепара-
тор (КНС), а. steeply in-
clined separator, н. Steil-
separator m  — апарат
для ãравітаційноãо зба-
ãачення вóãілля, пере-
важно êрóпних та се-
редніх êласів êрóпності
ó протитечійномó за-
мêненомó êаналі, вста-
новленомó під êрóтим
(52-56°) êóтом до ãори-
зонтó. Застосовóється для ãрóбоãо (попередньоãо) збаãа-
чення вóãілля на шахтних збаãачóвальних óстановêах, а та-
êож для вилóчення вóãілля з розóбоженої маси на відêр-
итих розробêах та з вóãлевмісних відходів збаãачення. 
КСЕНО…,  * р. êсено…, а. xeno…, н. Xeno…  — префіêс,
яêий вживається, щоб підêреслити яêóсь рисó, не власти-
вó мінералó.
КСЕНОБЛАСТИ,  -ів, мн. * р. êсенобласты, а. xenoblastes,
н. Xenoblaste m pl  — мінерали метаморфічних порід, яêі не
мають власних êристалоãрафічних обрисів.
КСЕНОЛІТ,  -ó, ч. * р. êсенолит, а. xenolith; н. Xenolith m 
— óламêи ãірсьêої породи, що трапляються ó маãматичній

Рис. Крóтопохилий сепаратор 
(КПС): 1, 5 — жолоби; 2 — деêа; 3 
— êороб; 4 — реãóлятори; 6 — еле-

ватор.
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породі і відрізняються від неї мінералоãічним сêладом. По-
ширені К. мантійної речовини (нодóлі) в базальтах і êімбе-
рлітах, захоплені маãмою в процесі рóхó до земної повер-
хні. За сêладом найчастіше зóстрічаються нодóлі шпін-
елеві, рідше — ґранатові, а таêож лерцоліти, вебстерити,
еêлоãіти та ін. Від К. відрізняють  а в т о л і т и  — вêлючені
в маãматичні óламêи більш ранніх продóêтів затвердіння
тієї ж маãми, яêі можóть мати яê однаêовий сêлад з вміща-
ючою їх породою, таê і відмінний від неї.
КСЕНОМОРФІЗМ,  -ó, ч. * р. êсеноморфизм, а. xenomor-
phism, н. Xenomorphismus m  — здатність мінералів ó мін-
еральних êомплеêсах набóвати випадêових форм, зóмов-
лених ростом і порядêом óтворення, а не їх êристало-
ãрафічними особливостями.
КСЕНОМОРФНИЙ,  -оãо. * р. êсеноморфный, а. xenomor-
phiс, н. xenomorph  — той, що має не свої хараêтерні êрис-
талоãрафічні форми, а випадêові, пов’язані з óмовами
ростó і порядêом óтворення (про мінерал).
КСЕНОН,  -ó, ч. * р. êсенон, а. xenon; н. Xenon n  — хім-
ічний елемент, символ Хе, ат. н. 54; ат.м. 131,30. Одно-
атомний інертний ãаз без êольорó і запахó. Гóстина 5,851,
tплав -111,8оС, têип -108,1оС. У природних óмовах сполóêи К.
невідомі. Застосовóють в елеêтроваêóóмних приладах,
раніше — в ãазосвітних лампах.
КСЕНОТИМ,  -ó, ч. * р. êсенотим, а. xenotime, н. Xenotim
m  — мінерал êласó фосфатів, жовтоãо, червоноãо, êорич-
невоãо êольорó зі сêляним блисêом. Формóла: YPО4.
Містить 55-63% Y2O3 і 25-27% P2O5. Домішêи — важêі лан-
таноїди, Th, U, Zr, Si, Al, Ca і ін. Синãонія тетраãональна.
Кристали призматичні, дипірамідальні. Тв. 4-5. Гóстина
4,3. Крихêий. Рідêісний аêцесорний мінерал ґранітів. Зóс-
трічається ó виãляді велиêих êристалів в асоціації з орти-
том, монацитом, апатитом, цирêоном, êолóмбітом.
Відомі вияви ãідротермальноãо і ãідротермально-пневма-
толітовоãо ãенезисó. Мінерал стійêий, при рóйнóванні порід
переходить ó розсипи. Сировина для одержання ітрію,
важêих лантаноїдів, іноді óранó. Найбільші пеãматитові і
розсипні родов. знаходяться в Бразилії, Норвеãії, Швеції,
Малайзії. Збаãачóється аналоãічно монацитó. 
КСОНОТЛІТ,  -ó, ч. * р. êсонотлит, а. xonotlite, н. Xonal(t)it
m, Xonotlit m  — мінерал, ãідроêсилсиліêат êальцію лан-
цюжêової бóдови. Формóла: Ca6Si6O17(OH)2. Містить (%):
CaО — 46,33; SiО2 — 49,95; Н2O — 3,72. Синãонія моноêлі-
нна. Масивні сплóтано-волоêнисті та ãолчасті аґреґати.
Спайність ó одномó напрямêó. Тв. 6,75. Гóстина 2,7.
Білий, сірий або рожевий. Вперше знайдений ó Тете-
ла-д-Ксонотла (Меêсиêа). Розповсюджений ó серпентин-
ітах або êонтаêтових зонах (шт. Каліфорнія, США) та на
п-ові Босо (Японія).
КУБАНІТ,  -ó, ч. * р. êóбанит, а. cubanite, н. Cubanit m  —
мінерал сóльфід міді і заліза êоординаційної бóдови
CuFe2S3. Містить (%): Cu 22-24; Fe 40-42; S 34-35. Синãо-
нія ромбічна. Гóстина 4,03-4,18, Тв. 3,75. Риса чорна.
Блисê металічний. Сильно маãнітний. Мідна рóда. Брон-
зово-жовтоãо êольорó з металічним блисêом. К. зóстр-
ічається в рóдах висоêотемператóрних сóльфідно-ніêел-
евих (Садбері, Канада), êонтаêтово-метасоматичних
(Т’єрро, шт. Нью-Меêсіêо, США) і золоторóдних êвар-
цово-жильних (Моррó-Велью, Бразилія) родовищ в асоці-
ації з піротином, пентландитом і хальêопіритом. При
зміні фіз.-хім. óмов розêладається на піротин і халь-
êопірит або пірит і êовелін. У приповерхневій зоні за-
міняється вторинними мінералами міді і заліза. Виêорис-

товóється разом з ін. мінералами сóльфідних мідно-ніêел-
евих родов. яê мідна рóда. Збаãачóється аналоãічно  êо-
велінó. Від назви о. Кóба.
КУЕСТА,  -и, ж. * р. êóэста, а. сuesta, н. Cuesta f  — аси-
метричний хребет з одним довãим, полоãим, рівним схи-
лом, яêий іде по поверхні напластóвання порід, та іншим
схилом — êрóтим, виробленим попереê шарóватості.
КУКЕЇТ,  -ó, ч. * р. êóêеит, а. cookeite, н. Cookeit m, Kukeit
m  — мінерал, ãідроêсилалюмосиліêат літію з ãр. хлоритó.
Формóла: 4 [LiAl4(Si3Al)O10(OH)8]. Часто зóстрічається ó
виãляді перламóтрових êірочоê на êристалах рожевоãо
ельбаїтó. Зóстрічається з тóрмаліном і лепідолітом на ã.
Майêа (р-н Хібронó, Канада) і в р-ні Баêфілдó (шт. Мен)
та в Холдам-Неêе (шт. Коннеêтіêóт, США). За прізв.
амер. мінералоãа Дж.Р.Кóêа (J.P.Cooke).
КУКЕРСИТ,  -ó, ч. * р. êóêерсит, а. kukersite, н. Kukkersit m,
Kuckersit m  — масивний плитêовий ãлинисто-мерãелис-
тий ãорючий сланець êоричнево-бóроãо êольорó. Гол. êом-
поненти: êероãен (орãаніч. речовина), тонêозернистий
óламêовий матеріал, êарбонат êальцію. Масова частêа êе-
роãенó в К. 20-70% (в сер. 30-50%). К. виêористовóється в
осн. яê енерãетич. паливо, в менших масштабах для отри-
мання побóтовоãо ãазó, рідêоãо палива і хім. продóêтів.
Зола К. придатна для бóд. матеріалів, вапнóвання ґрóнтів.
Заляãає ó Прибалтійсьêомó сланцевомó басейні.
КУЛАК1,  -а, ч. * р. êóлаê, а. kep, н. Nocken m, Kurventräger
m, Kurve f, Zahn m, Kreuzkopf m  — деталь êóлачêовоãо ме-
ханізмó ó виãляді пластини, дисêа або циліндра, яêа має
фасоннó робочó поверхню. Напр., деталь виêонавчоãо ор-
ãанó ãірничої машини (К. посадочні, К. стопорні, К. дозó-
ючі).
КУЛАКИ ПОСАДОЧНІ — спеціальні пристосóвання,
призначені для точної фіêсації êліті на приймальномó
майданчиêó шахтноãо ствола і сóміщення рівнів рейоê
êліті та відêатних (на поверхні). К.п. розташовані на верх-
ніх приймальних майданчиêах, нижніх ãоризонтах (при
двоповерхових êлітях), а таêож на проміжних ãоризонтах
(за спеціальним рішенням). На вóãільних шахтах застосо-
вóють відêидні К.п. з елеêтроãідравлічним, пневматич-
ним або ãідравлічним приводом. 
Констрóêтивно К.п. сêладаються з двох пар опорних êóлаêів,

яêі жорстêо зв’язані з валами приводноãо механізмó, і системи
важелів та тяã, яêі з’єднóють приводний механізм з êóлаêами.
Повернення êóлаêів ó первинне положення здійснюється за до-
помоãою спеціальноãо вантажó, заêріпленоãо на валó. Ввімêне-
ння елеêтроãідравлічноãо привода ó роботó здійснюється датчи-
êом положення êóлаêів. Привод повертає вали з êóлаêами, пі-
дставляючи їх під êліть. Остання при посадці на êóлаêи натисêóє
вимиêач елеêтроãідропривода. 
КУЛАК2,  -ó, ч. * р. êóлаê, а. coal rank, sized 50(80)-100(120)
mm, н. Würfelanthrazit m, Würfelkohle f  — сорт вóãілля
êрóпністю 50(80)-100(120) мм. 
КУЛІСА,  -и, ж. * р. êóлиса, а. link, н. Schleife f, Kulisse f  —
деталь механізмó або машини з прорізом, ó яêомó êовзає
повзóн, з’єднаний з іншою рóхомою деталлю.
КУЛІСОПОДІБНА СКЛАДЧАСТІСТЬ,  -ої, -ості, ж. * р.
êóлисообразная сêладчатость, а. echelon folding, н. kulissen-
artig angeordnete Falten f pl  — хараêтеризóється розташó-
ванням сêладоê ã.п. ó формі паралельних відрізêів, яêі
зміщені ó плані один відносно одноãо. Див. сêладêа,
сêладчастість ãірсьêих порід.
КУЛОН,  -а, ч. * р. êóлон, а. coulomb, н. Coulomb n  — оди-
ниця êільêості елеêтриêи в Міжнародній системі одини-
ць. Від прізвища францóзьêоãо фізиêа Ш.-О. Кóлона.
Інша назва — а м п е р - с е ê ó н д а.
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КУЛОНОМЕТРІЯ,  -ії, ж. * р. êóлонометрия, а. coulometry,
н. Coulombometrie f  — елеêтрохімічний метод аналізó,
яêий ґрóнтóється на вимірюванні êільêості елеêтриêи, що
витрачається на елеêтролітичне відновлення або оêиснення.
Розрізнюють прямó (первиннó) К., êоли в елеêтродній ре-
аêції бере óчасть тільêи та речовина, яêа досліджóється
(елеêтрохімічно аêтивна до êінця елеêтролізó), і непрямó
К. (êóлонометричне титрóвання), êоли виêористовóють
елеêтрохімічно аêтивний допоміжний реаґент, продóêт
перетворення яêоãо (êóлонометричний титрант) хімічно
взаємодіє з êомпонентом, що визначається. За техніêою
виêонання К. поділяють на потенціостатичнó і амперос-
татичнó (ãальваностатичнó). К. широêо застосовóється
для аналізó технол. розчинів, ãазових сóмішей, рóд, мін-
ералів та ін. 
КУМ,  -ó, ч. * р. êóм, а. kum, н. Kum  — пісêи, піщані маси-
ви, сêладені з перевіяноãо вітром алювію, рідше із про-
дóêтів вивітрювання щільних порід. Термін К. — заãаль-
ний для всіх тюрêсьêих мов; яê правило, сóпроводжóється
приêметниêом, яêий означає êолір та ін. хараêтеристиêи
пісêів. Напр., êара — чорний, êизил — червоний, аê —
білий, таó — ãірсьêий, мóюн — виãнóтий. Син. — ãóм.
КУМІНГТОНІТ,  -ó, ч. * р. êóмминãтонит, а. cummingtonite,
н. Cummingtonit m  — мінерал, ãідроêсилсиліêат маãнію і за-
ліза ланцюжêової бóдови, член ãр. амфіболів. Формóла:
(Mg, Fe2+)7Si8O22(OH)2. Містить (%): MgО — 25-0; FeО —
6-47; Si — 47-53; H2О — 1,5-2,5.  Синãонія моноêлінна. Тв.
5,6-6,5. Гóстина 3,1-3,6. Блисê матовий або перламóтро-
вий, зрідêа сêляний. Колір сірий, зелений або êоричне-
вий. Звичайний мінерал амфіболітів, яêі óтворені по ос-
новних маãматичних породах при реãіональномó метамор-
фізмі. Вперше знайдений ó Каммінãтоні, шт. Массачóсетс
(США). Асоціює з фаялітом, ãеденберґітом та альмандином.
Волоêнисті різновиди виêористовóються яê азбест. 
Розрізняють: êóмінãтоніт маãніїстий (різновид êóмінãтонітó з

вмістом Mg>Fe2+); êóмінãтоніт цинêовистий (різновид êóмінãто-
нітó, яêий містить до 10,5 % ZnO); êóмінãтоніт цинêовисто-мар-
ãанцевистий (різновид êóмінãтонітó з родовища Франêлін
(шт.Нью-Джерсі, США), яêий містить до 11 % ZnO і до 14 %
MnO).
КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ, КУМУЛЯЦІЯ,  -оãо, -ó, ч.,
-ії, ж. * р. êóмóлятивный эффеêт, êóмóляция, а. cumulative
effect, cumulation; н. Kumulationswirkung f, Hohlladungswir-
kung f  — êонцентрація дії вибóхó в певномó напрямі. Дося-
ãається формою зарядів ВР — т.зв. êóмóлятивною виїмêою
в протилежній від детонатора частині зарядó (на торці
патрона — торцева, або на йоãо твірній — повздовжня êо-

мóлятивна виїмêа). При ініціюванні вибóхó продóêти хім.
реаêції óтворюють направлений потіê, формóється висо-
êошвидêісний (10-15 êм/с) êóмóлятивний стрóмінь, що
забезпечóє йоãо велиêó пробивнó здатність. У ãірн. справі
К.е. застосовóється для дроблення неãабаритó, перфорóван-
ня свердловин.
КУМУЛЯТИВНИЙ ПЕРФОРАТОР,  -оãо, -а, ч. * р. êóмó-
лятивный перфоратор; а. jet perforator; н. Strahlbohrhammer
m, kumulativer Bohrhammer m, Jetperforator m  — пристрій
для перфораційних робіт ó свердловині, дія яêоãо ґрóн-
тóється на êóмóлятивномó ефеêті. Основне призначення
— створення êаналó в обсадній êолоні, цементномó êільці і
в породі, яêий з’єднóє свердловинó з пластом для припливó
в її стовбóр рідини або ãазó. Канал створюється дією êóмó-
лятивноãо стрóменя, що виниêає під час вибóхó зарядó.
КУНГУРСЬКИЙ ЯРУС, КУНГУР,  -оãо, -ó; -ó, ч. * р. êóн-
ãóрсêий ярóс, êóнãóр; а. Kungurian, н. Kungur-Stufe f  — верх-

ній (четвертий знизó) ярóс нижньоãо відділó пермсьêої сис-
теми. Від назви ã. Кóнãóр на Уралі.
КУНЬЛУНЬ, КУЕНЬ-ЛУНЬ,  -ю, ч.  — одна з найбільших
ãірсьêих систем ó світі. Знаходиться в Китаї. Простяãаєть-
ся з заходó на схід від Памірó до Сіно-Тібетсьêих ãір на
2700 êм, ширина 150-600 êм. Найбільша висота 7723 м (ã.
Улóãмóзтаã). Південні схили К. постóпово переходять ó
Тібетсьêе наãір’я. Основні хребти — Кашãарсьêий, Рóсь-
êий, Алтинтаã, Арêатаã, Баян-Хара-Ула; до К. часто відн-
осять Наньшань. К. належить до палеозойсьêих сêладчас-
тих óтворень, яêі омолоджені альпійсьêим ороãенезом.
Сêладений переважно ґранітами та іншими метаморфічн-
ими породами. Хараêтерні широêі слабêорозчленовані во-
доділи, êрóті північні і полоãі південні схили; численні
осипи. Клімат сóхий, помірний, різêо êонтинентальний.
Площа льодовиêів 11,6 тис. êм2. Річêи êоротêі, маловодні,
ó Сх. Кóньлóні (Наньшані) знаходиться оз. Кóêóнор. 
КУПЕЛЯЦІЯ,  -ії, ж. * р. êóпеляция, а. cupellation, н. Kupel-
lation f  — (від франц. coupelle) процес відоêремлення бла-
ãородних металів від свинцю шляхом оêиснювальноãо
плавлення. Виêористовóється в êольоровій металóрãії,
пробірномó аналізі. Власне дія — êóпелювання.
КУПЕРВАС,  -ó, ч. * р. êóпорос, а. vitriol, н. Vitriol m,n  —
стара óêр. назва êóпоросів.
КУПЕРВАС ЗАЛІЗНИЙ,  -ó, -оãо, ч. * р. êóпорос желез-
ный, а. iron vitriol, н. grüner(es) Vitriol m,n  — стара óêр. наз-
ва мелантеритó.
КУПОЛ ГЕОЛОГІЧНИЙ,
-а, -оãо, ч. * р. êóпол ãеоло-
ãичесêий, а. dome, н. Gewöl-
be n, Dom m, Kuppel f  — ан-
тиêліналь ізометричної
форми з падінням êрил від
центра (рис.). Довжина
К.ã. дорівнює ширині або
не перевищóє її більш ніж
в 2 рази. Елементи К.ã.:
в і с ь   — лінія, що прохо-
дить через центр. частинó переãинів шарів різноãо віêó, і
а р е а л  — площа стрóêтóри, обмежена êонтóром, за яêим
падіння шарів змінюється на зворотне. Потóжність шарів
нерідêо меншає до центр. частини стрóêтóри, а деяêі ша-
ри повністю виêлинюються, створюючи непаралельність
поверхонь нашарóвання (êонседиментаційні êóполи).
К.ã. — оêремий випадоê брахіантиêліналі і óтворюється в
платформних або близьêих до них óмовах — над рифови-
ми масивами, ерозійними вистóпами фóндаментó, лаêол-
ітами тощо. Розрізняють таêож вóлêанічні, соляні і ґней-
сові К.ã.  Вóлêанічні  К.ã. — еêстрóзивні (еêстрóзивно-еê-
сплозивні, еêстрóзивно-ефóзивні, еêстрóзивні) óтворення
з êрóтими схилами вис. до 800 м; виниêли шляхом витис-
êання з вóлêаніч. êаналó в’язêої лави. Ґнейсові  К. ã. —  із-
ометричні стрóêтóри площею перші сотні êм2 в êристаліч.
фóндаменті. Зóстрічаються ó всіх êомплеêсах доêембрію
древніх щитів (Балтійсьêоãо, Уêраїнсьêоãо, Алдансьêоãо
та ін.). Виниêають одночасно з міãматизацією і ґранітиз-
ацією. Відомі таêож в фанерозойсьêих óтвореннях (Казах-
стан, Урал, Забайêалля, Молданóбсьêа зона Зах. Європи,
Канадсьêих Кордильєр тощо). Соляні  К. ã. формóються ó
велиêих западинах платформ, êрайових проãинів, êонти-
нентальних оêолиць атлантичноãо типó внаслідоê виявó
соляної теêтоніêи. З соляними К.ã. часто пов’язані родо-
вища нафти і ãазó. 

Рис. Кóпол.
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КУПОРОСИ,  -ів, мн. * р. êóпоросы, а. vitriols, н. Vitriole m,n
pl  — водні та безводні сóльфати Fe, Mg, Cu, Zn, Mn, Ni та
ін., переважно двовалентних металів, яêі óтворюють на-
льоти, êірочêи, вицвіти, виповнюють порожнини тріщин,
а таêож зóстрічаються ó виãляді цементó óламêовоãо мате-
ріалó. Всі К., за винятêом епсомітó, є вторинними про-
дóêтами оêиснення сірчаних сполóê.
КУПРИТ,  -ó, ч. * р. êóприт, а. cuprite, ruby copper, red cop-
per ore, red glassy copper; н. Cuprit m  — мінерал êласó оêсидів
і ãідрооêсидів êарêасної бóдови. Червона мідна рóда. Фор-
мóла: Cu2O. Містить (%): Cu — 88,82; O — 11,18. Домішêи
Zn, Рb, Fe (до десятих частоê %), Cd, Sn, Bi, Ge, In (сліди).
Синãонія êóбічна. Гóстина 6,14. Тв. 3,5-4. Блисê алмазний.
Колір червоний різних відтінêів. Риса êоричнево-чорна.
Іноді напівпрозорий. Зóстрічається ó верхніх ãоризонтах
мідних родовищ яê продóêт вивітрювання мідних сóльфідів.
Асоціює з самородною міддю, малахітом, азóритом, халь-
êозином, хризоêолою. Відомий таêож в мідянистих пісêов-
иêах. Зóстрічається на Уралі (РФ), в ФРН, Велиêобри-
танії, Австралії, США. Збаãачóється після сóльфідизації
флотацією, аналоãічно êовелінó. Рідêісні прозорі êристали
виêористовóються яê дороãоцінний êамінь.
КУПРО…,  * р. êóпро…, а. cupro…, н. Cupro…  — префіêс,
яêий вживається в назвах мінералів, щоб підêреслити
вміст міді в мінералі.
КУПРОАУРИД,  -ó, ч. * р. êóпроаóрид, а. cuproauride, н.
Cuproaurid m, Auricuprid m  — природний твердий розчин
срібла й міді. Аналоã К. — аóриêóприт. За сêладом близь-
êий до мідистоãо золота — AuCu3. Під міêросêопом зви-
чайно виявляються два êомпоненти: мідисте золото і зо-
лотиста мідь. Колір жовтóвато-рожевий. Тв. 2-3. Ковêий.
Зóстрічається в золоторóдних родовищах.
КУПРОСКЛОДОВСЬКІТ,  -ó, ч. * р. êóпросêлодовсêит, а.
cuprosklodowskite, н. Cuprosklodowskit m  — мінерал, водний
силіêат óранілó та міді. Формóла: Cu(UO2)2Si2O6(OH)2⋅
5H2O. Містить (%): CuО — 9,04; UO3 — 65,03; SiO2 — 13,65;
H2O — 12,28. Синãонія триêлінна або ромбічна. Голчасті
êристали блідо-зеленоãо або фісташêово-зеленоãо êольо-
рó. Утворюється ó приповерхневій зоні оêиснення óранових
родовищ. Рідêісний. Дóже радіоаêтивний. Знайдений ó
р-ні Велиêоãо Ведмежоãо озера (Канада) ó виãляді вто-
ринноãо мінералó в асоціації з êазолітом і сêóпітом. Вперше
знайдений ó пров. Шаба (Конãо). Відомий таêож ó Чехії.
Дрóãорядна рóда óранó.
КУПРОШПІНЕЛЬ,  -і, ж. * р. êóпрошпинель, а. cuprospinel,
н. Cuprospinell m  — мінерал, оêсид міді та заліза із маãнети-
товоãо рядó ãр. шпінелей. Формóла: CuFe2O4. Синãонія êóбі-
чна. Виявлений ó виãляді зростêів з ãематитом ó сильно
оêисненомó матеріалі рóдних відвалів ó пров. Ньюфаóнд-
ленд (Канада). 
КУПЧАСТЕ ВИЛУГОВУВАННЯ,  -оãо, -…, с. * р. êóчное
выщелачивание, а. heap leaching; н. Haufenlaugen n, Haufen-
laugung f  — спосіб переробêи хімічним чи баêтеріальним
вилóãовóванням попóтно видобóтих забалансових та бідних
балансових êрóпноãрóдêóватих рóд, добóвання з яêих êо-
рисних êомпонентів звичайними збаãачóвальними чи
ãідрометалóрãійними методами нерентабельне. К.в. міді
праêтиêóвалося з  XVI ст. в Уãорщині і Німеччині. З сер.
ХХ ст. цей спосіб ó пром. масштабах застосовóють для ви-
лóчення міді, золота і óранó. 
КУРВІМЕТР,  -а, ч. * р. êóрвиметр, а. curvimeter, н. Kurven-
messer m, Krümmungsmesser m, Kurvimeter n  — прилад для
вимірювання довжини êривих ліній на êартах та êреслен-
нях. Довжинó вимірюваної лінії визначають яê добóтоê

поêазань К. на знаменниê масштабó. Справність   К.   пе-
ревіряється виміром на папері ліній відомої довжини.
КУРОНГІТ,  -ó, ч. * р. êóронãит, а. coorongite, н. Coorongit
m  — різновид сапропелей, продóêт сóбаеральноãо пере-
творення матеріалó водоростей Elaeophytoa coorongiana
Thiess. Сêлад орãаніч. маси (%): С 79,7; Н 12,0; N 0,7; S
0,1; О 7,5. Вихід летêих речовин 75% на орãаніч. масó. За
зовнішнім виãлядом — êаóчóêоподібна речовина тем-
но-бóроãо êольорó, зóстрічається в солоних лаãóнах  Півд.
Австралії. 
КУРУМИ,  -ів, мн. * р. êóрóмы, а. stone rivers, stone streams,
rock streams, coombe rocks, н. Kurume m pl  — рóхливі сêóп-
чення жорстви, щебенисто-бриловоãо матеріалó на схи-
лах різної êрóтизни (3-45°). Хараêтерні для ãірсьêих р-нів
з сóворим êліматом, баãаторічною і ãлибоêою сезонною
мерзлотою. Утворюються в резóльтаті інтенсивноãо фіз.
вивітрювання.
КУРЧАТОВІТ,  -ó, ч. * р. êóрчатовит, а. kurchatovite, н.
Kurchatovit m  — мінерал êласó боратів. Ca6Mg5Mn[B2O5]6

Cинãонія ромбічна. Сплюснóті таблитчасті êристали.  Гóс-
тина 3,02. Тв. 4,5. Прозорий ó дрібних зернах. Блисê сêля-
ний. Колір світло-сірий. Знайдений ó сêарнових залізорó-
дних родовищах Сибірó.
КУСЕНЬ,  -ю, ч. * р. самородоê, а. nugget, native metal, н.
Nugget m  — стара óêр. назва самородêа.
КУТ,  -а, ч. * р. óãол, а. angle, н. Winkel m, Ecke f  — ãеомет-
рична фіãóра, óтворена двома лініями або площинами,
або лінією і площиною, що перетинаються.
КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. óãол вертиêаль-
ный, а. vertical angle, н. vertikaler Winkel m, vertikale Ecke f  —
êóт, яêий розташований ó вертиêальній площині. При ви-
êонанні марêшейдерсьêих та ãеодезичних робіт (триãоно-
метричне нівелювання, ãеодезичне нівелювання) вимір-
юють К.в., яêі óтворюються заданим напрямом і ãоризон-
тальною площиною (êóт нахилó) або заданим напрямом і
висêовою лінією (зенітна віддаль). Кóти нахилó додатні,
яêщо лінію спрямовано похило вãорó, і від’ємні, яêщо —
похило вниз; зенітні віддалі завжди додатні і відлічóються
від напрямêó, спрямованоãо в зеніт.
КУТ ЗРУШЕННЯ ГРАНИЧНИЙ,  -а, -…, -оãо, ч. * р. óãол
сдвижения предельный, а. maximum angle of displacement, н.
Grenzverschiebungswinkel m  — найменший êóт падіння
пласта, при яêомó виниêають небезпечні зрóшення лежа-
чоãо та висячоãо боêів розроблюваноãо пласта.
КУТ ДИЗ’ЮНКТИВУ,  -а, -…, ч. * р. óãол дизъюнêтива, а.
disjunctive angle, н. Disjunktivwinkel m  — êóт між зміщóвачем
і блоêом (êрилом) диз’юнêтивó в біê відносноãо перем-
іщення блоêа. Величина К.д. міститься в нормальномó пе-
рерізі до лінії обривó блоêа. Див. лежаче êрило.

Рис. Схема êóпчастоãо вилóãовóвання: 1 — відвал; 2 — дре-
нажна êанава; 3 — ставоê-відстійниê; 4 — відстійниê ãоло-
вних розчинів; 5 — барабанний цементатор; 6 — зãóщóвач; 7 
— сховище ãоловних розчинів; 8 — випарювальний майданчиê; 

9 — цементна мідь.
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КУТ ЗЕНІТНИЙ,  -а, -оãо, ч. * р. óãол зенитный, а. zenith
angle, н. Zenitdistanz f  — êóт ó вертиêальній площині, яêий
відраховóється від вертиêалі до вимірюваноãо напрямêó.
КУТ МАКСИМАЛЬНОГО ОСІДАННЯ,  -а, -оãо, -…, ч. *
р. óãол маêсимальноãо оседания, а. angle of maximum subsid-
ence, н. Winkel m der Maximalsenkung f  — êóт з боêó падіння
пласта, óтворений на вертиêальномó розрізі в ãоловномó
перерізі мóльди зрóшення навхрест простяãання пласта ãо-
ризонтальною лінією і лінією, яêа з’єднóє серединó очис-
ної виробêи з точêою маêсимальноãо осідання при непов-
ній підробці земної поверхні.
КУТ НАХИЛУ БОРТА КАР’ЄРУ,  -а, -…, ч. * р. óãол на-
êлона борта êарьера, а. slope of a pit edge, н. Böschungswinkel
m der Tagebaukante f  — êóт ó вертиêальній площині, розта-
шованій нормально до простяãання борта êар’єрó, óтворе-
ний лінією, яêа з’єднóє верхній та нижній êонтóри êар’єрó
з їх проеêцією на ãоризонтальнó площинó.
КУТ ПРИРОДНОГО УКОСУ,  -а, -оãо, -…, ч. * р. óãол ес-
тественноãо отêоса, а. angle (slope) of repose, н. natürlicher
Böschungswinkel m, Schüttwinkel m  — найбільший êóт, яêий
може бóти óтворений óêосом вільно насипаноãо сипóчоãо
матеріалó (ãірничої маси) в стані рівноваãи з ãоризонталь-
ною площиною. Залежить від шорстêості і форми зерен,
їх волоãості, ґранóлометричноãо сêладó та ãóстини і насип-
ної щільності матеріалó. Зі збільшенням волоãості ã.п. до
певноãо значення (для вóãілля, напр., до 14%) К.п.ó. росте,
а потім зменшóється. Із збільшенням розмірів зерен та їх
êóтастості К.п.ó. теж зростає. За К.п.ó. розраховóють маê-
симальні êóти óêосів, óстóпів і бортів êар’єрів, відвалів,
штабелів та насипів.
При стрóшóванні

опорної поверхні з на-
сипним вантажем, яê це
має місце при транс-
портóванні матеріалó на
стрічці êонвеєра, що рó-
хається по ролиêових
опорах, К.п.ó. змен-
шóється. Томó розрізн-
яють êóти природноãо
óêосó ó споêої ϕ та в рóсі
ϕ`. В залежності від
óмов рóхó
ϕ`=(0,35-0,7)ϕ. При ви-
сипанні матеріалó через
випóсêний отвір, розта-
шований під штабелем,
К.п.ó. стає більш êрó-
тим і називається êóтом
обвалення ϕо. 

В.М.Маценêо.
КУТ СКЛАДКИ,  -а, -…, ч. * р. óãол сêладêи, а. angle of a
fold, н. Faltenwinkel m  — двоãранний êóт між êрилами
сêладêи.
КУТ СПАДУ ПЛАСТА (КУТ ПАДІННЯ ПЛАСТА),  -а,
-…, ч. * р. óãол падения пласта, а. angle of dip, angle of incli-
nation, pitch angle, н. Neigungswinkel m des Flözes n  — êóт
між пластом і ãоризонтальною площиною. Відповідно до
Правил технічної еêсплóатації вóãільні пласти за êóтом
спадó поділяються на положисті (0-18°), похилі (19-35°),
êрóтопохилі (36-55°) і êрóті (56-90°).
КУТ УКОСУ УСТУПУ,  -а, -…, ч. * р. óãол отêоса óстóпа,
а. angle of bench slope, н. Böschungswinkel m der Strosse f  —

êóт ó вертиêальній площині, нормальній до простяãання
óстóпó між лінією, яêа з’єднóє верхню і нижню бровêи óс-
тóпó та її проеêцією на ãоризонтальнó площинó. Зãідно з
Правилами безпеêи, ê. ó. неробочих óстóпів формóють ó
межах величини êóта природноãо óêосó. Для цьоãо при
постановці óстóпів до неробочоãо станó їх óêоси завідêош-
óють. К.ó. робочоãо óстóпó не повинен перевищóвати 80°.
КУТ УКОСУ ЯРУСУ ВІДВАЛУ,  -а, -…, ч. * р. óãол отêоса
ярóса отвала, а. angle of slope of a dump layer, н. Böschungs-
winkel m der Kippenstrosse f  — êóт ó вертиêальній площині,
нормальній до площини óêосó відвалó, між лінією, яêа
з’єднóє верхню і нижню бровêи відвалó, та її проеêцією на
ãоризонтальнó площинó. Здебільшоãо це êóт природноãо
óêосó ãірсьêих порід.
КУТИ ГРАНИЧНІ,  -ів, -их, мн. * р. óãлы ãраничные, а. limit
angles, н. Grenzwinkel m pl  — ó ãірничій справі — зовнішні
відносно виробленоãо просторó êóти, яêі óтворено на вер-
тиêальних розрізах по ãоловних перерізах мóльди зрóшення
при повній підробці ãоризонтальною лінією і лініями, що
з’єднóють межі виробоê з межами мóльди зрóшення.
КУТИ ДЕВІАЦІЇ ПІДЙОМНИХ КАНАТІВ,  -ів, -…, мн. *
р. óãлы девиации подъемных êанатов, а. fleet(ing) angles of
hoist ropes, н. Förderseilablenkungswinkel m pl  — êóти, яêі óт-
ворені стрóною êаната з вертиêальною площиною, пер-
пендиêóлярною до осі вала підіймальної машини або до
осьової площини шêіва; визначаються в похилій площині,
дотичній до барабана і шêіва.
КУТИ ПОВНИХ ЗРУШЕНЬ,  -ів, -…, мн. * р. óãлы полных
сдвижений, а. angles of total displacements, н. Winkel m pl der
vollständigen Bewegungen f pl  — ó ãірничій справі —  внóт-
рішні відносно виробленоãо просторó êóти, яêі óтворено на
вертиêальних розрізах по ãоловних перерізах мóльди зрó-
шення площиною пласта і лініями, яêі з’єднóють межі ви-
робленоãо просторó з межами плосêоãо дна мóльди зрóшен-
ня.
КУТИ РОЗРИВІВ,  -ів, -…, мн. * р. óãлы разрывов, а. angles
of rupture, н. Bruchwinkel m pl  — ó ãірничій справі — зовн-
ішні відносно виробленоãо просторó êóти, яêі óтворено на
вертиêальних розрізах по ãоловних перерізах мóльди зрó-
шення ãоризонтальними лініями і лініями, яêі з’єднóють
межі виробоê з найближчими до межі мóльди зрóшення тр-
іщинами.
КУТНАГОРИТ,  -ó, ч. * р. êóтнаãорит, а. kutnahorite, н.
Kuttenbergit m, Kutnahorit m  — мінерал, êарбонат êальцію і
маãнію. Формóла: 2[Ca(Mn, Mg, Ca, Fe)(CO3)2]. Синãонія
триãональна. Гóстина 3-3,1. Зóстрічається ó виãляді зер-
нистих або масивних аґреґатів. Колір білий до блідо-ро-
жевоãо. Знайдений ó êарбонатних жилах. Відомий ó Чехії
і в р-ні Франêліна (шт. Нью-Джерсі, США). 
КУТОК,  -тêа, ч. * р. êóтоê, а. stable-hole, heel; н. vorsprin-
gende Ecke f  — 1) Кінцева ділянêа очисноãо вибою (лави)
при сóцільній системі розробêи. 2) Кінцева ділянêа óстó-
пó при óстóпній формі очисноãо вибою.
КУТОМІР,  -а, ч. * р. óãломер, а. protractor, goniometer; н.
Winkelmesser m, Winkelmeßinstrument n  — прилад для вимір-
ювання êонтаêтним методом êóтів між бóдь-яêими двома
площинами. К. поділяють на ноніóсні та оптичні. Марê-
шейдерсьêий êóтомірний чи êóтомірно-далеêомірний
прилад, призначений для зйомоê нарізних і очисних ãірн-
ичих виробоê.
КУХОЛЬ МІРНИЙ,  -хля, -оãо, ч. * р. êрóжêа мерная, а.
cupful, measuring vessel, н. Messkrug m, Messkanne f  — посó-
дина для відборó проби рідини, зоêрема сóспензії, шламо-

Рис. Кóт природноãо óêосó при рі-
зних óмовах óтворення штабеля на-
сипноãо вантажó: а — ó споêої; б — 
в процесі рóхó; в — êóт обвалення. 
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воãо потоêó заданоãо об’ємó для дослідження сêладó та
яêості твердоãо êомпонента, а таêож для присêореноãо
визначення вмістó твердоãо ó пóльпі. Для чітêоãо обме-
ження об’ємó відібраної проби êóхоль має проріз ó боêовій
стінці для зливó зайвої рідини.
КУЩ,  -а, ч.  — Див. êріплення êóщове. 
КУЩОВЕ КРІПЛЕННЯ,  -оãо, -…, с.  — Див. êріплення
êóщове. 
КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч. * р. êóяльницêий
ярóс, а. Kujalnician, н. Kuyalnicien n  — верхній ярóс серед-
ньоãо (нижній ярóс верхньоãо) пліоценó Чорноморсьêоãо
басейнó. Від назви Кóяльницьêоãо лиманó, що поблизó м.
Одеси, Уêраїна.
КЮІЗЬКИЙ ЯРУС,  -оãо, -ó, ч.  — те ж саме, що й іп-
рсьêий ярóс. Від назви м. Кюіз (Cuise) ó Франції.
КЮРИТ,  -ó, ч. * р. êюрит, а. curite, н. Curit m  — мінерал,
водний оêсид свинцю та óранó. Формóла: 1. За К. Фреєм:

2PbO·5UO3·4H2O. 2. За Є.Лазаренêом: 3PbO⋅8UO3·4H2O.
Містить (%): PbO — 21,32; UO3 — 74,22; H2O — 4. Синãонія
ромбічна. Тв. 4-5. Гóстина 7,2. Блисê алмазний. Сильно
радіоаêтивний. Колір оранжево-червоний. Рисêа оранже-
ва. Рідêісний. Зóстрічається ó виãляді псевдоморфоз за
óранінітом, ó виãляді продóêтó оêиснення óранінітó. Асо-
ціює з торбернітом, содіїтом, фóрмар’єритом, сêло-
довсьêітом та ін. вторинними мінералами óранó в Казоло
(пров. Шаба, Конãо). 
КЮРІ,  не відм. с. * р. êюри, а. curie, н. Curie-Einheit f, Curie
n  — одиниця радіоаêтивності, що дорівнює радіоаêти-
вності речовини, в яêій протяãом 1 сеê відбóвається 3,7·1010

радіоаêтивних розпадів. Від прізвища фізиêів подрóжжя
П.Кюрі і М.Сêлодовсьêої-Кюрі.
КЮСТЕЛІТ,  -ó, ч. * р. êюстелит, а. küstelite; н. Küstelit m 
— мінерал, самородне срібло, що вміщає до 10 % золота.
Утворює дрібні бобоподібні зерна.
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Міжнародна система одиниць SI

Величина Назва одиниці Позначення Розмір
 одиниці

міжнародне óêраїнсьêе

Основні одиниці

Довжина метр m м

Визначений міжн-
ародною óãодою

Маса êілоãрам kg êã

Час сеêóнда s с

Сила елеêтр. стрóмó ампер A А

Термодинамічна т-ра êельвін K К

Сила світла êандела сd êд

Кільêість речовини моль mol моль

Додатêові одиниці

Плосêий êóт радіан rad рад

Тілесний êóт стерадіан sr ср

Похідні одиниці

Площа êвадратний метр m2 м2 м2

Об’єм, містêість êóбічний метр m3 м3 м3

Питомий об’єм êóбічний метр на êілоãрам m3/kg м3/êã м3/êã

Гóстина êілоãрам на êóбічний метр kg/m3 êã/ м3 êã/ м3

Частота періодичноãо 
процесó

ãерц Hz Гц 1/с

Швидêість метр за сеêóндó m/s м/с м/с

Присêорення метр на сеêóндó в êвадраті m/s2 м/с2 м/с2

Кóтова швидêість радіан за сеêóндó rad/s рад/с рад/с

Кóтове присêорення радіан на сеêóндó в êвадраті rad/s2 рад/с2 рад/с2

Сила (ваãа) ньютон N Н êã· м/с2

Тисê, механічне 
напрóження

пасêаль Pa Па êã/(м·с2)

Імпóльс (êільêість рóхó) êілоãрам-метр за сеêóндó kg·m/s êã·м/с êã·м/с

Імпóльс сиди ньютон-сеêóнда N·s Н·с êã·м/с

Кінематична в’язêість êвадратний метр на сеêóндó m2/s м2/с м2/с

Динамічна в’язêість пасêаль-сеêóнда Pa·s Па·с êã/(м·с)

Робота, енерãія, ê-сть теплоти джоóль J Дж êã·м2/с2

Потóжність ват W Вт êã·м2/с3

Момент сили ньютон-метр N·m Н·м êã·м2/с2

Момент  інерції êілоãрам-метр ó êвадраті kg·m2 êã·м2 êã·м2

Питома теплоємність джоóль на êілоãрам-êельвін J/(kg·K) Дж/(êã·К) м2/(с2·К)

Ентропія джоóль на êельвін J/K Дж/К êã·м2/(с2·К)

Теплопровідність ват на метр-êельвін W/(m·K) Вт/(м·К) êã·м/(с3·К)

Елеêтричний заряд êóлон C Кл А·с

Елеêтрична напрóãа (елеêтро-
рóшійна сила)

вольт V В êã·м2/(А·с3)

Напрóженість елеêтр. поля вольт на метр V/m В/м êã·м/(А·с3)
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Елеêтричний опір ом Ω Ом êã·м2/(А2·с3)

Елеêтрична провідність сіменс S См êã-1м-2с3А2

Елеêтрична ємність фарад F Ф êã-1м-2с4А2

Маãнітний потіê вебер Wb Вб êã·м2/(А·с2)

Індóêтивність ãенрі H Гн êã·м2/(А2·с2)

Маãнітна індóêція тесла T Тл êã/(А·с2)

Напрóженість маãніт. поля ампер на метр A/m А/м А/м

Маãніторóшійна сила ампер A А А

Сила (інтенсивність випро-
мінення)

ват на стерадіан W/sr Вт/ср êã·м2/(с3·ср)

Хвильове число одиниця на метр m-1 м-1 1/м

Світовий потіê люмен lm лм êд·ср

Ясêравість êандела на êвадрат. метр cd/m2 êд/м2 êд/м2

Освітленість люêс lx лê êд·ср/ м2

Аêтивність нóêлідó в радіоа-
êтивномó джерелі

беêêерель Bq Бê 1с

Поãлинóта доза 
випромінення, поêазниê поã-

линóтої дози

ґрей Gy Ґр м2/с2

Еêвівалентна доза
випромінення

зіверт Sv Зв м2/с2

Приставêа СІ та множниêи для óтворення десятинних êратних і частинних одиниць та їх найменóвань

При-
ставêа

Позначення при-
ставêи

Множ-
ниê

При-
ставêа

Позначення при-
ставêи

Множ
ниê

При-
ставêа

Позначення при-
ставêи

Множ-
ниê

міжнар. óêраїн. міжнар. óêраїн. міжнар. óêраїн.

еêса E Е 1018 ãеêто h ã 102 міêро µ мê 10-6

пета P П 1015 деêа da да 101 нано n н 10-9

тера T Т 1012 деці d д 10-1 піêо p п 10-12

ґіãа G Ґ 109 санти c с 10-2 фемто f ф 10-15

меãа M М 106 мілі m м 10-3 атто a а 10-18

êіло k ê 103

Міжнародна система одиниць SI
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Основні жóрнали ãірничоãо профілю

Назва видання Країна Ріê 
заснóва
ння

Чисе
л на 
ріê

Середньорічна 
êільêість       

стор. статей

1 2 3 4 5

А. Розробêа та переробêа (збаãачення) вóãільних, рóдних та нерóдних êорисних êопалин

“Відомості Аêадемії ãірничих наóê Уêраїни” Уêраїна 1994 4  240      70-100

“Вóãлехімічний жóрнал” Уêраїна 1993 4  280       50-80

“Въãлища” (Вóãілля) Болãарія 1945 10                  400          50

“Геолоãічний жóрнал” Уêраїна 1934 4  480           60

“Геолоãия” (Геолоãія) Росія 1954 12    ...           ...

“Геолоãия и ãеофизиêа” (Геолоãія та ãеофізиêа) Росія 1960 12    ...           ...

“Геолоãия рóдных месторождений” (Геолоãія рóдних 
родовищ)

Росія 1959 6  600         35-40

“Фізичний жóрнал” Уêраїна 1979 6    ...           ...

“Геохимия” (Геохімія) Росія 1956 12  1500       120

“Гірнича елеêтромеханіêа та автоматиêа” Уêраїна 1965 2 120-150     70

“Горное дело” (Гірнича справа) Росія 1960 12 1500 360

“Горный жóрнал” (Гірничий жóрнал) Росія 1825 12 1000 170-180

“Горный жóрнал” (Гірничий жóрнал) Вісті вóзів Росія 1958 12 1800 400-415

“Збаãачення êорисних êопалин” Уêраїна 1967 4 680         120

“Известия Донецêоãо ãорноãо инститóта” (Вісті 
Донецьêоãо ãірничоãо інститóтó)

Уêраїна 1995 2-4 200-400 50-100

”Колыма” — щомісячний виробничо-технічний 
бюлетень об’єднання “Сєвєровостоêзолото” (Маãадан). 

Росія 1936 12              до 200

“Металлóрãичесêая и ãорнорóдная промышленность” 
(Металóрãійна та ãірничорóдна промисловість)

Уêраїна 1960 4 700-800 120

“Наóêовий вісниê Національноãо ãірничоãо 
óніверситетó Уêраїни”

Уêраїна 1998 4   360        100

Ніхон êоãьо êайсі (“Journal of the Mining and Metallurgi-
cal Institute of Japan”) (Жóрнал Японсьêоãо інститóтó 
ãірничої справи та металóрãії)

Японія 1875 12   1000       60

“Обоãащение рóд” (Збаãачення рóд) Росія 1956 ...    ...         100

“Подземное и шахтное строительство” (Підземне та 
шахтне бóдівництво)

Росія 1957 ...    ...         100

“Рóдодобив” (Видобóтоê рóди) Болãарія 1946 12    350        50

Сайêо то хоан (“Mining and Safety”) (Безпеêа в ãірничій 
промисловості)

Японія 1955 12   700         30

Танêо ãідзюцó (“Colliery Engineering”) (Вóãільна 
промисловість)

Японія 1946 12    300        50

“Уãоль” (Вóãілля) Росія 1925 12 900 250

“Уãоль Уêраины” (Вóãілля Уêраїни) Уêраїна 1957 12 600 200

“Физиêа ãорения и взрыва” (Фізиêа ãоріння та вибóхó) Росія 1965 6   ...          150
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“Физиêо-техничесêие проблемы разработêи полезных 
исêопаемых” (Фізиêо-технічні проблеми розробêи 
êорисних êопалин)

Росія 1965 6    ...          100

Фóсен (“Flotation”) (Флотація) Японія 1954 3    200        10

“Химия твердоãо топлива” (Хімія твердоãо палива) Росія 1967 6 600 150

“Annales des Mines” (Гірнича справа) Франція 1794 12   1400        200

“Annales des Mines de Belgique” (Гірнича справа Бельãії) Бельãія 1896 12   1500         50

“Archiwum Górnictwa” (Збірниê з ãірничої справи) Польща 1956 4    400          30

“Aufbereitungs-Technik” (Збаãачення êорисних êопалин) Німеччина 1960 12    700          90

“Australian Mining” (Австралійсьêий жóрнал з ãірничої 
справи)

Австралія 1908 12    750          50

“Bányaszati és Kohászati Lapok. Bányaszat” Жóрнал 
ãірничої справи та металóрãії. (Серія Гірнича справа)

Уãорщина 1868 12    900         100

“Berg- und Huttenmannsche Monatshefte” (Гірничорóдна 
промисловість та металóрãія)

Австрія 1855 12    500          70

“Bergbau” (Гірнича справа) Німеччина 1950 12    500          50

“Bergverks-Nytt” (The Scandinavian Journal of Mining and 
Quarring)” (Гірничий жóрнал Сêандинавії)

Норвеãія 1954 11    350          10

“Boletin de Minas” (Жóрнал з ãірничої справи) Портóãалія 1964 3     50            5

“Boletin Geológico y Minero” (Бюлетень з ãеолоãії та 
ãірничої справи)

Іспанія 1874 6    200          30

“Braunkohle” (Бóре вóãілля) Німеччина 1902 12     40          50

“Canadian Mining Journal” (Гірничий жóрнал Канади) Канада 1879 12    700          60

“Carrières et Matériaux” (Кар’єрне обладнання) Франція 1921 9    800         200

“CIM Bulletin, Canadian Institute of Mining and Metal-
lurgy” (Бюлетень Канадсьêоãо інститóтó ãірничої справи 
та металóрãії)

Канада 1898 12    1700       100

“Coal Age” (Вóãільна ера) США 1911 12    700          90

“Coal Mining and Processing” (Видобóтоê та переробêа 
вóãілля)

США 1964 12    1200        50

“Coal Preparation” (Збаãачення вóãілля) США

“Colliery Guardian” (Жóрнал з ãірничої промисловості) Велиêобританія 1860 12    500          50

“Engineering and Mining Journal” (Гірнича 
промисловість і техніêа)

США 1866 12    2200        80

“Erzmetall” (Гірничометалóрãічна промисловість) Німеччина 1948 12    650          50

“Explosifs” (Вибóхові матеріали) Бельãія 1947 4    200          10

“Fuel” (Паливо) США

“Glückauf” (Жóрнал з ãірничої справи) Німеччина 1865 24    600          130

“Glückauf-Forschungshefte” (Жóрнал з ãірничої справи) Німеччина 1940 6    300           50

“Górnictwo odkrywkowe” (Відêриті ãірничі роботи) Польща 1959 12    400           70

“Indian Mining and Engineering Journal” (Індійсьêа 
ãірнича промисловість і техніêа)

Індія 1962 12    500           30

“Industria Minera” (Гірнича промисловість) Іспанія 1958 12    1000         25

“Industria Mineraria” (Гірнича промисловість) Італія 1927 6    600           30

Основні жóрнали ãірничоãо профілю
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“Industrial Minerals” (Промислова мінеральна 
сировина)

Велиêобританія 1967 12    650           30

“Industrie Minérale” (Гірнича промисловість) Франція 1919 12    850           40

“International Journal of Mineral Processing” 
(Міжнародний жóрнал зі збаãачення êорисних 
êопалин)

Нідерланди 1974 4    300           20

“International Journal of Rock Mechanics and Mining Sci-
ences and Geomechanics Abstracts” (Міжнародний 
жóрнал з механіêи ãірсьêих порід та ãірничої справи)

Велиêобританія 1964 6    500           10

“Journal du Four Electrique. Mines et Métallurgie” 
(Гірнича справа та металóрãія)

Франція 1872 6    200           20

“Journal of the Institute of Mine Surveyors of South Africa” 
(Жóрнал Марêшейдерсьêоãо інститóтó ПАР)

ПАР 1962 4     60             5

“Journal of the Institution of Engineers (India), Mining & 
Metallurgical Division” (Жóрнал відділення ãірничої 
справи та металóрãії Інститóтó інженерів Індії)

Індія 1920 3     80           20

“Journal of the Mine Ventilation Society of South Africa” 
(Жóрнал Товариства інженерів з вентиляції ПАР)

ПАР 1948 12    250          20

“Journal of Mines, Metals and Fuels” (Жóрнал з ãірничої 
справи, металóрãії та палива)

Індія 1953 12    400          40

“Journal of the South Africa Institute of Mining and Metal-
lurgy” (Жóрнал Інститóтó ãірничої справи та металóрãії 
ПАР)

ПАР 1894 12    ...              ...

“Kali- und Steinsalz” (Калійна та êам’яна сіль) Німеччина 1952 12    800           20

“Koks, smola, gaz” (Коêс, смола, ãаз) Польща

“Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa” (Механізація 
та автоматизація в ãірничій промисловості)

Польща 1963 12    600           70

“Metals and Minerals Review” (Оãляд металів та 
мінералах)

Індія 1961 12    300          10

“Mine and Quarry” (Гірничі підприємства) Велиêобританія 1972 12    750          20

“Mine Safety and Health” (Безпеêа в ãірничій справі) США 1976 6    200          25

“Mineracao, Metalurgia” (Гірнича промисловість та 
металóрãія)

Бразилія 1936 12    400          20

“Mines Magazine” (Жóрнал з ãірничої справи) США 1910 12    600          15

“Mining Congress Journal” (Жóрнал америêансьêоãо 
ãірничоãо êонãресó)

США 1915 12    800          80

“Mining Engineer” (Гірничий інженер) Велиêобританія 1960 12    100          60

“Mining Engineering” (Гірнича справа) США 1949 12    900         100

“Mining Journal” (Гірничий жóрнал) Велиêобританія 1835 52   1000          60

“Mining Magazine” (Гірничий жóрнал) Велиêобританія 1909 12   1000         60

“Mining Processing Equipment” (Гірничо-збаãачóвальне 
обладнання)

США 1976 12    300          90

“Mining Technology” (Технолоãія ãірничих робіт) Велиêобританія 1969 12    500           30

“National Safety News” (Новини техніêи безпеêи в 
промисловості)

США 1917 12   2000          ...

“Naturstein-Industrie” (Промисловість бóдматеріалів) Німеччина 1965 6    400          30

Основні жóрнали ãірничоãо профілю
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“Neue Bergbautechnic” (Гірнича справа) Німеччина 1949 12    900          90

“Nobel Hefte” [Нобелівсьêі записêи (Вибóхові роботи)] Німеччина 1926 4    200          20

“Phosphorus and Potasium” (Фосфор і êалій) Велиêобританія 1963 6    300          10

“Pit and Quarry” (Шахти та êар єри) США 1916 12   2000         30

“Prace Glownego Imstytutu Górnictwa” (Праці Інститóтó 
ãірничої справи)

Польща 1976 12-13    400          15

“Proceedings of the Australian Institute of Mining and Met-
allurgy” (Праці Австралійсьêоãо інститóтó ãірничої 
справи та металóрãії)

Австралія 1898 4    300          30

“Przeglad górniczy” (Гірничий жóрнал) Польща 1903 12    550        100

“Publications Techniques des Charbonnages de France” 
(Технічні пóбліêації з питань вóãільної промисловості)

Франція 1965 6    400         30

“Quarry Management and Products” (Кар єри. 
Управління та виробництво)

Велиêобританія 1918 12    300         40

“Resources Industry, Quarry, Mine and Construction Equip-
ment” (Гірниче та бóдівельне обладнання)

Австралія 1962 12    500         20

“Refractories Journal” (Воãнестійêі матеріали) Велиêобританія 1925 6    250         10

“Revista de Mineria, Geologia y Mineralogia” (Жóрнал з 
ãірничої справи, ãеолоãії та мінералоãії)

Арґентина 1929 4    450         25

“Rock Products” (Бóдівельні матеріали) США 1902 12    1100        50

“Rudarski Glasnik” (Збірниê з ãірничої справи) Сербія 1962 4    650         50

“Rudarsko-metalurski Zbornik” (Збірниê з ãірничої 
справи та металóрãії)

Сербія 1954 4    500         20

“Rudy” (Рóди) Чехія 1952 12    400         50

“Rudy i Metale Niezelazne” (Кольорові метали та їх рóди) Польща 1956 12    400         50

“Skillings Mining Review” (Новини ãірничорóдної 
промисловості)

США 1912 52   1400        50

“South African Mining and Engineering Journal” 
(Гірничий жóрнал ПАР) 

ПАР 1891 12   1500        50

“Svensk Bergsoch Brulstidning” (Швецьêий ãірничий 
жóрнал)

Швеція 1922 12    200         10

“Tunnels and Tunnelling” (Тóнелі та тóнельні роботи) Велиêобританія 1969 11    550         10

“Uhli” (Вóãілля) Чехія 1953 12    500        100

“Western Miner” (Західний ãірниê) Канада 1927 12    700         60

“Wiadomosci Górnicze” (Гірничі записêи) Польща 1950 12    400         60

“World Coal” (Вóãільна промисловість світó) США 1975 12   1000        130

“World Mining” (Гірнича промисловість світó) США 1948 12   1100         60

Б. Розробêа нафтових та ãазових родовищ

“Азербайджансьêе нафтове ãосподарство” Азербайджан 1920 12  ...       140-145

“Газовая промышленность” (Газова промисловість) Росія 1956 12   ...            ...

“Геолоãія і ãеохімія ãорючих êопалин” Уêраїна 1991 4 800           120

“Геолоãия нефти и ãаза” (Геолоãія нафти та ãазó) Росія 1957 12    ...             ...

“Нефтяное хозяйство” (Нафтове ãосподарство) Росія 1920 12    ...             ...

Основні жóрнали ãірничоãо профілю
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“American Gas Association Monthly (AGA Monthly)” 
(Жóрнал америêансьêої ãазової асоціації)

США 1919 11    450         200

“Australian Gas Journal” (Австралійсьêий ãазовий 
жóрнал)

Австралія 1936 4    250          10

“Canadian Petroleum” (Канадсьêа нафта) Канада 1960 12    600          40

“Drilling” (Бóрiння) США 1939 13   1000        200

“Erdöel-Erdogas Zeitschrift” (Жóрнал з нафти та 
природноãо ãазó)

Австралія 1883 12    400          60

“Erdöel und Kohle, Erdgas, Petrochemie” (Нафта, вóãілля, 
ãаз та нафтохімія)

Німеччина 1948 12    600          60

“Forages” (Бóріння) Франція 1958 4    850          20

“Gas-Erdgas (GWF)” (Газ та природний ãаз) Німеччина 1858 12    500          80

“Gas World” (Світ ãазó) Велиêобританія 1884 12    600         140

“Industrie du Petrole Gas-Chimie” (Нафтова та ãазова 
промисловість)

Франція 1933 12    850         100

“Journal of Canadian Petroleum Technology” (Канадсьêий 
жóрнал з видобóтêó нафти)

Канада 1962 6    850         150

“Journal of Petroleum Technology” (Жóрнал з видобóтêó 
нафти)

США 1950 12   1700        120

“Nafta” (Нафта) Польща 1945 12    400          80

“Ocean Industry” (Морсьêа розробêа) США 1966 12   1900        200

“Offshore” (Розробêа óзбережжя) США 1941 14   1700        250

“Offshore Engineering” (Технолоãія розробêи 
óзбережжя)

Велиêобританія ... 12   1500         40

“Oil and Gas Journal” (Нафтовий та ãазовий жóрнал) США 1902 52   7800        300

“Oilweek” (Щотижневиê з нафти) Канада 1950 52    250         120

“Petroleum Engineer International” (Інженер-нафтовиê 
світó)

США 1929 15   1500         50

“Petroleum Review” (Жóрнал з видобóтêó нафти) Велиêобританія 1947 12    900          40

“Petroleum Times” (Новини нафти) Велиêобританія 1897 24    950         350

“Society of Petroleum Engineers Journal” (Жóрнал 
товариства нафтовиêів)

США 1961 6    900          90

“Tracer s Exogram and Oil and Gas Review” (Жóрнал з 
нафти та ãазó)

Австралія 1955 24    700         150

“Pipeline and Gas Journal” (Жóрнал з трóбопроводів та 
ãазó)

США 1859 14   1000         60

“World Oil” (Нафтова промисловість світó) США 1916 14   1500          40

Основні жóрнали ãірничоãо профілю
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Система êодóвання значень хараêтеристиê вóãілля за міжнародною êласифіêацією, прийнятою Європейсьêою еêономічною 
êомісією ООН (1988 р.)

         Рефлеêтоãрами
          

% êод S ê-сть
разів

êод % êод % êод óмов. од êод % êод % êод % êод МДж/êã êод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0,5-0,59 5 0,1 0 0 0 — 10 0 0 - 0 — 0,5 0 48 48 0 00  0 — 01  00 22 21

0,6-0,69 6 0,1-0,2 0 1 10 —  20 1 0 —  5 1 1 — 1,5 1 46 — 48 46 1 — 2 01 0,1 — 0,2 01 22 — 23 22

0,7-0,79 7 0,2 0 2 20 —  30 2 5 — 10 2 2 — 2,5 2 44 — 45 44 2 — 3 02 0,2 — 0,3 02 23 — 24 23

0,8-0,89 8 1 3 30 —  40 3 10 — 15 3 3 — 3,5 3 42 — 44 42 3 — 4 03 0,3 — 0,4 03 24 — 25 24

0,9-0,99 9 2 4 40 — 50 4 15 — 20 4 4 — 4,5 4 40 — 42 40 4 — 5 04 0,4 — 0,5 04 25 — 26 25

1,0-1,09 10 2 5 50 —  60 5 20 — 25 5 5 — 5,5 5 38 — 40 38 5 — 6 05 0,5 — 0,6 05 26 — 27 26

1,1-1,19 11 60 — 70 6 25 — 30 6 6 — 6,5 6 36 — 38 36 6 — 7 06 0,6 — 0,7 06 27 — 28 27

1,2-1,29 12 70 —  80 7 30 — 35 7 7 — 7,5 7 34 — 36 34 7 — 8 07 0,7 — 0,8 07 28 — 29 28

1,3-1,39 13 35 — 40 8 8 — 8,5 8 32 — 34 32 8 — 9 08 0,8 — 0,9 08 29 — 30 29

1,4-1,49 14 40 9 9 — 9,5 9 30 — 32 30 9 — 10 09 0,9 — 1,0 09 30 — 31 30

1,5-1.59 15 28 — 30 28 10 — 11 10 1,0 — 1,1 10 31 — 32 31

1,6-1,69 16 26 — 28 26 11 — 12 11 1,1 — 1,2 11 32 — 33 32

1,7-1,79 17 24 — 26 24 12 — 13 12 1,2 — 1,3 12 33 — 34 33

1,8-1,89 18 22 — 24 22 13 — 14 13 1,3 — 1,4 13 34 — 35 34

1,9-1,99 19 20 — 22 20 14 — 15 14 1,4 — 1,5 14 35 — 36 35

2,0-2,09 20 18 — 20 18 15 — 16 15 1,5 — 1,6 15 36 — 37 36

2,1-2,19 21 16 — 18 16 16 — 17 16 1,6 — 1,7 16 37 — 38 37

2,2-2,29 22 14 — 16 14 17 — 18 17 1,7 — 1,8 17 38 — 39 38

2,3-2,39 23 12 — 14 12 18 — 19 18 1,8 — 1,9 18  39 39

2,4-2,49 24 10 — 12 10 19 — 20 19 1,9 — 2,0 19

2,5-2,59 25 9 — 10 9 20 — 21 20 2,0 — 2,1 20

2,6-2,69 26 8 — 9 8 2,1 — 2,2 21

2,7-2,79 27 7 — 8 7 2,2 — 2,3 22

2.8-2,89 28 6 — 7 6 2,3 — 2,4 23

2,9-2,99 29 5 — 6 5 2,4 — 2,5 24

3,0-3,09 30 4 — 5 4 2,5 — 2,6 25

3,1-3,19 31 3 — 4 3 2,6 — 2,7 26

3,2-3,29 32 2 — 3 2 2,7 — 2,8 27

1 — 2 1

Ro J L SJ Vdaf Ad St
d Qs

daf
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Приêлади сертифіêатів вóãілля Львівсьêо-Волинсьêоãо басейнó
(За міжнародною êласифіêацією 1988 р.)

№
п
/
п

П о ê а з н и ê и Шахти, пласти, значення поêазниêів

ш. Зарічна ш. Зарічна ш. Візейсьêа ш. Візейсьêа

Назви Індеêси Одиниці
вимірó

Зна-
чення

Коди Значення Коди Зна-
чення

Коди Зна-
чення

Коди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Середній поêаз-
ниê відбивання 

вітринітó

% 0,74 07 0,83 08 0,81 08 0,72 07

2. Рефлеêтоãрама:
стандартне відх-

илення
êільêість 
розривів

ê-сть 
розр.

-

шт

0,06

без 
розр.

0
0,05

без розр.

0
0,03

без 
розр.

0
0,06

без 
розр.

0

3. Мацеральний 
сêлад:

вміст êомпо-
нентів ãрóпи 
інертинітó
вміст êомпо-
нентів ãрóпи 
ліптинітó

J

L

%

%

23

7

2

2

16

6

1

2

16

8

1

2

13

6

1

2

4. Індеêс вільноãо 
спóчóвання

од. 8 8 1 1 7 7 7 7

5. Вихід летêих 
речовин

% 36,3 36 36,2 36 36,1 36 35,1 34

6. Зольність % 9,2 09 6,4 06 8,7 08 8,6 08

7. Сірчистість % 1,2 12 1,6 12 1,1 11 1,4 14

8. Вища теплота 
зãоряння

МДж/êã 35,1 35 34,9 34 35,2 35 34,8 34

Коди вóãілля 07022836091235 08012136061634 08012736081135 07012734081434

n7
в n8

в n7
н n7

в

Ro

SJ

Vdaf

Ad

St
d

Qs
daf
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Продовження. Приêлади сертифіêатів вóãілля Львівсьêо-Волинсьêоãо басейнó
(За міжнародною êласифіêацією 1988 р.)

№
п
/
п

П о ê а з н и ê и Шахти, пласти, значення поêазниêів

ш. Велиêомо-
стівсьêа

ш. Велиêомо-
стівсьêа

ш. Велиêомо-
стівсьêа

ш. Зарічна

Назви Індеêси Один. 
вимірó

Зна-
чення

Коди Зна-
чення

Коди Зна-
чення

Коди Зна-
чення

Коди

1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Середній поêаз-
ниê відбивання 

вітринітó

% 0,75 07 0,85 08 0,73 07 0,80 08

2. Рефлеêтоãрама:
стандартне відх-

илення
êільêість розривів ê-сть 

розр.

-

шт

0,07

без 
розр.

0
0,05

без 
розр.

0
0,04

без 
розр.

0
0,02

без 
розр.

0

3. Мацеральний 
сêлад:

вміст êомпо-
нентів ãрóпи іне-

ртинітó
вміст êомпонен-
тів ãрóпи ліпти-

нітó

J

L

%

%

22

9

2

2

17

3

1

1

11

9

1

2

11

9

1

2

4. Індеêс вільноãо 
спóчóвання

од. 0 0 20 2 0 0 1 1

5. Вихід летêих 
речовин

% 35,1 34 32,9 32 34,3 34 35,1 34

6. Зольність % 3,3 03 4,3 04 8,4 08 3,3 03

7. Сірчистість % 1,8 18 1,9 19 1,7 17 1,5 15

8. Вища теплота зãо-
ряння

МДж/
êã

34,6 34 34,2 34 34,5 34 35,1 35

Коди вóãілля 07022034031834 08011232041934 07012034081734 08012134031535

n7
в n8

н n8
в

n8
в

Ro

SJ

Vdaf

Ad

St
d

Qs
daf
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Приêлади сертифіêатів вóãілля Донецьêоãо басейнó
(За міжнародною êласифіêацією 1988 р.)

№
 
п
/
п

П о ê а з н и ê и Шахти, пласти, значення поêазниêів

ш. Павло-
ãрадсьêа 

ш. Західно-
Донбасьêа

ш. ім. Сташ-
êова

ш. Ювілейна

Назви Інде-
êси

Оди-
ниці 
вимірó

Зна-
чення

Ко
ди

Зна-
чення

Коди Зна-
чення

Коди Зна-
чення

Коди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Середній поêазниê 
відбивання вітри-

нітó

% 0,65 06 0,62 06 0,71 07 0,69 06

2. Рефлеêтоãрама:
стандартне відхиле-

ння
êільêість розривів ê-сть 

розр.

-

шт

0,07

без розр.

0
0,03

без розр.

0
0,05

без розр.

0
0,07

без розр.

0

3. Мацеральний 
сêлад:

вміст êомпонентів 
ãрóпи інертинітó
вміст êомпонентів 

ãрóпи ліптинітó

J

L

%

%

24

12

2

3

16

20

1

4

30

10

3

2

20

15

2

4

4. Індеêс вільноãо спó-
чóвання

од. 1 1 1/2 0 1/2 0 1/2 0

5. Вихід летêих речо-
вин

% 43,3 42 41,8 40 42,9 42 41,8 40

6. Зольність % 14,4 14 9,2 09 7,2 07 8,3 08

7. Сірчистість % 1,46 14 2,1 21 3,2 32 2,6 26

8. Вища теплота зãо-
ряння

МДж/
êã

34,1 34 34,3 34 34,19 34 34,5 34

Коди вóãілля 06023142141434 06014040093134 07032042073234 06024040082634

C5 C5
в C5

в C6

Ro

SJ

Vdaf

Ad

St
d

Qs
daf
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УФ — óльтрафіолетовий; Ф — фіолетовий; С — синій; З — зелений;  Ж — жовтий;  П — помаранчевий;   Ч — червоний;
ІЧ — інфрачервоний.

Примітêи: Для переведення ãрадóсів Цельсія в êельвіни необхідно êористóватися формóлою: T=t+T0, де Т —
температóра в êельвінах, t — температóра в ãрадóсах Цельсія, T0 = 273,15 êельвіна.

Області довжин хвиль, яêі відповідають спеêтральним êольорам

УФ     —      Ф      —      С      —      З      —      Ж      —      П     —     Ч     —     ІЧ
        390            435              495            570             590            630           770  нм

ШКАЛИ ТЕМПЕРАТУР
(°F — шêала Фаренãейта, °С — шêала Цельсія)

°F °C °F °C °F °C °F °C

-459,67 -273,15 -60 -51,1 -4 -20,0 20 -6,7

-450 -267,8 -55 -48,3 -3 -19,4 21 -6,1

-400 -240,0 -50 -45,6 -2 -18,9 22 -5,6

-350 -212,2 -45 -42,8 -1 -18,3 23 5,0

-300 -184,4 -40 -40,0 0 -17,8 24 -4,4

-250 -156,7 -35 -37,2 1 -17,2 25 -3,9

-200 -128,9 -30 -34,4 2 -16,7 30 -1,1

-190 -123,3 -25 -31,7 3 -16,1 35 1,7

-180 -117,8 -20 -28,9 4 -15,6 40 4,4

-170 -112,2 -19 -28,3 5 -15,0 45 7,2

-160 -106,7 -18 -27,8 6 -14,4 50 10,0

-150 -101,1 -17 -27,2 7 -13,9 55 12,8

-140 -95,6 -16 -26,7 8 -13,3 60 15,6

-130 -90,0 -15 -26,1 9 -12,8 65 18,3

-120 -84,4 -14 -25,6 10 -12,2 70 21,1

-110 -78,9 -13 -25,0 11 -11,7 75 23,9

-100                       -73,3 -12 -24,4 12 -11,1 80 26,7

-95 -70,6 -11 -23,9 13 -10,6 85 29,4

-90 -67,8 -10 -23,3 14 -10,0 90 32,2

-85 -65,0 -9 -22,8 15 -9,4 95 35,0

-80 -62,2 -8 -22,2 16 -8,9 100 37,8

-75 -59,4 -7 -21,7 17 -8,3 125 51,7

-70 -56,7 -6 -21,1 18 -7,8 150 65,6

-65 -53,9 -5 -20,6 19 -7,2 200 93,3
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СПІВВІДНОШЕННЯ ОДИНИЦЬ СИСТЕМИ СІ З ОДИНИЦЯМИ ІНШИХ СИСТЕМ 
ТА ПОЗАСИСТЕМНИМИ ОДИНИЦЯМИ

Одиниці довжини
1 мêм = 10-6 м 1 м = 106 мêм
1 дюйм = 2,54.10-2 м 1 м = 39,4 дюйма
1 фóт = 0,305 м 1 м = 3, 28 фóта
1 миля = 1,61.103 м 1 м = 6,21.10-4 миль
1 миля морсьêа = 1,85.103 м 1 м = 5,41.10-4 миль морсьêих

Одиниці об’ємó, містêості
1 л = 10-3 м3 1 м3 = 103 л
1 мл = 10-6 м3 1 м3 = 106 мл

Одиниці маси
1 ã = 10-3 êã 1 êã = 103 ã
1 ц = 100 êã 1 êã = 10-2 ц
1 т = 103 êã 1 êã = 10-3 т
1 Мт = 109 êã 1 êã = 10-9 Мт

Одиниці сили
1 дин = 10-5 Н 1 Н = 105 дин
1 êãс = 9,81 Н 1 Н = 0,102 êãс
1 êілопонд = 9,81 Н 1 Н = 0,102 êілопонда (êілоãрама-

сили в Німеччині та інших
європейсьêих державах)

1 тс = 9,81.103 Н 1 Н = 1,02.10-4 êс
1 паóндаль = 0,138 Н 1 Н = 7,25 паóндаля (анãлійсьêа

система одиниць)

Одиниці швидêості
1 êм/ãод = 0,278 м/с 1 м/с = 3,58 êм/ãод

Одиниці êóтової швидêості
1 об/хв = 0,105 рад/с 1 рад/с = 9,55 об/хв

Одиниці потóжності
1 êãс·м/с = 9,81 Вт 1 Вт = 0,102 êãс·м/с
1 ê.с. = 736 Вт 1 Вт = 1,36.10-3 ê.с.

Одиниці тисêó
1 êãс/м2 = 9,81 Па 1 Па = 0,102 êãс/м2

1 êãс/см2 = 9,81.104 Па 1 Па = 1,02.10-5 êãс/см2

1 ат = 9,81.104 Па 1 Па = 1,02.10-5 ат
1 мм рт.ст  = 133 Па 1 Па = 7,50.10-3 мм рт.ст.
1 мм вод.ст. = 9,81 Па 1 Па = 0,102 мм вод.ст.

Одиниці динамічної в’язêості
1 П = 0,1 Па.с 1 Па.с = 10 П

Одиниці êінематичної в’язêості
1 Ст = 10-4 м2/с 1 м2/с = 104 Ст
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ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

Довжина, м Частота, Гц Найменóвання

106-104 3·102-3·104 Наддовãі

104-103 3·104-3·105 Довãі (радіохвилі)

103-102 3·105-3·106 Середні (радіохвилі)

102-101 3·106-3·107 Коротêі (радіохвилі)

101-10-1 3·107-3·109 Ультраêоротêі

10-1-10-2 3·109-3·1010 Телебачення (НВЧ)

10-2-10-3 3·1010-3·1011 Радіолоêація (НВЧ)

10-3-10-6 3·1011-3·1014 Інфрачервоне випромінювання

10-6-10-7 3·1014-3·1015 Видиме світло

10-7-10-9 3·1015-3·1017 Ультрафіолетове випромінювання

10-9-10-12 3·1017-3·1020 Рентãенівсьêе випромінювання (м’яêе)

10-12-10-14 3·1020-3·1022 Гамма-випромінювання (тверде)

≤10-14 ≥3·1022 Космічні промені
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