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ВІД словникової КОМІСІЇ 
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР

За роки Радянської влади в українській мові, що стала держав
ною, набули широкого розвитку групи лексики, які в дореволюційний 
період у ній майже не існували, зокрема — наукова і науково-технічна 
термінологія. Тепер українською мовою видається велика кількість 
спеціальної наукової і учбової літератури з різних галузей знання. 
Крім того, в зв’язку з видатними досягненнями, яких добився радян
ський народ в науці і техніці, з’явилось багато нових термінів. Усе це 
викликало необхідність створення словників, які забезпечували б мож
ливо вичерпне знайомство з цією термінологією і знаходилися б на 
належному науковому рівні.

Одним з актуальних завдань для нашої республіки є створення 
російсько-українських і українсько-російських термінологічних словни
ків. Вони необхідні як науковим працівникам, викладачам і учням, 
так і робітникам, інженерам і технікам різних галузей промисловості, 
тр>дівникам сільського господарства, діячам культури.

Ці словники, крім свого прямого призначення — дати український 
переклад російських термінів, — покликані сприяти упорядкуванню 
і нормалізації української науково-технічної термінології.

Термінологічні словники з деяких галузей знання, видані на Укра
їні 25—ЗО років тому, тепер застаріли і втратили практичну цінність. 
Крім того, вони мають серйозні методологічні помилки.

Враховуючи гостру необхідність створення російсько-українських 
і українсько-російських термінологічних словників з найважливіших 
галузей знання, Президія Академії наук Української РСР створила 
спеціальну Словникову комісію під головуванням академіка АН УРСР 
Й. 3. Штокала, в роботі якої взяли участь видатні вчені республіки.

Завдання Комісії полягало у визначенні основних принципів скла
дання словників, організації авторських колективів, у доборі спеціалі-
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стів-редакторів, а також в контролі за їх роботою і затвердженні слов
ників до друку.

Комісія залучила до складання словників спеціалістів різних га
лузей знання, максимально використавши при цьому допомогу лінгві- 
стів-лексикографів.

Комісія визнала за доцільне підготувати в першу чергу такі ро
сійсько-українські термінологічні словники: фізичний, хімічний, мате
матичний, геологічний, гірничий, металургійний, з теплотехніки і газо- 
техніки, електрозварювання, машинознавства і машинобудування, гід
рології і гідротехніки, будівельної і теоретичної механіки, електро- 
радіотехніки, фізіології і біохімії, ботаніки, зоології, медицини, гео
графії, а також суспільно-економічний словник.

При складанні словників Комісія керувалася такими положеннями: 
термінологічні словники повинні відбивати сучасний рівень розвитку 
науки і техніки; закріпити існуючу практику вживання термінів у на
уковій і учбовій літературі, що видається російською і українською 
мовами; упорядкувати вживання термінів стосовно до певних галузей 
знання. До термінологічних словників вводяться і деякі загальновжи
вані слова (номенклатурна лексика), що обслуговують дану галузь 
знання, а також поширені синоніми до них. Не вводяться, проте, 
архаїзми, діалектизми, професіоналізми вузького вживання.

На вичерпну повноту відображення існуючої термінології і но
менклатурної лексики дані словники не претендують і, по суті, є ко
роткими.

Словники підпорядковані нині діючим правилам граматики і пра
вопису.

Після видання російсько-українських термінологічних словників, 
потреба в яких заявляє про себе особливо гостро, Комісія розпочне 
підготовку українсько-російських словників з цих же галузей знання.

Комісія висловлює подяку всім організаціям і особам, що брали 
участь в обговоренні словників у період їх складання, і з подякою 
прийме зауваження і побажання, які зможе врахувати при виданні 
українсько-російських і перевиданні російсько-українських словників.



ОТ СЛОВАРНОЙ ком и сси и  
АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР

За годы Советской власти в украинском языке, ставшем государ
ственным, получили широкое развитие группы лексики, в дореволю
ционный период в нем почти не существовавшие, в частности — 
научная и научно-техническая терминология. В настоящее время на 
украинском языке издается большое количество специальной научной 
и учебной литературы по различным отраслям знания. Кроме того, 
в связи с выдающимися достижениями, которых добился советский 
народ в науке и технике, появилось много новых терминов. Все это 
вызвало необходимость создания словарей, обеспечивающих возможно 
исчерпывающее знакомство с этой терминологией и находящихся на 
надлежащем научном уровне.

Одной из актуальных задач для нашей республики является 
создание русско-украинских и украинско-русских терминологических 
словарей. Они необходимы как научным работникам, преподавателям 
и учащимся, так и рабочим, инженерам и техникам различных от
раслей промышленности, труженикам сельского хозяйства, деятелям 
культуры.

Эти словари, кроме своего прямого назначения — дать украинский 
перевод русских терминов, — призваны содействовать упорядочению 
и нормализации украинской научно-технической терминологии.

Тер?линологические словари по некоторым отраслям знания, из
данные на Украине 25—30 лет назад, сейчас устарели и утратили 
практическую ценность. Кроме того, они имеют серьезные методоло
гические ошибки.

Учитывая острую необходимость создания русско-украинских и 
украинско-русских терминологических словарей по важнейшим отраслям 
знания, Президиум Академии наук Украинской ССР образовал спе
циальную Словарную комиссию под председательством академика
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АН УССР И. 3. Штокало, в работе которой приняли участие видные 
ученые республики.

Задача комиссии заключалась в определении основных принципов 
составления словарей, организации авторских коллективов, в подборе 
специалистов-редакторов, а также контроле за их работой и утвержде
нии словарей к печати.

Комиссия привлекла к составлению словарей специалистов раз
личных отраслей знания, максимально использовав при этом помощь 
лингвистов-лексикографов.

Комиссия сочла целесообразным подготовить в первую очередь 
следующие русско-украинские терминологические словари: физический, 
химический, математический, геологический, горный, металлургический, 
по теплотехнике и газотехнике, электросварке, машиноведению и ма
шиностроению, гидрологии и гидротехнике, строительной и теоретиче
ской механике, электрорадиотехнике, физиологии и биохимии, ботани
ке, зоологии, медицине, географии, а также общественно-экономиче
ский словарь.

При составлении словарей Комиссия руководствовалась такими 
положениями: терминологические словари должны отражать современ
ный уровень развития науки и техники; закрепить сложившуюся прак
тику употребления терминов в научной и учебной литературе, издаю
щейся на русском и украинском языках; упорядочить употребление 
терминов применительно к определенным отраслям знания. В терми
нологические словари вводятся и некоторые общеупотребительные слова 
(номенклатурная лексика), обслуживающие данную отрасль знания, 
а также распространенные синонимы к ним. Не вводятся, однако, 
архаизмы, диалектизмы, профессионализмы узкого употребления.

На исчерпывающую полноту отражения существующей термино
логии и номенклатурной лексики настоящие словари не претендуют и, 
по существу, являются краткими.

Словари подчинены ныне действующим правилам грамматики 
и правописания.

После "Издания русско-украинских терминологических словарей, 
потребность в которых заявляет о себе сейчас особенно остро, Ко
миссия приступит к подготовке украинско-русских словарей по этим же 
отраслям знания.

Комиссия выражает благодарность всем организациям и лицам, 
участвовавшим в обсуждении словарей в период их составления, 
и с благодарностью примет замечания и пожелания, которые сможет 
учесть при издании украинско-русских и переиздании русско-украин
ских словарей.



ПЕРЕДМОВА

Швидкий розвиток в Радянському Союзі, зокрема на України 
науки і техніки, різних галузей важкої і легкої промисловості — кам’я
новугільної і газонафтової, чорної і кольорової металургії, теплоенер
гетики, машинобудування, транспорту, хімічної та інших видів про
мисловості, викликає гостру потребу створення російсько-українських 
та українсько-російських термінологічних словників, у тому числі з теп
лотехніки та газотехніки. Такі словники потрібні широким колам науко
во-технічних працівників, технічним видавництвам, науково-технічним 
установам, учбовим закладам тощо.

Даний словник, крім своєї практичної користі, має на меті і тео
ретичне завдання — нормалізацію української технічної термінології. 
Досі на Україні ще немає термінологічних словників з теплотехніки 
та газотехніки, написаних на належному науковому рівні.

Технічні словники, видані ще в 1920— 1930 роках (Російсько-україн
ський технічний словник В. Дубровського, Київ, 1926; Словник техніч
ної термінології (загальний) ІУНМ, 1928; Словник технічної терміно
логії М. і Л. Дарморосів, 1926), а також словники, видані Академією 
наук УРСР у 1927— 1932 рр., що подавали тільки проекти технічної 
термінології, не відображають справжнього стану сучасної технічноГ 
термінології і мають серйозні методологічні помилки.

Термінологія з теплотехніки та газотехніки досі була розпорошена 
в кількох словниках — загальнотехнічному, комунальному, механічно
му, транспортному, електротехнічному, виробничому та ін.

Пропонований словник містить у собі основну фахову терміноло
гію з усіх розділів сучасної теплотехніки та газотехніки (як науково- 
теоретичну, так і виробничо-експлуатаційну), а також деякі терміни 
з фізики, хімії, механіки, металургії, математики тощо, без яких важко 
обійтися при перекладанні сучасної фахової літератури. Загальна кіль
кість термінів у цьому словнику — понад 32 000.
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При укладанні реєстру слів цього словника автори використали 
сучасні російські технічні енциклопедії, довідники, термінологічні бюле
тені з різних галузей науки і техніки, політехнічні та фахові словники, 
а також понад 120 спеціальних книг з теплотехніки і газотехніки.

Джерелами для українських відповідників була така література: 
Російсько-український та Українсько-російський словники Академії наук 
УРСР; нові видання (підручники і окремі праці) з технічної літера
тури, словники технічної термінології Академії наук УРСР. Крім того, 
певною мірою критично використані термінологічні бюлетені, видані 
на Україні в 1934— 1935 рр. (Виробничий термінологічний бюлетень, 
вид. ВУАН, Київ, 1935; Фізичний термінологічний бюлетень та ін.), 
а також короткі словники, видані в той же період для середньої шко
ли (Російсько-український словник фізичної термінології, вид. хРадян- 
ська школа», Харків, 1935; Російсько-український словник математич
ної термінології та ін.).

У складанні реєстру російських термінів та доборі українських 
відповідників брали участь Н. М. Березовська (співробітниця Інсти
туту теплоенергетики АН УРСР) та Л. Н. Добродеева (співробітниця 
Інституту використання газу АН УРСР).

П о б у д о в а  с л о в н и к а

Усі російські терміни подані в словнику в алфавітному порядку. 
До словника включено як терміни — окремі слова (когёл, тОпочный, 
газифицировать, горелка), так і терміни, що складаються з двох і біль
ше слів (двйгатель двухтактный, тОпка шахтно-мЄльничная, коэффи
циент полезного действия).

Складні терміни подані в формі гнізд: спочатку поставлено основ
ний термін, звичайно іменник, а під ним колонкою в алфавітному по
рядку подаються складені з ним терміни. Тому термін газовая турбйна 
треба шукати в гнізді турбйна, що має такий вигляд:

турбйна турбіна; 
т. актИвная турбіна актйвна; 
т. мятого пара турбіна м’ятої пари;
т. с промежуточным отбором пОра турбіна з проміжнгім відбо

ром пари.
У тих випадках, коли складні терміни набули поширення тільки 

з початковим прикметником, вони подаються під відповідним прикмет
ником (лошадйная сйла та ін.).

У словнику подані лише технічні значення реєстрових слів. Щоб 
показати, в якому саме контексті загальновживане слово набуває тех
нічного значення, проти таких термінів у дужках подані пояснювальні
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слова. Наприклад, холостОй (ход, шкив); питание (котлов, сушилок);  
юбка (поршня); очаг (горения, коррозии); тяжёлый (груз, углеводород).

Російські дієприкметники з закінченням на -щий, -щийся. -мьііі 
мають в українській мові відповідники тільки тоді, коли вони висту
пають у ролі прикметників. Щоб показати, в якому поєднанні терміно
логічні дієприкметники набувають у даній галузі прикметникового 
значення, коло них в дужках подані відповідні іменники. Наприклад, 
кипящий (слой, экономайзер) ;  регулируемый (отбор пара); спекающий
ся (уголь, кокс).

Прикметники, що вживаються з часткою «не» і без неї, як пра
вило, подаються в словнику без частки «не», крім тих випадків, коли 
ці прикметники частіше вживаються з часткою «не».

Багатослівні назви машин, апаратів, приладів, систем, що скла
даються з двох і більше самостійних термінів, подано у відповідних 
місцях у вигляді їх складових частин. Так, стаття тОпка с шурующей 
планкой подана як окремі два терміни тОпка и планка шурующая; газо
генератор с вращающимся поддОном подано окремо — газогенератор 
і поддОн вращающийся; котёл с волнйстой жаровОй трубОй подано окре
мо — котёл, труба жаровая, труба волнйстая.

Назви, що складаються з основного іменника і пояснювального 
іменника в родовому відмінку, який показує належність чи застосу
вання основного терміна, подані в словнику у вигляді окремих слів. 
Наприклад, вал машйны, вал турбйны, вал двйгателя та багато інших 
подано в словнику окремо: вал, машИна, турбйна, двйгатель. Виняток 
становлять суто специфічні терміни, як-от: регулятор мОщности; регуля
тор отбора пара, а також назви фахових коефіцієнтів, критеріїв тощо.

Дієслова доконаного і недоконаного видів, що не розрізняються 
префіксацією, розташовані в словнику парами при недоконаному виді: 
зажигать, зажЄчь запалювати, запалйти. При дієслові доконаного виду, 
якщо за алфавітом воно не стоїть поряд з дієсловом недоконаного 
виду, подається посилання на недоконаний вид: зажЄчь см. зажигИть.

Після російських термінів, узятих із суміжних з теплотехнікою та 
газотехнікою галузей знання, іноді наводяться посилання на відповідну 
науку. Наприклад, градиент мат.; мОщность физ.; ток эл.

В тому випадку, коли російський термін перекладається кількома 
українськими, синоніми відокремлюються комою, а терміни з віддале
ними значеннями — крапкою з комою або цифровими позначками. 
Наприклад, оборОт оборОт, -ту; (колеса, вала) Оберт, -ту.

Над усіма російськими та українськими термінами поставлені на
голоси. Якщо над словом стоїть два наголоси, то це означає, що дане 
слово вживається як з тим, так і з іншим наголосом.
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Форма родового відмінка в українських відповідниках — іменни
ках указується в таких випадках:

а) в іменниках чоловічого роду, що мають у цьому відмінку за
кінчення -у, -ю (закінчення родового відмінка іменників на -а, -я по
даються лише в тому випадку, коли на них переходить наголос);

б) в іменниках чоловічого роду, що закінчуються на -р;
в) в іменниках чоловічого і жіночого роду, що закінчуються на 

м’який приголосний (у тому разі, коли родова ознака не виразна), 
і в іменниках жіночого роду на -ость;

г) в іменниках з голосними, що випадають або чергуються 
в основі;

д) у множині, якщо в словнику подано переклад у формі множи
ни іменника.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Быстрое развитие в Советском Союзе, в частности на Украине, 
науки и техники, различных отраслей тяжелой и легкой промышлен
ности — каменноугольной и газонефтяной, черной и цветной метал
лургии, теплоэнергетики, машиностроения, транспорта, химической 
и других видов промышленности, вызывает острую потребность созда
ния русско-украинских и украинско-русских терминологических слова
рей, в том числе по теплотехнике и газотехнике. Такие словари необ
ходимы широким кругам научно-технических работников, техническим 
издательствам, научно-техническим учреждениям, учебным заведениям 
и т. п.

Данный словарь наряду с практической преследует и теоретическую 
цель — нормализацию украинской технической терминологии. До сих 
пор на Украине еще нет терминологических словарей по теплотехнике 
и газотехнике, написанных на надлежащем научном уровне.

Технические словари, изданные еще в 1920— 1930 годах (Русско- 
украинский технический словарь В. Дубровского, Киев, 1926; Словарь 
технической терминологии (общий), ИУНМ, 1928; Словарь технической 
терминологии М. и Л. Дарморосов, 1926), а также словари, изданные 
Академией наук УССР в 1927— 1932 гг., подававшие только проекты 
технической терминологии, не отображают действительного положения 
современной технической терминологии и имеют серьезные методоло
гические ошибки.
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Терминология по теплотехнике и газотехнике до настоящего зремени 
была разбросана в нескольких словарях — общетехническом, комму
нальном, механическом, транспортном, электротехническом, производ
ственном и др.

Предлагаемый словарь содержит основную специальную термино
логию по всем разделам современной теплотехники и газотехники 
(как научно-теоретическую, так и производственно-эксплуатационную), 
а также некоторые термины по физике, химии, механике, металлургии, 
математике и др., без которых трудно обойтись при переводе совре
менной специальной литературы. Общее количество терминов в этом 
словаре — свыше 32 000.

При составлении слОвника данного словаря авторы использовали 
современные русские технические энциклопедии, справочники, термино
логические бюллетени из различных областей науки и техники, поли
технические и специальные словари, а также свыше 120 специальных 
книг по теплотехнике и газотехнике.

Источниками для украинских эквивалентов послужила такая лите
ратура: Русско-украинский и Украинско-русский словари Академии 
наук УССР; новые издания (учебники и отдельные работы) по техни
ческой литературе, словари технической терминологии Академии наук 
УССР. Кроме того, в некоторой степени критически использованы 
терминологические бюллетени, изданные на Украине в 1934— 1935 гг. 
(Производственный терминологический бюллетень, изд. ВУАН, Киев, 
1935; Физический терминологический бюллетень и др.), а также краткие 
словари, изданные в тот же период для средней школы (Русско-украин
ский словарь физической терминологии, изд. «Радянська школа», Харь
ков, 1935; Русско-украинский словарь математической терминологии 
и др.).

В составлении слОвника русских терминов и отборе украинских 
эквивалентов принимали участие Н. Н. Березовская (сотрудник Инсти
тута теплоэнергетики АН УССР) и Л. Н. Добродеева (сотрудник Ин
ститута использования газа АН УССР).

П о с т р о е н и е  С л о в а р я

Все русские термины поданы в словаре в алфавитном порядке. 
В словарь включены как термины — отдельные слова (когёл, тОпочный, 
газифицировать, горелка), так и термины, состоящие из двух и более 
слов (двйгатель двухтактный, тОпка шахтно-мЄльничная, коэффициент 
полезного действия).

Сложные термины поданы в форме гнезд: сначала поставлен основ
ной термин, обычно имя существительное, а под ним колонкой в алфа-
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битном порядке подаются составленные с ним термины. Поэтому термин 
газовая турбйна следует искать в гнезде турбйна, имеющее такой вид:

турбйна турбіна; 
т. активная турбіна актйвна; 
т. мятого пара турбіна м’ятої пари;
т. с промежуточным отбором пара турбіна з проміжнйм відбором

пари.
В тех случаях, когда сложные термины приобрели широкое рас

пространение только с начальным именем прилагательным, они по
даются под соответствующим именем прилагательным (лошадйная сйла 
И др.).

В словаре поданы только лишь технические значения слов реестра. 
Чтобы показать, в каком именно контексте общеупотребительное слово 
приобретает техническое значение, против таких терминов в скобках 
поданы пояснительные слова. Например, холостОй (ход, шкив); пита
ние (котлов, сушилок) ;  юбка (поршня); очаг (горения, коррозии); 
тяжёлый (груз, углеводород).

Русские причастия с окончаниями на -щий, -щийся, -мый имеют 
в украинском языке эквиваленты только в том случае, когда они вы
ступают в роли имен прилагательных. Чтобы показать, в каком соче
тании терминологические причастия приобретают в данной области 
значение имен прилагательных, рядом с ними в скобках поданы соот
ветствующие имена существительные. Например, кипящий (слой, эко
номайзер), регулируемый (отбор пара), спекающийся (уголь, кокс).

Имена прилагательные, употребляющиеся с частицей «не» и без, 
нее, как правило, подаются в словаре без частицы «не», кроме тех 
случаев, когда эти имена прилагательные чаще употребляются с части
цей «не».

Многословные названия машин, аппаратов, приборов, систем, со
стоящих из двух и более самостоятельных терминов, подаются в со
ответствующих местах в виде их составных частей. Так, статья тОпка 
с шурующей планкой подается как отдельные два термина тОпка 
и планка шурующая; газогенератор с вращающимся поддОном даётся 
отдельно — газогенератор и поддОн вращающийся; котёл с волнйстой 
жаровОй трубОй подано отдельно — котёл, труба жаровая, труба 
волнйстая.

Названия, состоящие из основного имени существительного и по
яснительного имени существительного в родительном падеже, которое 
показывает принадлежность или применение основного термина, поданы 
в словаре в виде отдельных слов. Например, вал машйны, вал Турби
ны, вал двйгателя и многие другие подаются в словаре отдельно: вал, 
машИна, турбйна, двИгатель. Исключение составляют подлинно спе



Предисловие XV

цифические термины, как-то: регулятор мОщности; регулятор отбора
пара, а также названия специальных коэффициентов, критериев и др.

Глаголы совершенного и несовершенного видов, не различающиеся 
приставками, размещены в словаре парами при несовершенном виде: 
зажигать, зажечь запалювати, запалйти. При глаголе совершенного 
вида, если по алфавиту он не стоит рядом с глаголом несовершенного 
вида, дается ссылка на несовершенный вид: зажЄчь см. зажигать.

После русских терминов, взятых из смежных с теплотехникой и га* 
зотехникой отраслей знания, иногда наводятся ссылки на соответствую
щую науку. Например, градиент мат.; мОщность фаз.; ток эл.

В том случае, если русский термин переводится несколькими укра
инскими, синонимы отделяются запятой, а термины с более далеким 
значением — точкой с запятой или цифровыми обозначениями. На
пример, оборОт оборОт, -ту; (колеса, вала) Оберт, -ту.

Над всеми русскими и украинскими терминами поставлены ударе
ния. Если над словом стоит два ударения, это означает, чго данное 
слово употребляется как с тем, так и с другим ударением.

Форма родительного падежа в украинских эквивалентах — име
нах существительных указывается в таких случаях:

а) в именах существительных мужского рода, имеющих в этом 
падеже окончания -у, -ю (окончания родительного падежа имен суще
ствительных на -а, -я подаются лишь в том случае, когда на них пере
ходит ударение);

б) в именах существительных мужского рода, оканчивающихся 
на -р;

в) в именах существительных мужского и женского рода, оканчи
вающихся на мягкий согласный (в том случае, когда родовой признак 
не ясен) и в именах существительных женского рода на -ость;

г) в именах существительных с выпадными или чередующимися 
гласными в основе;

д) во множественном числе, если в словаре подан перевод в фор
ме множественного числа имени существительного.
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ав. — авиация 
архт. — архитектура 
горн. — горное дело 
ед. ч. — единственное число 
ж.-д. — железнодорожное дело 
мат. — математика 
мет. — металлургия 
мех. — механика 
мн. ч. — множественное число 
напр. — например 
неизм. — неизменяемое (слово) 
неоконч. — неоконченное (дей

ствие, процесе)
нескл. — несклоняемое (слово)

несоверш. — несовершенный вид
пр. — прочее
прил. — прилагательное
прич. — причастие
род. — родительный падеж
см. — смотрите
собир. — собирательное
соверш. — совершенный вид
ср. — сравните
стр. — строительство
сущ. — существительное
устар. — устарелое название
физ. — физика
хим. — химия
эл. — электротехника

РОСІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Л л, 
Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, 

Шш, Щщ, ъ, ы, ь, Ээ, Юю, Яя.



А
абонент абонент; 

а. газовый абонент газовий; 
а. тепловОй абонент тепловйй. 

абразйв абразйв, -ву; 
а. естественный абразйв природ

ний;
а. искусственный абразйв штуч- 

ний.
абразйвный, абразиОнный абразив

ний.
абсолютный абсолЮтний. 
абсорбент абсорбент, -ту. 
абсОрбер абсОрбер, -бера;

а. керамиковый абсОрбер кера
міковий;

а. тарельчатый абсОрбер таріл
частий.

абсОрбер-деэтанизатор абсОрбер- 
деетанізОтор, -ра. 

абсорбированный абсорбОваний. 
абсорбйровать(ся) абсорбувИти- 

(ся).
абсорбирующий (о  способности) 

абсорбуючий, абсорбувОльний. 
абсорбтйв абсорбтйв, -ву. 
абсорбционный абсорбційний. 
абсОрбция абсОрбція; 

а. избирательная абсОрбція вй- 
бірна;

а. селектйвная абсОрбція селек- 
тйвна.

абсцйсса мат. абсцйса. 
аванкИмера, предкамера, форкаме-

ра аванкИмера, передкамера, 
форкамера.

аванкамерный, предкамерный, фор- 
камерный аванкамерний, перед
камерний, форкамерний.

аварийность аварійність, -ності. 
аварийный аварійний, 
авария (котла, машины)  аварія, 
авиабензйн авіабензйн, -ну. 
авиабензОл авіабензОл, -лу. 
авиамотОр авіамотор, -ра. 
авиамоторный авіамоторний. 
авиамоторостроЄние авіамоторобу

дування.
авиационный авіаційний, 
автоблокировка (система) авто- 

блокірОвка, автоблоківка; (про
цесс) автоблокування, 

автоблокировочный автоблокуваль
ний.

автогенный (аппарат) автогенний, 
автодвйгатель автодвигун, -на. 
автокарбюрация автокарбюрація. 
автокатализ автокаталіз, -зу. 
автоклав автоклав, 
автоклавный автоклавний. 
автоколебание автоколивання. 
автоколебательный автоколиваль

ний.
автокран автокран, 
автомат автомат; 

а. включающий автомат вклю- 
чальний, вмикальний; 

а. выключающий автомат ви- 
ключальний, вимикальний;

а. измерительный
мїрювальний;

автомат ви-

а. контрольный
трОльний;

автомат кон-

а. максимальный
симОльний;

автомат мак-

а. минимальный
мОльний;

автомат МІНІ-



автомат 2 агломерат

автомат регулирующий автомйт 
регулЮючий;
а. термостатный автомат термо

статний.
автомат-прерыватель автомат-пе- 

рерйвач, -чб
автоматизация автоматизація.
автоматизированный автоматизО 

ваний.
автоматизировать автоматизувати.
автоматика автоматика; 

а. защИтная автоматика за
хисна.

а. комплексная автоматика ком
плексна;

автоматический автоматичний.
автоматичность автоматичність, 

-ності.
автоматная (помещение)  автомат

на, -ної.
автоматный автомйтний.
автомобилестроение автомобілебу 

дування.
автомобилестроительный автомобі

лебудівний.
автомобйль автомобіль, -ля; 

а. аккумуляторный автомобіль 
акумуляторний;

а. бензиновый автомобіль бен- 
зйновий;

а. газобаллонный автомобіль га- 
зобалОнний;

а. гИзовый автомобіль газовий; 
а. газогенераторный автомобіль 

газогенераторний; 
а. грузовОй автомобіль вантаж

ний;
а. гусеничный автомобіль гусе

ничний;
а. дйзельный автомобіль дйзель- 

ний;
а. жидкотОпливный автомобіль 

рідкопаливний;
а. карбюраторный автомобіль 

карбюраторний;
а. легковОй автомобіль легко- 

вйй;
а. малолитражный автомобіль 

малолітражний;
а. паровОй автомобіль паровйй.

автомобйль-бензозаправщик авто- 
мобіль-бензозаправник.

автомобильный автомобільний, 
автомодельность автомодЄльність, 

-ності.
автомотОр автомотор, -ра. 
автомоторный автомотОрний. 
автомотрйсса автомотриса. 
автонОмный (механизм, регулиро

вание) автонОмний. 
автоперевОзка (топлива) автопере- 

вОзка, автоперевЄзення, авто- 
перевїз, -вОзу.

автоперевозочный автоперевізнйй. 
автопогрузка автовантОження, ав- 

тонавантИжування, автонаван- 
тОження.

автопогрузочный автовантОжний, 
автонавантОжувальний. 

автопогрузчик автонавантажу
вач.

автопотенциОметр автопотенціО- 
метр, -ра.

автопромышленность автопроми- 
слОвість, -вості.

авторегулирОвка, авторегулйрова-
ние авторегулювання. 

авторемОнт авторемОнт, -ту. 
авторемонтный авторемонтний, 
автосборка автоскладання, авто- 

збирання.
автосборочный автоскладальний, 

автозбиральний.
автоторможОние автогальмування. 
автотОрмоз автогальмО. 
автотракторный автотракторний. 
автотранспортирОвка ( топлива)

автотранспортування. 
автоцистерна автоцистерна; 

а. тОпливная автоцистерна па
ливна, 

агент агент;
а. нагревательный, нагревающий

агент нагрівальний, нагрівнгій, 
нагріваючий;

а. охлаждающий, охладйтельный
агент охолоджувальний, охо- 
лОдний, охолОджуючий; 

а. реагирующий агент реагую
чий;

а. транспортирующий агент 
транспортувальний, транспор
туючий.

агломерат агломерат, -ту.



агломерационный З активность

агломерационный агломераційний, 
агломерация агломерація, 
агрегат агрегйт, -ту; 

а. газогенераторный агрегат га
зогенераторний;

а. газотурбйнный агрегат газо
турбінний;

а. двйгательный агрегат двигун- 
ний;

а. заливочный агрегат заливаль
ний;

а. котельный, котлоагрегат агре
гат котЄльний, котлоагрегат; 

а. мельничный агрегат млинб- 
вйй;

а. наддувнОй, наддувочный агре
гат наддувнйй, наддувОльний; 

а. сварочный агрегат зварюваль
ний;

а. силовОй агрегйт силовйй; 
а. сушйльный агрегат сушгіль- 

ний;
а. турбйнный агрегат турбінний;
а. турбонаддувочный агрегИт 

турбонаддувальний; 
а. холодйльный агрегат холо- 

дйльний.
агрегатный агрегатний, 
агрессивный (газ, среда) агресйв- 

ний.
адденды-ионы адЄнди-іОни, -иів. 
аддЄндьі-молЄкульі адЄндьі-молЄ- 

кули.
адиабата адіабата, 
адиабатный, адиабатйческий адіа

батний.
адиабатйчность (процессов) адіа- 

бйтність, -ності. 
адсорбент адсорбент, -ту. 
адсорбировать адсорбувати, 
адсорбтйв адсорбтйв, -ву. 
адсорбционный адсорбційний. 
адсОрбция адсОрбція; 
азбЄст см. асбЄст. 
азеотрОпный, азеотропйческий хим.

азеотропний. 
азОт азОт, -ту. 
азотйрование азотування; 

а. антикоррозионное азотування 
антикорозійне, 

азотированный азотОваний.

азОтистый азОтистий. 
азотнокислый азотнокислий. 
азОтный азОтний. 
азотосодержИние азотовміст, -ту. 
азотосодержИщий (компонент, ве

щество) азотовмісний, 
аккумулирование акумулювання, 
аккумулировать акумулювати, 
аккумулирующий (о способности) 

акумулЮючий.
аккумулятор акумулятор, -ра; 

а. водяной акумулятор водя- 
нйй;

а. воздушный акумулятор по
вітряний;

а. гидравлйческий акумулятор 
гідравлічний;

а. паровОй акумулятор паровйй, 
а. пневматический акумулятор 

пневматйчний;
а. тепловОй акумулятор тепло- 

вйй.
аккумуляторная (помещение) аку

муляторна, -ної.
аккумуляторный акумуляторний, 
аккумуляция акумуляція, 
акрйловый (о смоле) акрйловий. 
акселератор акселератор, -ра. 
акселераторный акселераторний. 
аксиальный, осевОй (компрессор) 

аксіальний, осьовйй. 
аксонометрический мат. аксоно

метричний.
аксонометрия аксонометрія, 
активатор хим. активатор, -ра. 
активация, активизация хим. акти

вація, активізація, 
активированный (уголь) активо

ваний.
активирующий (о веществе) акти

вуючий.
актйвность актйвність, -ності; 

а. абсорбциОнная актйвність аб
сорбційна;

а. коррозиОнная актйвність ко
розійна;

а. поверхностная актйвність по
верхнева;

а. поглощательная, поглотйтель-
ная актйвність вбирна, погли- 
нИльна.



активный 4 анализ

актйвный (о турбине)  актйвний. 
актинйческий (о лучах)  актиніч

ний.
актинОметр актинОметр, -ра. 
актинометрйческий актинометрич

ний.
актинометрия актинометрія. 
алициклИческий аліциклічний. 
алкалОид хим. алкалОїд, -ду. 
алкилбензйн алкілбензйн, -ну. 
алкилбензОл алкілбензОл, -лу. 
алкилИрование алкілування. 
алмИз алмаз, -у;

а. чёрный алмаз чОрний. 
алмИзный (о бурении, коронке) 

алмазний.
альдегйд альдегід, -ду. 
.альфа-излучИтель Ильфа-випромі- 

нювач.
альфа-лучй альфа-прОмені. 
Ильфа-частйца Ильфа-частИнка. 
альфолевый альфОлевий. 
альфОль альфОль, -лю. 
алюмЄлевьій (о термопаре) алю- 

м Єлєвий.
алюмель алюмбль, -лю. 
алюминИт алюмінйт, -ту. 
алюмйниевый алюмінієвий, 
алюмйний алюміній, -нію. 
алюминотермйческий алюмінотер 

мїчний.
алюминотермйя алюмінотермїя. 
амальгИма амальгама, 
амальгамированный (слой, покры

тие) амальгамований, 
амальгамировать амальгамувати, 
амбразура амбразура; 

а. тОпочная амбразура тОпкова; 
а. эжекциОнная амбразура ежек

ційна.
аминоспйрт аміноспйрт, -ту. 
аммиИк амійк, -ку. 
аммиачный аміачний, аміакОвий. 
аммонал амонал, -лу, 
аммОний амОній, -нію;

а. алюминиевокйслый амОній
алюмінієвокислий; 

а. углекйслый амОній вуглекйс- 
лий;

а. фосфористокйслый амОній
фосфористокйслий. 

амортизатор амортизатор, -ра;

амортизатор гидравлический амор
тизатор гідравлічний;
а. гидропневматйческий аморти

затор гідропневматичний; 
а. плоскопружйнный амортиза

тор плоскопружинний; 
а. резйновый амортизатор гумо

вий, резйновий;
а. фрикциОнный амортизатор 

фрикційний.
амортизИторный амортизаторний. 
амортизационный амортизаційний, 
амортизация амортизація, 
амортизированный амортизований, 
амортизировать амортизувати, 
амортизирующий (прибор, приспо

собление) амортизуючий. 
аморфность амОрфність, -ності. 
амОрфный амОрфний. 
амперметр амперметр, -ра;

а. термоэлектрический ампер
метр термоелектричний. 

амперчИс (о зарядке) ампергодйна. 
амплитуда амплітуда; 

а. резонансная амплітуда резо
нансна;

а. электрОнная амплітуда елек- 
трОнна.

ампула (в приборах) ампула, 
ампулодержатель ампулотримач,

-ча.
ампульный ампульний. 
анализ аналіз, -зу; 

а. амплитудный аналіз амплітуд
ний;

а. газовый аналіз газовий;
а. гранулометрический аналіз 

гранулометричний; 
а. дисперсиОнный аналіз диспер

сійний;
а. калориметрический аналіз ка

лориметричний;
а. капельный анИліз краплйн- 

ний;
а. качественный аналіз якісний; 
а. количественный аналіз кіль

кісний;
а. колориметрйческий аналіз ко

лориметричний; 
а. объёмный аналіз об ’ємний; 
а. сйтовый аналіз сйтовий;



анализ 5 антрацйт

анализ спектральный аналіз спек
тральний;

а. спектрографический аналіз 
спектрографічний; 

а. структурный аналіз структур
ний;

а. термйческий, тепловой аналіз 
термічний, тепловйй; 

а. фйзико-химйческчй аналіз фї- 
зико-хімічний;

а. фракционный аналіз фракцій
ний;

а. хроматографический аналіз 
хроматографічний; 

а. элементарный аналіз елемен
тарний.

анализатор аналізатор, -ра. 
анализировать аналізувати, 
аналитический (метод, проба) ана

літичний. 
анИлог анИлог.
ангидрйд хим. ангідрйд, -ду. 
анемОграф анемОграф. 
анемОметр анемОметр, -ра. 
анемометрйческий анемомегрйч- 

ний.
анемометрия анемометрія; 

а. акустйческая анемометрія аку- 
стйчна.

анерОид анероїд. 
анерОидный анероїдний. 
анилин анілін, -ну. 
аниОн аніОн.
анионйрование (питательной во

ды) аніонувИння.
анионйрованный (о воде) аніонО- 

ванний.
анионйровать анюнувОти. 
анионйт аніоніт, -ту. 
анионйтовый (фильтр) аніонїго- 

вий.
йнкер Онкер, -кера. 
анкерный (болт, связь) анкерний. 
анОд анОд. 
анОдный анОдний. 
антивибратор антивібратор, -ра. 
антивибрационный антивібрацій

ний.
антивспОниватель, противовспОни- 

ватель антиспінювач, протиспі- 
нювач.

антивспенивающий (о приспособ

лении) антиспінюзальний, про- 
тиспінювальний.

антидетонатор антидетонатор, -ра; 
а. металлоорганйческий антиде

тонатор металоорганічний.
антидетонациОнный антидетона

ційний.
антидетонация антидетонОція.
антикатод антикатОд.
антикоррозионный, противокорро

зионный антикорозійний, проти
корозійний.

антинакипйн антинакипїн, -ну.
антинакипнОй, противонакипнОй

(о смеси) антинакипнгій, проти
накипний.

антиокислйтель, противоокислй- 
тель антиокйслювач, протиокйс- 
лювач.

антиокислИтельный, противоокис- 
лйтельный антиокиснйй, проти- 
окиснйй.

антифрикционный антифрикційний.
антрацйт антрацйт, -ту; 

а. заштыбленный антрацйт за- 
штйблений;

а. крупносортный антрацйт 
крупносОртний;

а. -кулИк, кулачный (АК) ан- 
трацИт-кулОк, кулачний (АК); 

а. марочный антрацйт мароч
ний;

а. мелкосортный антрацйт дріб- 
носОртний;

а. -мЄлочь, мЄлкий орЄх (АМ) 
антрацйт-дрїб’язок, дрібнйй 
горіх (А Д );

а. -плита, плйтный (АП) антра- 
цИт-плитО, плйтний (А П ); 

а. рядовОй антрацйт рядовИй- 
а. рядовОй со штыбом (А Р ш )  

антрацйт рядовйй із штйбом 
(АРШ );

а. -сЄмячко (АС) антрацйт-на- 
сіннячко (А Н );

а. -сЄмячко со штыбом (АСШ )
антрацйт-насіннячко із штй
бом (АНШ );

а. сортированный антрацйт сор
тований;

а. -штыб (АШ ) антрацйт-штиб 
(АШ ).



антрацйтовый 6 аппаратура

антрацйтовый, антрацйтный антра- 
цйтовий, антрацйтний.

А-обрИзный (о станине)  А-подіб- 
ний.

апериодический (о регулировании) 
аперіодйчний.

аппарат 1) (прибор) апарат, -та 
2) (об учреждении) апарат, -ту; 
а. быстродействующий апарат 

швидкодіючий;
а. вулканизациОнный апарат вул

канізаційний;
а. выпарнОй апарат випарнйй; 
а. газораспределительный апа

рат газорозподільний; 
а. жалюзййный апарат жалю

зійний;
а. загрузочный (топки) апарат 

завантажний;
а. закручивающий апарОт закру

чувальний;
а. запарочный апарат запОрю- 

вальний, запарнйй; 
а. золообдувочный апарат золо- 

обдувИльний, золообдувнйй; 
а. золосмывной апарат золо- 

змивнйй, золозмивИльний; 
а. измерительный апарОт ви

мірювальний;
а. колОнный апарат колОнний;
а. контрольно-измерйтельный

апарат контрОльно-вимїрю- 
вальний;

а. копировальный апарат копію
вальний;

а. мЄлющий апарат молОльний; 
а. мОечный апарат мййний; 
а. направляющий апарат на- 

прямнйй;
а. обдувочный апарат обду- 

вальний, обдувнйй; 
а. паровпускной апарйт паро

впускний;
а. пародутьевОй апарат пародут- 

тЄвий, пародуттьовйй; 
а. пароструйный апарат паро- 

струмйнний;
а. перегонный апарИт перегін

ний;
а. пескоструйный апарат піско

струминний;
а. пйшущий апарат пйшучий;

аппарат поворОтный апарат пово
ротний, повертОльний; 
а. промывочный апарат проми

вальний, промивнйй; 
а. прутковОй апарат пруткОвий;
а. распределительный апарат 

розподільний;
а. расширительный апарат роз- 

ширнйй;
а. регистрирующий апарат реє

струючий;
а. регулировочный апарат регу

лювальний;
а. самопйшущий апарат само- 

пйсний, самопйшучий; 
а. сварочный апарат зварюваль

ний;
а. светокопировальный апарат 

світлокопіювальний; 
а. сигнальный апарат сигналь

ний;
а. смывнОй апарат змивнйй, зми

вальний;
а. сопловОй апарат сопловйй; 
а. спрямляющий апарат спрям

ляючий;
а. струйный апарат струмгін- 

ний;
а. сушильный апарат сушйль- 

ний;
а. теплоиспОльзующий апарат 

тепловикористальний, тепло- 
використОвуючий;

а. теплообмОнный, теплообмен
ник апарат теплообмінний; 
теплообмінник;

а. тормознОй апарат гальмоцйй; 
а. центробежный апарат від

центровий.
аппарат-унитИз (для золоудале

ния) апарат-унітОз. 
аппаратный апаратний. 
аппаратостроЄние апаратобудуван

ня.
аппаратостройтельный (цех, завод) 

апаротобудівнйй. 
аппаратура апаратура; 

а. включающая апаратура вклю- 
чИльна; эл. вмикИльна; 

а. выключающая апаратура ви- 
ключИльна; эл. вимикИльна;



аппаратура 7 аспираторный

аппаратура вулканизациОнная апа
ратура вулканізаційна; 
а. охладйтельная апаратура охо

лоджувальна, охолОдна; 
а. очистйтельная апаратура очйс- 

нй;
а. топливоподающая апаратура 

паливоподавальна. 
аппаратурный (контроль, оборудо

вание) апаратурний, 
апробационный (об испытаниях) 

апробаційний, 
апробация апробація, 
апробйрованный апробований, 
апробировать апробувати, 
аргумент мат. аргумент, -ту. 
ареОметр ареОметр, -ра. 
аретйр аретйр, -ра. 
аретйрование (приборов) арету- 

вИння.
аретирОвочный (винт) аретувИль- 

ний.
арифметйческий (напор) арифме- 

тйчний.
арматура арматура; 

а. бесфлИнцевая арматура без- 
флИнцева;

а. водоуказательная арматура 
водовказівнИ, водопокИзуваль- 
на;

а. запОрная арматура запірнИ; 
а. защйтная арматура захиснИ; 
а. котОльная арматура котель

на;
а. отопйтельная арматура опа

лювальна;
а. перекрывающая арматура пе- 

рекривна;
а. печная арматура пічна*, 
а. питательная арматура жи- 

вйльна;
а. полуавтоматическая арматура 

напівавтоматична; 
а. потолОчная арматура стельо

ва;
а. предохранительная арматура 

запобіжна;
а. продувочная арматура про

дувна;
а. регулировочная, регулирую

щая арматура регулювальна;

арматура спускнОя арматура спуск
на.

арматурный арматурний, 
армированный армОваний. 
армирующий (о раме) армуючий. 
армопенобетОн армопінобетОн, -ну. 
ароматйческий (ряд углеводоро

дов) ароматйчний. 
арочный (свод) арочний. 
аррОстер арОстер, -тера. 
асбЄст азбЄст, -ту;

а. вулканизированный азбЄст 
вулканізований; 

а. листовОй азбЄст листовйй; 
а. платинированный азбЄст пла- 

тинОваний;
а. плетёный азбЄст плЄтєний ; 
а. шнуровОй азбЄст шнуровйй. 

асбестйт азбестйт, -ту. 
асбестйтовый азбестйтовий. 
асбестовый азбестовий. 
асбестоцемЄнт, асбоцемЄнт азбесто

цемент, -ту, азбоцЄмЄнт. 
асбестоцементный, асбоцементный 

азбестоцЄмЄнтний, азбоцемент
ний.

асбозонолйт азбозоноліт, -ту. 
асбозонолйтный азбозонолїтний. 
асбозурйт азбозурйт, -ту. 
асбозурйтный, асбозурйтовый (об

изоляции) азбозурйтний, азбозу- 
рйтовий.

асбометаллйческий (о прокладке) 
азбометалевий, 

асбослюда азбослюда. 
асбослюдянОй азбоелюдянйй. 
асботермйт азботермїт, -ту. 
асбофанера азбофанера; 

а. гофрированная аз0офанЄра го
фрована.

асбоцемЄнт см. асбестоцемЄнт. 
асимметрический, асимметричный

асиметричний. 
асимптОта асимптОта. 
асимптотйческий асимптотйчний. 
асимптотичность (кривых) асим- 

птотгічність, -НОСТІ. 
асинхронйзм (механизмов) асин- 

хронїзм, -му. 
аспиратор аспіратор, -ра. 
аспираторный аспіраторний.



аспирационный 8 база

аспирационный (о камере) аспіра- 
ційний.

аспирация аспірація;
а. всасывающая аспірація всмок

тувальна, всмОктуюча;
а. нагнетательная аспірація на-» 

гнітОльна, нагнітна. 
астазйрование астазування, 
астазия (регулятора) астазія, 
астатйческий астатйчний. 
асфальт асфОльт, -ту. 
асфальтен асфальтен, -ну. 
асфальтирование асфальтування, 
асфальтированный (настил) ас

фальтований.
асфальтовый асфальтовий, 
атака (труб газом и паром) ата

ка.
атермйческий, атермйчный (о те

лах) атермічний. 
атмосфера атмосфера;

а. восстановйтельная атмосфера 
віднОвна;

а. защитная атмосфера захис
на;

а. метрическая атмосфера ме- 
трйчна;

а. окислительная атмосфера оки
слювальна, окисна;

а. окружающая атмосфера на
вколишня;

а. нейтральная атмосфера ней
тральна;

а. стандартная атмосфера стан
дартна;

а. техническая абсолютная (ата)
атмосфера технічна абсолю
тна (ата);

а. т. избыточная (ати) атмосфе
ра технічна зайвйнна (атз); 
надлйшкова.

Б
баббйт бабіт, -ту; 

б. оловянистый бабіт олов’янис- 
тий;

б. свинцОвистый бабіт свинцЄ- 
вистий.

атмосфера физйческая атмосфера 
фізйчна.

атмосферный (воздух, коррозия) 
атмосферний, 

атом атом.
атомный (котел) атомний. 
атомохОд атомохід, -хОда. 
аустенйт аустеніт, -ту. 
аустенйтовый, аустенИтный аусте

нітовий, аустенітний, 
ахроматичный, ахроматический (об 

излучении) ахроматйчний. 
ацетилен ацетилен, -ну. 
ацетиленовый ацетиленовий. 
ацетОн ацетОн, -ну. 
ацетОновый ацегОновий. 
аэрационный аераційний, 
аэрация (пыли) аерація, 
аэрирование (пылевоздушной сме

си) аерувИння. 
аэрированный аерОваний. 
аэробйльный (размол) аеробйль- 

ний.
аэродинамика аеродинаміка, 
аэродинамический аеродинамічний, 
аэродйрование (лопаток) аероду- 

вИння.
аэродйрованный аеродований. 
аэрозОль аерозОль, -лю. 
аэролйфт аероліфт. 
аэрОметр аерОметр, -ра. 
аэромеханика аеромеханіка, 
аэропылепитатель аеропиложи- 

вйльник.
аэропыль аеропйл, -лу. 
аэрорефрижерация аерорефриже- 

рація.
аэростатика аеростатика, 
аэротермометр аеротермОметр, -ра. 
аэрофонтОнный (о сушилке) аеро- 

фонтанний.

баббИтовый бабітовий. 
бИгер бИгер, -ра. 
багерный (кран) багерний. 
база база;

б. тОпливная база паливна.



базисный 9 бандаж

базисный (склад, станция) базис
ний.

байонОт (рамы) байонЄт. 
байонетный (о раме) байонЄтний. 
байпас байпас, -су. 
байпасный (отвод) байпОсний. 
бак бак;

б. буферный бак буферний; 
б. водонапорный бак водонапір

ний;
б. дозирОвочный бак дозуваль

ний;
б. дренОжный бак дренажний; 
б. дыхательный бак дйхальний; 
б. замерный, мерный бак замір- 

чий, заміцний;
б. маслонапОрный бак маслона- 

пірнйй;
б. напОрный бак напірнйй; 
б. питательный бак живйльний; 
б. промежуточный бак проміж

ний;
б. промывнОй бак промивнйй;
б. распределительный бак роз

подільний;
б. расходный бак витратний; 
б. расширительный бак розшир- 

нйй; розширювальний; 
б. резервный бак резервний; 
б. сбОрный бак збірний; 
б. сливнОй бак зливнйй; 
б. смазочный бак мастйльний; 
б. топливный бак паливний; 
б. уравнительный бак зрівняль

ний;
б. шлакоприёмный бак шлако

приймальний.
бак-барботёр бак-барботЄр, -ра. 
баксОвка баксОвка. 
балИнс баланс, -су; 

б. золовОй балИнс золовйй; 
б. материальный баланс мате

ріальний;
б. обратный (тепловой) баланс 

зворОтний;
б. прямОй баланс прямйй; 
б. силовОй баланс силовйй; 
б. солевОй баланс сольовйй; 
б. тепловОй баланс тепловйй; 
б. топливный баланс паливний; 
б. энергетический балИнс енерге- 

тйчний.

балансйр балансйр, -ра. 
балансИрный (о машине, переда- 

че\ балансирний. 
балансйровать(ся) балансувати- 

(ся).
балансирОвка, балансйрование ба

лансування.
балансировочный (станок) балан

сувальний.
балансовый (расчёт) балансовий, 
балка балка;

б. анкерная балка Онкерна; 
б. двутавровая балка двотаврО- 

ва;
б. консольная балка консольна; 
б. многопролётная бОлка бага- 

топрогінна;
б. опорная балка опОрна; 
б. подкладнОя балка підкладна; 
б. подколосникОвая балка під- 

колосникОва;
б. подкрановая бОлка підкрано

ва;
б. таврОвая балка таврОва; 
б. шарнйрная бОлка шарнірна; 
б. швеллерная бОлка швОлерна. 

баллИст баласт, -ту. 
балластный, балластовый (газ, 

примесь) баластний, баластовий. 
баллОн балОн;

б. армированный балОн армОва- 
ний;

б. буферный балОн буферний; 
б. газоосушйтельный балОн га- 

зоосушний; газосушйльний. 
б. запасный балОн запаснйй; 
б. продувочный балОн продув- 

нйй;
б. пусковой балОн пусковйй. 

баллОнный (газ) балОнний. 
бОлочный балочний, 
балюстрада балюстрада, 
балюстрадный (об ограждении) 

балюстрадний, 
бандаж бандаж, -жа;

б. лопаточный бандаж лопатко
вий;

б. паровОзный бандйж паровОз- 
ний;

б. прОволочный бандОж дротя- 
нйй.



бандажный 10 бассейн

бандИжньш (о креплении) бан
дажний.

банить (дымогарные трубки) 60- 
нити.

банник (для труб) банник.
баня (ванна) ванна; 

б. масляная ванна масляна; 
б. металлйческая ванна метале

ва.
барабИн барабан;

б. ведомый барабан ведений;
б. ведущий барабан ведучий; 
б. вращающий барабан обер

тальний;- обертаючий; 
б. вращающийся барабан обер- 

тОвий;
б. дробйльный барабИн дробйль- 

ний;
б. клёпаный барабан клепаний; 
б. котЄльньій барабан котЄльний; 
б. мЄльничньій барабан млинО- 

вйй;
б. мОечный барабИн мййний; 
б. Обжиговый барабан випалю

вальний;
б. питающий барабан живйль- 

ний;
б. подающий барабан подаваль

ний;
б. пОлый барабйн порожнйстий; 
б. промывнОй барабан промив

шій;
б. разделительный барабИн роз

дільний;
б. сварнОй барабан зварнйй; 
б. смесйтельный барабИн змішу

вальний;
б. сортировочный, сортироваль

ный барабан сортувальний; 
б. ступОнчатый барабан схід

частий;
б. сушйльный барабИн сушйль- 

ний:
б. тормознОй барабан гальмо- 

вйй;
б. уравновешивающий барабан 

зрівновОжувальний, зрівнова
жуючий;

б. фрикциОнный барабйн фрик
ційний;

б. цельнокОванный барабан су- 
цільнокОваний;

барабИн цельнотянутый барабйн 
суцільнотягнутий; 
б. цЄльньій барабйн суцільний;
б. цепнОй (колосниковой решёт

ки) барабйн ланцюгОвий; 
б. цилиндрический барабИн ци

ліндричний;
б. электросварнОй барабИн елек- 

трозварнйй.
барабИнный (котёл, привод) бара

банний.
барашек, барашковая гайка ба

ранчик;
б. откиднОй (на крышке) ба

ранчик ВІДКИДНИЙ. 
барботИжный барботИжний. 
барботер барботер, -ра. 
барботйрование барботування, 
барботйровать барботувати. 
барЄттер баретер, -тера. 
барильЄт (коксовых печей) бари- 

льЄт.
барильЄтньій барильЄтний. 
барОграф барОграф. 
барокамера барокамера, 
бароклйнный бароклінний. 
барОметр барОметр, -ра; 

б. анерОидный барОметр анерО- 
їдний;

б. дифференциальный барОметр 
диференціальний; 

б. пружйнный барОметр пружйн- 
ний;

б. сифОнный барОметр сифОнний; 
б. чИшечный барОметр чашко- 

вйй.
барометрический барометричний. 
баротрОпный баротрОпний. 
барьер (для ограждения машин) 

бар’Єр, -ра. 
бассЄйн басЄйн, -ну; 

б. брызгальный басЄйн брйз- 
кальний;

б. водонапорный басЄйн водона
пірний;

б. водоотстОйный басЄйн водо- 
відстійний;

б. водосбОрный басЄйн водозбір
ний;

б. водоочистйтельный басЄйн во- 
доочгіснйй;



бассейн 11 безопасный

бассейн каменноугольный басЄйн 
кам’яновугільний;
б. осветйтельный, осветляющий 

басЄйн прояснювальний; 
б. отстОйный басЄйн відстійний; 
б. охладйтельный басЄйн охо- 

лоднйй;
б. питающий басЄйн живйльний; 
б. сбОрный басЄйн збірний; 
б. сортировочный басЄйн сорту

вальний,
бассОйный (охладитель) басейний, 
батарейный (циклон, котёл) бата

рейний.
батарея батарея; 

б. аккумуляторная батарЄя аку
муляторна;

б. выпарная батарЄя випарна; 
б. диффузиОнная батарЄя дифу

зійна;
б. котЄльная батарЄя котЄльна; 
б. отопйтельная батарЄя опалю

вальна;
б. радиОторная батарЄя радіа

торна;
б. термоэлектрическая батарЄя 

термоелектрична; 
б. экстракционная батарЄя екст- 

тракційна. 
бачОк бачОк, -чкИ; 

б. расширительный бачОк роз
ширювальний, розширнйй. 

башенный (кран, охлаждение) 
бОштовИй.

башмак (фигурная деталь) баш- 
мОк, -ка;
б. двухсторонний башмак дво

бічний;
б. нажимной башмйк натискнйй; 
б. опорный башмак опОрний; 
б. откиднОй башмак відкиднйй; 
б. регулируемый баитОк регу

льований;
б. съёмный башмйк знімнйй; 
б. тормознОй башмак гальмовйй. 

башня бИшта;
б. вентиляционная башта венти

ляційна;
б. водонапорная башта водона

пірна;
б. вытяжная башта витяжна; 
б. очистная башта очйсна;

башня охладйтельная бИшта охо- 
лОдна, охолоджувальна; 
б. пылевытяжнИя башта пилови- 

тяжна;
б. сероочистйтельная башта сір- 

коочйсна;
б. тушйльная башта гасйльна. 

башня-дегазИтор башта-дегазатор, 
-ра.

бЄгающий (огонь горелки) бігаю
чий.

бегун бігун, -на;
б. помОльный бігун молОльний. 

безаварийный (об эксплуатации) 
безаварійний.

безарматурный безарматурний. 
безвихревОй (впуск) безвихровйй. 
безвОдный (о массе топлива) без- 

вОдний.
безвозвратный (расход пара) без

поворотний.
безвоздушный (прослоек) безпо

вітряний.
безгаражный (способ хранения) 

безгаражний.
безградиОнтный безградіЄнтний. 
бездействие (тормоза, регулятора) 

бездіяльність, -ності. 
бездействующий (агрегат) недію

чий.
бездефектный (шов) бездефект

ний.
бездымный бездймний. 
беззОльный беззОльний. 
безискровОй (о зажигании) без- 

іскровйй.
безлекальный (о конструкции) без- 

лекальний.
безлопаточный безлопатковий. 
безметальный (радиатор) безме- 

талевий.
безмоторный безмоторний, 
безнабйвочный безнабивнйй. 
безнОкипный (режим котла) без- 

нИкипний.
безнасадочный безнасОдковий. 
безогневОй (паровоз) безвогнЄвгій. 
безопасность 1) (качество, свой

ство) безпечність, -ності; 2) (ра
боты, обслуживания) безпЄка. 

безопасный безпечний.
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безостаточный (о газификации) 
беззалишкбвий. 

безотказный безвідказний. 
безотрывный (поток) безвідрив

ний.
безразмерный (о характеристике) 

безрозмірний.
безразъёмный, неразъёмный нероз- 

німнйй, нероз’Ємний. 
безрегйстровый безрегїстровий. 
безрельсовый ( транспорт) безрей

ковий.
безрешёточный (газогенератор) 

безрешїтковий.
безударный (вход пара) безудИр- 

ний.
безусадочный безусОдочний. 
безыскровой безїскровий. 
белйльный (котёл) білйльний. 
бензйн бензйн, -ну;

б. авиационный бензйн авіацій
ний;

б. автомобильный бензгін авто
мобільний;

б. высокооктановый бензйн ви- 
сокооктОновий;

б. газовый бензйн гОзовий;
б. компрессорный бензйн ком

пресорний;
б. крекинговый, крЄкинг-бензйн

бензйн крекінговий, крОкінг- 
бензйн;

б. недетонйрующий бензйн не- 
детонуючий;

б. нефтянОй бензйн нИфтОвий;
б. нормальний бензйн нормаль

ний;
б. очйщенный бензйн очйщений;
б. полимерный бензйн полімер

ний;
б. промислОвый бензйн проми- 

слОвий;
б. прямОй гОнки бензйн прямОЇ 

гОнки;
б. синтетйческий бензйн синте- 

тйчний;
б. слИнцевый бензйн слИнцевий;
б. этилированный бензйн етильО- 

ваний;
бензйновый бензйновий. 
бензиномЄр бензиномїр, -ра.

бензиноочистйтельный бензино- 
очйсний.

бензинопровОд бензинопровід, -ВО
ДУ-

бензинопровОдный бензинопровід- 
ний.

бензиноулавливательный, бензино
улавливающий (о колонне, на
садке) бензиноулОвлювальний, 
бензиноулОвний.

бензиноуловитель, бензиноулавли- 
ватель бензиноулОвлювач. 

бензобак бензобак. 
бензовОз бензовоз, 
бензозаправочный бензозаправний. 
бензОидный бензОїдний. 
бензОл бензОл, -лу; 
бензопОмпа бензопОмпа. 
бензопровОд бензопровід, -воду. 
бензораздИточный бензороздавОль- 

ний.
бензостОйкий бензостійкйй. 
бензостОйкость бензостійкість, -ко

сті.
бензоуказатель бензопокИжчик. 
бензоуказательный бензовказівнйй, 

бензопокИзувальний. 
бензофйльтр бензофільтр, -ра. 
бензохранИлище бензосхОвище. 
бергинизация бергінізИція. 
береговОй (водоприёмник) бере- 

говйй.
бескИмерный (котёл) безкамерний. 
бесканИльный (теплопровод) без

канальний.
бескаркасный безкаркасний. 
бескислородный безкиснЄвий. 
бесклапанный безклОпанний. 
бескожухОвый безкожухОвий. 
бесколосникОвый безколосникОвий. 
бесконечный безконечний; мат. не

скінченний.
бесконтактный безконтактний, 
бескрановый (о системе) безкра- 

новий.
беспаровОй (о форсунке) безпаро- 

вйй.
бесперебойный (о работе) безпере

бійний.
беспламенный (уголь, сжигание) 

безполум’яний.
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бесподвальный (о турбине) без- 
підвальний.

беспоршневОй (насос) безпоршнЄ- 
вий.

беспрерывный (процесс) безперерв
ний.

бесприсОсный (канал, шахта) без- 
присОсний.

беспровальный (о колосниковой 
решётке) безпровальний. 

бессемерование мет. бесемеруван
ня.

бессемеровать бесемерувати. 
бессемеровский бесемЄрівський. 
бессернйстый (газ, вещество) без- 

сірчастий.
бесструктурный (об изоляции) без

структурний.
бесступенчатый безсхідчастий. 
бестОпочный (паровоз) безтОпко- 

вий.
бестраншейный (о прокладке тру

бопроводов) безтраншЄйний. 
бесфазовый безфазозий. 
бесфИкельный (о сжигании) без- 

факельний.
бесцветный (газ, пламя) безбарв

ний.
бесшарнйрный безшарнірний. 
бесшкИльный (прибор) безшкИль- 

ний.
бесшлИковый безшлИковий. 
бесшовный (о трубе) безшОвний. 
бесшумный (выхлоп, горение) без

шумний.
бет-фильтр бет-фільтр, -ра. 
бЄта-излучЄние бЄта-випромїнюван- 

ня.
бЄта-распИд бЄта-рОзпад, -ду. 
бетОн бетОн, -ну.

б. армйрованный бетОн армОва- 
ний;

б. легковесный бетОн легковагий; 
б. литбй бетОн лйтий;
б. предварительно напряжённый 

бетОн попередньо напруже
ний;

б. шлИковый бетОн шлаковий, 
бетонирование бетонування. 
бетОнный бетОнний. 
биение (вала, колебаний) биття, 
бйло бйло;

бйло борОздчатое бйло борознйсте;
б. качающееся бйло хитнё. 

билодержатель билотримОч, -ча. 
биметалл біметОл, -лу. 
биметаллический біметалевий, 
бимолекулярный, хим. бімолеку

лярний, 
бимс бімс.
бймсовый (подпор) бімсовий, 
бинарный (цикл, котёл) бінарний, 
биогаз біогйз, -зу. 
биогазовый біогазовий. 
бйтум бітум, -му;

б. газообразный, газовый бітум 
гИзовий;

б. маслянйстый бітум маслянйс- 
тий;

б. остИточный бітум залишко
вий;

битумЄн бітумЄн, -ну. 
битумЄновьій бітумЄновий. 
битумизация бітумізація. 
битуминОзность бітумінОзність, 

-ності.
битуминозный (уголь, топливо) 

бітумінозний, 
бйтумный бітумний, 
бить (о колесе, маховике) бгіти. 
бичевОй (о мельнице) бичовйй. 
блйугаз блйугаз, -зу. 
блаугОзовый блаугОзовий. 
блок блок;

б. борОздчатый блок борознис
тий;

б. ведОмый блок вЄдєний; 
б. ведущий блок ведучий;
б. дифференциальный блок ди

ференціальний;
б. желОбчатый блок жолобчас

тий;
б. измерительный блок вимірю

вальний;
б. многопустОтный блок багато- 

порожнйстий, багатопустот
ний;

б. направляющий блок напрям- 
нйй;

б. натяжнОй блок натяжнйй; 
б. подъёмный блок підіймаль

ний;
б. показывающий блок покйзу- 

вальний;
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блок прОволочно-канатный блок
дротяно-канатний;

б. распорядительный блок роз- 
порядний;

б. регистрирующий блок реє
струючий;

б. регулирующий блок регулю
ючий;

б. силовОй блок силовйй; 
б. талевый блок тОлевий; 
б. хвостовой (скрепера) блок

хвостовйй;
б. холостОй блок холостйй; 

блОки блОки, -ків;
б-ки спаренные блоки спаровані; 

блок-картер блок-кОртер, -тера. 
блок-кран блок-кран; 
блок-мотОр блок-мотОр, -ра. 
блок-основание блок-оснОва. 
блок-станция блок-стОнція. 
блок-тОпливник блок-тОпка. 
блокированный блокОваний. 
блокировка блокірОвка, блокївка; 

(неоконч. действие — ещё) бло
кування.
б. аварийная блокірОвка аварій

на;
б. взаймная блокірОвка взаємна; 
б. групповая блокірОвка групо

ва;
б. запрЄтно-разрешйтельная бло

кірОвка заборОнно-дозвільна;
б. полуавтоматическая блокі

рОвка напівавтоматична, 
блокировочный, блокирующий 

(кран, пост) блокувальний, бло
куючий.

блОчный (о печи, станции) блОч- 
ний.

блуждающий ток блукаючий струм, 
-му.

бобышка бобйшка. 
богхЄд богхЄд, -ду. 
богхедный богхЄдний. 
боёк (регулятора) бойОк (род. 

бійкИ).
бой (изделий, материла)  бій (род. 

бОю);
б. кирпйчный бій цеглянйй; 
б. шамОтный бій шамОтний. 

бОйлер бОйлер, -лера.

бОйлер водоводянОй бОйлер водо- 
водянйй;
б. отопйтельный бойлер опалю

вальний;
б. пароводянОй бОйлер парово

дяний.
б. пйковый бОйлер піковий; 

бойлерная (помещение) бОйлерна, 
-ної.

бОйлерный бОйлерний. 
боковйна (решётки) боковйна. 
боковОй (экран, расположение) 

боковйй, бічнйй.
болвОнка (для металлоизделий) 

болванка.
болваночный болванковий, 
болт болт, -та. 

б. анкерный болт анкерний; 
б. откиднОй болт відкиднйй; 
б. припОрный болт припірнйй; 
б. распОрный болт розпірнйй; 
б. соединительный болт з ’єдну

вальний;
б. стяжнОй, стягивающий болт 

стяжнйй;
б. упОрный болт упОрний; 
б. устанОвочньїй болт установоч

ний;
б. фундаментный болт фунда

ментний;
б. шатунный болт шатунний. 

болтовОй болтОвий. 
большеобъёмный (агрегат, газоге

нератор) великооб’Ємний. 
бОмба (толстостенный сосуд) 60м- 

ба;
б. калориметрическая бОмба ка

лориметрична;
б. манометрическая бОмба мано

метрична. 
бОров лежИк, -кО; 

б. восходящий лежак висхід- 
нйй;

б. надземный лежИк надзЄмний; 
б. нисходящий лежак низхіднйй; 
б. обхОдный лежИк обхіднйй; 
б. отводнОй лежйк відвіднйй; 
б. подзЄмньій лежИк підзЄмний; 
б. пылеосадйтельный лежИк пи- 

лоосаднйй, пилоосОджуваль- 
ний;

б. сбОрный лежйк збірний.



боровкОвый 15 бункер

боровкОвый (о сушилке) лежач- 
кОвий.

боровОк лежачОк, -чкО.
борт (трубы, вагонетки) борт, -тй;

б. откиднОй борт ВІДКИДНИЙ. 
бортОвка, бортовИние бортОвка; 

(неоконч. действие — ещё)  бор- 
тувОння.

бортовой (отсос газа, пыли) бор- 
товйй.

бочкообразный (корпус вентиля) 
бочкоподібний, бочкуватий, 

бригада бригада; 
б. монтажная бригада монтаж

на;
б. ремОнтная бригада ремонтна. 

бризОл бризОл, -лу. 
бризОльный (об изоляции) бри- 

зОльний.
брикЄт брикЄт, -ту; 

б. буроугольный брикЄт бурову- 
гільний;

б. каменноугольный брикЄт ка
м’яновугільний;

б. опйлочный брикЄт тйрсовий; 
б. соломенный брикЄт солОм’я- 

ний;
б. торфянОй брикЄт торфОвий; 

торфянгій;
б. хвойноотпадный брикЄт хвой- 

новідпаднйй.
брикетирование брикетування, 
брикетйрованный (уголь, торф) 

брикетОваний.
брикетйровать брикетувати. 
брикОтный брикетний. 
броневОй (о плите) броньовгій. 
брОнза брОнза.
брОнзовый (кран, вкладыш) брон

зовий.
бронированный броньОваний. 
бронирОвка, бронировИние (корпу

са мельницы) бронювання, 
броня (изоляции, мельницы) бро

ня, -ні;
б. гйбкая броня гнучка; 
б. закрытая броня закрйта. 

бросОк (пламени, топлива) кидОк, 
-дка.

брусОк брусОк, -ска. 
брусчатый, брусковОй (колосник) 

брускОвгій.

брызга (воды, масла) брйзка. 
брызгалка бргізкалка. 
брызгало брйзкало. 
брызгальный (бассейн, охлажде

ние) брйзкальний. 
брызгоулавливающий, брызгоула- 

вИтельный (о насадке) бризко- 
влОвний, бризковлОвлювальний. 

брызгоуловйтель бризковловлю- 
вач.

бугель бугель, -ля; 
б. смазочный бугель мастйльний; 
б. эксцентриковый бугель екс

центриковий, 
будка будка; 

б. весовая будка вагова; 
б. утеплённая будка утеплена, 

букса букса;
б. разъёмная букса роз’Ємна, 

рознімнИ;
б. сальниковая букса сальнико

ва.
б. самосмазывающаяся букса са- 

момастйльна;
буксовИние, буксОвка буксування, 
буксовать буксувати, 
буксовый буксовий. 
бульдОзер бульдОзер, -зера. 
бульдозерный (о проходке) буль

дозерний.
бульер бульєр, -ра. 
бульерный бульєрний. 
бумОга папір, -перу; 

б. асбестовая папір азбестовий;
б. изоляциОнная, изолирующая 

папір ізоляційний; 
б. индикаторная папір індика

торний;
б. наждачная папір наждачний; 
б. реактйвная папір реактйвний;
б. светокопировальная папір 

світлокопіювальний; 
б. тлеющая (для зажигания) па

пір тліючий;
б. фильтровальная, фильтрОвоч-

ная папір фільтрувальний, 
бумагодержатель (в индикаторе) 

паперотримач, -ча. 
бумажный 1) (фильтр, изоляция) 

паперовий; 2) (хлопчатобу мале- 
ный) бавОвняний. 

бункер бункер, -кера;
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бункер загрузочный бункер заван- 
тОжний;
б. запасный, резервный бункер 

запаснгій, резервний; 
б. золовОй бункер золовйй; 
б. золошлИковый бункер золо- 

шлИковий;
б. котельный бункер котЄльний; 
б. погрузочный бункер наван- 

тИжний, навантажувальний; 
б. приёмный бункер приймаль

ний;
б . разгрузочный бункер розван

тажний, розвантажувальний; 
б . расходный бункер витратний; 
б. угольный бункер вугільний; 
б . шлОковый бункер шлаковий; 
б. ячЄйковьій бункер ДІЛЬНИЧ

НИЙ.
бункерный бункерний. 
бункеровИть бункерувИти. 
бункерОвка, бункерование бунке

ровка, бункерування, 
бур бур, -ра;

б. свободнопадающий бур віль- 
нопадаючий;

б. спиральный бур спіральний; 
б. тарельчатый бур тарілчастий;
б. турбйнный, турбобур бур тур

бінний, турбОбур; 
б. ударний бур ударний, 

бурав свердел, -дла. 
буравить свердлйти. 
бурак ( футляр печи)  бурОк, -ка. 
бурение (скважин) буріння; 

б. алмазное буріння алмазне; 
б. воломйтовое буріння воломі- 

тове;
б. огневОе буріння вогнЄвє; 
б. разведочное буріння розвіду

вальне;
б. турбйнное буріння турбінне;
б. ударно-вращИтельное бурін

ня удИрно-обертОве; 
б. штанговое буріння штангове; 
б. эсплуатациОнное буріння екс

плуатаційне. 
бурИльный бурйльний. 
бурИльщик бурйльник. 
бурйльщица бурйльниця. 
бурйть(ся) бурйти(ся).

бурный (о  парообразовании) бур- 
хлйвий.

буровзрывнОй буровибуховий. 
буровОй буровйй. 
буроугольный буровугїльний. 
бурт бурт;

б. флИнцевый бурт фланцевий; 
б. центрирующий бурт центру

вальний, центруючий, 
буртик буртик;

б. уплотняющий буртик ущіль
нювальний, ущільнюючий, 

буртиковый (наконечник) бурти- 
ковий.

буртОвка (труб) буртування, 
бурый (уголь) бурий, 
бустер бустер, -тера. 
бустерный (насос) бустерний. 
бутИн бутйн, -ну. 
бутИновый бутановий. 
бутйл бутйл, -лу. 
бутйловый бутйловий. 
буфер буфер, -фера;

б. гидравлйческий буфер гідрав 
лічний;

б. жйдкостный буфер рідйнний; 
б. пружйнный буфер пружйн- 

ний.
буферность буферність, -ності. 
буферный буферний, 
быстродвйжущийся (поток) швид- 

корухОмий.
быстродействующий (аппарат, тор

моз) швидкодіючий. 
быстрозажимнОй швидкозатискнйй. 
быстрозапОрный (вентиль) швид- 

козапірнйй.
быстроменяющийся, быстросмен

ный (расход пара) швидкозмін
ний.

быстрооборбтный ( двигатель ) 
швидкообертовий. 

быстрооткрывИющийся (клапан) 
швидковідкривнйй. 

быстроохлаждённый (шлак) швид- 
коохолОджений.

быстрота (затухания) швйдкість, 
-кості.

быстрохОд (угольная мельница) 
швидкохід, -хода, 

быстроходность швидкохідність, 
-ності.
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быстроходный (дви гател ь , м аш и 
н а ) швидкохідний. 

бытовОй (га з , п отр еби тел ь ) побу- 
тОвий.

бычОк (м е ж д у  очелкам и ) бичОк, 
-чкО.

бюрОтка бюретка.

В
у-обрОзный ( со су д , расп ол ож ен и е  

ц и ли н дров ) у-подібний. 
вагОн вагОн;

в. железнодорожный вагОн за- 
лізнйчний;

в. изотермический вагОн ізотер
мічний;

в. саморазгружОющийся вагон 
саморозвантажний, самороз
вантажувальний; 

в. трамвайный вагОн трамвай
ний;

в. тушйльный вагОн гасйльний; 
в. узкоколейный вагОн вузько

колійний;
в. ширококолейный вагОн широ

коколійний.
вагОн-цистЄрна вагОн-цистЄрна. 
вагонЄтка вагонетка; 

в. безрельсовая вагонЄтка без
рейкова;

в. загрузочная вагонЄтка заван- 
тОжна;

в. подвесная вагонЄтка підвіснО; 
в. рЄльсовая вагонЄтка рейкова;
в. самоопрокйдывающаяся ваго

нетка самоперекидна, 
вагонеточный (с п о с о б  топливо п о 

дачи ) вагонЄтковий. 
вагоноопрокйдыватель вагонопере

кидач, -ча.
вагоноопрокйдывательный вагоно- 

перекиднйй. 
вагранка вагранка, 
ваграночный ваграночний, вагран

ковий.
вакуум вакуум, -му; 

в.* глубокий вОкуум глибокий; 
в. ухудшенный вОкуум погірше

ний.
вОкуум-аппарат вакуум-апарат. 
вИкуум-бачОк вакуум-бачок, -чка. 
вакуум-бетОн вакуум-бетОн, -ну. 
вакуум-камера вакуум-камера.

вакуум-манОметр вакуум-манОметр, 
-ра.

вакуумйрование вакуумування. 
вИкуум-машИна вакуум-машгіна; 

в.-м. холодИльная вакуум-машй- 
на холодйльна. 

вакуумметр вакуумметр, -ра; 
в. диафрагмовый вакуумметр 

діафрагмовий.
вакуумметрйческий вакуумметрйч- 

ний.
вакуум-насОс вакуум-насОс; 

в.-н. водокольцевОй вИкуум-на- 
сОс водострумйнний; 

в.-н. водоструйный вИкуум-на- 
сОс водострумйнний; 

в.-н. маслокольцевОй вИкуум-на- 
сОс маслокільцЄвий; 

в.-н. пластйнчатый вакуум-насОс 
пластгінчатий, пластинчас
тий;

в.-н. поршневОй вакуум-насос
поршневий;

в.-н. ротациОнный вакуум-насОс 
ротаційний;

в.-н. струйный вакуум-насОс
струмйнний;

в.-н. центробежный вакуум-на- 
сОс відцентровий, 

вакуумный вакуумний. 
вИкуум-отопление вакуум-опален- 

ня.
вакуум-охлаждЄние вакуум-охолб- 

дження.
вОкуум-перегОнка вакуум-перегОн- 

ка.
вакуум-процЄсс вакуум-процЄс, -су. 
вОкуум-сушИлка вакуум-сушарка. 
вОкуум-фИльтр вакуум-фільтр,

-ра;
в.-ф. барабОнный вакуум-фільтр 

барабанний;
в.-ф. дйсковый вакуум-фільтр

дйсковий;

2-119.
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вИкуум-фйльтр ячейковый вИкуум- 
фільтр чарункОвий. 

вакуум-ажЄктор вакуум-ежЄктор, 
-ра.

вакуум-эксикатор вИ куум-ексика- 
тор , -ра. 

вал вал;
в. ведОмый вал вЄдєний ; 
в. ведущий вал ведучий; 
в. гйбкий вал гнучкйй; 
в. гребенчатый вал гребінчастий ; 
в. карданный вал карданний; 
в. коленчатый вал колінчастий ; 
в. кореннОй вал коріннйй; 
в. кривошйпный вал кривош йп- 

ний;
в. кулачкОвый вал кулачкОвий; 
в. передаточный вал передаточ

ний, передавальний; 
в. пОлый вал порожнйстий; 
в. приводнОй вал ириводнйй; 
в. приёмный вал приймальний; 
в. промежуточный вал проміж

ний;
в. распределительный вал р о з 

подільний;
в. сквознОй вал наскрізний; 
в. составной вал складений; 
в. ступОнчатый вал східчастий; 
в. телескопический вал телеско

пічний;
в. трансмиссионный вал транс

місійний;
в. трубчатый вал трубчастий; 
в. устанОвочный вал устанОвоч- 

ний;
в. ходовОй вал ходовйй; 
в. цельнокОванный вал суціль- 

нокОваний;
в. шарнйрный вал шарнірний, 

валентность хим. валентність, 
-ності.

валик вйлик, валОк, -лкИ; см. та к 
ж е  вал;
в. коленчатый вйлик кол ін час

тий;
в. нажимнОй вОлик натискнйй; 
в. опорный вОлик опОрний; 
в. поворачивающийся вйлик по

воротний;
в. раскатывающий вОлик розко

чувальний;

валик тормознОй вйлик гальмо- 
вйй;
в. упОрный вОлик упОрний; 
в. шлйцевый вОлик ШЛІЦЬОВИЙ. 

вОликовый вИликовий, валкОвий. 
валоповорИчиватель валоповертИч, 

-ча.
валоповорОтный валоповертИльний. 
вОльный ( о  п од ста в к е )  вальний. 
вальцОвка 1) (и н стр у м ен т) валь- 

цівка; 2) (п р о ц е сс )  вальцюван
ня.

вальцОвочный ( о  соеди н ени и ) валь
цювальний.

вальцОвый ( о  м ельнице) вальцьо- 
вйй.

вальцы вальці, -ців; 
в. двухъярусные вальці дво

ярусні;
в. дробйльные вИльці дробиль

ні;
в. сушильные вальці сушйльнІ. 

ванадиевый (сп л а в , к ор р ози я ) ва
надієвий.

ванадий ванадій, -дію. 
вИнна ванна;

в. гидравлйческая ванна гідрав
лічна;

в. охлаждающая ванна охолод
на, охолоджувальна; 

в. шлаковая ванна шлакова, 
ванный (в од он а гр ев а тел ь )  ванний, 
вантуз вйнтуз;

в. рычажно-поплавкОвый вантуз 
важільно-поплавкОвий. 

в. рычажный вйнтуз важільний; 
вапОр вапОр, -ру. 
вапоризатор вапоризатор, -ра. 
вапоризация вапоризація, 
вапориметр вапориметр, -ра. 
вариИнт (п ы л еп р и готовл ен и я) ва

ріант;
в. разОмкнутый варіант розїмк- 

нений.
вариОтор варіатор, -ра. 
варйть варйти.
варка варка; (неокон ч . п р оц есс)  

варіння.
варочный (к отёл , печь) варгільний. 
вИта вата;

в. асбестовая вИта азбестова;
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вата минеральная вИта мінераль
на;
в. стеклянная вата скляна; 
в. шлаковая вата шлакова. 

ватержакЄтньій ( о  печи) ватержа- 
кЄтний.

вбрасывание (топ л и в а )  вкидання, 
вбрызгивание (топ л и в а )  вбрйзку- 

вання.
вбрызгивать(ся), вбрызнуть(ся)

вбрйзкувати (ся), вбрйзнути (ся ). 
ввальцОвка, ввальцОвывание ( тр у б )  

ввальцьОвування, ввальцюван- 
ня.

вварка, вваривание ( т р у б )  вварка, 
вварювання.

вварнОй (ш ту ц е р )  вварнйй. 
ввйнчиваемый вгвйнчуваний. 
ввод ввід (р од . ввОду);

в. абонентский ввід абонент
ський;

в. домОвый ввід домОвий; 
в. квартирный ввід квартйрний; 
в. общедомОвый ввід загально- 

домОвий;
в. одно-, двухсторонний ввід од

но-, двобічний;
в. отопйтельный ввід опалюваль

ний;
В. ЦОКОЛЬНЫЙ ввід цОкольний. 

ввОдный (к а н а л ) ввіднйй. 
вдвигОние ( т р у б )  всувОння. 
вдвижнОй (к о л л е к то р )  всувнйй. 
вдувание (г о р ю ч е г о )  вдування, 
вдувательный, вдувнОй (п ри бои , 

к о м п р ессор )  вдувальний, вдув- 
нйй.

вдувать(ся), вдуть(ся) вдувати
с я ) ,  вдути (ся). 

ведОмый (вал , ш ки в) вЄдєний. 
ведущий (вал , к о л е со )  ведучий. 
вОерность (л о п а т о к )  вїяловісгь, 

-вості.
вЄерньій (граф и к, п отер и ) віяло

вий.
веерообразный (ф а к ел )  віялопо

дібний.
вЄктор вЄктор, -ра; 

в. компланарный вЄктор компла- 
нарний;

в. осевОй вЄктор осьовйй; 
в. полярный вЄктор полярний;

вЄктор скользящий вЄктор КОВЗ
НИЙ.

векторный вЄкторний. 
величина величина; 

в. безразмерная величина без
розмірна;

в. кажущаяся величина позірна, 
уявна;

в. калорическая величина кало- 
рйчна;

в. мгновенная величина миттьо
ва;

в. обобщённая величина уза
гальнена;

в. обратная величина зворОтна; 
в. отрицательная величина від’

ємна;
в. положительная величина до

датна;
в. постоянная величина стала; 
в. приведённая величина звЄдена;
в. термйческая, тепловИя величи

на термічна, теплова;
в. термодинамическая величина 

термодинамічна;
в. усреднённая величина усеред

нена.
вєнЄц вінЄць, -нця;

в. актИвный вінЄць актйвний; 
в. диффузОрный вінЄць дифу- 

зОрний;
в. зубчатый вінЄць зубчастий* 

зубчйтий;
в. конфузОрный вінЄць конфу- 

зОрний;
в. лопаточный вінЄць лопЄткО- 

вий;
в. направляющий вінЄць на- 

прямнйй;
в. центробежный вінЄць відцен

тровий;
в. центростремительный вінЄць 

доцентровий.
вентилйрование вентилювання. 
вентилйровать(ся) вентилювати- 

(ся).
вентилйруемый (п р осл оек  в о з д у -  

х а )  вентильОваний. 
вентилйрующий (п р и б ор , д ей стви е) 

вентилЮючий. 
вЄнтиль вентйль, -ля;

2*
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вЄнтиль байпасный вентйль бай- 
пасний;
в. блокировочный вентйль бло

кувальний;
в. быстрозапОрный вентйль

ш видкозапірнгій;
в. дренажный вентйль дренаж

ний;
в. запОрный вентйль запірнйй;
в. игОльчатый вентйль голчас

тий;
в. муфтовый вентйль м уф тови й ; 
в. обвОдный вентйль обвіднгій; 
в. парозапОрный вентйль паро- 

запірнйй;
в. питательный вентйль живйль- 

ний;
в. поворОтный вентйль поворот

ний;
в. продувнОй вентйль продув- 

нйй;
в. пусковОй вентйль пусковйй; 
в. регулировочный вентйль ре

гулювальний, регулЮючий; 
в. редукциОнный вентйль редук

ційний;
в. спускнОй вентйль спускнйй; 
в. ствОрчатый вентйль стулчас

тий;
в. стОпорный вентйль стОпор 

ний;
в. тйпа «КОсва» вентйль тйпу 

«КОсва»;
в. электромагнитный вентйль 

електромагнітний. 
вЄнтильньій вентйльний. 
вентилятор вентилятор, -ра;

в. аксиальный, осевОй вентиля
тор  аксіальний, осьовй й ; 

в. быстроходный вентилятор 
ш видкохідни й ;

в. винтовОй вентилятор гвинто- 
вгій;

в. всИсывающий вентилятор 
всмоктувальний, всмОктуючий, 

в. вытяжнОй вентилятор витяж- 
нйй;

в. двухступенчатый вентилятор 
двосхідчО стий ;

в. дутьевОй вентилятор д у ттьо - 
вгій;

вентилятор крыльчатый вентиля
тор крильчастий; 
в. мЄлющий вентилятор молОль- 

ний;
в. нагнетательный вентилятор 

нагнітальний, нагнітнйй; 
в. осевОй вентилятор осьовйй; 
в. отсасывающий вентилятор 

відсмоктувальний, відсмокту
ючий;

в. поршневОй вентилятор порш
невий;

в. пропЄллерньій вентилятор про
пелерний;

в. ротациОнный вентилятор р о 
таційний;

в. тихохОдный вентилятор тихо
хідний;

в. центробежный вентилятор від
центровий.

вентиляционный (канал, камера) 
вентиляційний, 

вентиляция вентиляція;
в. бессквознякОвая вентиляція 

безпрОтягова;
в. восходящая вентиляція ви

східна;
в. всасывающая вентиляція

всмоктувальна, всмОктуюча; 
в. вытяжная вентиляція витяж

на;
в. естественная вентиляція при- 

рОдна;
в. искусственная вентиляція

ш тучна;
в. нагнетательная вентиляція на

гнітальна, нагнітна-, 
в. притОчная вентиляція притОч- 

на, припливна;
в. притОчно-вытяжная вентиля

ція притОчно-витяжна, при- 
плгівно-витяжна; 

в. протОчная вентиляція протОч- 
на;

в. усйленная вентиляція підсй- 
лена.

верёвочный ( тормоз) зірьОвочний. 
веретённый (о масле) веретОнний. 
веретенообразный (клапан) вере

теноподібний, 
верньер верньер, -ра. 
вероятность імовірність, -ності;
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вероятность термодинамическая
імовірність термодинамічна, 

вероятный (за п а с , м естор ож д ен и е ) 
імовірний, 

вертикал вертикИл; 
в. отопйтельный вертикИл опа

лювальний;
в. сдвОенный вертикал здвОений. 

вертикаль мат. вертикаль, -лі. 
вертикальный (котёл , б а р а б а н )  

вертикальний.
вертушка (сч ётч и к а ) вертушка, 
верх (п ечи ) верх, -ху. 
верхний (п о д в о д , р а з в о д к а )  верх

ній.
верховОй (то р ф , п оса д к а  л оп а ток )  

верховйй. 
вес вага;

в. абсолютный вага абсолютна; 
в. атомный вага атомна; 
в. молекулярный вага молеку

лярна;
в. насыпной вага насипна; 
в. объёмный вага об ’Ємна; 
в. относительный вага віднОсна; 
в. приведённый вага звЄдена; 
в. собственный вага власна; 
в. сцепнОй вага зчіпна; 
в. удОльный вага питОма. 

весовОя (п ом ещ ен и е) вагова, -вої. 
весовОй ( о  теп л оём кости ) ваго- 

вйй.
вестовОй ( о  тр у б е )  ВІСТОВИЙ, 
весы вагИ; ( с  к ор ом ы сл ом )  тере- 

зй, -зів;
в. автоматические вага автома

тична;
в. аналитические терезгі аналі

тичні;
в. аэродинамические вага аеро

динамічна;
в. гИзовые электромагнитные ва

га газова електромагнітна; 
в. гидростатические вага гідро

статична;
в. демпферные вагИ дОмпферна; 
в. десятйчные терезй десяткОві; 
в. ковшОвые вагИ ковшова; 
в. кольцевые вага кільцева; 
в. к. указывающие вага кільце

ва вказівна, показувальна.

весы кольцевые безлекальные ва
га кільцева безлекальна; 
в. корОмысловые терезй коро- 

мислові;
в. крутйльные вагИ крутйльна; 
в. пружйнные вагИ пружйнна; 
в. регистрирующие вага реєст

руюча;
в. рычИжные терезй вИжільні; 
в. самопйшущие вагИ самопйс- 

на;
в. сОтенные терезй сотенні. 

вЄтви, ветки (т о п л и в о )  гілля, 
ветвь (т р у б о п р о в о д а )  вітка. 
ветровОй (щ и т, н а п ор ) вітровйй. 
вещество речовина; 

в. агломерирующее, агломера
ционное речовина агломера
ційна;

в. активирующее речовина акти
вуюча;

в. антидетонациОнное речовина 
антидетонаційна; 

в. антикоррозионное речовина 
антикорозійна, протикорозій
на;

в. взрывчатое речовина вибухо
ва;

в. вяжущее речовина в’яжуча; 
в. газообразное речовина газо

подібна, газувата; 
в. газообразующее речовина га

зоутворююча, газотвірна; 
в. грубодиспЄрсное речовина гру

бодисперсна;
в. летучее речовина летка; 
в. мелкодисперсное речовина 

дрібнодисперсна; 
в. науглероживающее речовина 

навуглецювальна; 
в. одоризйрующее, одорирующее 

речовина одорувальна; 
в. органйческое речовина орга

нічна;
в. охлаждающее речовина охо- 

лОдна, охолоджувальна; 
в. парообразующее речовина па- 

роутвОрююча, паротвірна; 
в. пенообразующее речовина пі- 

ноутвОрююча, пінотвірна; 
в. радиоактйвное речовина ра

діоактивна;
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вещество растворимое речовина 
розчйнна;
в. смОзочное речовина мастйль- 

на;
в. смолообразующее речовина 

смолоутвОрююча, смолотвірна; 
в. сыпучее речовина сипка; 
в. теплопроводное речовина 

теплопровідна.
взаймный (об облучении) взаєм

ний.
взаимодействие (механизмов) вза

ємодія;
в. обменное взаємодія обмінна; 
в. ядерное взаємодія ядерна, 

взаимодействующий (о механиз
мах) взаємодіючий, 

взаимозаменяемость ( деталей, га
зов) взаємнозамінність, -ності. 

взаимозаменяемый (о деталях) 
взаємозамінний.

взаимооблучОемый (о поверхно
стях) взаємоопромінюваний. 

взаимоогибОющий (о поверхно
стях) взаємообгйнний, взаємооб- 
гинИючий.

взаимосвязанный (об участках се
тей) взаємозв’язаний, 

взвесь (в газах) завись, -сі, сус
пензія.

взвЄшєнньій 1) (в газах и жидко
стях) завйслий; 2) (на весах) 
зважений.

взвихрение (смеси) звйхрення. 
взмучивание (осадков) скаламучу- 

вання.
взрыв вйбух, -ху; 

в. детонациОнный вгібух детона
ційний.

взрываемость вибухлйвість, -ВОСТІ. 
взрывать, взорвИть висаджувати 

в повітря, вйсадити в повітря, 
взрываться, взорваться вибухати, 

вйбухнути.
взрывнОй вибухОвий. 
взрывобезопасноегь вибухобезпёч- 

ність, -ності.
взрывобезопасный вибухобезпЄч- 

ний.
взрывогаейтельный вибухогаейль- 

ний.

взрывообразный (о горении) вибу
хоподібний, вибухОвий. 

взрывоопасность вибухонебезпЄч- 
ність, -ності.

взрывоопасный вибухонебезпечний, 
взрывосмягчйтель вибухозм’якшу- 

вач.
взрывосмягчйтельный, взрывосмяг

чающий (компонент) вибухо- 
зм’якшувальний. 

взрывчатка вибухівка, 
взрывчатость вибухОвість, -вості. 
взрывчатый, взрывнОй вибухОвий. 
взрыхлОние (фильтра, насадки) 

спушування, спушення. 
вибратор вібратор, -ра; 

в. механйческий вібратор меха
нічний;

в. пневматйческий вібратор 
пневматйчний;

в. центробежный вібратор від
центровий;

в. электрический вібратор елек- 
трйчний.

вибрациОнный вібраційний, 
вибрация (двигателей, деталей) 

вібрація.
вибрировать вібрувати, 
вибрирующий (о пружине, поверх

ности) вібруючий, 
вибробункер вібробункер, -кера. 
вибробурЄние вібробуріння. 
виброгаейтель віброгасник, вібро- 

гасгітель, -ля;
виброгаейтельный віброгасгіль- 

ний.
виброграмма віброграма. 
вибрОграф вібрОграф; 

в. стационарный вібрОграф ста
ціонарний.

виброгрОхот віброгрОхот. 
виброизмерйтельный вібровимїрю- 

вальний.
вибрОметр вібрОметр, -ра. 
вибропреобразовИтель вібропере

творювач.
вибростОйкость, виброустОйчивость

вібростійкість, -кості. 
виброустОйчивый, вибростОйкий

вібростійкий.
вид 1) (разновидность) вид, -ду; 

2) (внешность) вйгляд, -ду;
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вид внЄшний вйгляд зовніш ній; 
в. синусоидальный (к р и в ой )  вй 

гляд син усоїдальн и й, 
вйдимый ( о  ск ор ости , н ап р я ж е

нии) вйдимий. 
визуальный візуальний, 
вйлка (д е та л ь )  вйлка;

в. направляющая вйлка напрям
на;

в. переводная вИлка перевідна; 
в. разъединйтельная вйлка роз’

єднувальна.
в. соединйтельная вйлка з’єдну

вальна.
вйльчатый, вилкообразный (о т в о д ,  

р а м а )  вйлчастий, вилкувИтий, 
вилкоподібний. 

винт гвинт, -тй;
в. дифференциальный гвинт ди

ференціальний;
в. зажимнОй гвинт затискнйй; 
в. крепёжный гвинт кріпйльний; 
в. лЄвьій г в и н т  л і в и й ; 
в. многозахОдный гвинт багато- 

західний;
в. многонйточный гвинт багато- 

нитковгій;
в. нажимнОй гвинт натискнйй; 
в. ограничительный гвинт обме

жувальний, обмЄжний; 
в. одноходовОй гвинт одноходо- 

вйй;
в. подающий гвинт подаваль

ний;
в. подъёмный гвинт піднімаль

ний;
в. правый гвинт правий; 
в. распорный гвинт розпірнйй; 
в. регулировочный гвинт регу

лювальний;
в. соединйтельный гвинт з’єдну

вальний;
в. стОпорный гвинт стопорний; 
в. устанОвочный гвинт устано

вочний;
в. фиксирующий гвинт фіксую

чий;
в. ходовОй гвинт ходовйй.

ВИНТОВОЙ ГВИНТОВИЙ.
винтомоторный гвинтомотОрний. 
винтообразный ( о  л оп а сти )  гвин 

топодібний.

вириальный (коэф ф и ц и ен т)  ві- 
ріОльний.

виртуальный ( о  перем ещ ении) вір
туальний.

вискозимЄтр в іскози м етр , -ра. 
вискозиметрйческий віскози м етрй ч- 

ний.
вискозиметрия віскозиметрія, 
вискозйн віскозйн, -ну. 
ВИСКОЗЙНОВЫЙ віскозйновий. 
висцИновый (ф и л ьтр )  вісцйновий. 
висячий (клапан , к ол п ак ) висячий, 
виток виток, -ткЄ;

в. двойнОй витОк подвійний; 
в. одинарный виток одинарний. 

вихревОй (п о то к , т р у б а )  вихровйй. 
вихреистОчник вихроджерелО. 
вихрь вйхор (р од . вйхору и вйх-

ру);
в. концевОй вйхор  кінцЄвий ;
В. ОДИНОЧНЫЙ вйхор одинОчний, 

поодинОкий;
в. плОский вйхор  плОский; 
в. свободный вйхор  вільний; 
в. соединённый вйхор  з ’єднаний; 
в. циркуляционный вйхор  ц ирку

ляційний.
вкладнОй (ст е р ж е н ь )  вкладнйй. 
вкладыш вклИдиш; 

в. клинообразный вкладиш кли
ноподібний;

в. разрезнОй вкладиш розрізнгій;
в. самоустанавливающийся вкла

диш самовстановнйй; 
в. составной вклОдиш складений, 

вклёпанный (стер ж ен ь , цапф а) 
вклОпаний.

включОтель вмикач, -ча;
в. рычажный вмикач важільний, 

включать, включйть 1) (м ех а н и з
мы , п р и бор ы )  включати, вклк> 
чйти; 2) (эл ек тр оп р и б ор ы )  вми
кати, увімкнути.

включение 1) (в е щ е с т в о )  вклю
чення; (д ей ст в и е )  вклЮчення; 
(неокон ч . —  ещ ё)  включання; 
2) (эл е к тр о п р и б о р о в )  вмикання; 
в. параллельное (а г р е га то в ) вми

кання паралельне;
в. последовательное вмикання 

послідОвне;
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включение прямОе вмикання пря
ме, безпосереднє; 
в. шлаковое вклЮчення шлако

ве.
включающий (а в то м а т , рел е) 

включальний; ( о б  эл ектри честве) 
вмикйльний. 

влага волОга;
в. адсорбциОнная волОга адсорб

ційна;
в. гигроскопическая волОга гігро

скопічна;
в. кОпельная волОга краплйнна; 
в. капиллярная волОга капіляр

на;
в. пирогенетйческая, пирогОнная

волОга пірогенетйчна, пірогЄн- 
на;

в. сорбциОнная волОга сорбцій- 
на.

влагоёмкий вологоЄмкий. 
влагоёмкость вологоємкість, -кості, 
влагоизмерйтельный вологовимірю- 

вальний, вологовимірний. 
влагоизолйрующий, влагоизоляци

онный (сл ой , п р ок л ад к а ) воло- 
гоізоляційний.

влагоизоляция вол огоізол яц ія , 
влагомаслоотделйтель в ол ого- 

масловіддільник. 
влагомер вол огом ір , -ра. 
влагомЄрньій вологом ірн ий . 
влагонепроницаемость в ол огон е- 

пронйкність, -НОСТІ. 
влагонепроницаемый ( о б  и зол я 

ции) вологонепроникнйй. 
влагоотделйтель вологов ідд їльн ик . 
влагоотделйтельный вол огов ід д іл ь- 

ний.
влагопоглотйтель вологовбирИч, 

-чИ, вологопоглинач, -ча. 
влагопоглотйтельный, влагопогло- 

щИющий (сл ой , и зол яц и я) во
логовбирний, вологопоглинИль- 
ний, вологопоглинИючий. 

влагопоглощЄние вологовбирИння, 
вологопоглинИння. 

влагопровОдность вологопровід- 
ність, -ності.

влагопровОдный, влагопроводящий
(п р о сл о е к )  вологопровіднйй. 

влагосодержИние вологовміст, -ту;

влагосодержИние локальное воло
говміст локальний; 
в. молярное вологовміст моляр

ний.
влагосопротивлЄние вологоОпір, 

-Опору.
влагосопротивляемость вологоопїр- 

ність, -ності.
влагостОйкий, влагоустОйчивый

(изоляц и он ны й  м атер и ал ) воло
гостійкий.

влагоудалйтель вологовидИлювач. 
влагоудалйтельный вологовидИлю- 

вальний, вологовидИлюючий. 
влагоулИвливатель вологовлОвлю- 

вач.
влагоулИвливательный, влагоулИв- 

ливающий (м а тер и а л ) волого- 
влОвлювальний.

влагоупОрность вологотрйвкість, 
-кості.

влагоупОрный (м а тер и а л ) волого- 
тривкйй.

влажностный (р е ж и м )  волОгіс- 
ний.

влажность волОгість, -гості;
в. абсолютная волОгість абсо

лютна;
в. безопасная волОгість безпеч

на;
в. весовая волОгість ваговИ; 
в. воздушно-сухНя волОгість по- 

вітряно-сухИ;
в. гигроскопическая волОгість гі

гроскопічна;
в. объёмная волОгість об ’Ємна; 
в. относительная волОгість від- 

нОсна;
в. предельная волОгість гранйч- 

на;
в. приведённая волОгість зведе

на;
в. режИмная волОгість режгім- 

на;
в. сорбциОнная волОгість сорб- 

ційна;
в. удОльная волОгість питОма. 

влОжный (п а р )  волОгий; 
влёт (п ечи ) вліт (р од . вльОту). 
вмазка, вмазывание (га р н и ту р ы )  

вмазка, вмазування.
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вместймость (ба к а , к отл а )  міст
кість, -кості.

вмонтированный вмонтОваний. 
вмурОвывание (га р н и ту р ы )  вмурО- 

вування, вмурування, 
вмятина (в  к отл е )  вм’ятина, 
внезапный (с б р о с  нагрузки, ры вок  

тя ги ) раптовий.
внеплановый (р е м о н т )  позаплано

вий.
внерасчётный (р а зм ер , н а д ба в к а )  

позарозрахункОвий. 
внецОнтренный, внецентровый по-

зацЄнтровий.
ВНЄШНИЙ ЗОВНІШНІЙ.
внутренний (н агр ев , п о то к )  вну

трішній.
внутренность (м ельницы , к отл а )  

внутрішність, -НОСТІ. 
внутриатомный внутрішньоатом

ний.
внутрибарабанный внутрішньоба- 

рабанний.
внутридомОвый ( стоя к , р а зв од к а )  

внутрішньодомОвий. 
внутризаводской внутрішньозавод

ський.
внутриквартйрный ( о  р а зв од к е )  

внутрішньоквартйрний. 
внутримолекулярный ( о б  эн ергии ) 

внутрішньомолекулярний. 
внутристанциОнный (р а с х о д  эн ер 

гии, п отер я )  внутрішньостанцій- 
ний.

внутрицеховОй ( о  сети )  внутрі- 
шньоцеховйй.

внутриядерный внутрішньоядер
ний.

вОгнутость (л оп а ток , тр у б )  увігну
тість, -тості.

вОгнутый (п р оф и л ь )  увігнутий, 
вода водО;

в. агрессйвная вода агресйвна; 
в. адсорбционная вода адсорб

ційна;
в. артезианская вода артезіан

ська;
в. водопровОдная вода водопро

відна;
в. газированная вода газОвана; 
в. грунтовОя вода грунтова;

вода дистиллированная вода ди
стильована;
в. дождевОя вода дощова; 
в. жёсткая вода жорстка; 
в. загрязнённая вода забрудне

на;
в. кипячёная вода кип’ячена; 
в. кйслая вода кйсла; 
в. коагулированная вода коагу

льована;
в. конституционная вода консти

туційна;
в. котловОя вода котлова;
в. кристаллизационная водИ кри

сталізаційна;
в. минерализованная водО міне

ралізована;
в. мягкая водО м’яка; 
в. надсмОльная вода надсмОль- 

на;
в. обессОленная вода знесОлена; 
в. оросйтельная вода зрОшу 

вальна;
в. отходящая вода відхідна; 
в. охлаждающая вода охолОд- 

на, охолОджувальна; 
в. очйщенная вода очйщена; 
в. перегретая вода перегріта; 
в. пирогенная вода пірогЄнна; 
в. питательная вода живйльна; 
в. питьевИя вода питна; 
в. поверхностная вода поверхне

ва;
в. подземная вода підзЄмна; 
в. подкислённая вода підкисле

на;
в. подсмОльная вода підсмОль- 

на;
в. пресная вода прісна; 
в. продувочная вода продувнИ; 
В. Промывная вода Промивна; 
в. прудовая вода ставова; 
в. речная вода річкова; 
в. сбросовая вода скидна; 
в. скрубберная вода скруберна; 
в. сточная вода стічна; 
в. сырая вода сира*, 
в. тяжёлая вода важка; 
в. умягчённая вода зм’якшена; 
в. химочйщенная вода хімочй- 

щена;
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вода хлорированная вода хлоро
вана;
в. щелочная вода лужна, 

водйлка (м а сл о п р е с са )  водйлка. 
воднорастворИмый ( о  сол я х ) вод- 

норозчйнний.
вОдный вОдяний; (и з  в од ы ) во- 

дянйй.
водовОд водовід, -вОду; 

в. отводящий водовід в і д в і д 
н и й ;

в. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВІД ПІДВІД
НИЙ.

водовОдный (к а н а л ) водовідний. 
водоводянОй ( теплообм ен н и к ) во- 

доводянйй.
водовоздушный ( о б  отоплен и и ) 

водоповітряний, 
водогрейный водогрійний, 
водозабор водозабір, -бору, 
водозаборный водозабірний, 
водоизмерительный, водомерный 

(п р и бор , к о л е со )  водовимірю
вальний, водомірний. 

водокОпельница водокрОпельниця. 
водокИчка водокОчка. 
водокольцевОй (н а с о с )  в о д о к і л ь ц Є- 

вий.
водомер водомір, -ра; 

в. барабанный водомір барабан
ний;

в. винтовОй водомір гвинтовйй; 
в. дйсковый водомір дйсковий; 
в. камерный водомір камерний; 
в. крыльчатый водомір крильчас

тий;
в. многоструйный водомір бага- 

тострумйнний;
в. объёмный водомір об ’Ємний; 
в. поршневОй водомір поршне

вий;
в. самопйшущий водомір само- 

пйсний;
в. скоростнОй водомір швйдкіс- 

ний;
в. суммирующий водомір підсу

мовуючий;
в. турбйнный водомір турбін

ний.
водомерный (п р и бор , с тек л о )  во

домірний.

водонагреватель водонагрівнйк, 
-кО, водонагрівач, -ча;
в. быстродействующий водо

нагрівнйк швидкодіючий; 
в. ёмкостный водонагрівнйк Єм- 

кісний;
в. контактный водонагрівнйк кон

тактний;
в. кухонный водонагрівнйк ку- 

хОнний;
в. отопйтельно-вентиляциОнный

водонагрівнйк опалювально- 
вентиляційний;

в. поверхностный водонагрівнйк 
поверхневий;

в. полуавтоматический водона
грівнйк напівавтоматичний; 

в. протОчный водонагрівнйк про
точний;

в. трубчатый водонагрівнйк труб
частий;

в. форсуночный водонагрівнйк 
форсунковий;

в. электрйческий водонагрівнйк 
електрйчний.

водонагревИтель-аккумулятор во-
донагрівнйк-акумулятор, -ра. 

водонагревательный водонагрі
вальний, водонагрівнйй. 

водонапорный (ба ссей н , ба ш н я )  
водонапірний.

водонепроницаемость водонепро
никність, -НОСТІ.

водонепроницаемый водонепроник
ний.

водонОсность (п л а ст а )  водонос
ність, -НОСТІ. 

водонОсный водонОсний. 
водоопускнОй (кол л ек тор , тр у б л )  

водоопускнйй.
ВОДООТВОД водовідвід, -вОду. 
водоотвОдный водовідвідний. 
водоотвОдчик ВОДОВІДВІДНИК. 
водоотделитель водовіддільник. 
водоотделйтельный водовідділь- 

нйй.
ВОДООТЛИВ ВОДОВІДЛЙВ, -ву. 
ВОДООТЛЙВНЫЙ ВОДОВІДЛИВНИЙ.
водоохладйтель водоохолОдник. 
водоохлаждОемый (к ол осн и к )  во- 

доохолОджуваний. 
водоохлаждающий, водоохладй-
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тельный ( о б  у стр ой ств е , т р у б е )  
водоохолОдний, водоохолОджу- 
вальний.

водоохлаждЄние водоохолоджен
ня;
в. проточное водоохолОдження 

протОчне;
в. циркуляционное водоохолО

дження циркуляційне, 
водоочистйтель водоочйсник. 
водоочистйтельный (а п п а р а т )  во- 

доочйснйй.
водоочйстка водоочгістка; 

в. анионИтовая водоочйстка ані
он ітов а;

в. катионИтовая водоочИстка ка- 
тіонітова;

в. механйческая водоочйстка ме
ханічна;

в. содоизвесткОвая водоочйстка 
содовапняна;

в. химИческая водоочйстка хі
мічна.

водоперепускнОй водоперепускнйй. 
водопитИтельный водоживйльний. 
водопленочный (н а с о с )  водоплів- 

ковий.
водоподготовйтельный ВОДОПІДГО- 

тОвчий.
водоподготОвка водопідготОвка; 

(д ей ств и е  — ещ ё) водоготувИн- 
ня, водопідготовляння; 
в. катионИтовая водопідготОвка 

катіонітова;
в. термйческая водопідготОвка 

термічна;
в. химИческая водопідготОвка хі

мічна.
водоподогрЄв водопідігрїв, -ву, зо- 

допідігрівання.
водоподогревИтель водопідігрів- 

нйк, -ка.
водоподогревИтельный водопіді- 

грівальний, водопідігрівнйй. 
водоподъёмник ВОДОПІДЙОМНИК, 
водоподъёмный ( н а сос, спираль)  

водопіднімальний. 
водопонижИющий (д р е н а ж )  водо- 

знйжувальний.
водопотребйтель водоспоживач,

-ча.

водопотребйтельный ( о  сети ) во- 
доспожйвний.

водопотреблЄние водоспоживання, 
водоприёмник водоприймач, -ча. 
водоприёмный водоприймальний. 
водопрОбный водопрОбний. 
водопровод водопровід, -вОду; 

в. кольцевОй водопровід кільце
вий;

в. противопожарный водопровід 
протипожежний;

в. разветвлённый водопровід роз
галужений;

в. хозяйственно-питьевОй водо
провід господарсько-питнйй. 

водопровОдный водопровідний. 
водопровОдчик водопровідник. 
водопровОдчица водопровїдниця. 
водопроницаемость водопроник

ність, -ності.
водопроницаемый (гр у н т )  водо

проникний.
водопропускнОй водопропускний. 
водоразбОр водорозбір, -бОру; во- 

дорозбирИння;
в. рассредоточенный водорозбір 

розосереджений, 
водоразборный водорозбірний. 
водораспределЄние водорозпОділ, 

-лу, водорозподїлення; (неоконч. 
проц есе  — ещ ё) водорозподілян- 
ня.

водораспределйтель водорозподіль
ник.

водораспределйтельный водороз
подільний.

водораспыл, водораспылОние водо- 
розпйл, -лу, водорозпйлення; 
(неокон ч . п р оц есе ) водорозпй- 
лювання.

водораспылитель водорозпйлювач. 
водораспылйтельный водорозпйлю- 

вальний.
водорастворимый ( о  см ол а х )  во

дорозчинний.
водорОд хим. вОдень, -дню;

в. хлОристый вОдень хлОристий. 
водорОд-катионйрование, Н-катио- 

нИрование вОдень-катіонування, 
Н-катіонувИння.

водорОд-катионйт, Н-кагионйт вО-
день-катіоніт, -ту, Н-катіоніт, -ту.
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водородный воднЄвий. 
водородосодержащий (к ом п он ен т)

ВОДНЄВМІСНИЙ.
водосбОрник водозбірник. 
водосбОрный водозбірний. 
водосепарОтор водосепарйтор, -ра. 
водосепараторный водосепарОтор- 

ний.
ВОДОСЛИВНОЙ ВОДОЗЛИВНИЙ.
водосмОтр (к отл ов ) водоОгляд,

-ду.
водоснабжОющий, водоснабжИтель-

ный (т р у б о п р о в о д , сеть )  водо
постачальний.

водоснабжение водопостачання; 
в. горячее водопостачання га

ряче;
в. замкнутое водопостачання 

замкнене;
в. протОчное водопостачання про- 

тОчне;
в. прямотОчное водопостачання 

прямотОкове;
в. сифОнное водопостачання си- 

фОнне;
в. смешанное водопостачання 

змішане;
в. холОдное водопостачання хо- 

лОдне.
водосодержание (к отл а  на 1 к в .м )  

ВОДОВМІСТ, -сту.
водосоединйтельный водоз’Єдну- 

вальний.
водоспуск водоспуск, -ку. 
водоспускнОй водоспускний. 
водостОйкий, водоустОйчивый ВОДО

СТІЙКИЙ.
ВОДОСТОЙКОСТЬ, водоустойчивость

ВОДОСТІЙКІСТЬ, -кості. 
водостОк водостік -тОку. 
водостОчный (ж ё л о б , т р у б а )  в о 

д о с т іч н и й .
водоструй водострумінь, -меня, 

водострумИнИ.
водоструйный водострумйнний. 
водотрубный (к о т ё л )  водотруб

ний.
водоуказОтель водопокИжчик; 

в. двухжйдкостный водопокИж- 
чик дворідйнний; 

в. многостекОльный водопокИж- 
чик багатостекОльний;

водоуказИтель сниженный водопо- 
кИжчик знйжений;
в. электроиндукциОнный водопо- 

кйжчик електроіндукційний. 
водоуказОтельный водопокОзний, 

водовказівнйй.
водоуловйтель водовлОвлювач. 
водоуловйтельный водовлОвний, 

водовлОвлювальний. 
водоумягчОние водозм’якшення 

(неоконч. п р оц есс  — ещ ё) во- 
дозм’якшування.

водоумягчйтель водозм’якшувач. 
водоумягчйтельный водозм’якшу- 

вальний.
водоупорный водотривкйй. 
водохранилище (при  теп л остан - 

ц и ях) водОймище. 
вОды вОди (р о д . вод);

в. сбрОсные фенОльные вОди 
скидні фенОльні; 

в. скрубберные вОди скруберні; 
в. шлИмовые вОди шламові. 

водянОй (теп л ообм ен н и к) водя- 
нйй;
в. эквивалент (кал ори м етра , 

теп л он оси тел я) водянйй ек
вівалент.

возбудйтель эл. збудник, 
возбудительный, возбуждающий

збудний, збуджувальний, збу
джуючий.

возврат (теп л а , в и сход н ое  п ол о 
ж ен и е) повернення; 
в. самотёчный повернення само- 

плйвне.
возвратйтель повертИч, -чИ. 
возвратно-поступательный зворОт- 

но-поступИльний.
возвратный 1) (обр а тн ы й )  зворОт- 

ний; 2) (п ов ор отн ы й )  поворот
ний.

возвращающий (м ех а н и зм ) повер- 
тйльний, вертИльний. 

возгОнка (л ету ч и х )  возгонка, 
возгораемость, воспламеняемость 

займйстість, -тості, 
возгорание, воспламенение заго

ряння, займИння.
воздействие (р егу л я тор а , тяги ) 

вплив, -ву;
в. косвенное вплив посередній;
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воздействие непосредственное
вплив безпосередній;
В. обратное вплив зворОтний. 

вОздух повітря;
в. атмосферный повітря атмо

сферне;
в. влажный повітря волОге; 
в. вторйчный повітря вторинне; 
в. горячий повітря гаряче; 
в. дополнительный повітря до- 

даткОве;
в. избыточный повітря зайвйн- 

не, надлйшкове;
в. карбюрированный повітря 

карбюроване;
в. обогащённый (кислородом) 

повітря збагачене; 
в. окружающий повітря навко

лишнє;
в. отходящий п овітря  від хіднЄ; 
в. первичный п овітря  первйнне; 
в. подогретый п овітря  п ід ігр і

те;
в. пусковой повітря пусковЄ; 
в. разрежённый повітря розрі

джене;
в. распылйтельный, распиливаю

щий повітря розпйлювальне; 
в. сжИтый повітря стйснуте; 
в. сухОй повітря сухО; 
в. третйчный повітря третйнне; 
в. холОдный повітря холОдне; 
в. циркуляционный повітря цир

куляційне.
воздуховОд повітровід, -вОду. 
воздуховОдный повітровідняй. 
воздуховОз повітровОз. 
воздуховпускнОй повітровпускнйй. 
воздуховыпускнОй повітровипуск- 

нйй.
воздуходувка повітродувка;

в. винтовОя п ов ітр од у вк а  гвин- 
товИ;

6. ротатйвная повітродувка ро- 
татйвна.

воздуходувний (вентилятор) по
вітродувний.

воздухомер повітромір, -ра. 
воздухомерный повітромірний. 
воздухонагнетИтель повітронагніт- 

нйк, -кО.

воздухонагнетИтельный повітрона
гнітальний, повітронагнітнйй. 

воздухонагревИние повітронагрі- 
вання.

воздухонагреватель повітронагрів- 
нйк, -ка, повітронагрівач, -ча; 
в. колОнковый повітронагрізнйк 

колОнковий.
воздухонагревательный повітрона

грівальний, повітронагрівний, 
воздухонепроницаемость повітро- 

непронйкність, -ності. 
воздухообмен повітроОбмін, -ну. 
воздухообмЄнньій повітрообмїнний. 
воздухоотвОдный, воздухоотводя

щий (патрубок) повітровідвід- 
нйй.

воздухоотвОдчик повітровідвіднгік,
-ка.

воздухоотделитель повітровіддїль- 
ник.

воздухоотделйтельный повітровід- 
дільний.

воздухоохладитель повітроохолбд- 
ник;
в. оросйтельный повітрохолОд- 

ник зрошувальний, 
воздухоохладйтельный повітроохо

лоджувальний, повітроохолОдний. 
воздухоочиститель повітроочис

ник;
в. жйдкостный повітроочисник 

рідйнний;
в. мИсляный повітроочйсник ма

сляний;
в. сухОй повітроочйсник сухйй. 

воздухоочистйтельный повітроочи
щувальний, повітроочисний. 

воздухоперепускнОй повігропере- 
пускнйй.

воздухоподводящий (канал, фур
ма) повітропідвіднйй. 

воздухоподогреватель повітропіді- 
грівнйк, -кИ;
в. вращающийся повітропідігрів- 

нйк обертОвий;
в. одно-, двухпотОчный повітро- 

підігрівнйк одно-, двопотОко- 
вий;

в. одно-, двух-, Трёх-, МНОГОХО
ДОВОЙ повітропідігрівнйк, од
но-, дво-, три-, багатоходовий;
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воздухоподогреватель пластйнча-
тый повітропідігрівнйк пластин
частий;
в. ребрИсто-зубчИтый повітропі

дігрівнйк ребрИсто-зубчИстий;
в. ребрйстый плйтчатый повітро

підігрівнйк ребрйстий плит
частий;

в. регенератйвный повітропіді
грівнйк регенератйвний; 

в. рекуператйвный повітропіді
грівнйк рекуперативний; 

в. сЄтчатьій повітропідігрівнйк 
сітчИстий;

в. трубчатый повітропідігрівнйк 
трубчастий.

воздухоподогревИтельный повітро- 
підігрівальний, повітропідігрів- 
нйй.

воздухопровод повітропровід, -вО-
ду;
в. атмосферный повітропрозід 

атмосферний.
воздухопровОдный повітропровід

ний.
воздухопроницаемость повітропро

никність, -ності.
воздухопроницаемый (сл ой , о г р а ж 

ден и е) повітропроникний. 
воздухопусковОй ( о  си стем е) по- 

вітропусковйй.
воздухораспределЄние 1) (с и с т е 

м а )  повітророзпОділ, -лу; 2) (п р о 
ц есе) повітророзподіляння; 
в. золотникОвое повітророзпОділ 

золотникОвий;
в. поршневОе повітророзпОділ 

поршнЄвий.
воздухораспределитель повітро

розподільник.
воздухораспределительный пові

тророзподільний. 
воздухосбОрник повітрозбірник. 
воздухосбОрный повітрозбїрний. 
воздухосОс повітросОс. 
воздухоудалЄние повітровйдален- 

ня (неоконч. проц есе  — об ы ч н о )  
повітровидаляння. 

воздухофильтрующий ( о  сетк е )  
повітрофільтрувОльний. 

воздушник повітряний.

воздушно-сухОй ( о  топли ве) по- 
вітряно-сухйй. 

воздушный повітряний, 
возобновляемый (за п а с  топ л и в а) 

відновлюваний.
возрастание ( н апора, тем п ер ату 

р ы )  зростання.
возрастающий (н ап ор , н ап ряж е

н и е) зростаючий. 
вОйлок поветь, -ті; 

в. минеральный поветь мінераль
на;

в. строительный поветь будівель
на;

в. шерстянОй поветь шерстяна. 
вОйлочный ( о  прокладке, и зол я 

ции) ПОВСТЯНИЙ, 
волна хвйля;

в. взрывная хвйля вибухОва; 
в. детондциОнная хвйля детона

ційна;
в. затухающая хвйля загасИюча, 

затухйюча;
в. монохроматическая хвйля мо

нохроматична;
в. обратная хвйля зворОтна; 
в. отражённая хвйля відбгіта; 
в. пИдающая хвйля пИдаюча; 
в. преломлённая хвйля залОм- 

лена;
в. тепловИя хвйля тепловИ; 
в. ударная хвйля удИрна; 
в. электромагнитная хвйля елек

тромагнітна.
волнйстость хвилястість, -тості, 
волнйстый (кол осн и к , т р у б а )  хви

лястий.
волновОй ( о  соп р оти вл ен и и ) хви- 

льовйй.
волокнИстый ( о б  и золяции) во- 

локнйстий. 
волокнО волокнО; 

в. асбестовое волокнО азбесто
ве;

в. минеральное волокнО міне
ральне;

в. стеклянное волокнО склянЄ. 
воломйтовый ( б у р )  ВОЛОМІТОВИЙ. 
волоскОвый волоскОвий. 
волосОк (м а н ом етр а )  волосОк»

-скИ;
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волосОк пружйнящий волосОк пру- 
жйнячий.

волочённый ( о  тр у б е )  волОчений 
волочйлка, волокуша (ск р еп ер )  

волокуша.
вольвЄр вольвЄр, -ра. 
вольтмЄтр эл. вольтмЄтр, -ра;

в. тепловОй вольтмЄтр тепловгій. 
вольфрам вольфрам, -му. 
вольфрамовий ( о  ста л и )  вольфра

мовий.
волюмОметр волюмОметр, -ра. 
воронённый ( о  ста л и )  воронОва- 

ний.
ворОнка ворОнка; (д л я  перелива

ния ж и д к остей  —  ещ ё)  лійка; 
в. загрузочная ворОнка заван- 

тОжна;
в. капельная лійка краплйнна; 
в. литникОвая ворОнка ливникО- 

ва;
в. наливная лійка наливна; 
в. пересыпная ворОнка пересип

на;
в. приємная ворОнка приймаль

на;
в. разгрузочная ворОнка роз

вантажна;
в. смесйтельная ворОнка змішу

вальна;
в. утеплённая ворОнка утепле

на;
в. фильтровальная лійка філь

трувальна;
в. шлаковая ворОнка шлакова, 

воронкообразный (к о н т у р )  ворон
коподібний, лійкоподібний. 

ворОта (к от ел ь н ой )  ворОта (род . 
воріт).

воротнйк (п орш н я, сальн и ка) ко
мір, -ра.

восемнадцатищелевОй (кирпич, к а 
м ен ь) вісімнадцятшцілйнний. 

воспламенение займання; 
в. запоздалое займання спізніле-; 
в. пОзднее займИння пізнє;
в. преждевременное займання 

передчасне;
в. проскакивающее займання 

проскочнЄ;
в. раннее займання раннє, 

воспламенённый запалений.

воспламенйтель, зажигИтель запО- 
лювач, запальник, 

воспламенйтельный, воспламеняю
щий (оч а г , с в о д )  запальнйй, за
палюючий.

воспламеняемость займйстість, -то
сті.

воспламеняемый см. воспламеняю
щийся.

воспламенять, воспламенйть ( з а 
ж и га т ь )  запИлювати, запалйти. 

воспламеняться, воспламениться
( о  горячей  см еси )  займатися, 
зайнятися.

воспламеняющийся (с о с т а в )  зай- 
мйстий.

восполнение (п отер ь  пара, га з а )  
компенсування.

восприимчивость сприйнятливість,
-ВОСТІ.

восприятие (теп л а )  сприйняття, 
сприймання.

воспроизводство відтворення; (н е -  
оконч. п р оц есс )  відтворювання, 

восстанавливаться), восстановить
с я )  хим. віднОвлювати(ся), від
новляти (ся), відновйти (ся). 

восстановймость віднОвлюваність,
-НОСТІ.

восстановитель хим. віднОвник. 
восстановйтельный (п ер и од , пла

м я )  ВІДНОВНИЙ.
восстановйть(ся) см. восстанавли

ва ть ся ).
восстановление (угл еки сл оты , к о т 

л о в )  віднОвлення; (неокон ч . п р о 
ц есс )  відновлювання, 

восходящий (п оток , вен ти ляц и я)
ВИСХІДНИЙ.

восьмиконфОрочный ( о  п л и те) 
восьмиконфОрковий. 

вофатйт вофатйт, -ту. 
впадина (з у б а , вол н ы ) запИдина. 
впИтывание (в л а ги )  вбирання, 
вплотную (при леган и е) щільно. 
впрессОвывание (в т у л о к )  впресо

вування, впресувОння. 
впрыск (топ л и в а )  вприск, -ку; 

(неокон ч . п р оц есс  —  обы ч н о)  
впОрскування, впргіскування; 
в. непосредственный вприск без

посередній.
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впрьіскивать(ся), впрьіснуть(ся)
впорскувати(ся), впОрснути(ся) 
вприскувати(ся), впрйснути(ся). 

впрыскивающий (к а р б ю р а т о р , ф ор 
су н к а ) впОрскувальний, впргіску- 
вальний; впорскуючий, впрй- 
скуючий.

впуск впуск, -ку; (неокон ч . п р о 
цесе  — ещ ё) впускання;
в. одно-, двухсторонний впуск 

одно-, двобічний; 
в. осевОй впуск осьовйй; 
в. парциальный впуск парціаль

ний;
в. радиальный впуск радіаль

ний;
в. раздельный (га за  и в о з д у х а )  

впуск роздільний; 
в. смешанный впуск змішаний; 
в. тангенциальный впуск танген

ціальний.
впускнОй (вентиль, отв ер сти е )  

впускнйй.
вращИтельный, вращающий (м о 

мент, уси л и е) обертальний, обер
таючий.

вращающийся (ба р а ба н , п од д он )  
обертовий.

вращение обертання; 
в. лЄвоє обертання ліве; 
в. правое обертання праве; 
в. синхрОнное обертання син- 

хрОнне.
вредный ( о  примеси, п р остр а н 

ст в е )  шкідлйвий. 
врЄзка врізка (неокон ч . д ей ст 

вие — ещ ё) врізування, врізан
ня.

врезнОй ( о  ш пон ке) врізнйй. 
временной (зави сящ и й  от  вр ем е

ни) часовйй.
временный ( к он та кт , соп р оти вл е

ние) тимчасовий, 
время (д ей стви я , р а згон а ) час, -су;

в. машйнное час машйнний. 
врЄмя-сечЄние (в  д вухтактн ы х  д в и 

га тел я х) час-перЄріз, -зу. 
времяймпульсный часоімпульсний. 
времянка (врем ен н ая  печь) тимча- 

сОва грубка.
всасываемый (га з , см есь )  всмОк- 

туваний.

всасывание всмОктування; 
в. одно-, двухстороннее всмОк

тування одно-, двобічне. 
всасывать(ся), всосать(ся) всмОк- 

тувати(ся), всмоктОти (ся). 
всасывающий, всасывательный 

(кл а п ан ) всмоктувальний, всмОк- 
туючий.

вевету (р а зм ер ы )  впрОсвіті, впрО- 
світ (н еи зм .).

всережймный (р е гу л я т о р )  всере- 
жймний.

вскипание закипИння; 
в. вторйчное закипання вторйн- 

не;
в. первйчное закипИння первйн- 

не.
вскипИть, вскипЄть закипати, заки

піти.
всос (в о з д у х а )  всмокт, -ту, всмОк

тування;
в. одно-, двухсторонний всмокт 

одно-, двобічний. 
всосать(ся) см. всасывать(ся). 
вспенивание (в о д ы  в к отл е ) спі

нювання, спінення. 
вспениватель спінювач. 
вспЄнивательньій спінювальний. 
всплывОние (п оп л авк а  в п р и бор е )  

спливання.
вспомогательный (агр егат , м ех а 

н и зм ) допоміжний, 
вспученный (к о к с )  спучений. 
вспучивание (ш л а к а )  спучення, 

спучування.
вспыхивать, вспыхнуть спалаху

вати, спалахнути, 
вспышка спалах, -ху, спалахнен- 

ня;
в. запоздалая спалах спізнілий; 
в. обратная спалах зворОтний; 
в. пОздняя спйлах пізній; 
в. преждевременная спйлах пе

редчасний;
в. ранняя спалах ранній, 

вставка вставка; (п р оц есе  — об ы ч 
н о )  вставляння;
в. дистанциОнная вставка дис

танційна;
в. замкОвая вставка замкова; 
в. клиновая вставка клинова; 
в. плавкая вставка плавка;
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вставка профилированная встИвка 
профільОвана;
в. пустотообразующая вставка 

порожниноутвОрююча. 
вставнОй вставнйй. 
встречный (п оток , п а р ) зустріч

ний.
встроенный (м ехан и зм ) вмонтО- 

ваний, владнаний, 
встряхивание ( к ол осн и ков , р еш ёт

к и ) струшування; 
в. многократное струшування 

багатократне, багаторазове, 
встряхиватель струшувач. 
встряхивающий, встряхивательный 

( м еханизм , к он вей ер ) струшу- 
вальний, струшуючий, 

вталкиватель вштОвхувач. 
вторйчный 1) (в о з д у х , пар, п ере

гр ев )  вторйнний; 2) (п ов тор н ы й )  
повторний; 3) (п об оч н ы й )  побіч
ний.

втулка втулка;
в. выключающая втулка виклю- 

чйльна;
в. гребенчатая втулка гребін

часта;
в. двух-, трёхразрезная втулка 

дво-, трирОзрізна; 
в. дистанционная втулка дистан

ційна;
в. изолирующая, изоляциОнная

втулка ізолЮюча, ізоляційна; 
в. кольцевОя втулка кільцева; 
в. нажимная втулка натискнО; 
в. направляющая втулка на- 

прямнО;
в. передвижная втулка пере

сувна;
в. плавающая втулка плаваюча; 
в. подтягиваемая втулка підтя

гувана;
в. распОрная втулка розпірна; 
в. резьбовая втулка нарізна; 
в. смОнная втулка змінна; 
в. соединительная втулка з’єд

нувальна;
в. уплотнйтельная втулка ущіль

нювальна;
в. упОрная втулка упОрна; 
в. устанОвочная втулка устанО- 

вочна;

втулка центрирующая втулка цен
трувальна, центруюча; 
в. шлйцевая втулка шліцьова, 

втулочный втулковий, 
втягивание (плам ени , стер ж н я )  

втягнення (неокон ч . п роц есс  —  
ещ ё) втягування. 

втяжнОй втяжнйй. 
вулканизатор вулканізатор, -ра. 
вулканизациОнный вулканізацій

ний.
вулканизация вулканізація; 

в. паровая вулканізація парова; 
в. прессовая вулканізація пресо

ва.
вулканизировать вулканізувати, 
вулканизованный, вулканизирован

ный вулканізований, 
вулканйт вулканіт, -ту. 
вулканйтовый вулканітовий. 
вход вхід (р од . вхОду);

в. безударный вхід безудОрний. 
входнОй (кан ал , о тв ер сти е )  вхід- 

нйй.
вхолостую (р а б о т а )  вхолосту, 
выбалансировка (м а х о в и к а )  вйба- 

лансування: (неокон ч . п р оц есс)  
вибалансОвування. 

выбег (т у р б о ге н е р а т о р а )  вйбіг, -гу. 
выбивка, выбивОние (в т у л о к )  вй- 

бивка, вибивИння. 
выбивнОй (и н стр у м ен т) вибиваль

ний, вибивнйй.
выбОина (в  о б м у р о в к е )  вйбій 

(род . вйбою ); вибОїна. 
выбор (т еп л ов ого  об о р у д о в а н и я )  

вйбір, -бору, 
выбрасывание викидИння. 
выбрасыватель викидач, -ча. 
выбрасываться), выбросить (ся)

викидати(ся ), вгікинути(ся ). 
выброс (га за , плам ени) вйкид, -ду;

(п р о ц е сс  — об ы ч н о )  викидИння. 
выброснОй, выбрасывающий (к о л 

л ектор , т р у б а )  викиднйй. 
выверенный (п р и б о р )  вивірений, 
выверка (п р и б о р о в )  вйвірка; виві

ряння, вйвірення. 
вывОтривание (топ л и в а )  вивітрю

вання.
вывод 1) (га за , п а р а ) вгівід, 

-воду, вйведення; (неоконч. п р о -

3-119.
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ц е сс )  вивОджування; 2) ( з а 
клю чен и е) вйсновок, -вку. 

выводной, выводящий ( п а тр у б ок , 
л оп а тк а ) вивіднйй. 

выворачивание (в к л а д ы ш ей ) ви
вертання.

выгазОвывание вигазОвування. 
выгиб (т р у б ы )  вйгин, -ну. 
выгибИние вигинИння. 
выгорание вигоряння, 
выгреб ( из топки, печи) вйгріб, 

-ребу.
выгребание вигрібання. 
выгребнОй (л ю к , я м а )  вигрібний. 
выгружИтель вивантажувач, 
выгружать(ся), выгрузить(ся) ви

вантажувати (ся), вйвантажити- 
(ся).

выгрузка (топ л и ва , зол ы )  виван
таження; (неоконч. дей стви е  — 
ещ ё) вивантажування. 

выгрузнОй, выгрузочный ( лю к , 
п р и сп особл ен и е) вивантажуваль
ний, вивантажний, 

выдавливание (см а зк и )  видавлю
вання.

выдача (га за , к о к са )  вйдача; 
(неокон ч . дей стви е  — ещ ё) ви
давання.

выдвигание (х в о ст о в и к а )  висуван
ня, висунення. 

выдвижнОй висувнИй. 
выделение (л ету ч и х )  виділяння, 

вйділення.
выдержка (врем ен и , протекания  

п р о ц е ссо в )  витримка, вйдержка; 
(неоконч. п р оц есс) витримуван
ня, видержування. 

выдувИние, выдувка (плам ени , га 
з о в )  видувИння, вйдувка. 

выдувать(ся), выдуть (ся) виду
вати (ся), вйдути(ся), 

выдувнОй видувний, 
выдуть (ся) см. выдувИть (ся). 
выемка (угл у бл ен и е) вйїмкд;

(п р оц есс  — об ы ч н о )  виймИння. 
выжиг (к ок са , у гл я ) вйпал, -лу. 
выжигИемый (у г о л ь )  випалюваний, 
выжигание випалювання, 
выжигательный випалювальний, 
выжигать, выжечь випалювати, 

вйпалити.

выжимной, выжимательный (ви нт, 
стер ж ен ь ) витискнйй, витискИль- 
ний.

выйти из стрОя ( о  дви гателях, 
п р и б ор а х )  вййти з ладу, 

выкачивание (в од ы , га за )  вика
чування.

выключатель вимикач, -ча; 
в. автоматический вимикИч ав

томатичний;
в. астатйческий вимикИч аста- 

тйчний;
в. быстродействующий вимикач 

швидкодіючий;
в. групповОй вимикИч груповйй; 
в. концевОй вимикИч кінцЄвий ; 
в. мембранный вимикИч мем

бранний;
в. предельный вимикйч гранйч- 

ний;
в. предохранительный вимикИч 

запобіжний;
в. пусковой вимикОч пусковйй; 
в. рычИжный вимикач важіль

ний.
выключаемый виключИний, вими

каний.
выключать, выключить виключати, 

вйключити; эл. вимикати, вймк- 
нути.

выключающий, выключательный
виключальний, вимикальний. 

выключение виключання, вйклю- 
чення; вимикання, вймкнення; 
в. аварийное вимикання аварій

не;
в. автоматическое вимикання 

автоматичне;
в. дистанциОнное вимикання ди

станційне;
в. ручнОе вимикання ручнЄ. 

выколотка 1) (д л я  ды м огар ны х  
?о у б , за к л еп ок ) вибивання; 
2) ( о б  и н струм ен те) вибиванка, 

вылет (стр ел ы  к р а н а ) вйліт, -льоту, 
вымораживание (влаги , глины ) 

виморожування.
вынимающийся (сте р ж е н ь )  вийма

ний.
вынос (з о л ы )  вгінос, -су. 
выноснОй (подш и пн и к, топ к а ) ви- 

носнйй.
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вынужденный (поток, остановка) 
вгімушений, змушений. 

вьшддЄниє (осадков, капельной 
влаги) випадання, випадіння, вй- 
падення.

выпар (воды из баков) вйпар, -ру. 
выпарка 1) (аппарат) вйпарка; 

2) (неоконч. процесс — обычно)  
випарювання;
в. многокорпусная вйпарка ба

гатокорпусна.
в. многократная випарювання 

багатократне;
выпаривать, выпарить випарювати, 

вйпарити.
выпариваться випаровувати, вИпа- 

рувати.
выпарнОй (аппарат) випарнйй. 
выплавление (заливки, футеровки) 

вйплавлення; (неоконч. дейст
вие — ещё) виплавляння. 

выплавлять(ся), выплавить(ся) 
виплавляти(ся), вйплавити(ся). 

выплёскивание (ртути из прибора) 
випліскування, вйплескання. 

выпотевИние, швицевИние (парафи
на) випотівИння, ВЙПОТІННЯ. 

выправка (вала, оси) вйправка, 
виправлення; (неоконч. про
цесс — ещё) виправляння. 

выпрессОвка, выпрессОвывание 
(втулок) випресОвка, випресОву- 
вання, вйпресування. 

выпрямйтель випрямляч, -чИ; 
в. механйческий випрямляч ме

ханічний;
в. электрический випрямляч елек

тричний.
вьіпрямлЄние (труб) випрямляння, 

випрямлення.
выпрямляющий, выпрямйтельный

(механизм, решётка) випрямний, 
выпуклый (о днище, крышке) 

опуклий, вйпуклий. 
выпуск (пара, газа) вйпуск, -ку; 

(неоконч. действие — ещё) ви
пускання;
в. бесшумный (газов) вйпуск 

безшумний;
в. запоздалый вйпуск спізнілий; 
в. преждевременный вйпуск пе

редчасний;
3*

выпуск разветвлённый вйпуск роз
галужений;
в. рассредоточенный вйпуск ро

зосереджений;
в. сосредоточенный вйпуск зосе

реджений.
выпускнОй (кран) випускнйй. 
выпучина (в котле) вйпин, -ну. 
выработка 1) (действие) вироблен

ня, вйробка; (неоконч. — ещё) 
виробляння, вироблювання; 
2) (выработанное) виробіток,
-ку;
в. годовИя виробіток річнйй; 
в. гОрная виробіток гірнйчий; 
в. суточная виробіток добовйй. 

выравнивание (нагрузки, потока) 
вирівнювання.

выравнивающий (механизм) ви- 
рівнювальний, вирівнюючий, 

вырез вйріз, -зу;
в. профилированный вгіріз про- 

фільОваний.
вырезка вйрізка; (неоконч. дей

ствие — ещё) вирізання, вирі
зування.

высверлОвка, высверливание (от
верстий) висвердлювання, вй- 
свердлення.

высевки вйсівки, -вок;
в. коксовые вйсівки кОксові. 

высокоактивный високоактйвний. 
высоковлИжный (уголь, топливо) 

високоволОгий.
высокоглинозёмистый (шамот) ви- 

с о к о г л и н о з Єм и с т и й . 
высокодисперсный високодиспЄрс - 

ний.
высококалорийный висококалорій

ний.
высококачественный (о топливе) 

високоякісний.
высококипящий (компонент) ви- 

сококиплячий.
высоколегированный високолегОва- 

ний.
высокомеханизированный високо- 

механізОваний.
высокомолекулярный (углеводо

род) високомолекулярний. 
высокомощный (котёл, установки) 

високопотужний.
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высоконапОрный ( о  зол оуд а л ен и и )  
високонапірнйй.

высоконапряжённый (у з е л )  висо- 
конапружений.

высокоогнеупОрный високовогне
тривкий.

высокооктановый високооктИно- 
вий.

высокополимерный ВИСОКОПОЛІмЄр- 
ний.

высокопроизводительный, высоко
продуктивный високопродуктив
ний.

высокопрочный ВИСОКОМІЦНИЙ. 
высокорасполОженный (б а к )  ви- 

сокорозміщений.
высокоскоростнОй (д ви гател ь , пе

р е р а б о т к а )  великошвйдкісний. 
высокосортный ( о  топ л и в е) висо

косортний.
высокотемпературный високотем

пературний.
высокочастотный ( о б  эл ектроп ечи ) 

високочастотний.
высокоэффективный високоефек

тивний.
высота (лопатки , вса сы в ан и я ) ви

сот О;
в. всвету висотИ впрОсвіті; 
в. габарйтная висота габарйтна; 
в. достижймая (в са сы в а н и я ) ви

сота досяжна;
в. предельная висота гранйчна; 
в. пьезометрическая висота п’є

зометрична;
в. скоростная висота швйдкісна. 

выстилка вйстилка;
в. защйтная вйстилка захисна, 

выстрел (в  глуш ителе, в топ к е)  
пОстріл, -лу.

выступ (ф у рм ы , з у б а )  вйступ, 
-пу.

выступающий (стол б и к  ртути , м он 
та ж )  виступнИй, виступаючий, 

выстывание (к о т л а )  вистигання, 
высушивание, высушка (п ечей ) ви

сушування, вйсушення, вйсушка. 
высушивать(ся), высушить(ся) ви

сушувати (ся), вйсушити(ся). 
высыхание (топ л и ва , о б м у р о в к и )  

висихання.

высыхать, высохнуть висихати, вй- 
сохнути.

выталкивание (к о к с а )  виштовху
вання.

выталкиватель виштОвхувач. 
выталкивать (ся ), вытолкнуть ( ся)

виштОвхувати (ся), вйштовхну- 
ти(ся).

выталкивающий, вытИлкиватель-
ный (сто к е р , х о д )  виштОвху- 
вальний, виштовхнйй, виштов
хуючий.

вытеснение вйтиснення, витіснен
ня; (неокон ч . п р оц есс )  витискан
ня, витісняння.

вытеснйтель (ж и д к о ст и )  витиснйк, 
-кИ.

вытеснять(ся), вытеснить(ся) ви
тискати (ся), вйтиснути(ся); ви
тісняти (ся), вйтіснити(ся). 

вытопка вИтопка, вйтоплення ( н е 
оконч. дей стви е  — ещ ё) вито
плювання.

выточка вИточка, вйточення (н е 
оконч. п р оц есс  — ещ ё) виточу
вання.

вытяжка вйтяжка; (неокон ч . дей 
ствие  — об ы ч н о )  витягИння. 

вытяжнОй (к а н а л ) витяжнйй. 
выхлоп вйхлоп, -пу;

в. атмосферный вИхлоп атмос
ферний;

в. бездымный вйхлоп бездйм- 
ний.

ВЫХЛОПНОЙ ВИХЛОПНИЙ, 
выход вйхід, -ходу; 

в. осевОй вйхід осьовйй; 
в. радиальный вйхід радіаль

ний.
выходной (кан ал , о тв ер сти е )  ви- 

хіднйй.
вычисление обчйслення? (неоконч. 

д ей стви е) обчисляння, обчислю
вання;
в. приближённое обчйслення на

ближене;
в. точное обчислення точне, 

вычислйтель обчйслювач. 
вычислительный обчйслювальний. 
выщелачивание вилуговування, 
выщелачиваться), выщелочиться)
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вилугОвувати (ся), вйлужити- 
(ся).

выщелоченный (о масле) вйлуго- 
ваний.

вьюшка (печная) каглянка. 
вяжущий (материал) в’яжучий, 
вязка в’язка; (процесс — обычно) 

в’язання;
в. проволочная в’язка дротяна, 

вязкий (шлак) в’язкйй. 
вязкостный в’язкісний.

вязкость в ’язкість, -кості; 
вязкость абсолютная в’язкість аб

солютна;
в. динамйческая в’язкість дина

мічна;
в. кинематйческая в ’язкість кіне- 

матйчна;
в. статйческая в’язкість статйч- 

на;
в. структурная в’язкість струк

турна.

Г
габарйт (котла, машины) габарИт, 

-ту.
габарйтный (размер) габарйтний. 
гИечньїй гайковйй. 
газ газ, -зу;

г. агрессивный газ агресйвний;
г. анестезирующий газ анестезу

ючий;
г. ассенизационный газ асеніза

ційний;
г. баллИстный газ балИстний, ба

ластовий;
г. бедный газ бідний;
г. бесцветный газ безбарвний;
г. биологйческий, биогИз газ біо

логічний, біогИз;
г. богйтый газ багИтий;
г. болОтный газ болОтний;
г. бытовОй газ побутОвий;
г. вандерваальсовский газ ван- 

дерзаальсівський;
г. водянОй газ водянйй;
г. воздушный газ повітряний;
г. высококалорийный газ висо

кокалорійний;
г. генераторный газ генератор

ний;
г. горючий газ горЮчий;
г. гремучий газ гримучий;
г. даусОновский газ даусОнів- 

ський;
г. двойнОй газ подвійний;
г. двух-, трёхОтомный газ дво-, 

триатомний;

газ дОменный, колошникОвый газ
дОменний, колошникОвий;
г. древесный газ деревнйй, дре- 

вЄсний;
г. естественный газ прирОдний;
г. жйдкий газ рідкйй, скрапле

ний;
г. жйрный газ жйрний;
г. защйтный газ захиснйй;
г. идеальный газ ідеальний;
г. инертный газ інертний;
г. искусственный газ штучний;
г. каменноугольный газ кам’я

новугільний;
г. карбюрированный газ карбю

рований;
г. коксовальный газ коксуваль

ний;
г. кОксовый газ кОксовий;
г. коммунальный газ комуналь

ний;
г. крекинговый газ крекінговий;
г. лёгкий газ легкйй;
г. многоатомный газ багато

атомний;
г. мотОрный газ мотОрний;
г. негорЮчий газ негорЮчий;
г. нейтральный газ нейтральний;
г. неочйщенный газ неочйщений;
г. нефтепромысловый газ нафто

промисловий;
г. нефтянОй газ нИфтОвий;
г. низкокалорийный газ низько

калорійний;
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газ обессмОленный газ знесмОле- 
ний;
г. огнеопасный газ вогненебез

печний;
г. окклюдйрованный газ оклю- 

дОваний;
г. отбрОсный газ покиднйй; 
г. отопйтельный газ опалюваль

ний;
г. отравляющий газ отруйний; 
г. парокислорОдный газ паро

кисневий;
г. пирОлизный газ пірОлізний; 
г. побОчный газ побічний; 
г. подзЄмньій, подземгИз газ під- 

зЄмний, підземгйз; 
г. полуводянОй газ напівводя

ний;
г. полукОксовый газ напівкОксо- 

вий;
г. попутный газ попутний;
г. природный, естественный газ

прирОдний;
г. промысловый газ прОмисло- 

вий;
г. промышленный газ промислО- 

вий;
г. разрежённый газ розрідже

ний;
г. растворённый газ розчйнений; 
г. реальный газ рейльний; 
г. регенеративный газ регенера

тивний;
г. рециркуляционный газ рецир- 

куляцїйний;
г. рудничный газ рудникОвий; 
г. светйльный газ світйльний; 
г. сернйстый газ сірчИстий;
г. сжИтый газ стйснутий, стгісне- 

ний;
г. сжйженный газ скраплений; 
г. силовОй газ силовйй; 
г. слИнцевый газ сланцевий; 
г. смешанный газ змішаний; 
г. смолйстый газ смолйстий; 
г. среднекалорййный газ серед- 

ньокалорійний; 
г. сухОй газ сухйй; 
г. токсйчный газ токсйчний; 
г. тОщий газ піснйй; 
г. тройнОй газ потрійний; 
г. тяжёлый газ важкйй;

газ увлажнённый газ зволОже-
НИЙ;
г. угарный газ чаднйй; 
г. углеводородный газ вуглевод

невий;
г. углекйслый газ вуглекйслий;
г. углеродосодержащий газ ву-

глецевмїсний;
г. удушливый газ задушливий, 

газ-эрлйфт газ-ерліфт. 
газгОльдер газгольдер, -дера; 

г. измерительный газгОльдер ви
мірювальний;

г. мОкрый газгОльдер мОкрий; 
г. одно-, двух-, трёх-, много

звенный газгОльдер, одно-, 
дво-, три-, багатолОнковий; 

г. одно-, двух-, трёх-, много
ярусный газгОльдер одно-, 
дво-, три-, багатоярусний; 

г. поршневОй газгОльдер порш
невий;

г. сухОй газгОльдер сухйй; 
г. сферический газгОльдер сфе- 

рйчний;
г. телескопический газгОльдер те

лескопічний;
г. цилиндрический газгОльдер ци

ліндричний;
г. шаровОй газгОльдер кульо- 

вйй.
газийтор газіИтор, -ра. 
газиИторный газіаторний, 
газйровать газувИти. 
газификация газифікація; 

г. безостИточная газифікація без- 
залишкОва;

г. подзЄмная газифікація під
земна.

газифицйровать(ся) газифікувати
с я ) .

газлйфт газліфт, 
газлйфтовый газліфтовий. 
газоанализатор газоаналізатор, -ра; 

г. автоматический газоаналіза
тор автоматичний; 

г. аэродинамический газоаналі
затор аеродинамічний; 

г. ВТИ (Всесоюзного тепло
технического института) 
газоаналізатор ВТІ (Все-
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соЮзного теплотехнічного ін
ституту) ;

газоанализатор магнйгный газо
аналізатор магнітний; 
г. Орса газоаналізатор Орса; 
г. Орса-Лунге газоаналізатор 

Орса-Лунге;
г. переноснОй газоаналізатор пе

реносний;
г. регистрирующий газоаналіза

тор реєструючий; 
г. ручнОй газоаналізатор руч- 

нйй;
г. химйческий газоаналізатор хі

мічний;
г. хроматографйческий газоана

лізатор хроматографічний, 
газоаналитйческий (п р и бор ) газо- 

аналітйчний.
газоаппарИт газоапарИт. 
газобаллОн газобалОн. 
газобаллОнный газобалОнний. 
газобетОн газобетОн, -ну. 
газобетОнный газобетОнний. 
гИзовая постоянная гИзова стИла,

-ЛОЇ.
газоводотрубный (к о т ё л )  газово

дотрубний.
газовоздуходувка газоповітродув

ка.
газовсасывающий (га зоген ер а тор , 

п р и б ор ) газовсмоктувальний, 
газовсмОктуючий. 

газовщйк газівнйк, -кй. 
газовыводнОй (п а т р у б о к )  газови

відний.
газовыделОние газовиділення; (н е- 

оконч. п р оц есс  — ещ ё) газови
ділення;
г. внезапное газовгіділення рап- 

тОве.
гИзовый гИзовий. 
газогенератор газогенератор, -ра; 

г. автомобильный газогенератор 
автомобільний;

г. антрацйтовый газогенератор 
антрацйтовий;

г. безрешёточный газогенератор 
безрешїтковий;

г. бескожухОвый газогенератор 
безкожухОвий;

газогенератор бесколосникОвый га
зогенератор безколосникОвий; 
г. большеобъёмный газогенера

тор великооб’Ємний; 
г. буроугОльный газогенератор 

буровугїльний;
г. древесноугОльный газоген ер а 

тор  деревновугільни й ; 
г. древесночурочный газоген ера 

тор  ДеревОЦурДОВЙЙ; 
г. дровянОй газоген ера тор  д р о - 

в ’янйй ;
г. каменноугольный газогенера

тор кам’яновугільний; 
г. самодувный газогенератор са- 

модувний;
г. силовОй газогенератор с и л о 

в и й ;
г. сланцевый газогенератор слан

цевий;
г. технологический газогенератор 

технологічний;
г. торфянОй газогенератор тор- 

фОвий;
г. транспортный газогенератор 

транспортний.
газогенераторный газогенератор

ний.
газогорОлочный ( о б  у стр о й ств е )  

газопальникОвий.
газодинамический газодинамічний 
газодинамо (н еи зм .) газодинамо, 
газодобывающий (р а й о н )  газодо

бувний.
газодувка газодувка; 

г. нагнетИтельная газодувка на
гнітальна, нагнітна. 

газодувный газодувний, 
газожйдкостный ( о  см еси ) газорі

динний.
газозабОрный газозабірнйй. 
газозащйтный газозахисний. 
газоиндикИтор газоіндикИтор, -ра; 

г. оптйческий газоіндикИтор оп- 
тйчний.

газоискИтель газошукИч, -чИ. 
газОйль газОйль, -лю. 
газокалйльный газожаровйй. 
газокислородный ( о  см еси ) газо

кисневий.
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газокомпрессорный газокомпресор
ний.

газолйн газолін, -ну. 
газолйновый ( з а в о д )  газоліновий, 
газомер газомір, -ра;

г. вращающийся газомір обер- 
тОвий.

газомЄрньій газомірний. 
газОметр газОметр, -ра. 
газометрйческий газометричний, 
і'азометрйя газометрія. 
газомотОр газомотор, -ра. 
газомотОрный газомоторний, 
газонаполненный (т е р м о м е т р )  га- 

зонапОвнений.
газонаполнйтельный газонаповню

вальний.
газонепроницаемость газонепро

никність, -ності.
газонепроницаемый газонепроник

ний.
газонОсность газонОсність, -ності. 
газонОсный (р а й он , п л а ст ) газо- 

нОсний.
газообмОн газоОбмін, -ну. 
газообмЄнньій газообмінний, 
газообразный ( о  топливе, с о с т о я 

нии) газоподібний, газувИтий. 
газообразование газоутвОрення, 

газотворення.
газообразующий (п р оц есе , вещ е

с т в о )  газотвірний, газоутворю
ючий.

газоопалочный ( о  м аш и н е) газо- 
обпОлювальний.

газоопасность газонебезпЄчність, 
-ності.

газоопасный газонебезпечний, 
газоопределйтель газовизнИчник. 
газоопределйтельный, газоопреде

ляющий газовизначИльний, газо- 
визначИючий.

газоосветйтельный газоосвітлю
вальний.

газоосвещЄние газоосвітлення, 
газоосушйтель газоосушнйк, -кИ. 
газоосушйтельный газоосушуваль- 

ний, газоосушнйй. 
газоотбОр га^овідбір, -бОру. 
газоотббрный (к а н а л ) газовідбір- 

нйй.

газоотвОд газовідвід, -вОду; 
г. охлаждаемый газовідвід охо

лоджуваний.
газоотвОдный газовідвідний, 
газоотделйтель газовіддільник, 
газоотделйтельный газовіддільний, 
газоотопйтельный газоопИлюваль- 

ний.
газоохладйтель газоохолОдник, -ка. 
газоохладйтельный газоохолод

ний.
газоохлаждИемый ( о  т р у б е )  газо- 

охолОджуваний. 
газоочистйтель газоочйсник; 

г. динамйческий газоочйсник ди
намічний;

г. инерционный газоочйсник інер
ційний;

г. мОкрый газоочйсник мОкрий; 
г. сухОй газоочйсник сухПй; 
г. центробежный газоочйсник 

відцентровий.
газоочистйтельный, газоочйстный

газоочйснИй, газоочйщувальний. 
газоочйстка газоочйстка, газоочи

щення; (неокон ч . дей стви е  —  
ещ ё) газоочищИння; 
г. дезинтегрИторная газоочйстка 

дезинтегрИторна; 
г. инерциОнная газоочйстка інер

ційна;
г. одно-, двухступенчатая газо

очйстка одно-, двосхідчИста; 
г. скрубберная газоочйстка скру- 

берна;
г. циклОнная газоочйстка ци 

клОнна;
г. электростатическая газоочйст

ка електростатична, 
газопаротурбйнный газопаротур- 

бінний.
газоперерабатывающий (з а в о д )  га~ 

зоперерОбний.
газопечнОй (ц е х )  газопічнйй. 
газоплОтность газощільність, -но

сті.
газоплОтный газощільний, 
газопоглотйтель газовбирач, -чй, 

газопоглинач, -ча. 
газопоглотйтельный газовбирнйй* 

газопоглинИльний.
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газоподвОд газопідвїд, -вОду. 
газоподводящий (патрубок, сопло) 

газопідвіднйй.
газоподогреватель газопідігрівник,

-ка.
газоподогревИтельный газопідігрі- 

вальний, газопідігрівнйй. 
газопотреблЄние газоспоживання, 
газопотребйтель газоспоживач, 

-ча.
газопотребйтельский (о сети) га- 

зоспожйвчий.
газопредупредйтель газопоперЄ- 

джувач.
газопредупредйтельный газопопе- 

реджувальний.
газоприёмник газоприймач, -ча. 
газоприёмный газоприймальний. 
газопрессовый (о сварке) газопре

совий.
газопрОбный (кран) газопрОбний. 
газопровод газопровід, -вОду; 

г. внутридомОвый газопровід 
внутрішньодомОвий; 

г. городскОй газопрозід м іс ь 
к и й ;

г. дворОвый газопровід дворО- 
вий;

г. домОвый газопровід домО- 
вий;

г. заводскОй газопровід завод
ський;

г. магистральный газопровід ма
гістральний;

г. надзОмный газопровід над
земний;

г. обходнОй газопровід обхід- 
нйй;

г. одно-, многокольцевОй газо
провід одно-, багатокільцЄ- 
вий;

г. подвальный газопровід під
вальний;

г. подзЄмньій газопровід підзем
ний;

г. разветвлённый газопровід роз
галужений;

г. распределительный газопровід 
розподільний;

г. уличный газопровід вулич
ний;

газопровод утеплённый газопровід 
утОплений;
г. цельносварной газопровід су- 

цільнозварений. 
газопровОдка газопровОдка. 
газопровОдный газопровідний, 
газопроводчик газопровідник, 
газопромыватель газопромивнПк, 

-ка.
газопромывнОй, газопромыватель

ный, газопромывочный (об уста
новке) газопромивнйй, газопро- 
мивальний.

газопрОмысел газопрОмисел, -слу. 
газопромыслОвый газопрОмисло- 

вий.
газопромышленность газоп ром и - 

слОвість, -ВОСТІ.
газопромышленный газопромислО- 

вий.
газопроницаемость газоп рон и кн і

сть, -НОСТІ.
газопроницаемый газопроникнйй. 
газопрохождОние газопрохОджен- 

ня.
газораспределение газорозпОділ, 

-лу; (действие — ещё) розподі
ляння, розподілення; 
г. бесклИпанное газорозпОділ 

безклИпанний;
г. гйльзовое газорозпОділ гіль

зовий;
г. золотникОвое газорозпОділ зо- 

лотникОвий;
г. крановое газорозпОділ крИно- 

вий.
газораспределйтель га зор озп од іл ь 

ник.
газораспределительный газорозпо

дільний.
газорегуляторный газорегулятор- 

ний.
газоремОнтный газоремОнтний. 
газосбОрник газозбірник, 
газосборный (резервуар, коллек- 

тор) газозбірнйй.
газосварка газозвИрка; газозварю

вання, газозварення. 
газосварнОй (шов) газозварнйй. 
газосварочный (о машине) газо

зварювальний, 
газосветный газосвітний.
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газосепаратор газосепаратор, -ра. 
газосепараторный газосепаратор

ний.
газосигнализатор газосигналізатор, 

-ра.
газосигнализациОнный газосигна- 

лізацїйний.
газосигнализация газосигналізО- 

ція.
газослйв газозлйв, -ву. 
газосливнОй газозливнйй. 
газосмесйтель газозмішувач, 
газосмесйтельный газозмішуваль

ний.
газоснабжающий, газоснабжИтель-

ный (пункт, станция) газопоста
чальний.

газоснабжение газопостачання; 
г. бытовОе газопостачання по

бутове;
г. коммунальное газопостачання 

комунальне;
г. промышленное газопостачан

ня промислОве. 
газосОс газосОс. 
газосОсный газосОсний. 
газоспасатель газорятівнйк, -кй. 
газоспасательный (прибор) газо- 

рятувальний. 
газостОйкий газостійкий. 
газостОйкость газостійкість, -кості 
газотрубный (котел) газотрубний, 
газотурбйнный газотурбінний. 
газотурбостроЄние газотурбобуду

вання.
газотурбостройтельный газотурбо- 

будівнйй.
газотурбостройтельство газотурбо- 

будівнйцтво.
газотурбовОз газотурбовОз. 
газоубЄжище газосхОвище. 
газоулавливание газоуловлювання, 
газоулавливающий, газоуловйтель- 

ный (об установке) газоуловлю
вальний, газоулОвний. 

газоуловйтель, газоулавливатель 
газоулОвлювач. 

газоупОрный газотривкйй. 
газохимйческий (расчет) газохіміч

ний.
газохОд газохід, -хОду; 

г. отвОдный газохід відвіднйй;

газохОд отстойный газохід відстій
ний.

газохОдный газохідний, 
газохранйлище газосхОвище; 

г. надзЄмное газосхОвище над
земне;

г. подзЄмноє газосхОвище під- 
зЄмнє.

гИзы гИзи, -зів; 
г. выхлопные гази вихлопні; 
г. дымовые гази димові; 
г. остаточные гази залишкОві; 
г. отработавшие, отработанные 

гОзи спрацьОвані; 
г. отходящие гОзи відхідні; 
г. тОпочные гази топкові. 

гОйка гайка;
г. барашковая, баранчик гййка 

баранчикова, баранчик; 
г. глухая гайка глуха; 
г. затяжная гайка затяжна; 
г. квадратная гайка квадратна; 
г. колпачкОвая гайка ковпачкО- 

ва;
г. накидная гайка накидна; 
г. предохранительная гайка за

побіжна;
г. регулировочная гОйка регулю

вальна;
г. свёртная гайка скрутна*, 
г. стопорная гайка стопорна; 
г. упОрная гййка упОрна; 
г. устанОвочная гййка устано

вочна;
г. четырёх-, шести-, восьмигран

ная гОйка чотири-, шести-, 
восьмигранна, 

галерея галерея; 
г. бункерная галерея бункерна; 
г. обслуживающая галерея об- 

слугОвуюча;
г. шурОвочная галерея шуру

вальна.
гальванометр эл. гальванометр, -ра. 
гОмма-желЄзо гОмма-залізо. 
гОмма-лучИ' гамма-проміння. 
гОмма-снймок гОмма-знімок, -мка. 
гарантированный (расход энергии) 

гарантований.
гармОниковый (сильфон) гармОні- 

ковий.
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гармонйческий ( о  к ол ебан и я х)  
гармонічний, 

гарнитура гарнітура;
г. тОпочная гарнітура тОпкова. 

гарнитурный гарнітурний, 
гарь, Изгарь (в  к отл а х )  гар, -ру. 
гасйльный ( о  к а м ер е ) гасйльний. 
гасйтель (к олебан ий , к о к са )  га- 

сйтель, -ля. 
гИснуть гаснути, 
гач гач, -чу;

г. парафйновый гач парафіно
вий.

гашение (к ок са , к ол ебан и й ) гасін
ня, гИшення.

геликоидальный ( о  п р у ж и н е) ге
лікоїдальний, 

генератор генератор, -ра; 
г. ацетиленовый генератор аце

тиленовий;
г. кислородный генератор кис- 

нЄвий;
г. тепловОй генератор тепловйй; 
г. шахтный генератор шахтний, 

генераторный генераторний, 
генерировать генерувИти. 
гєптилЄн гєптилЄн, -ну. 
гєптилЄновьій гєптилЄновий. 
герметизация .герметизація, 
герметйческий (р езер в у а р )  герме- 

тйчний.
герметйчность герметичність, -но-

СТІ.
гИбка ( т р у б )  см. гнутьО. 
гйбкий (вал , соеди н ен и е) гнучкйй. 
гйбкость гнучкість, -кості, 
гигрометр гігрометр, -ра. 
гигрометрйческий гігрометрйчний. 
гигроскопический ( о  вл а ге ) гігро

скопічний.
гидравлика гідравліка;

г. газовая гідравліка газова, 
гидравлйческий гідравлічний, 
гидрат гідрат, -ту; 

г. углеводородный гідрат вугле
водневий.

гидратация гідратація, 
гидрирование гідрування; 

г. жидкофазное гідрування рі- 
диннофазне.

гидроаппарат (М о ск а л ь к о в а )  гід
роапарат (Москалькова);

гидроаппарат эжекторный гідро
апарат ежекторний, 

гидроаэромеханика гідроаеромеха
ніка.

гидрогенезйровать(ся) гідрогенізу- 
вати(ся).

гидрогенизация гідрогенізація, 
гидродинамика гідродинаміка, 
гидродинамический ( о  п од об и и )  

гідродинамічний, 
гидрозадвйжка гідрозасувка. 
гидрозатвОр гідрозатвОр, -ра; 

г. у-обрИзный гідрозатвОр у-по- 
дібний.

гидрозащйта гідрозахист, -ту. 
гидрозащйтный ( о б  о б ол оч к е )  

гідрозахисний.
гидрозолопровОд гидрозолопровід, 

-вОду.
гидрозолоудалЄние гідрозоловида- 

ляння, гідрозоловйдалення. 
гидрозолошлаковый пдрозолошлИ- 

ковий.
гидрозолошлакоудалЄние гідрозо- 

лошлаковидаляння, гідрозоло- 
шлаковйдалення. 

гидроизОл гідроізОл, -лу. 
гидроизоляционный гідроізоляцій

ний.
гидроизоляция гідроізоляція; 

г. оклЄечная гідроізоляція об- 
клОювальна.

гидроиспытИние (к о т л о в )  гідрови- 
прОбування.

гидрокИмера гідрокамера. 
гидрОліз гідрОліз, -зу. 
гидромеханический (п р и в о д )  гідро

механічний.
гидромуфта гідромуфта. 
гидронасОс гідронасОс. 
гидропередОча гідропередИча. 
гидропривод гідропрйвод. 
гидропульт гідропульт, 
гидросепаратор гідросепаратор, 

-ра.
гидросмесь (з о л ы )  гідросуміш, -ші. 
гидростатика гідростатика, 
гидростатический гідростатичний. 
гидротОрф гідротОрф, -фу. 
гидроторфянОй гідроторфОвий, гід- 

роторф’янйй.
гидрофОр гідрофОр, -ра.
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гидрофОрный гідрофОрний. 
гидрошлакоудалЄние гідрошлако- 

видаляння, гідрошлаковйдален- 
ня.

гидроэлевИтор гідроелеватор, -ра. 
гидроэлевОторный гідроелеватор

ний.
гидроэлектрический гідроелектрич

ний.
гидроэлектростанция гідроелектро

станція.
гидроэнергия гідроенергія, 
гйльза гільза;

г. вставнИя гільза вставнИ; 
г. набивная гільза набивнИ; 
г. распыливающая, распылйтель- 
ная гільза розпйлювальна; 
г. сменная гільза змінна; 
г. цилиндровая гільза циліндро

ва.
гипербола мат. гіпЄрбола;

г. равносторонняя гіпЄрбола рів
нобічна;

г. степенная гіпЄрбола степене
ва.

гиперболический (гр а ф и к )  гіпер
болічний.

гипОтеза гіпОтеза; 
г. вероятная гіпОтеза імовірна; 
г. достоверная гіпОтеза вірогід

на.
гипс хим. гіпс, -су. 
гйпсовый ( о  накипи) гіпсовий, 
гитара (р е гу л я т о р а )  гітара, 
гитемпйт гітемпїт, -ту. 
глИдкий ( о  п ов ер х н ости ) гладкий. 
гладкопротОченный гладкопротО- 

чений.
гладкостЄнньій ( о  т р у б е )  гладко- 

стінний.
гладкотрубный (эк он ом а й з ер )  

гладкотрубний. 
глазОк (в  топ к е ) вічко;

г. наблюдательный вічко спосте
режне.

глазомер окомір, -ру. 
глазомерный окомірний. 
глазурОванный ( о  п ов ер х н ости )  

глазурований, 
глауконйт глауконіт, -ту. 
глауконйтовый (ф и л ьтр ) глауконі

товий.

глИна глйна;
г. вымороженная глйна вйморо- 

жена;
г. кирпйчная глИна цеглянИ; 
г. мятая глйна м’ята; 
г. обожжённая глйна вйпалена; 
г. огнеупорная глйна вогнетрив

ка;
г. песчОниковая глИна піскови- 

кОва;
г. сланцеватая глйна сланцюва

та;
г. сланцевая глйна слИнцева; 
г. формОвочная глйна форму

вальна;
г. шамОтная глйна шамОтна. 

глйнистый (сл а н ец ) глйнистий. 
глиномешИлка глиномішалка, 
глиномялка глином’ялка, 
глиномяльный глином’яльний, 
глйняный (р а с т в о р )  глйняний. 
глубина (топ к и , пром ерзан и я) 

глибина.
глухОй (п ар , т р у б а ) глухйй. 
глушОние (вы хл оп н ы х зв у к о в )  

глушіння.
глушйтель глушнйк, -ка. 
глушйть(ся) (дви гател ь , вы хл оп )  

глушйти(ся).
глядОлка, глазОк (в  топке, печи) 

вічко.
гнездО гніздО; 

г. вставнОе гніздО вставне; 
г. клИпанное гніздО клапанне; 
г. ласточкино (ш л ак ова я  н а

сты л ь) гніздО лОстівчине. 
гнездовОй ( о  м естор ож д ен и и )  гніз- 

довйй.
гнутый (к о м п е н са т о р )  гнутий, 
гнутье, гйбка (т р у б )  гнуття; 

г. горячее .гнуття гаряче; 
г. складчатое гнуггя складчИс- 

те;
г. холОдное гнуття холОдне. 

г-образный (к о м п е н са т о р )  г-подїб- 
ний.

годОграф годОграф. 
голОвка голОвка; 

г. визйрная головка візйрна. 
г. вйльчатая, вилкообразная го

лОвка вйлчаста, зилкоподіб- 
на.
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голОвка выступающая голОвка ви- 
ступна, виступаюча; 
г. двухкессОнная (мартеновская) 

голОвка двокесОнна; 
г. закладная голОвка закладна; 
г. заклёпочная голОвка закле

почна;
г. замыкающая голОвка зами

кальна, замикаюча; 
г. калильная голОвка жаровИ; 
г. многоструйная голОвка бага- 

тострумйнна;
г. одно-, двухэтажная (марте

новская) голОвка одно-, дво- 
поверхОва;

г. отъёмная (поршня) голОвка 
віднімна, відйОмна; 

г. охлаждаемая голОвка охолО- 
джувана;

г. полукруглая голОвка півкруг- 
ла;

г. полупотайная голОвка начів- 
потайнИ;

г. потайная голОвка потайнИ; 
г. разъёмная голОвка рознімнИ, 

роз’Ємна;
г. распылйтельная, распыливаю-

щая (форсунки) голОвка роз 
пйлювальна.

г. сварочная голОвка зварюваль
на;

г. съёмная голОвка знімнО; 
г. трубная (газовой скважины) 

голОвка трубна;
г. утОпленная голОвка утОпле- 

на;
г. фрезерная голОвка фрЄзериа; 
г. циркуляционная голОвка цир

куляційна;
г. четырёх-, шести-, восьмигран

ная голОвка чотири-, шести-, 
восьмигранна;

г. шаровая голОвка кульовО; 
г. шатунная голОвка шатунна, 

гомогенизатор гомогенізатор, -ра. 
гомохрОнность гомохрОнність, -но- 

сті;
г. гидродинамическая гомохрОн

ність гідродинамічна; 
г. тепловая гомохрОнність тепло

ва.
гОнка (бензина) гОнка;

гОнка непрерывная гОнка безпе
рервна;
г. периодйческая гОнка періо

дична;
г. прямая гОнка пряма. 

горОлка пальнйк, -кИ; 
г. автогенная пальнйк автоген

ний;
г. атмосферная пальнйк атмос

ферний;
г. Ауэровская пальнйк Ауерів- 

ський;
г. ацетиленовая пальнИк ацети

леновий;
г. батарейная пальнйк батарей

ний;
г. беспламенная пальнйк безпо- 

лум’яний;
г. бесшумная пальнйк безшум

ний;
г. боковая пальнйк боковгій; 
г. бунзеновская па їьнйк бунзе- 

нівський;
г. вихревИя пальнйк вихровйй, 
г. водорОдно-кислорОдная паль

нйк воднЄво -киснЄвий ; 
г. всасывающая пальнИк всмок

тувальний;
г. газовая пальнИк гИзовий; 
г. газомазутная пальнйк газомя- 

зутний;
г. двухрядная пальнйк дворяд

ний, дворядОвий; 
г. двухступенчатая пальнйк дво- 

східчИстий;
г. диффузиОнная пальнйк дифу

зійний;
г. длинноплИменная пальнйк дов- 

гополум’яний;
г. дутьевИя пальнйк дуттьовйй; 
г. запальная пальнйк запальний; 
г. излучИющая пальнйк випро- 

мїнний;
г. инжекциОнная пальнйк інжек

ційний;
г. калиброванная пальнйк калі

брований;
г. калйльная пальнйк жаровйй; 
г. конфОрочная пальнИк конфор

ковий;
г. короткопламенная пальнйк 

короткополум’яний;



горелка 46 горн

горелка л абор атор н ая  пальнгік ла
бораторний;
г. многоплОменная пальнйк ба- 

гатополум’яний;
г. многосОпельная, многосопло-

вйя пальнйк багатосоплОвий; 
г. муфельная пальнйк муфель

ний;
г. напОрно-смесйтельная пальнйк 

напірно-змішувальний; 
г. однощелевИя пальнйк одно- 

щілйнний;
г. открытая пальнйк відкритий; 
г. панОльная пальнйк панель

ний;
г. паяльная пальнйк паяльний; 
г. плоскоструйная пальнйк пло- 

скострумйнний;
г. п оворотн ая  пальнйк п о в о р о т 

ний;
г. пылегИзовая пальнйк пилога- 

зовий;
г. пы л егазом азутн ая  пальнйк 

пилогазомазутний; 
г. радиационная пачьнйк радіа

ційний;
г. разрезнИя пальнйк розрізнйй; 
г. регенеративная пальнйк реге

неративний;
г. сброснИя пальнйк скиднйй; 
г. сварочная пальнйк зварюваль

ний;
г. смесйтельная пальнйк змішу

вальний;
г. тр убча тая  пальнйк грубчИс- 

тий;
г. туннельная пальнйк тунель

ний;
г. турбйн ная пальнйк турбін

ний;
г. турбулен тн ая  пальнйк турбу

лентний;
г. угловИя пальнйк кутовйй; 
г. ударная пальнйк ударний; 
г. факельная пальнйк фИкель- 

ний;
г. чашеобразная пальнйк чашо

подібний;
г. щелевИя пальнйк щілйнний. 

горелочный (колпачок) пальникО- 
вий.

горение горіння;

горение бездымное горіння без- 
дйм не;
г. беспламенное, бесфакельное

горіння б езп ол ум ’яне; 
г. взрывнОе горіння вибухОве; 
г. гетерогенное горіння гетер о 

генне;
г. гомогЄнноє горіння гом огЄннє; 
г. детонациОнное горіння д е т о 

наційне;
г. диффузиОнное горіння д и ф у 

зійне;
г. зам едлен ное горіння сп овіл ь

нене;
г. затяжнОе (в печах) горіння 

затяж нЄ;
г. каталитйческое горіння ката- 

літйчне;
г. кинетйческое горіння кінетич

не;
г. медленное горіння повільне; 
г. многофОкельное горіння б ага - 

тофИкельне;
г. непрерывное горіння безп е 

рервне;
г. п овер х н остн ое  горіння п ов ер х 

неве;
г. пОлное горіння пОвне; 
г. предкамерное горіння п еред

камерне;
г. прерывистое горіння п ер ери в

часте;
г. устойчивое горіння СТІЙкЄ. 

горизОнт горизОнт; 
г. нефтянОй горизОнт нИфтОвий; 
г. фурменный горизОнт фурмений. 

горизонталь мат. горизонталь, -лі. 
горизонтальный (котёл, процесс 

газификации) горизонтальний. 
гОрло (сопла) гОрло. 
горловйна горловйна; 

г. загрузочная горловйна за- 
вантИжна. 

горн гОрно;
г. закИлочный гОрно гартівне; 
г. крйчный гОрно крйчне; 
г. кузнечный гОрно ковИльськс; 
г. нагревательный гОрно нагрі

вальне, нагрівнО; 
г. нефтянОй гОрно нИфтОве; 
г. Обжиговый гОрно випалюваль

не;
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горн перенОсный гОрно переноснЄ; 
г. пламенный гОрно полум’яне; 
г. сварочный гОрно зварюваль

не;
г. сыродутный гОрно сиродуте; 
г. тйгельный гОрно тйгельне. 

горновОй горновйй. 
горшОк гОрщик;

г. водоотделйтельный гОрщик во- 
довіддільнйй;

г. всасывающий гОрщик всмок
тувальний;

г. выпускнОй гОрщик випускнйй; 
г. выхлопной гОрщик вихлопнйй; 
г. конденсационный гОрщик кон

денсаційний;
г. расширительный гОрщик роз

ширювальний, розширнйй; 
г. смывнОй гОрщик змивнйй; 
г. уравнительный гОрщик зрів

няльний.
горючеє сущ . пальне, -нОго; 

г. атомное пальне атомне; 
г. высокооктановое пальне висо- 

кооктанове;
г. газообразное пальне газопо

дібне;
г. жйдкое пальне рідкЄ; 
г. искусственное пальне штучне; 
г. плутОниевое пальне плутОніє- 

ве;
г. синтетйческое пальне синге- 

тйчне;
г. термоядерное пальне термо

ядерне;
г. урановое пальне уранове; 
г. ядерное пальне ядерне. 

горЮчесть горЮчість, -чості. 
горючий горЮчий; ( о  топливе для  

дви гател ей ) пальнйй. 
горячекатанный ( о ’ тр у б е ) гаряче

катаний.
горячий ( в о з д у х , вод осн а б ж ен и е )  

гарячий.
горящий (сл ой  топ л и ва ) горячий. 
ГОСТ (Государственный обще

союзный стандарт) ГОСТ (Дер
жавний загальносоюзний стан
дарт).

готовальня готовальня, 
гофр гофр, -ра.

гофрировальный гофрувальний. 
гофрирОванный ( к ор п у с , т р у б а )  

гофрОваний.
гофрировать гофрувОти. 
гофрирОвка гофрОвка; ( н е о к о т .

дей стви е  — ещ ё) гофрування, 
грабли граблі (род . граблів и гра

бель) ;
г. шурОвочные граблі шуруваль

ні.
гравиесортирОвка гравієсортувал- 

ка.
гравитационный ( о  движ ении т о 

пли ва) гравітаційний, 
гравитация гравітація. 
градиОнт градіЄнт; 

г. векторный градіЄнт вектор
ний;

г. температурный градіЄнт тем
пературний, 

градирня градйрня; 
г. башенная градйрня баштова; 
г. гиперболическая градйрня гі- 

перболічна;
г. деревянная градйрня дерев'я

на;
г. закрытая градйрня закрйта; 
г. капельная градйрня краплин

на;
г. открытая градПрня відкрйта; 
г. плёночная градйрня плівкова 

градуирОвка (п р и б о р о в )  градую
вання.

градуировочный ( о  ш кал е) гра- 
дуювОльний. 

градус градус;
г. нємЄцкий (ж ё с т к о с т и )  градус 

німецький (ж орсткості); 
г. стоградусной шкалы (°С) 

(в м е ст о  гр а д у с  Ц ел ьси я ) гра
дус стоградусної шкал И (°С); 

г. услОвный Энглера градус 
умОвний Ёнглера; 

г. Фаренгейта градус Фаренгей
та.

Градусный Градусний, 
грамм-атом грам-йтом. 
грамм-иОн грам-іОн. 
грамм-калОрия грам-калОрія. 
грамм-масса грам-маса. 
грамм-молЄкула грам-молЄкула.
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грамм-зквивалЄнт грам-еквівалЄнт, 
-та.

гранйца мат. межО; (предел ) гра- 
нйця;
г. геометрическая межа геоме

трична.
гранула грИнула. 
гранулирование гранулювання, 
гранулированный (ш л а к )  грану

льований.
гранулировать гранулювати. 
гранулирОвочный, грануляционный

(эк р а н )  гранулюзИльний, грану
ляційний.

гранулометрический ( с о с т а в  топ 
л и ва ) гранулометричний, 

гранулометрия гранулометрія, 
гранулятор гранулятор, -ра. 
ґрануляция грануляція; 

г. флотациОнная грануляція фло
таційна.

график графік; 
г. годовОй графік річнйй; 
г. зймний графік зимОвий; 
г. лЄтний графік літній; 
г. нагрузочный графік наван- 

тажний;
г. отопйтельный графік опалю

вальний;
г. производственный графік ви

робничий;
г. пьезометрический графік п’є 

зометричний;
г. сезонный графік сезОнний; 
г. суточный графік добовйй; 
г. температурный графік темпе

ратурний.
графйт графіт, -ту; 

г. коллОидный, коллоидальный 
графіт колОїдний. 

графитизация графітизація, 
графитйрованный (ш н у р )  графі- 

тОваний.
графйтный (тигель, см а зк а )  гра

фітний, графітовий, 
графоаналитический (м е т о д )  гра

фоаналітичний, 
гребёнка гребінка; 

г. дистанционная, дистанционй- 
рующая гребінка дистанцій
на;

гребёнка распределительная гре
бінка розподільна, 

гребёночный гребінковий, 
гребенчатый (п одш и п н и к) гребін

частий, гребінчатий. 
грЄбень гребінь, -беня; 

г. кулачный грЄбінь кулИчний; 
г. пластйнчатый грЄбінь пла

стинчастий;
г. смИзочный грЄбінь мастйль- 

ний.
грейдер грейдер, -дера. 
грейфер грейфер, -фера. 
грейферный грейферний, 
грелка грілка.
греющий (теп л он оси тел ь ) трій

ний.
грибовйдный, грибообразный (п о о -  

ш ень) грибовйдний. 
грозозащйта устар . блискавкозИ- 

хист, -ту.
громоздкий (р а зм ер , кон струк ц и я ) 

громіздкйй.
громоотвОд, устар . ( зам еняется  —  

м ол н и еотв од ) блискавковідвід, 
-вОду.

громоотвОдный, устар . (за м ен я ет 
ся  — м ол н и еотвод н ы й ) блискав - 
ковідвіднйй.

громоразрядник, устар . (за м ен я ет 
ся — м ол н и еразрядн и к) блис- 
кавкорозрядник.

грОхот 1) (д л я  сор ти р ов к и ) грО
хот; 2) (ш у м )  гуркіт, -коту; 
г. барабОнный грОхот барабан

ний;
г. валкОвый грОхот валкОвий; 
г. вибрациОнный грОхот вібра

ційний;
г. висячий грОхот влсячий; 
г. вращающийся грОхот обер

товий;
г. жирациОнный грОхот жирд- 

цїйний;
г. инерциОнный грОхот інерцій

ний;
г. качающийся грОхот хитнйй; 
г. колосникОвый грОхот колосни- 

кОвий;
г. кольцевОй грОхот кільцЄвий; 
г. круговОй грОхот круговйй; 

г. ленточный грОхот стрічкОвин;
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грОхот обезвОживающий грОхот 
зневОднювальний; 
г. одно-, двухсйтный грОхот 

одно-, двосйтовий; 
г. одно-, двухступенчатый грО

хот одно-, двосхідчОстий; 
г. плОский грОхот плОский; 
г. подвижнОй грОхот рухОмий; 
г. рОликовый грОхот рОликовий; 
г. ротациОнный грОхот ротацій

ний;
г. сортировочный грохот сорту

вальний;
г. сотрясательный грОхот стря- 

сОльний;
г. спиральный грОхот спіраль

ний;
г. ударный грОхот удОрний; 
г. цепнОй грОхот ланцюгОвий; 
г. цилиндрический грОхот цилін- 

дрйчний;
г. щелевОй грОхот ЩІЛЙННИЙ. 

грохотйть(ся) грохотйти(ся). 
грохочОние грохОчення. 
грохочённый (у г о л ь )  грохОчений. 
грубодисперсный (р а з м о л )  грубо- 

диспОрсний.
грубозернйстый грубозернистий, 
грубый (расп ы л , отд ел к а )  грубий, 
груз вантИж, -жу; 

г. отклоняющий вантИж відхиль- 
нйй;

г. подвижнОй вантИж рухОмий; 
г. противодействующий вантИж 

протидіючий;
г. регуляторный вантаж регуля

торний;
г. тормознОй вйнгаж гальмо- 

вйй;
г. уравнительный, уравновеши

вающий вантИж зрівновИжу- 
вальний, зрівноважуючий, 

г. центробежный вантаж від
центровий.

грузовОй (а в том об и л ь , р егу л я тор )  
вантОжний.

грузоёмкость вантажомісткість, 
-кості.

грузоподъёмность вантажопідйом
ність, -ності.

грузоподъёмный вантажопіднімаль.
ний, вантажопідйомний, 

грузчик вантажник; 
г. механйческий вантажник ме

ханічний.
грунд-букса грунд-букса. 
грунтОвка грунтовка; (неоконч. 

проц есе  — ещ ё) грунтування; 
г. бйтумная грунтОвка бітумна; 
г. изоляциОнная грунтОвка ізо

ляційна.
грунтовОй ( о  п окры тии ) грунто

вий.
группирование, группировка (обо

р у д ов а н и я )  групування, згрупу
вання.

группировать Групувати. 
групповОй (эк он ом а й з ер )  групо- 

вйй.
груша (в  га зов ы х  п р и б ор а х )  гру

ша;
г. аспираторная груша аспіра

торна;
г. резйновая груша гумова, ре- 

згінова.
грязевИк грязьовйк, -кИ. 
грязевОй грязьовгій; 
губчатый ( о  стр у к ту р е )  губчастий. 
гудОк гудОк, -дка. 
гудрОн гудрОн, -ну; 

г. асфальтовый гудрОн асфаль
товий.

гудронированный ( о  покры тии ) 
гудронОваний. 

гужОн гужОн.
гумйновый ( о  к и сл ота х )  гуміно

вий.
гумусовый (угол ь )  гумусовий, 
гусеница (т р а к т о р а )  гусениця, 
гусеничный (тр а к тор , кран ) гусе

ничний.
густота (реш ётки , см а зки ) густо

та.
гута гута.
ГЭС (гидроэлектростанция) ГЕС

(гідроелектростанція).
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д
давление тиск, -ку; 

д. абсолютное тиск абсолЮтний; 
д. аксиальное тиск аксіальний; 
д. актйвное тиск актйвний; 
д. атмосферное тиск атмосфер

ний;
д. аэродинамическое ти ск  а ер о 

динамічний;
д. барометрическое тиск бапо- 

метрйчний;
д. вакуумметрйческое тиск ваку- 

умметрйчний;
д. внЄшнєє тиск зовнішній; 
д. внутреннее тиск внутрішній; 
д. высОкое тиск висОкий; 
д. гидростатическое тиск гідро

статичний;
д. динамйческое ти ск  ди н ам іч 

ний;
д. докритйческое тиск докритлч- 

ний;
д. допускаемое тиск допусти

мий;
д. закритйческое тиск  закритич- 

ний;
д. избыточное тиск зайвйнний, 

надлйшковий;
д. индикаторное тиск індикатор

ний;
д. капиллярное тиск  капілярний; 
д. конЄчноє ти ск  кінцЄвий ; 
д. критйческое ти ск  критйчний; 
д. манометрическое ти ск  м а н о

метричний;
д. молекулярное тиск  м ол ек у 

лярний;
д. начальное тиск початковий; 
д. нйзкое тиск низькйй; 
д. околокритйческое тиск біля- 

критйчний;
д. опОрное тиск опОрний; 
д. осевОе тиск осьовйй; 
д. осмотйческое тиск осмотйч- 

ний;
д. относительное тиск ізіднОсний; 
д. отрицательное тиск від’Ємний; 
д. парциальное тиск парціаль

ний;

давление переменное тиск змінний; 
д. пластовОе тиск пластовйй; 
д. поверхностное тиск поверхне

вий;
д. повышенное тиск підвйщений; 
д. пОлное тиск пОвний; 
д. положительное тиск додат

ний;
д. пониженное ти ск  знйж енчй; 
д. предельное ти ск  гранйчний; 
д. приведённое ти ск  звЄдєний ; 
д. радиальное ти ск  радіальний;
д. пульсациОнное, пульсирующее 

тиск пульсаційний, п у л ьсу ю 
чий;

д. рабОчее тиск робОчий; 
д. расчётное тиск розрахунко

вий;
д. реактгівное тиск реактйвний, 
д. редукциОнное тиск редукцій

ний;
д. сверхвысОкое тиск надвисО- 

кий;
д. сверхкритйческое тиск над- 

критйчний;
д. скачкообразное тиск стрибку

ватий;
д. скоростнОе тиск швйдкісний; 
д. среднее тиск середній;
д. средуцйрованное, сдросселл- 

рованное тиск зредукОваний, 
здросельОваний; 

д. статйческое тиск статйчний; 
д. удЄльное тиск питОмий. 

дальнобойность далекобійність, 
-ності.

дальнобойный (об истечении горю
чего) далекобійний, 

дальнодействие (прибора) далзко- 
ДІЯ.

дальнодЄйствующий (автомат) да- 
лекодіючий.

дальность (действия) далекість, 
-кості, дальність.

дамба (для газопроводов) дамба;
д. насыпная дамба насипна, 

датчик датчик;
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датчик вторйчный датчик вторин
ний;
д. ёмкостный датчик Ємкісний; 
д. индуктйвный датчик індух- 

тйвний;
д. кольцевОй датчик кільцЄвий ; 
д. пневматйческий датчик пнев- 

матйчний;
д. пьезокварцевый датчик п’езо- 

кварцевий;
д. реостатный дйтчик реостат

ний;
д. температурный датчик темпе

ратурний;
д. термоэлектрический датчик 

термоелектричний; 
д. угольный дИтчик вугільний. 

даутОрм даутОрм, -му. 
дИхрост, крышеобразная решётка 

решітка дахоподібна. 
двенадцатиконфОрочный (о плите) 

дванадцятиконфОрковий. 
двереснимОтель дверезнімИч, -ча. 
двересъёмный (об устройстве) 

дверезнімИльний.
двереэкстрОктор двереекстрйктор,

-ра.
двернОй (затвор, шлюз) двернии. 
дверца, дверка дверці, -рець; 

д. загрузочная дверці завантИж- 
ні;

д. зОльниковая дверці зольни- 
кОві;

д. одно-, двухстворчатая двОрці 
одно-, двостулкОві; 

д. опускнОя дверці опускні; 
д. очйстная дверці очйсні; 
д. поддувальная дверці підду

вальні;
д. подъёмная д в Єцці підйОм ні; 
д. прочйстная дверці прочйсні; 
д. растОпочная дверці розпалю

вальні;
д. тОпочные дверці тОпкові; 
д. шлОковая дверці шлакові; 
д. щиткОвая дверці щиткові, 

дверь двері, -рей; 
д. входная двері вхідні; 
д. смотровая двері оглядОві. 

двигательстроЄние двигунобуду- 
вИння.

двигателестройтельный двигунобу- 
дівнйй.

двигательстройтельство двигуно- 
будівництво, 

двйгатель двигун, -нИ; 
д. авиационный двигун авіацій

ний;
д. аванкОмерный, предкИмерный

двигун аванкамерний, перед
камерний;

д. автомобильный двигун авто
мобільний;

д. акрокИмерный двигун акро- 
камерний;

д. атомный двигун атомний, 
д. балансйрный двигун балан

сирний;
д. бензйновый двигун бензйно- 

вий;
д. бензйно-керосйновый двигун 

бензйно-гИсовий, бензйно-ке- 
росйновий;

д. бесклИпанный двигун безклИ- 
панний;

д. бескомпрОссорный двигун без- 
компресорний;

д. бескривошйпный двигун без- 
кривошйпний;

д. быстроходный двигун швид
кохідний;

д. У-обрИзный двигун У-подіб- 
ний;

д. вихрекамерный двигун вихро- 
кОмерний;

д. внутреннего сгорания двигун 
внутрішнього згоряння; 

д. воздушнокамерный двигун по- 
вітрянокИмерний;

д. воздушнореактйвный двигун 
повітрянореактйвний; 

д. воздушный двигун повітря
ний;

д. вспомогательный двигун д о 
пом іж ний ;

Д. ВЫСОКОГО сжатия двигун ВИ
СОКОГО стйску;

д. газовсасывающий двигун га
зовсмоктувальний; 

д. газовый двигун гИзовий; 
д. газотурбйнный двигун газо

турбінний;

4*
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двИгатель газогенераторный дви
гун газогенераторний;
д. двухтактный двигун двотакт

ний;
Д. дйзельный двигун дйзельний;
д. жйдкостно-реактйвный дви

гун рідгінно-реактйвний;
Д. жИдкостный двигун рідйн- 

ний;
д. звездообразный двигун зір

частий;
д. калоризаторный двигун кало- 

ризйторний;
д. карбюраторный двигун кар

бюраторний;
д. картерный двигун картерний;
д. керосйновый двигун гИсозий, 

керосйновий;
д. компрессорный двигун ком

пресорний;
д. кривошипнокИмерный двигун 

кривошипнокИмерний; 
д. малолитражный двигун мало

літражний;
д. маломОщный двигун малопо

тужний;
д. малооборОтный двигун мало- 

обертОвий;
д. малоцилйндровый двигун ма- 

лоциліндрОвий;
д. многоблОчный двигун бага- 

тоблОчний;
д. многоцилйндровый двигун ба

гатоциліндровий; 
д. мотоциклЄтньій двигун мото

циклетний;
д. нефтянОй двигун нИфтОвий, 
д. нйзкого сжатия двигун НИЗЬ

КОГО стйску;
д. одно-, двухвальный двигун 

одно-, двовИловий;
д. одно-, двухкаскадный двигун 

одно-, двокаскадний;
д. одно-, двух-, трёх-, четырёх-, 

пяти-, шести-, семи-, восьми-, 
десяти-, двенадцатицилйндро- 
вый двигун одно-, дво-, три-, 
чотири-, п’яти-, шести-, се
ми-, восьми-, десяти-, два- 
надцятицилїндрОвий; 

д. паровОй двигун паровйй;

двйгатель первИчный двигун пер-
ВЙННИЙ;
д. передвижнбй двигун пересув

ний;
д. пневматйческий двигун пнев

матичний;
д. поршневОй двигун поршне

вий;
д. предкИмерный двигун перед

камерний;
д. пропеллерный двигун пропе

лерний;
д. прямотОчный двигун ирямо- 

тОковий;
д. пульсирующий, пульсациОн-

ный двигун пульсуючий, пуль- 
саційний;

д. пусковой двигун пусковйй;
д. ракОтный двигун ракОтний;
д. реактйвный двигун реактйв- 

ний;
д. реверсйвный двигун реверсйз- 

ний;
д. ротатйвный двигун ротатйв- 

ний;
д. сверхзвуковой двигун надзву

ковий;
д. сдвОенный двигун здвОєний;
д. станйнный двигун станйнний;
д. стационарный двигун стаціо

нарний;
д. стрОенный двигун строений;
д. струйный двигун струмйн- 

ний;
д. судовОй двигун судновйй; 
д. тепловОй двигун тепловйй; 
д. тихохОдный двигун тихохід

ний;
д. турбовинтовой двигун турбо

гвинтовий;
д. турбокомпрОссорный двигун 

турбокомпресорний; 
д. турбореактивный двигун тур

бореактивний;
д. тяговый двигун тяговйй; 
д. форкИмерный, предкИмерный

двигун форкИмерний, перед
камерний;

д. четырёхтактный двигун чоти
ритактний;

д. ядерный двигун ядерний.
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двйгатель-генератор двигун-гене- 
рйтор, -ра.

двйгательный 1) (отн ося щ и й ся  к 
дви гател ю )  двигунний, двигу- 
нОвий; 2) (д в и ж у щ и й )  руховйй. 

двйгать(ся) рухати (ся). 
движение рух, -ху; 

д. безвихревОе рух безвихро- 
вйй;

д. беспорядочное рух безлад
ний;

д. вибрациОнное рух вібрацій
ний;

д. винтовОе рух гвинтовйй; 
д. вихревОе рух вихровйй; 
д. возвратное рух зворОтний; 
д. возвратно-поступательное рух 

зворОтно-поступОльний; 
д. волнообразное рух хвиля

стий;
д. восходящее рух висхіднйй; 
д. вращИтельное рух обертОвий, 

обертальний;
д. вращательно - перекрещиваю

щееся (в  гор ел к е ) рух обер
тально-перехресний; 

д. встречное рух зустрічний; 
д. встряхивающее рух струшу- 

вальний;
д. вынужденное рух вймуше- 

ний;
д. гармонйческое рух гармоніч

ний;
д. замедленное рух сповільне

ний;
д. качИтельное рух хитнйй; 
д. колебательное рух коливнйй, 

коливальний;
д. криволинейное рух криволі

нійний;
д. круговОе рух круговйй; 
д. ламинарное рух ламінарний; 
д. молекулярное рух молекуляр

ний;
д. нисходящее рух низхіднйй; 
д. обратное рух зворОтний; 
д. одноразмерное рух однорОз- 

мірний;
д. относительное рух віднОсний; 
д. параллЄльно-прямолинЄйное

рух паралельно-прямоліній
ний;

движение переменное рух змінний; 
д. плИвное рух плИвний; 
д. попеременное рух поперемін

ний;
д. попутное рух попутний; 
д. постоянное рух постїйнищ 
д. поступательное рух посту

пальний;
д. прерывистое рух переривчас

тий;
д. принудительное рух примусо

вий;
д. противотОчное рух протитО- 

ковий;
д. прямолинейное рух прямолі

нійний;
д. прямотОчное рух прямотОко- 

вий;
д. равномерное рух рівномір

ний;
д. равномЄрно-замЄдленное рух

рівномірно-сповїльнений; 
д. равномЄрно-перемЄнное рух 

рівномірно-змінний; 
д. равномЄрно-ускОренное рух 

рівномірно-прискОрений; 
д. свободное рух вільний, 
д. скользящее рух ковзнйй; 
д. сотрясательное рух стрясОль- 

ний;
д. струйное, струйчатое рух

струмйнний;
д. тепловОе рух тепловйй; 
д. турбулентное рух турбулент

ний;
’д. ускоренное рух прискорений, 

двйжитель рушій, -шія. 
двйжущий (н ап ор , си л а ) рушій

ний.
двйжущийся (палец , д етал ь ) ру- 

хОмий.
движОк движОк, -жкИ; (п о д в и ж 

ная д ета л ь ) повзун, -нИ. 
двойнйк (т р у б ы )  двійнйк, -кИ. 
двойнОй ( зол отн и к, расш ирение) 

подвійний.
двояковогнутый ( о  кри ви зне) дво- 

яковгнутий.
двояковыпуклый ( о  кри ви зне) 

двоякоопуклий.
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дворОвый ( о  р а звозк е  т р у б о п р о 
в о д о в )  дворОвий. 

двоякий ( о  кри ви зне) двоякий, 
двумерный двовимірний. 
двунОгий ( о  станине)  двонОгий. 
двуОкись (у гл е р о д а )  двоОкис, -су. 
двуплЄчий (р ы ч а г)  двоплЄчий. 
двускатный (о  кровл е, реш ётке) 

двосхйлий.
двусменный ( о  р а б о т е )  двозмін

ний.
двусторонний (н аж и м , д ей стви е)  

двобічний.
двутОвр двотйвр, -ра. 
двутавровый (п р оф и л ь ) двотаврО- 

вий.
двууглекйслый, бикарбонИтный (о

с о д е ) двовуглекислий, бікарбо- 
нИтний.

двуугОльник (т р у б ы )  двокутник. 
двухатомный ( г а з )  двохатомний, 
двухбалочный (к р а н )  двобйлоч- 

ний.
двухбарабанный (к о т ё л )  двобара- 

бИнний.
двухвальный (дви гател ь , ту р би н а )  

двовОлний.
двухвальцОвый двовИльцьовий. 
двухвенОчный (д и с к )  двовінцЄвий. 
двухвиткОвый двовиткОвий. 
двухдйсковый дводйсковий. 
двухднйщевый (п ор ш ен ь) дводнй- 

щевий.
двухёмкостный двоЄмкісний. 
двухжаротрубный (к о т е л )  двожа- 

ротрубний.
двухжиклёрный двожиклЄрний. 
двухзвОнный (га згол ь д ер )  дволая- 

кОвий.
двухзОнный (ген ер а тор )  двозОн- 

ний.
двухзахОдный ( о  н ар езке) двоза-

ХЇДНИЙ.
двухймпульсный (р е гу л я т о р )  дво- 

імпульсний.
двухинжОкторный двоінжЄктор- 

ний.
двухкамерный (к о т ё л )  двокамер

ний.
двухкаскадный (у си л и тел ь ) дво

каскадний.

двухколейный (п у т ь )  двоколійний, 
двухколенный, двухколенчатый

(в а л )  двоколійний, двоколін- 
частий.

двухколёсный двоколісний; 
двухколонный (р а д и а т о р )  двоко- 

лОнний.
двухкомпонОнтный ( о  см еси  топ 

л и ва ) двокомпонентний. 
двухкОнтурный ( о  си стем е) дво- 

кОнтурний.
двухконфОрочный ( о  плите) дво- 

конфОрковий.
двухкОрпусный (н а с о с )  двокОр- 

пусний.
двукратный ( о  циркуляции) дво

кратний.
двухкривошйпный двокривошйп- 

ний.
двухкулачкОвый (в а л )  двокулач- 

кОвий.
двухлйнзовый (к ом п ен са т ор )  дво-

ЛЇНЗОВИЙ.
двухлопастный (п и та тел ь ) дволо

патевий.
двухнйточный ( о  топ л и в оп одаче) 

двонйтковий.
двухопОрный двохопОрний. 
ДВухОсНЫЙ ДВОВІСНИЙ, ДВОХОСЬО

ВИЙ.
двухпанОльный двопанЄльний. 
двухпОтельный ( о  вы кидном  при

сп особл ен и и ) двопетльовйй, дво- 
пєтЄльний.

двухпОчный (кр ек и н г) двопїчний. 
двухплунжерный (н а с о с )  двоплун- 

жерний.
двухповодкОвый двоповідкОвий. 
двухпозициОнный (р е гу л я т о р )  дво-

ПОЗИЦІЙНИЙ.
двухполостный двопорожнйнний. 
двухполОтенный ( о  цепной топ к е )  

двополотЄнний.
двухпОльный (эл ек тр оф и л ь тр ) дво

пільний.
двухпотОчный двопотОковий. 
двухпролётный (к р а н )  двопрогін- 

ний.
двухпрядный (к а н а т )  двосталкО- 

вий.
двухпутный, двупутный ( о б  э с т а 

к а д е )  двоколійний.
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двухпучкОвый двопучкОвий. 
двухраздельный (п одш и п н и к) дво

роздільний.
двуручьевОй (ш к и в )  дворівчакО- 

вий.
двухрядный (ш о в )  дворядний, 
двухсветный (эк р а н )  двосвітний. 
двухседЄльньій (кл а п ан ) двосі- 

д Єл ь н и й .
двухсекционный (к о т е л )  двосек

ційний.
двухсОточный (ф и л ьтр ) двосіткО- 

вий.
двухсйтный ( г р о х о т ) двосйтовчй. 
двухскоростнОй ДВОШВЙДКІСНИЙ. 
двухслойный двошарОвий. 
двухсопловОй двосоплОвий. 
двухсрОзный (ш о в )  двозрізний. 
двухстворчатый, двустворчатый 

двостулкОвий. 
двухсторонний двобічний, 
двухступенчатый (к ом п р ессор , 

тур би н а ) двосхідчОстий. 
двухтактный двотактний, 
двухтрубный двотрубний, 
двухфазный ( о  см еси ) двофаз

ний.
двухходовОй (к р а н )  двоходовйй. 
двухцепнОй (э л е в а т о р )  дволанцю- 

гОвий.
двухцилиндровый ( о  м аш ин е) дво

циліндровий.
двухшарнйрный двошарнірний. 
двухшкИвный двошкївний. 
двухшланговый двошлИнговий. 
двухщЄльньій, двухщелевОй (к л а 

пан ) ДВОЩІЛЙННИЙ. 
двухзксцЄнтриковьій двоексцЄнтри- 

ковий.
двухэтажный двоповерхОвий. 
двухъярусный (га зго л ь д е р )  дво

ярусний.
деаэратор деаератор, -ра;

д. поверхностный деаератор по
верхневий;

д. смешивающий деаератор змі
шувальний;

д. термйческий деаератор тер
мічний.

деаэрациОнный деаераційний. 
деаэрация деаерація, 
деаэрированный деаерОваний.

деаэрирующий ( о  си стем е) деа- 
еруючий.

дебензинИция дебензинОція. 
дебйт (ск в а ж и н ы )  дебіт, -ту; 

д. рабОчий дебіт робОчий; 
д. свободный дебіт вільний, 

дегазатор дегазатор, -ра; 
д. плёночный дегазатор плівко

вий;
д. смешивающий дегазатор змі

шувальний, 
дегазация дегазація, 
дегазйрующий ( о  к ол он к е) дега

зуючий.
дегидрирование дегідрування; 

д. кристаллическое дегідрування 
кристалічне.

дегидрогенизация дегідрогенізація; 
д. каталитйческая дегідрогеніза

ція каталітична, 
дёготь дьОготь, -гтю;

д. буроугольный дьОготь буро- 
вугільний;

д. каменноугольный дьОготь ка
м’яновугільний;

д. первйчный дьОготь первйн- 
ний;

д. рафинированный дьОготь ра- 
фінОваний;

д. сланцевый дьОготь сланце
вий;

д. среднетемпературный дьОготь 
середньотемпературний; 

д. торфянОй дьО/оть торфОвий. 
дёгтеотделйтель дьогтевіддільник. 
дёгтеотделйтельный дьогтевідділь- 

ний.
дежурный (а гр ега т , п ер сон ал ) чер

говий.
дезактивация дезактивація, 
дезактивированный (су л ь ф оу гол ь )  

дезактивОваний.
дезинтегратор дезінтегратор, -ра. 
дезинтеграторный дезінтегрОтор- 

ний.
дезинтеграция дезінтеграція, 
действие дія;

д. вентиляционное дія вентиля
ційна;

д. двойнОе дія подвійна; 
д. динамйческое дія динамічна; 
д. замедленное дія сповільнена;
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действие замедляющее дія спо
вільнююча;
д. обратное дія зворОтна; 
д. отравляющее ( г а з о в )  дія от

руйна;
д. охлаждающее дія охолОдна; 
д. прерывистое дія переривчас

та;
д. равномерное дія рівномірна; 
д. разрушающее (к о р р о з и и )  дія 

руйнуюча, руйнівнИ; 
д. тепловОе дія теплова*, 
д. тормозящее дія гальмівна, 

гальмуюча;
д. тройнОе дія потрійна; 
д. ударное дія ударна; 
д. успокаивающее, успокоитель

ное (д ем п ф ер а )  дія заспокій
лива.

действительный (п роц есе , ди а гр а м 
м а )  дійсний.

действующий (м ехан и зм , а гр ега т )  
діючий.

декантация декантація, 
декантер декантер, -тера. 
декарбонизатор декарбонізатор, 

-ра.
декарбонизациОнный декарбоніза- 

ційний.
декарбонизация декарбонізація, 
декарбонизовать декарбонізувати. 
декомпрессиОнный (к р а н )  деком

пресійний.
декомпрессия декомпресія, 
декомпрессор декомпресор, -ра. 
дєлЄниє п Од і л , -лу; ділення; (н а  

ш кал е) пОділка.
делйтель мат. дільнйк, -кО; физ. 

подільник;
д. слойстый подільник шаровйй. 

делйтельный (д и с к )  подільний, ді- 
лйльний. 

дЄло справа;
д. гИзовое справа газова; 
д. нефтянОе справа нафтОва. 

демонтаж демонтаж, -жу. 
демонтажный демонтажний, 
демонтирование демонтування, 
демонтированный (а г р е г а т )  де

монтований.
демонтйровать(ся) демонтувати- 

(ся).

демпфер демпфер, -ра; 
д. воздушный демпфер повітря

ний;
д. жйдкостный демпфер рідйн- 

ний;
д. фрикциОнный дОмпфер фрик

ційний;
д. электрический демпфер елек- 

трйчний.
демпфирование демпфувОння. 
демпфирующий (м ех а н и зм ) демп- 

фуючий.
деполяризатор деполяризатор, -ра. 
деполяризациОнный деполяризацій- 

ний.
деполяризация деполяризація. 
депрессиОнный депресійний, 
депрессия депресія; 

д. температурная депресія тем
пературна.

деревянный (п о м о ст , рей ка ) дере
в’яний.

держатель тримйч, -ча*, (р у к о я т 
к а )  держак, -ка. 

десорбциОнный десорбційний. 
десОрбция десорбція, 
дестилляция см. дистилляция, 
десятилюлечный ( о  пекарной пе

чи) десятиколйсковий. 
десятисекциОнный (к о т е л )  десяти- 

секційний.
детОль детОль, -лі; 

д. вращающаяся деталь обер- 
тОва;

д. запОрно-регулйрующая де
таль запірно-регулЮюча; 

д. крепёжная деталь кріпйльна; 
д. фасОнная деталь фасОнна. 

детальный детальний, 
детандер детандер, -ра. 
детЄктор детЄктор, -ра. 
детонационный детонаційний, 
детонация детонація, 
детонировать детонувати, 
детонирующий ( о  гор ю ч ем ) дето

нуючий.
дефекациОнный (к о т е л )  дефека

ційний.
дефект дефект, -ту. 
дефектный дефектний. 
дефектОметр дефектОметр, -ра. 
дефектоскОп дефектоскОп;



дефектоскОп 5 7 диафрагмовыи

дефектоскОп ультразвуковой де
фектоскОп ультразвуковий, 

дефектоскопйя дефектоскопія, 
дефлегматор дефлегматор, -ра. 
дефлегмациОнный ( о  колон н е) де- 

флегмаційний. 
дефлегмация дефлегмація; 

д. противотОчная дефлегмація 
протитОкова.

дефлЄктор дефлЄктор, -ра. 
деформация деформація; 

д. необратймая деформація не
оборотна;

д. объёмная деформація об ’Єм- 
на;

д. остаточная, остающаяся де
формація залишкова; 

д. пластйческая деформація пла- 
стйчна;

д. поверхностная деформація по
верхнева;

д. термйческая, тепловая дефор
мація термічна, теплова; 

д. упругая деформація пружнО; 
д. усадочная деформація уса

дочна.
деформйрование деформування. 
деформИровать(ся) деформувати- 

(ся).
джутовый ( о  н аби вке)  джутовий, 
диагональный ( о  свя зи ) діаго

нальний.
диаграмма діаграма; 

д. векторная діаграма векторна; 
д. действительная діаграма дій

сна;
д. дифференциальная діаграма 

диференціальна;
д. золотникОвая діаграма золот- 

никОва;
д. индикаторная діаграма інди

каторна;
д. искажённая діаграма пере

кручена;
д. круговая (д в и га тел ей ) діагра

ма кругова;
д. лОнточная діаграма стрічкО- 

ва;
д. объёмная діаграма об ’Ємна; 
д. полярная діаграма полярна; 
д. ренкинизйрованная діаграма 

ренкінізована;

диаграмма смещённая діаграма 
зміщена;
д. суммарная діаграма сумар

на;
д. тепловая діаграма теплова; 
д. энтропййная діаграма ентро- 

пійна.
диаграммный (д и с к )  діаграмний.
диаметр діаметр, -ра; 

д. внЄшний діаметр зОвнішний; 
д. внутренний діаметр внутріш- 

ний;
д. узловОй діаметр вузловйй; 
д. эквивалентный діаметр екві

валентний.
диаметральный ( о  сечении) діа

метральний.
диапазОн (н а стр ой к и  р егу л я тор а )  

діапазон, -ну.
диатермйчный, диатермйческий ( о

тел е) діатермічний.
диатомйт діатоміт, -ту.
диатомйтовый (ки р п и ч) діатомі- 

товий.
диафрагма діафрагма; 

д. бескамерная діафрагма без
камерна;

д. гйбкая діафрагма гнучка; 
д. двойная, сдвОенная діафраг

ма подвійна;
д. закруглённая, скруглённая діа

фрагма закруглена; 
д. измерительная діафрагма ви

мірювальна;
д. кОжаная діафрагма шкіряна; 
д. компенсирующая діафрагма 

компенсуюча;
д. Острая, остроконечная діа

фрагма гОстра, гострокінцева; 
д. паромЄрная діафрагма паро- 

мїрна;
д. полудйсковая діафрагма пів- 

дйскова;
д. пОристая діафрагма пОриста; 
д. разгружающая діафрагма роз

вантажна;
д. распОрная діафрагма розпір

на.
диафрагмирование діафрагмуван

ня.
диафрИгмовый, диафрагменный

(кл а п ан ) діафрагмовий.
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дивергенция (поля) дивергенція. 
дизелестроЄние дизелебудування, 
дизелестройтельный дизелебудів

ний.
дйзель дгізеЛь, -ля;

д. бескомпрЄссорньій дйзель без- 
компрЄсорний;

д. быстроходный дйзель швид
кохідний;

д. вихрекИмерный дйзель вихро- 
кИмерний;

д. двух-, четырёхтактный дйзель 
двО-, чотиритактний; 

д. компрессорный дйзель ком
пресорний;

д. крейцкОпфный дйзель крейц- 
кОпфний;

д. одно-, двух-, многоцилйндро-
вый дйзель одно-, дво-, ба
гатоциліндровий; 

д. предкИмерный, аванкИмерный, 
форкймерный дйзель аванка
мерний, передкамерний, фор- 
камерний;

д. стационарный дйзель стаціо
нарний;

д. судовОй дйзель судновйй; 
д. тепловОзный дйзель тепло- 

вОзний;
д. тихохОдный дйзель тихохід

ний.
дизельагрегИт дизельагрегИт. 
дИзель-генерИтор дйзель-генератор, 

-ра.
дизельгенерИторный дизельгенерО- 

торний.
дизелькомпрЄссорньій дизельком- 

прЄсорний.
дизельнасОсный дизельнасОсний. 
дйзельный дгізельний. 
дизельэлектростИнция дизельелек- 

тростанція. 
динИмика динаміка; 

д. газовая, газодинамика дина
міка газова, газодинаміка, 

динамйческий динамічний. 
динамОметр динамОметр, -ра; 

д. гидравлйческий динамОметр 
гідравлічний;

д. крутйльный динамОметр кру- 
тйльний;

динамОметр пружйнный динамО
метр ПружЙННИЙ; 
д. тормознОй динамОметр галь- 

мовйй;
д. электрический динамОметр 

електричний, 
дйнас дйнас, -су. 
дйнасовый (кирпич) дгінасовий. 
дипОль дипОль, -ля. 
дисгрегИция дисгрегИція. 
диск диск;

д. актйвный (в турбине) диск 
актйвний;

д. ведОмый диск вЄдєний; 
д. ведущий диск ведучий; 
в. вращающийся диск обертО- 

вий;
д. делйтельный (индикатора) 

диск ділйльний;
д. завихряющий диск завйхрю- 

вальний;
д. Кертиса диск Кертиса; 
д. нажимнОй диск натискнйй; 
д. направляющий диск напрям- 

нйй;
д. облопИченный диск облопИче- 

ний;
д. одно-, двух-, трёхвенОчный

диск одно-, дво-, тривінцОвий; 
д. опОрный диск опОрний; 
д. поворОтный диск поворотний; 
д. рабОчий диск робОчий; 
д. равного сопротивления диск 

однакового Опору; 
д. разгрузочный диск розван

тажний, розвантажувальний; 
д. реактйвный диск реактйвний; 
д. регулировочный диск регулю

вальний;
д. сплошной, цЄльньій диск су

цільний;
д. теплочувствйтельный диск 

теплочутливий;
д. тормознОй диск гальмовйй; 
д. турбйнный диск турбінний; 
д. устанОвочный диск установоч

ний;
д. фрикциОнный диск фрикцій

ний.
дйсковый (компенсатор) дйско- 

вий.
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дискозубчатый (о дробилке) дис- 
козуочастий.

дискообразный дископодібний, 
дисмембратор дисмембрИтор, -ра. 
диспергировать диспергувати, 
дисперсия дисперсія, 
дисперсный дисперсний, 
диспетчер диспетчер, -чера. 
диспетчерский (пункт) диспЄтчєо- 

ський.
диссипация (механической энер

гии) дисипація. 
диссоциИтор дисоціатор, -ра. 
диссоциация дисоціація; 

д. термйческая дисоціація тер
мічна.

дистанционный, дистанционйрую-
щий (сектор) дистанційний, ди- 
станціонуючий.

дистиллирование дистилювання, 
дистиллированный дистильОваний. 
дистиллировать дистилювати, 
дистиллятор дистилятор, -ра. 
дистилляциОнный дистиляційний, 
дистилляция дистиляція, 
дифенйл дифеніл, -лу. 
дифенйловый дифеніловий. 
дифманОметр, дифференциальный 

манОметр дифманОметр, -ра, ди
ференціальний манОметр; 
д. двухтрубный дифманОметр 

двотрубний;
д. кольцевОй дифманОметр кіль- 

цЄвий;
д. показывающий дифманОметр 

показуючий;
д. поплавкОвый дифманОметр по- 

плавкОвий;
д. самопйшущий дифманОметр 

самопйсний, самопйшучий. 
дифференциал (в автом. переда

че) диференціал.
дифференциальный (манометр) ди

ференціальний.
дифференциатор диференціатор, 

-ра;
д. электрОнный диференціатор 

електронний.
диффузионный дифузійний, 
диффузия дифузія; 

д. взаймная дифузія взаЄмна;

диффузия поверхностная дифузія 
поверхнева;
д. турбулентная дифузія турбу

лентна.
диффузный дифузний. 
диффузОр дифузбр, -ра; 

д. безлопИточный дифузбр без- 
лопИткОвий;

д. кольцевОй дифузбр кільце
вий;

д. сверхзвуковой дифузОр над
звуковий.

диффузОрность (канала) дифузор-
НІСТЬ, -НОСТІ.

диффузОрный дифузОрний. 
диэлектрический (о прокладке) 

діелектричний.
диэтиленгликОлевый (обезвожива- 

тель) діетилєнглікОлевий. 
диэтиленгликОль ДІЄТИЛЄНГЛІкОл.і,

-ЛЮ.
длина довжинИ;

д. расчётная довжина розрахун- 
кОва;

д. регулируемая довжина регу
льована;

д. приведённая довжина зведе
на;

д. эквивалентная довжина екві
валентна.

длиннозвЄнньій (о цепи) довго- 
ланковий.

длиннопламенный (уголь, горение) 
довгополум’яний.

длиннофакельный довгофакельний. 
длительность тривалість, -ЛОСТІ. 
длйтельный (процесс, мощность) 

Тривалий, 
днйще днйще;

д. вклёпанное днйще втклЄпане; 
д. вОгнутое днИще угнуте; 
д. выпуклое днйще опукле; 
д. отъёмное днйще віднімнЄ, від- 

йОмне;
д. плОское днйще плОске; 
д. полусферическое днйще пів

сферичне;
д. штампОванное днйще штампО- 

ване.
днйщевый (лист, отсек) днищо- 

вйй.
дно (бака) дно.
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добавка добавка; 
д. активйрующая д об а в к а  акти 

вую ча.
довОдка довОдка, доведення; 

д. грубая довОдка груба; 
д. тОнкая довОдка тонка. 

довОдочный (об испытаниях)  до- 
вОдочний.

довыпаривание довипарювання. 
догорание догоряння, 
догрузка (бункера, машины) до

вантажування, довантаження. 
додЄлка доробка, дороблення. 
дождевОй (охладитель) дощовйй. 
дожигание допалювання, допИлен- 

ня.
дожигательный (свод, экран) до- 

палювальний. 
дОза (горючего) дОза. 
дозарядка (двигателя) дозарядка; 

дозаряджання.
дозатор, дозёр дозатор, -ра. 
дозвуковОй (поток, скорость) ДО

ЗВУКОВИЙ.
дозирОвка, дозйрование дозування, 
дозйрующий, дозировочный дозу

вальний.
докотлОвый (об обработке воды) 

докотлОвий.
докритйческий докритйчний. 
долговечность (агрегата) довго

вічність, -ності.
долговременный (о мощности, на

грузке) довгочасний, 
доломйт доломіт, -ту.
ДОЛОМЙТОВЫЙ дол ом ітови й , 
дом будйнок, -нку; дім  (род. дО- 

му);'
д. газифицированный будйнок 

газифікований;
д. одно-, двух-, многоквартир

ный будй н ок  од н о -, д в о -, б а 
гатокварти рн и й;

д. одно-, двух-, трёх-, много
этажный будйнок одно-, дво-, 
три-, багатоповерховий. 

дОменный дОменний. 
дОменщик дОменщик. 
домкрат домкрат;

д. винтовОй домкрат гвинтовйй; 
д. гидравлйческий домкрат гі

дравлічний;

домкрат реечный домкрат рейко
вий;
д. рычажный домкрйт важіль

ний.
домкратный домкратний. 
дОмна, дОменная печь дОмна, дО- 

менна піч (род. пЄчі). 
домОвый (потребитель газа, теп

ла) домОвий.
дОнный (лаз, затвор) дОнний. 
дообрабОтка дообрОбка; 

д. внутрикотлОвая (питательной 
воды) дообрОбка внутрішньо- 
котлова.

дополнительный (расход, расши
рение) додаткОвий. 

дОпуск (в машиностроении) до
пуск, -ку;
д. монтажный дОпуск монтаж

ний.
допускаемый, допустимый (износ) 

допустймий.
дорабОтка дорОбка, дороблення; 

(неоконч. процесе) доробляння, 
дороблювання.

дорновОй (о приспособлении) дор- 
новйй.

дорОга дорОга; (путь) шлях; 
д. желЄзная залізнйця; 
д. канИтная дорОга канИтна; 
д. подвЄсная дорОга підвісна. 

дорОжка доріжка;
д. вихревая доріжка вихрова, 

доска дОшка;
д. неподвйжная дОшка нерухО- 

ма;
д. распределительная дОшка роз

подільна;
д. трубная дОшка трубна; 
д. чертёжная дОшка кресляр

ська;
д. шурОвочная дОшка шуруваль

на.
досрочный (ремонт) достроковий, 
достаточный (приток газа, возду

ха) достатній.
достижймый (о скорости) досяж

ний.
дОступ (воздуха, пара) дОступ, 

-пу.
доступность (для обслуживания„
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р ем он та ) приступність, -ності, 
доступність, -ності. 

досушка, досушивание досушка, 
досушування.

доумягчЄние (в о д ы )  дозм’якшу- 
вання, дозм’якшення; 
д. фосфатное дозм’якшування 

фосфатне.
дощатый, дощанбй (н астил ) доща- 

нйй.
древесйна деревина, древесйна; 

д. свежесрубленная деревина 
свіжозрубана.

древесноугольный ( га зоген ер а тор )  
древесновугільний. 

древесный ( г а з )  деревнйй, древОс- 
ний.

дренИж (п а р о п р о в о д о в )  дренаж, 
-жу;
д. автоматический дренаж авто

матичний;
д. водопонижающий дренИж во- 

дознйжувальний. 
дренажный дренажний, 
дренирующий ( о  засы пке) дрену- 

вИльний.
дробйлка дробйрка;

д. валкОвая дробарка валкОва; 
д. дискозубчИтая дробарка ди- 

скозубчаста;
д. зубчатая дробарка зубчаста; 
д. конйческая дробарка коніч

на;
д. молоткОвая дробарка молот- 

кОва;
д. одно-, двух-, трёхвалкбвая

дробарка одно-, дво-, тривал- 
кОва;

д. однорОторная дробарка одно- 
рОторна;

д. шиповИя дробарка шиповИ; 
д. щековая дробарка щелепна. 

дробИльный (к у л а к )  дробйльний. 
дроблЄние дробіння, дроблення; 

д. избирательное дробіння вй- 
бірне;

д. одно-, двухступенчатое дро
біння одно-, двосхідчИсте. 

дроблёнка (у г л я )  дрОбленка. 
дроблённый (к о к с , у го л ь )  роз

дрібнений.
дрОбный 1) (м ел к и й ) дрібнйй;

2) м а т . дробовйй; 3) ( о  р а згон 
ке) фракційний.

дробь (д л я  очистки  т р у б )  дріб 
(р о д . дрОбу).

дрова дрОва (р о д . дров); 
д. берёзовые дрОва березові; 
д. воздушно-сухйе дрОва пові

тряно-сухі;
д. дубовые дрОва дубОві; 
д. елбвые дрОва ялинОві; 
д. Ивовые дрОва вербОві; 
д. кОлотые дрОва кОлоті; 
д. ольховые дрОва вільхОві; 
д. осйновые дрОва осйкові; 
д. свежесрубленные дрОва сві

жозрубані;
д. смешанные дрОва змішані; 
д. соснОвые дрОва соснОві; 
д. хвОйные дрОва хвОйні; 
д. швыркОвые дрОва кидОві. 

дровянОй дров’янйй. 
дрожИние (в а л а , дви гател я ) дри

жання.
дросселирование дроселювання, 
дросселируемый (н а п о р )  дросельо

ваний.
дрОссель дрОсель, -ля; 

д. паровОй дрОсель паровйй; 
д. пневматйческий дрОсель пнев- 

матйчний;
д. регулировочный дрОсель ре

гулювальний;
д. тОпливный дрОсель пОливний; 
д. установочный дросель уста- 

нОвочний;
д. щелевОй дрОсель щілйнний. 

дрОссель-клИпан дрОсель-клОпан. 
дрОссель-эффОкт дрОсель-ефЄкт, 

-ту;
д.-зффЄкт интегральный дрОсель- 

ефЄкт інтегральний, 
дроссельный дросельний, 
дублирование (и сп ы тан и й ) дублю

вання.
дублйрованный дубльОваний. 
дублйрующий (п р и б о р )  дублЮю- 

чий.
дуга дуга;

д. пламенная дуга полум’яна; 
д. сварочная дуга зварювальна. 

дуговОй ( о  св а р к е ) дуговий.
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дугообразный (и скател ь, ф ор м а )  
дугоподібний.

дуктилОметр дуктилОметр, ра. 
дуктйльность (б и т у м а )  дуктиль

ність, -ності. 
дунйт дуніт, -ту. 
дунИтовый дунітовий. 
дуплекс-насОс дуплекс-насос. 
дуплекс-процЄсс дуплекс-процЄс, 

-су.
дуплексный дуплексний, 
дутье дуття;

д. вентиляторное дуття венти
ляторне;

д. воздушное дуття повітряне; 
д. горячее дуття гаряче; 
д. зОнное, позОнное дуття зОнне; 
д. Острое дуття гОстре; 
д. паровОе дуття паровЄ; 
д. парокислорОдное дуття паро

кисневе;
д. холОдное дуття холОдне; 
д. чистовоздушное дуття чисто- 

повітряне.
дутьевОй (в ен ти л я тор ) дуттьовий. 
духОвка духОвка. 
духовОй ( о  ш каф е) духовйй. 
душ душ, -шу. 
душевОй (р о ж о к )  душовйй. 
душйрующий ( о б  у ст р о й ст в е )  ду- 

шуючий.
душнйк душнйк, -кИ. 
дым дим, -му;

д. лёгкий дим легкйй. 
дымйть ( о  п еч а х ) димйти, куріти. 
дымовОй (кан ал , к о р о б к а )  димо- 

вйй;
д. труба димар, -ря. 

дымовытяжнОй (к а н а л ) д и м о в и 
т я ж н и й .

дымогарный (котёл , т р у б а )  димо
гарний.

дымомОр димомїр, -ра. 
дымность (вы хл оп н ы х га з о в )  дйм- 

ність, -ності.
дымообразование димоутвОрюван- 

ня, димоутвОрення. 
дымообразующий ( о  см еси ) димо- 

твірний.
дымоотвОд димовідвід, -вОду. 
дымоотвОдный, дымоотводящий

(к а н а л ) д и м о в ід в ід н и й .

дымопоглотйтель димовбирИч, -ча, 
димопоглинач, -ча. 

дымопоглощающий ( о  н а са д ке )  
димовбирнйй, димопоглинальний, 
димопоглинаючий. 

дымосжигИтельный димоспадю- 
вальний.

дымосОс димосОс; 
д. аксиальный димосОс аксіаль

ний;
д. консОльный димосОс консоль

ний;
д. центробежный димосОс від

центровий.
дымосОсная (п ом ещ ен и е) димосОс- 

на, -ної.
дымоулавливательный, дымоулав

ливающий димовлОвлювальний, 
димовлОвний.

дымоуловйтель, дымоулИвливате чь
димовлОвлювач. 

дымохОд димохід, -хОду; 
д. вертикальный димохід верти

кальний;
д. возвратный, обратный димо

хід зворОтний;
д. восходящий димохід висхід- 

нйй;
д. горизонтальный, бОров димо

хід горизонтальный, лежйк, 
-ка;

д. нисходящий димохід низхід
ний;

Д. ОТВОДЯЩИЙ ДИМОХІД ВІДВІД
НИЙ.

дымохОдный (к а п а я )  димохідний, 
дырчатый (л и ст , б а р а б а н )  дірчас

тий.
дыхИтельный (а п п а р а т )  дйха ли

ний.
дышловОй (сп а р н и к ) дишловйй. 
дюйм у стар, ( о  р азм ерах  м алы х  

тр уб  и н а р езок ) дюйм. 
дюймОвый уста р . дюймОвий. 
дюкер дЮкер, -кера. 
дюралюминиевый (к о р п у с  п р и б о 

р а )  дюралюмінієвий, 
дюралюмйний дюралюміній, -нію. 
дюраль дюраль, -лю.
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Е
единйца одинйця; 

е. абсолютная одинйця абсо
лютна;

е. весовИя одинйця ваговИ; 
е. тепловИя одинйця тепловИ. 

единйчный (а г р е га т )  одинйчний. 
Єдкий ( о  щ ёлочи) їдкйй. 
ёлка (н а  тр убн ой  гол ов к е )  ялИнка; 

ё. двухярусная ялИнка двоярус
на;

ё. крестообразная ялИнка хре- 
щИта.

ёлочный (лабири нт, разветвл ен и е) 
ялйнковий. 

ёмкостный Ємкісний. 
ёмкость 1) (теп л ов а я  и электриче

ск а я ) Ємкість, -кості; 2) (в м е 
сти тел ьн ость ) місткість, -кості;

ёмкость газгОльдерная місткість 
газгОльдерна;
ё. запасная місткість запаснИ; 
ё. зарядная Ємкість зарядна; 
ё. подземная (га згол ь д ер а )  міст

кість підзЄмна;
ё. разрядная Ємкість розряд

на;
ё. расходная (о д о р и з а т о р а )  мі

сткість витратна; 
ё. сглаживающая Ємкість зглО- 

джувальна;
ё. удОльная Ємкість питОма; 
ё. электрическая Ємкість елек

трична.
ёрш (д л я  крепления) йорж, -жО. 
естественный (г а з )  прирОдний.

Ж
жалюзй нескл. жалюзі; 

ж. направляющие жалюзі на
прямні.

жалюзййный (ох л а д и тел ь )  жалю
зійний.

жар см. накИл. 
жарОвня жарОвня. 
жаровОй ( о  тр убе , к а м ер е ) жаро- 

вйй.
жаропроизводйтельность жарови- 

дИтність, -ності, жаровирОбнісгь, 
-ності.

жаропроизводйтельный жарови- 
дйтний, жаровирОбний. 

жаропрочность жароміцність, -но
сті.

жаропрочный жароміцнйй. 
жаростОйкий, жароустойчивый жа

ростійкий.
жаростойкость, жароустойчивость

жаростійкість, -кості. 
жаротрубнодымогИрный (к о т ё л )  

жаротрубнодимогОрний. 
жаротрубный (к о т ё л )  жаротруб

ний.

жароупорность жаротривкість, 
-кості.

жароупорный ж аротривкйй. 
ж єлЄзньій залізний. 
жєлЄзо зал ізо ;

ж. волнйстое залізо хвилясте; 
ж. гофрированное залізо гофрО- 

ване;
ж. двутаврОвое зал ізо  д в о т а в 

рове;
ж. корОбчатое зал ізо  к ор обч а 

сте ;
ж . котЄльноє залізо к о т Єл ь н є ; 
ж. крОвельное залізо даховЄ; 
ж. кузнОчное залізо ковальське; 
ж. листовОе залізо л и с т о в Є; 
ж. литОе залізо лйте; 
ж. мелкосортовОе залізо дрібно- 

сортове;
ж. полосовОе залізо штабове; 
ж. прокИтное залізо прокатне; 
ж. профильное залізо профіль

не;
ж. пруткОвое залізо пруткОве;
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жєлЄзо пудлинговое залізо пуд- 
лінгОве;
ж. рифлёное залізо рйфлене; 
ж. сварочное залізо зварнЄ; 
ж. сортовОе залізо сортовЄ; 
ж. сыродутное залізо сиродуте; 
ж. таврОвое залізо таврОве; 
ж. уголкОвое, угловОе залізо ку- 

товЄ;
ж. фасОнное залізо фасОнне; 
ж. швеллерное залізо швОлерне; 
ж. шйнное залізо шйнне. 

железнодорожный залізнйчний. 
железобетОн залізобетон, -ну; 

ж. сбОрный залізобетон збірнйй; 
ж. термостойкий залізобетон тер

мостійкий.
железобетонный залізобетонний, 
жёлоб жОлоб;

ж. выпускнОй жОлоб випускнйй; 
ж. качающийся жОлоб хитнйй; 
ж. транспортёрный жОлоб транс

портерний.
желоблОние см. короблОние. 
желОбчатый жолобчастий. 
желОнка желОнка. 
желОночный желОнковий. 
жёсткий жорсткйй; (тв ер д ы й )  

твердйй.
жёсткость жОрсткість, -кості; 

ж. временная, карбонатная жор
сткість тимчасОва, карбонат
на;

ж. неустранимая жОрсткість не
усувна;

ж. Общая жОрсткість загальна; 
ж. пОлная жОрсткість пОвна; 
ж. постоянная, некарбонатная 

жОрсткість постійна, некар- 
бонОтна.

жесть жерсть, -ті, бляха; 
ж. алюмИниевая жерсть алюмі

нієва;
ж. волнйстая жерсть хвиляста; 
ж. крОвельная жерсть даховО; 
ж. оцинкОванная жерсть оцин- 

кОвана;
ж. перфорированная жерсть пер- 

форОвана;
ж. травленая жерсть травлена. 

жестянОй жерстянйй, бляшаний, 
жжёный палений.

живая сйла м ех. жива сйла. 
живОе с є ч Єн и є  живйй перЄріз, -зу. 
жйдкий (га з , топ л и в о ) рідкгій. 
жидкоплИвкий (ш л а к )  рідкоплав

кий.
жидкошшвкость рідкоплавкість, 

-кості.
жидкостнометаллйческий (сп л а в )  

рідиннометалЄвий. 
жйдкостный рідйнний. 
жйдкость 1) (в е щ е с т в о )  рідинИ; 

2) (св о й ст в о , к а ч ест в о )  рідкість, 
-кості;
ж. бароклИнная рідина баро- 

клїнна;
ж. баротрОпная рідина баро- 

трОпна;
ж. вязкая рідина в’язка; 
ж. горючая рідина горЮча; 
ж. затворная рідина затвОрна; 
ж. капельная рідина краплйнна; 
ж. кипящая рідина кипляча; 
ж. корродирующая рідина коро

дуюча;
ж. несжимаемая рідина нестйс- 

лива;
ж. несмОшивающаяся рідина не- 

змішувана;
ж. однородная рідина однорід

на;
ж. охлаждающая рідина охолОд- 

на;
ж. растворимая частйчно ріди

на розчйнна часткОво; 
ж. смазывающая рідина ма- 

стйльна;
ж. тяжёлая рідинИ важка; 
ж. этилированная рідина ети- 

льОвана.
жидкотекучий рідкотекучий. 
жидкотОпливный рідкопаливний, 
жидкофазный (кр ек и н г) рідкофйз- 

ний.
жиклёр жиклер, -ра; 

ж. компенсационный жиклер ком
пенсаційний;

ж. пусковой жиклОр пусковйй. 
жиклёрный жиклерний. 
жйла горн. жйла. 
жйлистый жилковатый (у г о л ь )  

жилкувОтий. 
жир жир, -ру;
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жир живОтный жир тварйнний; 
ж. растйтельный жир рослйн- 

ний;
ж. смИзочный жир мастйльний. 

жйрный (у гол ь , га з)  жйрний.

жировОй ( сол и д ол )  жировйй. 
жирОметр жирОметр, -ра. 
жироскоп жироскОп. 
жироскопйческий ( о  си ле) жиро-

СКОПІЧНИЙ.

3
забалластйрованность (топ л и в а )  

забаластОваність, -ності. 
забалластированный (у г о л ь )  заба

ластований.
забйвка забивание (уп л отн ен и й ) 

забйвка, забивИння. 
забивнОй забивнйй. 
забОр забирание (га за , п а р а ) за

бір, -бОру; забирання, 
заборный (кл а п ан ) забірнйй. 
забортОвка забортувИння; (н е-  

оконч. п р оц есс  — ещ ё) забор- 
тОвування.

забрасыватель закидИч, -чИ; 
з. механйческий закидИч меха

нічний;
з. пневмомеханический закидИч 

пневмомеханічний. 
забрасывающий (м ех а н и зм )  за- 

киднйй, закидИльний. 
забрОс закйд, -ду; 

з. динамйческий закйд динаміч
ний;

з. механйческий закйд механіч
ний;

з. пневматйческий закйд пнев- 
матйчний.

забрОска, забрасывание закидОн- 
ня.

заброшенный ( о  топ л и в е) закй- 
нутий.

завОлка (ш и х ты )  завИлка; (н е -  
оконч. п р оц есс  — ещ ё) завалю
вання.

завОлочный ( о б  у ст р о й ст в е )  зава
лювальний.

завальцОвка завальцювання; (н е -  
оконч. п р оц есс  — ещ ё) заваль- 
цьОвування.

заварка заварка, заварення; (н е -  
оконч. п р оц есс  — ещ ё) заварю
вання.

заварнОй (ш о в )  заварнйй. 
завЄса завіса;

з. воздушная завіса повітряна; 
з. водянИя завіса водянО; 
з. струйная завіса струмйнна. 

завйнчивание загвйнчування, за- 
гвйнчення.

зависание (топ л и в а )  зависания, 
зависимость залежність, -ності; 

з. функциональная залежність 
функціональна.

зависимый (п а р а м етр )  залежний, 
завихрение завйхрення. 
завйхренность завйхреність, -но

сті.
завйхренный (п о т о к )  завйхрений. 
завИхривающий завйхрювальний. 
завихрйтель завйхрювач; 

з. лопаточный завйхрювач ло- 
пИткОвий.

завОд 1) (п р ед п р и я ти е) завОд, 
-ду; 2) (д ей ст в и е )  завОд, -ду; 
заведения;
з. авиационный завОд авіацій

ний;
з. автомобильный, автомобиле

строительный завОд автомо
більний, автомобілебудівний; 

з. авторемОнтный завОд авторе
монтний;

з. брикОтный завОд брикетний; 
з. газовый завОд гИзовий; 
з. газолйновый завОд газоліно

вий;
з. двигателестройгельный завОд 

двигунобудівнйй. 
з. дизелестройтельный завод ди

зелебудівний;
з. кирпйчный завОд цєгЄльний; 
з. коксохимический завОд коксо

хімічний;

5- 119.
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завОд котлостройтельный завОд 
котлобудівнйй;
з. литЄйньій завОд ливИрний; 
з. машиностроительный завОд

машинобудівний; 
з. металлоплавильный завОд ме

талоплавильний;
з. металлургический завОд мета

лургійний;
з. насосостройтельный завОд на- 

сособудівнйй;
з. нефтеочистительный завОд

нафтоочйснйй;
з. нефтеперегонный завОд наф

топерегінний;
з. нефтеперерабатывающий за

вОд нафтопереробний;
з. паровозостроительный завОд 

паровозобудівний;
з. приборостроительный завОд 

приладобудівний; 
з. сИжевый завОд сажовий; 
з. сталелитейный завОд сталели

варний;
з. сталеплавильный завОд ста

леплавильний;
з. стекОльный завОд склянйй; 
з. тракторный завОд трактор

ний;
з. трубопрокатный завОд трубо

прокатний;
з. турбогенераторный завОд тур

богенераторний;
з. турбостроительный завОд тур

бобудівний;
з. чугунолитейный завОд чавуно

ливарний.
завОд-изготовйтель завОд-виготОв- 

лювач.
завОд-поставщйк завОд-поставщйк,

-ка.
заводИть, завестй ( д ви га тел ь ) з а 

вод и ти , завЄсти. 
завОдка (м ехан и зм ов ) завОдка. 
заводнОй (м ехан и зм ) заводнйй. 
завОдский, заводскОй (га зо п р о в о д ,  

сеть ) заводськйй. 
заворОт ( га зо х о д а ) зОворОт, -ту. 
заводоуправление заводоуправлін

ня.
загазовИние загазування.

загазованность (п ом ещ ен и я ) зага
зованість, -ності.

загазованный ( о б ъ е м )  загазОва- 
ний.

загйб, загибИние ( т р у б )  загйн, -ну, 
загинОння.

загйбочный (с т а н о к )  загинальний. 
заглохИть, заглОхнугь ( о  топ к е)  

гаснути, погаснути. 
заглушИть, заглушйть (т о п к у )  га- 

сйти, загасИти. 
заглушка заглушка; 

з. поворотная заглушка пово
ротна;

з. торцОвая заглушка торцЄва; 
з. фланцевая заглушка фланце

ва.
загнутый ( о  л оп а сти ) загнутий. 
загОнка (к л и н а ) заганяння, 
загорание загоряння, 
загораться, загореться загорятися, 

загорітися.
заготовительный заготОвчий. 
загружИтель см. загрузчик, 
загрузка завантаження; (неоконч. 

проц есе  — ещ ё) завантажуван
ня;
з. бездымная завантаження без- 

дймне;
з. механйческая завантаження 

механічне;
з. непрерывная завантаження 

безперервне;
з. ручнИя завантаження ручнЄ; 
з. самотёчная завантаження са- 

моплйвне.
загрузочный завантажувальний, 

завантажний.
загрузчик 1) (р а б о ч и й )  завантаж

ник; 2) (м ех а н и зм )  завантажу
вач.

загрязнение забруднення; (н е 
оконч. проц есе  — ещ ё) забруд
нювання.

загустевание (см а зк и )  загусання, 
задание завдання; 

з. дистанциОнное завдання ди
станційне.

задОтчик (р егу л и р ов а н и я ) задат
чик;
з. дистанционный задОтчик ди

станційний.
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задавание (реа к ти в ов )  задавання, 
задающий (м ех а н и зм )  задаваль- 

ний.
задвйжка засувка; 

з. вентиляционная засувка вен
тиляційна;

з. водопровОдная засувка водо
провідна;

з. газопровОдная засувка газо
провідна;

з. гидравлйческая засувка гі
дравлічна;

з. дОнная засувка дОнна; 
з. дымовая засувка димова; 
з. запОрная засувка запірна; 
з. клиновОя засувка клинова; 
з. отключающая засувка відклю- 

чальна;
з. паропровОдная засувка паро

провідна;
з. пусковая засувка пускова; 
з. разъединйтельная засувка 

роз’єднувальна;
з. регулирующая засувка регу- 

лЮюча;
з. уравновешенная засувка зрів

новажена.
задвижнОй засувнйй. 
задЄлка 1) (га р н и ту р ы )  заправ

ляння, заправлення; 2) (за к л а 
ды ван и е) закладання, закладен
ня.

задерживать, задержать затриму
вати, затримати.

задерживающий (м ехан и зм , со б а ч 
к а )  затримнйй, затримуючий, 

задержка (п р е д м е т )  затримка; 
(п р о ц е се )  затримування, затрим
ка.

задросселйрованный задросельО- 
ваний.

задувИть, задуть (пень, га зоген е
р а т о р )  задувИти, задути, 

задувка, задувание задувка, за
дування.

заедание (д ета л ей )  заїдання, 
заершённый (к о сты л ь )  зайОрже- 

ний.
зажигание запалювання; 

з. аккумуляторное запалювання 
акумуляторне;

зажигание батарейное запалюван
ня батарейне;
з. искровОе запалювання іскро- 

вЄ;
з. калйльное запалювання жа

рове;
з. на отрыв запалювання від- 

РивнЄ;
з. на свечу, свечнОе запалюван

ня свічковЄ;
3. обратное запалювання зво-

рОтне;
з. пламенное запалювання ио-

лум’яне; 
з. повтОрное запалювання по-

вторне;
з. пОзднее запалювання пізнє;
з. преждевременное запалюван

ня передчасне;
з. раннее запалювання раннє; 
з. электрическое запалювання 

електричне.
зажигИтель, запальник запальник; 

з. искровОй запИльник іскровйй; 
з. калйльный запИльник жаро- 

вйй;
з. электрйческий запИльник елек

тричний.
зажигательный ( с в о д )  запалю

вальний, запальнгій.
зажигать, зажЄчь запалювати, за- 

палйти.
зажйм 1) зИтиск, -ку; затискан

ня, затйскування; 2) (п р и сп о 
собл ен и е) затискИч, -ча; 
з. быстродействующий затискач 

швидкодіючий;
з. винтовОй затискач гвинтовйй; 
з. клиновОй затискач клиновгій; 
з. крестообразный затискач хре

щатий;
з. натяжнОй затискач натяжний; 
з. поворОтный затискОч поворот

ний;
з. предохранительный затискОч 

запобіжний;
з. присоединительный затискИч 

приєднувальний;
з. пружйнный зйтиск пружин

ний;
з. распОрный затискйч розпір

ний;

5*
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зажйм соединительный затискОч 
з’єднувальний;
з. тройникОвый затискОч трійни- 

кОвий;
з. трубный затискОч трубний, 

зажймный, зажимающий (винт, 
гайка) затискнйй, затискОльний, 
затйскуючий. 

заземлЄние заземлення, 
заземляющий (провод) заземлю

ючий.
зазОр зазОр, -ра; 

з. аксиальный, осевОй зазОр ак
сіальний, осьовйй; 

з. воздушный зазОр повітряний; 
з. клапанный зазОр клОпанний; 
з. кольцевОй зазОр кільцЄвий ; 
з. лопаточный зазОр лопОткО- 

вий;
з. осевОй зазОр осьовйй; 
з. предохранительный зазОр за

побіжний;
з. стыковой зазОр стиковйй. 

закИл гарт, -ту.
закалённый (о стали) загартова

ний.
закИлка 1) (процесс) гартувОння, 

загартування; 2) (состояние) 
гарт, -ту;
з. водянИя гартування водяяЄ; 
з. воздушная гартування пові

тряне;
з. высокочастотная гартування 

високочастотне;
з. глубОкая гартування глибо

ке;
з. изотермйческая гартування 

ізотермічне;
з. индукционная гартування ін

дукційне;
з. мОсляная гартування масля

не;
з. пламенная гартування полу

м’яне;
з. поверхностная гартування по

верхневе;
з. равномерная гарт рівномір

ний;
з. сквозная гартування наскріз

не;
з. ступЄнчатая гартування схід

часте.

закалочный (процесе) гартівнйй. 
закалять, закалйть загартовувати, 

загартувати, 
закипание закипання, 
заклёпка 1) (предмет) заклепка; 

2) (процесе) заклЄпка; (неоконч. 
процесе — ещё) заклепування; 
з. горячая заклЄпка гаряча; 
з. котельная заклепка котЄльна; 
з. одно-, двух-, многосрЄзная 

заклепка одно-, дво-, багато- 
зрізна;

з. полупотайная заклепка напів- 
потайна;

з. потайная заклепка потайна; 
з. утопленная заклЄпка утопле

на;
з. холОдная заклЄпка холОдна. 

заклёпочный 1) (относящ. к за
клёпке) заклепочный; 2) (слу
жащий для заклёпывания) за
клепувальний.

заклйнивание заклйнювання, за- 
клйнення.

закоксовИние (колец) закоксувОн- 
ня.

закоксОванный закоксОваний. 
закольцевИние закільцювання. 
закольцованный (о сети) закіль

цьований. 
закОн закОн, -ну; 

з. второй (термодинамики) за
кОн другий;

з. АвогОдро закОн АвогОдро; 
з. БОйля— МариОтта закОн БОй- 

ля—МаріОтта; 
з. Вйна закОн Віна; 
з. Гей-ЛюссИка закОн Гей-Люс- 

сОка;
з. Дальтона закОн Дальтона; 
з. КирхгОфа закОн КірхгОфа; 
з. Ламберта закОн Ламберта; 
з. Ньютона закОн НьЮтона; 
з. первый (термодинамики) за

кОн перший;
з. ПлОнка закОн ПлОнка; 
з. сохранения энергии закОн збе

реження енергії; 
з. Стефана — БОльцмана закОн 

Стефана — БОльцмана; 
з. Фурье закОн ФурьЄ.
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закраина (ш ей ка , ц апф ы ) закра
їна, закрайок, -йка. 

закрЄп, закрЄпа закріпка;
з. боковОй зйкріпка бокова, 

закрепйтель закріплювач, 
закрепйтельный, закрепляющий 

(б о л т )  закріпнгій, закріплюваль
ний, закріплюючий, 

закрепление закріплення; (н е- 
оконч. п р оц есс )  закріплювання; 
з. анкерное закріплення анкер

не;
з. перестановочное закріплення 

перестанОвочне;
з. подвйжное закріплення ру- 

хОме.
закреплять(ся), закрепИть(ся) за

кріпляти (ся), закріпйти (ся); 
з. нОмертво закріпляти на

мертво.
закруглОние закруглення; (н е- 

оконч. п р оц есс )  закруглювання; 
з. плавное закруглення плавне, 

закруглённый ( о  к р ом к е )  закруг
лений.

закрутка (п о т о к а )  закрутка; 
з. предварительная закрутка по

передня.
закрученный ( о  л оп а тк е ) закру

чений.
закручивание закручування, 
закрывание 1) (о т в е р с т и й )  закри

вання; 2) (ок он , д вер ей ) зачи
няння;
з. автоматическое закривання 

автоматичне.
закрывающий (сол ен ои д , рел е) 

закривИльний, закриваючий. 
закупоривать(ся), закупорить(ся) 

закупорювати (ся), закупОрити- 
(ся).

закупорка (ар м а ту р ы , т р у б о п р о 
в о д а )  закупОрка; (неокон ч . дей 
стви е  — ещ ё) закупорювання, 

зал зал, -лу;
з. аппаратный зал апарОтний; 
з. машйнный зал машйнний; 
з. м. полуоткрытый зал машйн

ний напіввідкрйтий; 
з. сбОрочный зал складальний; 
з. турбйнный зал турбінний; 
з. чертёжный зал креслярський.

залегИть, залОчь ( о б  и ск оп аем ы х) 
залягОти, залягтй. 

залежь геол. пОклад, -ду; 
з. нефтегазовая пОклад нафто

газовий.
залйвка залйвка (неокон ч . п р о 

ц есс — ещ ё)  заливання; 
з. баббйтовая залйвка бабітова; 
з. смОнная залйвка замінна. 

залИвочный, заливной ( о  тр у б е )  
заливальний, заливнйй. 

замазка (м а тер и а л ) замазка; (д е й 
ств и е )  замазка, замазування; 
з. асбестовая замазка азбесто

ва;
з. бйтумная зИмазка бітумна, 

замедление сповільнювання, спо
вільнення, уповільнення, упо
вільнювання.

замедленный (о  сгор ан и и ) спо
вільнений.

замедлйтель сповільнювач, 
замедляющий, замедлйтельный

(м ех а н и зм )  сповїльнювальний, 
сповільнюючий. 

замЄна (см а зк и )  заміна, 
заменймый ( о  д ета л я х ) замінний, 

замінймий.
заменйтель замінник, 
заменяемость замінність, -ності. 
заменять(ся), заменйть(ся) замі

няти (ся), замінйти (ся). 
замЄр замір, -ру; (неокон ч . п р о 

ц е сс )  заміряння.
замерзание (топ л и в а )  замерзання, 
замерный (ба к , р ей к а ) замірний, 

замірчий.
замкнутый (ц и к л ) замкнутий, зам

кнений.
замкОвый (ки р п и ч) замкОвий. 
замОк замОк, -мкй;

з. бандажный замОк бандаж
ний;

з. ёлочный замОк ялйнковий; 
з. клиновОй замОк клчновйй; 
з. натяжнОй замОк натяжнйй; 
з. ступЄнчатьій замОк східчас

тий;
з. стяжнОй замОк стяжнйй; 
з. цепнОй замОк ланцюгОвий. 

замыкатель замикйч, -чй. 
замыкающий, замыкательный (у ч а -
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ст о к ) замикальний, замикаю
чий.

заострённый ( о  к р ом к е )  загОстре- 
ний.

запаздывание ( откры ти я , за к р ы 
ти я ) запізнювання, спізнювання, 

запаздывающий ( о  связи ) запїзню- 
ваний, запізнілий. 

запййка, запаивание запайка, за
паювання. 

запОл запал, -лу; 
з. искровОй запал іскровйй; 
з. ударный запИл ударний; 
з. электрический запИл елек

тричний.
запИльник запИльник; 

з. мундштучный запальник мунд
штучний;

з. переноснОй запальник пере- 
носнйй;

з. стационарный запИльник ста
ціонарний.

запальный, зажигательный запаль- 
нйй, запалювальний, 

запарка, запаривание запарка, за
парювання, 

запарник запарник, 
запарочный, запарнОй (а п п а р а т )  

запарювальний, запарнйй. 
запИс запИс, -су; 

з. геологйческий запИс геологіч
ний;

з. годовОй запас річнйй; 
з. месячный запас місячний;
з. одно-, двух-, трёх-, многоме

сячный запас одно-, дво-, 
три-, багатомїсячний;

з. одно-, двух-, четырёх-, восьми
часовой запОс одно-, дво-, чо
тири-, восьмигодйнний; 

з. сезОнный запИс сезОнний. 
запаснОй, запОсный (а гр ега т , 

ч а сть ) запаснйй. 
запасы запаси, -сів;

з. вероятные (топ л и в а )  запИси 
імовірні;

з. прогнОзные запОси прогнОзні; 
з. разведанные запаси розвіда

ні.
зИпах (г а з а )  зИпах, -ху. 
запирание (т р у б ы )  запирання.

запирающий, запОрный (м е х а 
н и зм ) запірнйй.

записывание (п ока за н и й ) запису
вання.

записывающий, пйшущий (ш ти ф т)  
пйшучий.

запись (п ок а за н и й ) зИпис, -су. 
заплЄчик заплЄчик. 
запломбирОвка (м а н о м е т р а )  за

пломбовування, запломбувИння. 
заподлицо (соед и н ен и е) врівень, 
запоздалый ( о  заж и ган и и ) запіз- 

нений, запізнілий. 
заполнение (п р о сл о е к )  запОвнення; 

(неоконч. п р о ц е сс )  заповнюван
ня.

заполнйтель запОвнювач. 
заполнйтельный (м а тер и а л ) за- 

пОвнювальний. 
запОр запОр, -ру; 

з. гидравлический запОр гідрав
лічний;

з. двойнОй запОр подвійний; 
з. крановый запОр крановий; 
з. паровОй запОр ларовйй. 

запОрный 1) (отн ося щ и й ся  к з а 
п о р у )  запОрний; 2) (за п и р а ю 
щ ий) запірнйй.

запрИвка (д ви га тел я , м аслен ки ) 
заправка, заправлення; (неокон ч . 
п роц есс  — ещ ё)  заправляння, 

заправлять, заправить (д в и га тел ь )  
заправляти, заправити, 

заправочный (ш л а н г) заправнйй. 
заправщик заправник; -щица за

правниця.
запрессОвка (д ета л ей )  запресОв- 

ка, запресування; (неокон ч . п р о 
ц есс  — ещ ё) запресовування. 

запрессОвочный (с т а н о к )  запресО- 
вувальний, запресОвочний. 

запретный ( о  бл ок и р ов к е )  забо- 
рОнний.

запроектировать запроектувати, 
запуск (д в и га тел ей ) запуск, -ку; 

запускання;
з. автоматизированный запуск 

автоматизований; 
з. воздушный запуск повітряний; 
з. дистанционный запуск дистан

ційний;
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запуск стартерный запуск ч а р 
терний.

запчасть (запасная часть) запчас- 
тйна (запасна частйна). 

запылённый ( г а з )  запйлений. 
заржавевший, заржавленный за

ржавілий.
заработок (в ы сту п  на детал и ) за- 

рОбка.
зарубИшечный ( о  п р остр а н ств е )  

засорОчковий. 
заряд заряд, -ду; 

з. одноимённый заряд одноймЄн- 
ний;

з. разноимённый заряд різно
йменний;

з. удОльный заряд питОмий. 
зарядка зарядка; (неокон ч . п р о 

ц есс — ещ ё) заряджання, 
зарядный ( о  см еси ) зарядний, 
заряжающий (н а с о с )  заряджИль- 

ний.
засасываемый (в о з д у х , см есь )  за

смоктуваний, 
засйсывание см. засОс. 
засасывающий (в ен ти л я тор ) за- 

смОктувальний, засмОктуючий. 
засвЄрливание (у гл ов ы х  ш в ов )  за- 

свердлювання. 
заслОн заслОн, -ну. 
заслОнка заслінка;

з. возвратная заслінка зворОт- 
на;

з. вращающаяся заслінка обер- 
тОва;

з. дроссельная заслінка дрОсель- 
на;

з. дымовОя заслінка димова; 
з. многокрылая заслінка багато- 

крйла;
з. отражательная заслінка від

бивна;
з. падающая заслінка падаюча; 
з. перекидная заслінка перекид

на;
з. печная заслінка пічна; 
з. поворотная заслінка поворот

на;
з. подъёмная заслінка підйОмна; 
з. предохранительная заслінка 

запобіжна;

заслОнка регулируемая заслінка 
регульована;
з. регулирующая заслінка регу- 

лЮюча;
з. самодействующая заслінка са

мо діюча;
з. шйберная заслінка шйберна. 

заслОнчатый (кл а п ан ) заслінкувИ- 
тий.

засмолЄние (к л а п а н ов ) засмОлю- 
вання, засмОлення. 

засОр, засОрка, засорение (к р а н а )  
засмічування, засмічення, 

засорять, засорйть засмічувати, 
засмітйти.

засОс, засОсывание (г о р ю ч е г о )  за- 
сОс, -су, засмоктанчя; (неокон ч . 
проц есе  — ещ ё) засмоктуван
ня.

засОсанный (в о з д у х )  засмоктаний. 
застОй (п а р а , га зо в )  застій, -тОю. 
застОпорка, застОпоривание засто

порювання, застОпорення. 
застревание (п ор ш н евы х  к ол ец )  

застрявання, застрягання. 
застывание застигання, 
застывший (ш л а к )  застйглий. 
засыпать, засыпать засипати, за- 

ейпати.
засыпка 1) (ш и хты , топ л и в а) за- 

ейпка; (неокон ч . п роц есе  —  
ещ ё) засипання; 2) (за сы п а н 
н о е )  заейпка;
з. дренИрующая зИсйпка дрену- 

вИльна;
з. изоляциОнная зИсйпка ізоля

ційна;
з. теплоизоляционная зИсйпка 

теплоізоляційна.
засыпнОй ( о б  и золяции) засипнйй. 
засыпщик засипИльник. 
затвердевИние, затвердение (ш л а 

ка, см о л )  твердіння, затвердін
ня.

затвОр затвОр, -ра; 
з. винтовОй затвОр гвинтовйй; 
з. водянОй затвОр водянйй; 
з. газонепроницаемый затвОр га

зонепроникний;
з. герметйческий затвОр герме- 

тйчний;
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затвор гидравлйческий затвОр гі
дравлічний;
з. двойнОй затвОр подвійний; 
з. двухстворчатый затвОр дво- 

стулкОвий, двійчастий; 
з. дйсковый затвОр дйсковий; 
з. донный затвОр дОнний; 
з. дроссельный затвОр дросель

ний;
з. жйдкостный затвОр рідйнний; 
з. клИпанный затвОр клапанний; 
з. крышечный затвОр кришко- 

вгій;
з. лазовый затвОр лОзовий; 
з. лОмиковый затвОр лОмикозий; 
з. масляный затвОр масляний; 
з. окнообразный затвОр вікно- 

подїбний;
з. параллЄльно-принудйтельньій

затвОр паралЄльно-примусО- 
вий;

з. пароводянОй затвОр парово
дяний;

з. пылевОй затвОр пиловйй; 
з. сегментный затвОр сегмент

ний;
з. сЄкторньій затвОр секторний; 
з. сифОнный затвОр сифОнний; 
з. скользящий затвОр ковзнйй; 
з. сухОй затвОр сухйй; 
з. шаровОй затвОр кульовйй; 
з. штыковОй затвОр штиковий; 
з. щитовОй затвОр щиговйй. 

затвОр-мигИлка затвОр-мйгавка. 
затвОр-решётка затвОр-решїтка. 
затвОрный затвОрний. 
затеплйтель утЄплювач. 
затеплйтельный утеплювальний, 
затйрка затйрка; (неокон ч . п р о 

цесе  — ещ ё) затирання; 
з. известкОвая затйрка вапняна; 
з. цементная затйрка цементна; 
з. шлйковая затйрка шлакова. 

затОпленный ( о  стр у е )  затоплений. 
затОр (в  т р у б а х ) затор, -ру. 
затормаживать, затормозйть за

гальмовувати, загальмувати. 
затОчка заточка, заточення (н е 

оконч. процесе  — ещ ё) заточу
вання.

затравка (ф и ти л ь ) гніт (р од . гно
та).

затрата (эн ерги и , топли ва ) затра
та.

затухание загасання, 
затухать, затухнуть загасати, за

гаснути.
затухающий, угасающий (р еж и м , 

к ол еба н и я ) загасаючий, 
затяжка ( б о л т о в )  затяжка, затя

гання;
з. винтовая затяжка гвинтова*, 
з. горячая затяжка гаряча. 

затяжнОй (б о л т , гор ен и е) затяж- 
нйй.

заусЄнец, заусЄница задирка, 
захват захват, -ту; (п р о ц е сс )  за

хоплювання, захОплення; 
з. клещевОй захвОт кліщовйй. 

захватный, захватывающий (п р и 
б о р )  захватний, захОплюваль- 
ний.

захлёбывание (н а са д к и  в о д о й )  за- 
хлинання.

захлОпка (в  т р у б е )  захлопка. 
захлопнОй (к л а п ан ) захлопнйй. 
зацЄпка 1) (п р е д м е т )  зачіпка; 

2) (п р о ц е сс )  зачіплювання, за
чеплення.

зацеплЄние зачЄплення; 
з. винтовОе зачЄплення гвиито- 

вЄ;
з. зубчатое зачЄплення зубчас

те;
з. кулачное зачЄплення кулачне; 
з. развёрточное зачЄплення роз- 

горткОве;
з. точечное зачЄплення точковЄ; 
з. храповйчное зачЄплення хра- 

повикОве;
з. циклоидальное зачЄплення цик

лоїдальне;
з. червячное зачЄплення черв’яч

не;
з. звольвЄнтноє зачЄплення ево- 

львЄнтнє.
зачеканка, зачеканивание зачека- 

нювання, зачеканення, закарбо
вування, закарбувОння. 

зачйстка ( т р у б )  зачйстка, зачй- 
щення, зачищОння. 

зашайбОванный ( о  т р у б е )  зашай- 
бОваний.
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зашайбОвка, зашайбовОние ( т р у б )  
зашайбОвування, зашайбувИння. 

зашлаковОние зашлакувОння. 
зашлакованный (п р о с в е т )  зашла- 

кОваний.
зашлаковать(ся) зашлакувати(ся). 
защёлка (м ех а н и зм а ) зИскочка;

з. стОпорная зИскочка стОпорна. 
защёлкивающий, защёлкиватель-

ный (м ех а н и зм ) заскочнйй. 
защйта (изоляц и и , п р оек та ) за

хист, -ту;
з. газовая захист газовий; 
з. катОдная зИхист катОдний; 
з. протекторная зИхист протек

торний;
з. противокоррозионная зйхист 

протикорозійний; 
з. тепловОя зйхист тепловйй;
з. тепломеханическая зйхист 

тепломеханічний; 
з. электрическая (г а з о п р о в о д о в )  

зйхист електргічний. 
защйтный (с л о й )  захиснйй. 
звездообразный зірковйдний. 
звёздочка (д л я  цепей) зірка; 

з. приводная зірка приводнИ; 
з. тяговая зірка тяговИ; 
з. цепная зірка ланцюгОва. 

звенО лИнка;
з. гусеничное лИнка гусенична; 
з. детектирующее лИнка детек- 

туюча;
з. дифференцирующее ланка ди

ференціююча;
з. замыкающее лИнка замикаль

на;
з. интегрирующее ланка інтегру

вальна;
з. кинематическое лИнка кіне

матична;
з. колебательное лИнка коливнИ; 
з. промежуточное лИнка проміж

на;
з. редукционное ланка редукцій

на;
з. сварнОе лИнка зварнИ; 
з. соединйтельное лИнка з’єдну

вальна;

звено усилйтельное лйнка підси
лювальна, підсйльна; 
з. фасОнное лОнка фасОнна; 
з. фланцованное лОнка фланцьО- 

вана;
з. цельнотянутое лйнка суціль

нотягнута.
звонок дзвінОк, -нка; 

з. сигнальный дзвінОк сигналь
ний.

звуковОй (си гн а л ) звуковйй. 
звукоглушитель звуко.глушнйк, 

-кй.
звукоглушйтельный звукоглушйль- 

ний.
звукозащйта (м ельн ичн ого б а р а 

б а н а )  звукозИхист, -ту. 
звукозащйтный звукозахисний, 
звукоизоляционный звукоізоляцій

ний.
звукоизоляция (в  м ельн и ц ах) зву

коізоляція.
звукопоглощающий ( о б  об ш и в к е )  

звуковбирний, звукопоглиналь
ний.

здИние будйнок, -нку; (ст р о е н и е )  
будівля;
з. газогенераторное будівля га

зогенераторна;
з. дробйльное будівля дробиль

на;
з. котЄльноє будівля котЄльна; 
з. машйнное будівля машгінна; 
з. силовОе будівля силовИ; 
з. станциОнное будівля станцій

на;
з. углепомОльное будівля вугле- 

молОльна.
зев, пасть (д р оби л к и , к л ю ча) пй- 

ща.
землйстый (у г о л ь )  землйстий. 
земля земля;

з. инфузОрная земля інфузОрна. 
зЄнкер зЄнкер, -кера. 
зенкОвка зенківка, 
зеркало (испарен ия , гор ен и я )  

дзеркало;
з. вОдное дзеркало вОдне. 

зеркальный (о т с ч ё т )  дзеркальний, 
зернйстость зернйстість, -тості, 
зернйстый (с л о й )  зернйстий.
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зерновОй (с о с т а в  топ л и в а) зерно- 
вйй.

зерносушйлка зерносушарка, 
зерносушйльный зерносушйльний. 
зетобрИзный, 2-образный (к ом п ен 

с а т о р )  2-ПОДІбнИЙ. 
зОтовый (п р оф и л ь )  зЄтовий . 
зигзагообразный ( о  расп ол ож ен и и )  

зигзИговий.
змеевйдный (к ол л ек тор )  ЗМІЄВЙД- 

ний.
змеевйк змійовйк, -кй; 

з. ошипОванный змійовйк обши- 
пОваний;

з. панОльный змійовйк панель
ний;

з. паровОй змійовйк паровйй; 
з. реакционный змійовйк реак

ційний;
з. сдвОенный змійовйк здвОєний; 
з. стрОенный змійовйк строе

ний;
з. теплообмОнный змійовйк теп

лообмінний;
з. уравнительный змійовйк зрів

няльний;
3 . ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЗМІЙОВЙК ХОЛО

ДИЛЬНИЙ.
змеевикОвый змійовикОвий. 
знакопеременный ( о  н а гр узк е)  

знакозмїнний.
знакопостоянный (р е ж и м )  знако- 

постійний. 
значение значення; 

з. возрастающее значення зро
стаюче;

з. критйческое значення критйч- 
не;

з. мгновенное значення миттЄве; 
з. предельное значення гранйч- 

не;
з. приближённое значення на

ближене;
з. среднее значення середнє; 
з. убывающее значення спадне, 

зола золЄ;
з. жидкоплавкая збла рідко

плавка;
з. легкоплавкая зОла легкоплав

ка;
з. летучая зОла летЮча; 
з. плавкая зОла плавка;

зола рыхлая зОла пухка; 
з. среднеплавкая зОла середньо- 

плавка;
з. тугоплавкая зОла тугоплавка. 

золовОй (о т в а л )  золовйй. 
золообдувИтель золообдувйч, -чИ. 
золообдувочный, золообдувИтель-

ный (п р и б о р )  золообдувнйй, зо- 
лообдувИльний.

золообразование золоутвОрення. 
золоотвал золовідвИл, -лу. 
золоотвальный (у ч а с т о к )  золовід- 

вИльний.
золоотстОйник золозідстійник. 
золоотстОйный золовідстїйний. 
золоочистйтельный золоочйснйй. 
золопровОд золопровїд, -вОду. 
золопровОдный золопровідний. 
золосмывИние золозмивИння. 
золосмывнОй, золосмывИющий (а п 

п а р а т)  золозмивнйй, золозми- 
вИльний.

золосмыватель золозмйвник. 
золосОс золосОс. 
золосОсный золосОсний. 
золотнйк золотнйк, -кй;

з. вращающийся золотнйк обер- 
тОвий;

з. гИзовый золотнйк гИзовий; 
з. двойнОй золотнйк подвійний; 
з. двухкамерный золотнйк дво

камерний;
з. дифференциальный золотнйк 

диференціальний; 
з. дроссельный золотнйк дрО- 

сельний;
з. кореннОй, главный золотнйк 

головний ;
з. корОбчатый золотнйк короб

частий;
з. круглый золотнйк круглий; 
з. маслораспределй тельный зо

лотнйк маслорозподїльний; 
з. отсечнОй, отсекОтельный зо

лотнйк відсічнйй; 
з. парораспределительный золот

нйк паророзподільний; 
з. перегрузочный золотнйк пе

ревантажний;
з. перепускнОй золотнйк пере

пускний;
з. плОский золотнйк плОский;
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золотнйк поворОтный золотнйк по
воротний;
з. поршневОй золотнйк поршне

вий;
з. профилированный золотнйк 

профільований;
з. разгруженный золотнйк роз

вантажений;
з. рамовйдный золотнйк рамо- 

вйдний;
з. распределительный золотнйк 

розподільний;
з. расширительный золотнйк роз

ширювальний, розширнйй; 
з. регулирующий золотнйк регу

люючий;
з. решётчатый золотнйк грат

частий, решітчастий; 
з. смешивающий золотнйк змі

шувальний;
з. трубчатый золотнйк трубчас

тий;
з. уравновешенный золотнйк 

зрівноважений;
з. цилиндрический золотнйк ци

ліндричний.
золотникОвый ЗОЛОТНИКОВИЙ, 
золоудаление золовидаляння, зо- 

ловйдалення;
з. вагонЄточное золовидаляння 

вагонЄткове;
з. высоконапОрное золовидалян

ня високонапірне; 
з. гидравлйческое золовидалян

ня гідравлічне;
з. гидропневматйческое золови

даляння гідропневматичне; 
з. механйческое золовидаляння 

механічне;
з. мОкрое золовидаляння мОкре; 
з. низконапОрное золовидаляння 

низьконапірне;
з. пневматйческое золовидалян

ня пневматйчне;
з. скребковОе золовидаляння

скребкОве;
з. скреперное золовидаляння

скреперне;
з. смывнОе золовидаляння змив

не.
золоулавливание золовловлюван

ня;

золоулавливание мокрое золо
вловлювання мОкре. 

золоулавливатель, золоуловйтель
золовловлювач;
з. жалюзййный золовлОвлювач 

жалюзійний;
з. инерциОнный золовлОвлювач 

інерційний;
з. механйческий золовлОвлювач 

механічний;
з. мОкрый золовлОвлювач мОк-

рии;
з. плёночный золовлОвлювач

плівковий;
з. противоизнОсный золовлОвлю

вач протизнОсний; 
з. прутковОй золовлОвлювач

прутковгій;
з. скрубберный золовлОвлювач 

скруберний;
з. сухОй золовлОвлювач сухйй; 
з. центробежный золовлОвлювач 

відцентровий;
з. циклонный золовлОвлювач ци- 

клОнний.
золоуловйтельный (циклон) золо- 

влОвний, золовлОвлювальний. 
золошлакопровОд золошлакопро- 

від, -вОду;
з. напОрный золошлакопровід 

напїрнйй.
зОльник зольнйк, -кИ. 
зОльниковый зольникОвий. 
зОльність зОльність, -ності; 

з. приведённая зОльність звЄдє-

зОльный зОльний. 
зОльщик золовйк, -ка. 
зОна зОна;

з. актйвная зОна актйвна; 
з. анОдная зОна анОдна; 
з. вихревИя зОна вихрова;
з. восстановйтельная зОна від- 

нОвна;
з. нейтральная зОна нейтраль

на;
з. окислйтельная зОна окислю

вальна, окисна;
з. реакционная зОна реакційна;
з. санитИрно-защИтная зОна са

нітарно-захисна.
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зональность (сл о я  топли ва )  зо
нальність, -ності. 

зональный зонОльний. 
зонд ( тер м оа н ем ом етр а ) зонд. 
зОнный ( о  д у ть е )  зОнний.
ЗОНОЛЙТ ЗОНОЛІТ, - т у .
ЗОНОЛЙТОВЫЙ ЗОНОЛІТОВИЙ.
зонт зонт, -тй;

з. витяжнОй зонт витяжнйй. 
зонтикообразный (ф а к ел )  зонти

коподібний, 
зуб зуб;

з. винтовОй зуб гвинтовйй; 
з. вставнОй зуб вставнйй; 
з. косОй зуб кОсий; 
з. левоходовОй зуб лівоходовгій; 
з. правоходовОй зуб правоходо- 

вйй;

зуб сцепляющий, сцепнОй зуб
зчїпнйй;

з. тонконОгий зуб тонконОгий; 
з. фрезерованный зуб фрезеро

ваний;
з. шеврОнный, ёлочный зуб шев- 

рОнний, ялйнковий. 
зубЄц зубЄць, -бця. 
зубчатка зубчОтка; (зу б ч а т о е  к о 

л есо  — ещ ё)  триб; 
з. винтовая зубчатка гвинтова; 
з. конйческая зубчатка коніч

на;
з. секторная зубчатка сектор

на;
з. холостая зубчатка холоста, 

зубчатый зубчастий; трибовйй.

И
игла гОлка;

и. запОрная гОлка запірнИ; 
и. карбюраторная гОлка карбю

раторна;
и. обтекаемая гОлка обтічнИ;
и. одно-, двухсторОнняя гОлка 

одно-, двобічна;
и. поплавкОвая гОлка поплавхО- 

ва;
и. регулирующая, регулировоч

ная гОлка регулЮюча. 
игОльчатый (кл ап ан ) голчйстий. 
игра (к ол ес , р е с со р )  гра; 

и. боковая гра боковй; 
и. осевая гра осьова, 

идеальногазовый ( о  состоя н и и )  
идеальногазовий.

идеальный (га з , цикл) ідеальний, 
избирательность (п огл ощ ен и я ) ви

бірність, -ності.
избирательный, селектйвный вй-

бірний, вибіркОвий. 
избыток (в о зд у х а , д авл ен и я) зай

вина, надлишок, -шку. 
избыточный (в озд у х , теп л ота )  

зайвйнний, надлйшкОвий. 
известкование (в о д ы )  вапнувИння. 
известкОвый (р а с т в о р )  вапняний, 
известняк вапняк, -ку.

известняковый вапнякОвий.
Известь вапнО, вИпна; 

и. гашёная вапнО гИшене; 
и. жжёная вапнО пИлене; 
и. жйрная вапнО жйрне; 
и. карбИдная вапнО карбідне. 

извлекать(ся), извлЄчь(ся) 1) (в ы 
та ск и ва ть ) витягОти (ся), вйтяг- 
ти(ся); 2) (д о б ы в а т ь )  видобува
ти (ся), вйдобути (ся ); 3) (к ор н и )  
мат. добувати (ся), добути (ся). 

извлечение вытягання, видобуван
ня, добування.

Изгарь (к о т л о в )  гар, -ру. 
изгйб згин, -ну; вйгин, -ну; (в н и з )  

иНгин, -ну; 
и. косОй згин кОсий; 
и. поперечный згин поперечний 
и. продОльный згин поздОвжній; 

изгибОние ( т р у б )  згинОння, виги
нання.

изгибающий (м ом ен т, уси л и е) зги
нальний, згинаючий, 

изготовитель ( з а в о д )  виготОвлю- 
вач.

изготовление виготовляння, виго
товлення.

издЄлиє вйріб, -робу; 
и. обжигОвое вйріб вйпалений.
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издЄлиє фасОнное вйріб фасОнний; 
и. формОванное вйріб формова

ний;
и. штучное вйріб штучний, 

излйшек 1) ( остаток)  лйшок, -шку; 
2) (избыток) зайвина, надли
шок, -шку.

изложница мет. виливнйця.
и. чугунная виливнйця чавунна. 

излОм злам, -му; 
и. волокнйстый злам волокнйс- 

тий;
и. крупнозернистый злам круп- 

нозернйстий;
и. мелкозернистый злам дрібно

зернистий;
и. раковистый злам раковйстий. 

излучаемый (о тепле)  випроміню
ваний.

излучатель випромінювач;
и. интегральный випромінювач 

інтегральний;
и. селектйвный випромінювач 

селектйвний.
излучательный (свод) випроміню

вальний.
излучать, излучйть випромінюва

ти, вйпроменити. 
излучение випромінювання;

и. вйдимое випромінювання ви- 
дйме;

и. вторйчное випромінювання 
вторйнне;

и. инфракрасное випромінюван
ня інфрачервОне; 

и. косвенное випромінювання по
середнє;

и. люминесцентное випроміню
вання люмінесцентне;

и. монохроматическое випромі
нювання монохроматичне;

и. ориентированное, направлен
ное випромінювання орієнто
ване, спрямОване; 

и. первйчное випромінювання 
первйнне;

и. рассеянное випромінювання 
розсіяне;

и. результативное випроміню
вання результативне; 

и. световОе випромінювання світ- 
ловЄ;

излучение селектйвное випромі
нювання селектНвне; 
и. тепловОе випромінювання те- 

пловЄ;
и. чёрное випромінювання чОр- 

не;
и. электромагнитное випроміню

вання електромагнітне, 
измельчающий (аппарат) здрібню- 

вальний.
измєльчЄниє здрібнювання, здріб

нення;
и. грубое здрібнювання грубе; 
и. предварительное здрібнюван

ня попереднє;
и. тОнкое здрібнювання тонкЄ. 

измельчйтель здрібнювач, 
изменение зміна; (неоконч. про

цесс) змінювання; 
и. внезапное зміна раптОва; 
и. качественное зміна якісна; 
и. количественное зміна кількіс

на;
и. необратймое зміна необорот

на;
и. относительное зміна віднос

на;
и. плИвное зміна плИвна; 
и. резкое зміна різкИ; 
и. упругое зміна пружнИ. 

изменяемость (наполнения) змін
ність, -ності, змінюваність, 
-ності.

изменяющийся, переменный (ре
жим, нагрузка) мінлйвий, пере
мінний.

измерение вймір, -ру; (процесс — 
ещё) вимірювання, виміряння; 
и. глазомерное вймір окомірний; 
и. дистанционное вймір дистан

ційний;
и. калориметрйческое вймір ка

лориметричний;
и. непосредственное вймір без

посередній;
и. приблизительное вймір на

ближений.
измеримый (о величине) вимір- 

нйй.
измерйтель вимірник, 
измерительный (прибор) вимірю

вальний.
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измерять(ся), измЄригь(ся) вимі
ряти (ся), вйміряти(ся), 

изнашивание знОшування; (м аш ин, 
ор у ди й )  спрацьовування. 

изнашивать(ся), износйть(ся) зно
шувати (ся), зносйть(ся), спра
цьовувати (ся), спрацювати (ся). 

изнОс 1) знос, -су; 2) (с р а б о т а н 
н ость  маш ин, м еха н и зм ов ) спра
цьованість, -ності; 
и. допустимый знос допустймий; 
и. естественный знос прирОдний; 
и. коррозиОнный знос корозій

ний;
и. моральный знос моральний; 
и. односторонний знос однобіч

ний;
и. постепенный знос поступОвий; 
и. равномерный знос рівномір

ний;
и. эрозиОнный знос ерозійний. 

ИЗНОСОСТОЙКИЙ, износоустойчивый
ЗНОСОСТІЙКИЙ.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, износоустойчи
вость зносостійкість, -кості. 

изнОшенный знОшений; спрацьо
ваний.

изобара ізобара.
изобарный, изобарический ізобар

ний.
изоблОк ізоблОк. 
изображение зображення; 

и. графическое зображення гра
фічне;

и. искажённое зображення пе
рекручене;

и. обратное, обращённое зобра
ження обернене;

и. пространственное зображення 
просторОве.

изобретатель винахідник -ница 
винахідниця.

изобретательский (о  п редл ож ен и и )  
винахідницький, 

изобретение вйнахід, -ходу, 
изобутан ізобутйн, -ну. 
изобутанОл ізобутанОл, -лу. 
изобутилЄн ізобутилЄн, -ну. 
изобутйловый ізобутйловий. 
изОгнутость зігнутість, -тості. 
изОгнутый (п р оф и л ь ) зігнутий.

изодинамйческцй (п р о ц е сс )  изо- 
динамічний. 

изодрОм ізодрОм; 
и. гидравлический ізодрОм гід

равлічний;
и. сервомотОрный ізодрОм серво- 

мотОрний;
и. фрикциОнный ізодрОм фрик

ційний.
изодрОмный ізодрОмний. 
изолйния ізолінія, 
изолирование ізолювання. 
изолйровать(ся) ізолювати (ся), 
изолирующий, изолирОвочный

(сл ой , м а тер и а л ) ізолювальний, 
ізолЮючий.

изолятор ізолятор, -ра;
и. тепловОй ізолятор тепловйй. 

изоляциОнный (сл ой , п окры ти е) 
ізоляційний, 

изоляция ізоляція; 
и. альфОлевая ізоляція альфО- 

лева;
и. асбестовая ізоляція азбесто

ва;
и. асфальтовая ізоляція асфаль

това;
и. бумажная ізоляція лаперОва; 
и. вОйлочная ізоляція повстя

на;
и. засыпная ізоляція засипна; 
и. защйтная ізоляція захиснИ; 
и. корОбчатая ізоляція короб

часта;
и. литОя ізоляція лйта; 
и. мастйчная ізоляція мастйко- 

ва;
и. минераловИтная ізоляція мі- 

нераловИтна;
и. нетвердОющая ізоляція не- 

твердіюча;
и. обволакивающая ізоляція об- 

волікОльна;
и. обёрточная ізоляція обгОрт- 

кОва;
и. пенобетОнная Ізоляція піно

бетонна;
и. противокоррозионная ізоляція 

протикорозійна;
и. противосыростная ізоляція 

противОгкісна;
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изоляция разъёмная ізоляція роз- 
німна, роз’ємна; 
и. сбОрная ізоляція збірнИ; 
и. сегментная ізоляція сегмент

на;
и. тепловая, термйческая ізоля

ція теплова, термічна, 
изомер ізомер, -ра. 
изооктИн ізооктан, -ну. 
изооктИновый ізооктановий. 
изопентИн ізопентйн, -ну. 
изоплЄра см. изохОра. 
изоплерйческий см. изохорйческий. 
изопрен ізопрен, -ну. 
изоспйрт ізоспйрт, -ту. 
изотЄрма ізотерма, 
изотермйческий ізотермічний. 
изотОп ізотОп, -пу. 
изотропность ізотропність, -НОСТІ. 
изохОра ізохОра.
изохорйческий, изохОрный ізохор

ний.
изоэнтрОпа ізоентрОпа. 
изоэнтропййный, изоэнтропйческий

ізоентропійний.
изразОц, кОфель кИхель, -хля. 
изразцовый 1) (сделанный из из

разцов) кахляний; 2) (относя
щийся к изразцам) кйхельний. 

изъОдина (в котле) з ’ їдина. 
изъян 1) (недостаток) вОда; 2) 

(дефект) дефект, -ту; 3) (ошиб
ка) хйба.

Илистый (о накипи) мулкйй, му
листий.

Иловый (осадок) муловйй. 
импОллер імпЄлєр, -лера.
Импульс імпульс, -су; 

и. квИнтовый імпульс кванто
вий;

и. опережающий імпульс випе
реджальний.

импульсатор імпульсатор, -ра. 
Импульсный імпульсний, 
инвариант (критерий) інваріант; 

и. интегральный інваріант ін
тегральний;

и. определяющий інваріант ви
значальний.

инвариантный інваріантний, 
инваровый (стержень) Інваровий, 
инвентаризация інвентаризація.

инвентарь Інвентар, -ря. 
інверсиОнньїй інверсійний.
Индекс індекс, -су;

и. заводскОй індекс заводськгій. 
индикатор індикатор, -ра; 

и. дифференциальный індикатор 
диференціальний; 

и. крутйльный індикатор кру- 
тйльний;

и. механйческий індикИтор ме
ханічний;

и. оптйческий індикИтор оптич
ний;

и. планиметрйрующий індикИтор 
планіметруючий;

и. поршневОй індикатор поршне
вий;

и. пневмоэлектрйческий індика
тор пневмоелектрйчний; 

и. рьічИжньш індикИтор важіль
ний.

индикаторный індикаторний, 
индицйрование (двигателей) інди- 

ціювання.
индицйровать індиціювати. 
индукциОнный (нагрев) індукцій

ний.
индустриализация індустріаліза

ція.
индустриальный (метод изготов

ления) індустріальний, 
индустрия індустрія; 

и. газОвая індустрія газова; 
и. нефтяная індустрія нафтОва; 
и. угольная індустрія вугільна, 

инертный (газ, смесь) інертний, 
инерционность інерційність, -ності. 
инерциОнный (уловитель) інерцій

ний.
инерция інерція;

и. тепловОя Інерція теплова, 
инжектируемый (поток) інжектО- 

ваний.
инжектирующий (принцип) ін- 

жектуючий.
инжЄктор інжЄктор, -ра; 

и. водоструйный інжЄктор водо
струминний;

и. паровОй інжЄктор паровйй;
и. предохранительный інжЄктор 

запобіжний;
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инжектор самовсасывающий ін
жектор самовсмОктувальний;
и. струйный інжЄктор струмйн- 

ний.
инжЄктор-смесйтель інжЄктор-змі- 

шувач.
инжекторный інжекторний, 
инжекцибнный інжекційний. 
инжЄкция ін ж Єкц ія ; 

и. струйная інжЄкція струмгін- 
на.

инженер інженер, -ра;
и.-газовйк інженЄр-газовгік, -кй; 
и.-контролёр (котла) інженОр- 

контролЄр, -ра;
и.-теплотЄхник інженЄр-тепло- 

тЄхн ік .
инженерный інженерний, 
инспекция інспекція; 

и. газотехнйческая інспекція га- 
зотехнічна;

и. котлонадзОрная інспекція 
котлонИглядна. 

институт інститут, -ту; 
и. авиационный інститут авіа

ційний;
и. автодорожный інститут авто- 

дорОжний;
и. гОзовый інститут гОзовий; 
и. дйзельный інститут дйзель- 

ний;
и. индустриальный інститут ін

дустріальний;
и. машиностроительный інститут 

машинобудівЄльнйй; 
и. научно-исследовательский ін

ститут наукОво-дОслідний; 
и. научный автотракторный 

(НАТИ) інститут наукОвий 
автотракторний (НАТІ); 

и. политехнйческий інститут по
літехнічний;

и. проектный інститут проект
ний;

и. строительный інститут буді
вельний;

и. теплотехнический інститут 
теплотехнічний;

и. энергетйческий інститут енер
гетичний.

инструмент інструмент;

инструмент измерительный інстру
мент вимірювальний; 
и. контрольный інструмент кон

трольний;
и. монтерский інструмент мон

терський;
и. прецизиОнный інструмент пре

цизійний;
и. сбОрочный інструмент скла

дальний;
и. шурОвочный інструмент шу

рувальний.
инструментальная сущ. інстру

ментальна, -ної.
инструментальный (ящик) інстру

ментальний.
интеграл мат. інтеграл, 
интегральный (об излучении) ін

тегральний.
интегратор інтегратор, -ра; 
интегрирующий (счётчик) інтегру

вальний, інтегруючий, 
интенсивность інтенсивність, -по

сті;
и. интегральная інтенсивність ін

тегральна;
и. ослабленная інтенсивність ос

лаблена;
и. половИнная інтенсивність по- 

ловйнна;
и. усйленная інтенсивність під- 

сйлена.
интеркристаллйтный фіз. інтер- 

кристалітний.
интерполирование (графиков) ін

терполювання.
интерполированный інтерпольова

ний.
интерполяция інтерполяція; 

и. линОйная інтерполяція ліній
на.

интерференция інтерференція, 
интерферометр інтерферометр, -ра. 
инфракрасный (об излучении) ін

фрачервоний.
инфузорная земля (изоляция) ін

фузорна земля. 
иОн физ. іОн;

и. отрицательный ІОн негатйв- 
ний;

и. положительный іОн ПОЗИТИВ
НИЙ.
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ионизационный іонізаційний, 
ионизация іонізація; 

и. объёмная іонізація об ’Ємна; 
и. остаточная іонізація залишко

ва;
и. удОльная іонізація питОма. 

ионизированный ( г а з )  іонізОваний. 
иОнный іОнний. 
ионообмЄн іоноОбмін, -ну. 
ионообменный ( о б  оч и стк е ) іоно

обмінний.
ирйдиевый ( о  тер м оп а р е ) іридіє

вий.
искажение (д и а гр а м м ы ) перекру

чування, перекручення, 
искажённый ( граф ик ) перекруче

ний.
искатель (д е ф е к т о ск о п а )  шукйч, 

-чО;
и. дугообразный шукИч дугопо

дібний.
ископаемый горн, викопнйй.
Искра іскра;

и. воспламеняющая іскра запа
лювальна;

и. разрядная іскра розрядна; 
и. злектрйческая іскра електрич

на.
искрение (к о н т а к т о в )  іскріння, 

іскрення.
искривление (в а л а )  скрйвлення, 

вйкривлення. 
искрйть іскргіти.
искровОй (п р о м е ж у т о к )  іекровйй. 
искрогасйтель, искротушйтель іс

крогасник.
искрогасйтельный искрогасящий, 

искротушйтельный ( о  к о р о б к е )  
іскрогасний.

искромЄр іскромір, -ра. 
искрообразовИние іскроутвОрюван- 

ня, іскроутвОрення. 
искроосадйтельный ( о  к а м ер е )  

іскроосИджувальний, іскроосад- 
нйй.

искроудЄрживатель іскрозатрим
ник.

искроуказИтель іскропокИжчик. 
искроуказИтельный іскровказівнйй. 
искроуловитель іскровловлювач, 
искроуловйтельный іскровлОвний, 

іскровлОвлювальний.

искусственный (га з , тя га ) штуч
ний.

испарение 1) (д ей ст в и е )  випаро
вування, вйпарування; 2) (и с п а 
р я ю щ ееся  в е щ е ств о )  вйпар, -ру; 
и. вторйчное випаровування вто- 

рйнне;
и. непрямОе випаровування не

пряме;
и. первйчное випаровування пер

егінне;
и. плёночное випаровування плів

кове;
и. пузырчатое, пузырькОвое ви

паровування пузирчасте; 
и. ступЄнчатое випаровування 

східчасте.
испаренный ( о  гор ю ч ем )  вйпару- 

ваний.
испарйтель випарнйк, -кИ;

и. барботИжный випарнйк бар- 
ботИжний;

и. крышечный випарнйк крйш- 
ковий;

и. многопроходный випарнйк ба- 
гатопрохіднйй;

и. одно-, двух-, многоступенча
тый випарнйк одно-, дво-, ба- 
гатосхідчИстий;

и. регулирующий випарнйк ре- 
гулЮючий;

и. рубашечный випарнйк сорОч- 
кОвий;

и. скрубберный випарнйк скру- 
берний.

испарИтель-рефрижерИтор випар- 
нИк-рефрижерИтор, -ра. 

испарйтельность (топ л и в а )  випар
ність, -ності.

испарйтельный (вы п а р н ой ) випар- 
нйй.

испаряемость випИрюваність, -но
сті.

испарять, испарйть випарювати, 
вйпарити.

испаряться, испарйться випарову
вати, вйпарувати. 

исполнительный (м ех а н и зм ) вико
навчий.

использование використання; (н е- 
| оконч. д ей стви е ) використОву- 
I вання;

е -п э .
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использование энерготехнологйче- 
ское використання енерготехно- 
логічне;
и. энергохимйческое використан

ня енергохімічне.
испбльзованный (н а п о р )  викори

станий.
испОльзовать(ся) використовува

ти (ся), вйкористати(ся). 
испОльзуемый (п ер еп ад  тепла)  ви

користовуваний.
исправление (м ехан и зм а ) виправ

ляння, виправлення, 
исправный ( п р и бор , дви гател ь ) 

справний.
испытание випробування, випро

бовування, випробування; 
и. апробациОнное випробування 

апробаційне;
и. гидравлйческое випробування 

гідравлічне;
и. длйтельное випробування три

вале;
и. довОдочное випробування до- 

вОдочне;
и. лабораторное випробування 

лаборатОрне;
и. механйческое випробування 

механічне;
и. налИдочное випробування на

лагоджувальне;
и. натурное випробування на

турне;
и. парадное випробування па

радне;
и. приёмное, приёмочное випро

бування приймальне;
и. приёмочно-сдаточное випробу

вання приймально-здавальне; 
и. теплохимйческое випробуван

ня теплохімічне;
и. экспериментальное випробу

вання експериментальне, 
испытатель випробувач, 
испытательный випрОбнйй; (и с сл е 

д овател ьск и й ) дОслідний.

испытывать, испытать випробува
ти, випробувати.

исследование дослідження; дО- 
слід, -ду; ( н е о к о т .  д ей стви е) 
досліджування;
и. металлографическое дослі

дження металографічне; 
и. микрографйческое досліджен

ня мікрографічне; 
и. Опытное дослідження спроб

не;
и. рентгенографическое дослі

дження ренгенографїчне; 
и. экспериментальное досліджен

ня експериментальне, 
исследователь дослідник, 
исследовательский 1) (о тн ося щ и й 

ся к и ссл ед ов а н и ю ) дОслідний; 
2) (отн ося щ и й ся  к и ссл ед ов а те 
л ю )  дослідницький. 

исслЄдовать досліджувати, дослі- 
дйти.

истечение (г а з а )  витікання; 
и. адиабатное витікання адіа

батне;
и. изотермическое витікання ізо

термічне;
и. изоэнтропйческое витікання 

ізоентропійне.
Истинный 1) (действи тельн ы й  — 

о  теп л оем к ости ) дійсний; 2) 
(п одл и н н ы й ) справжній, 

истираемость (к о к с а )  стйраність, 
-ності.

источник ( эн ерги и ) джерелО; 
и. вторйчный джерелО вторйн- 

не;
и. первйчный джерелО первйн- 

не;
и. промежуточный джерелО про

міжне.
истощЄниє ( су л ьф оу гл я ) виснажу

вання, вйснаження. 
истощённый (к а ти он и т) вйснаже- 

ний.
исчезающий ( о б  удлинении) зни 

кИючий.
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к
кабель кабель, -беля;

к. несущий кабель несучий; 
к. тяговый кйбель тяговйй. 

кабельный (кран) кабельний, 
кабйна кабіна;

к. аппаратная кабіна апаратна; 
к. крановая кабіна кранова, 

кажущийся (о  сопротивлении) 
уявний, позірний, 

калач (трубное соединение) ка
лач, -чй.

каление 1) (накал) жар, -ру; (на
каливание) розжарювання, роз
жарення; 2) (закаливание) гар
тування;
к. бЄлое жар білий; 
к. вишнево-красное жар вишнЄ- 

во-червОний; 
к. жёлтое жар жОвтий; 
к. красное жар червОний; 
к. тёмно-красное жар темно- 

червОний.
калёный 1) (раскалённый) розжа

рений, розпечений; 2) (закалён
ный) загартований, 

калйбр 1) (инструмент) калібр, 
-ра; 2) (размер) калібр, -ру. 

калиброванный калібрований, 
калибровать калібрувати. 
калибрОвка калібрОвка; (неоконч.

процесс) калібрування. 
кОлий калій, -лію;

к. Єдкий кйлій їдкйй. 
калйльный 1) (накаливающий) 

розжарювальний, жаровйй; 2) 
(закалочный) гартувальний, гар- 
тівнйй.

калипсолйн каліпсолін, -ну. 
калипсолИновый каліпсолїновий. 
калйть (накаливать) 1) розжарю

вати, розпікати; 2) мет. гарту
вати.

калодорОнт калодорант, -ту. 
калоризатор калоризатор, -ра. 
калоризаторный (двигатель) кало- 

ризаторний.
калоризация калоризація, 
калорийность калорійність, -ності. 
калорийный калорійний.

калориметр калориметр, -ра;
к. водянОй калориметр водянйй. 

калориметрйрование (топлива) ка- 
лориметрувИння.

калориметрйровать калориметру- 
вИти.

калориметрический калориметрич
ний.

калориметрия калориметрія, 
калорифер калорифер, -фера; 

к. огневоздушный калорифер 
вогнеповїтряний;

к. пластйнчатый калорифер пла
стинчастий;

к. ребрйстый калорйфео реб- 
рйстий;

к. трубчатый калорифер труб
частий.

калориферный калориферний, 
калорический калорйчний. 
калОрия калОрія;

к. большая, килокалория (ккал) 
калОрія велйка, кілокалОрія 
(ккал);

к. мОлая калОрія мала, 
калька кИлька;

к. чертёжная калька креслярська, 
калькйровать (чертежи) калькува

ти.
калькирОвочный ( о принадлежно

стях) калькувальний. 
кальциевый кальцієвий, 
кальционйрованный (о  соде) каль

цинований.
каменноугольный кам’яновугіль

ний.
кОменный (уголь) кам’янйй. 
каменщик стр. муляр, -ра. 
камень (материал, деталь) ка

мінь, -меня;
к. керамйческий (кирпич) ка

мінь керамічний; 
к. к о т Єл ь н ь ій , накипь камінь ко- 

тЄльний, нОкил, -пу; 
к. кулйсный кИмінь кулісний;
к. (кирпич) семи-, двенадцати-, 

восемнадцатидырчатый камінь 
семи-, дванадцяти-, вісімна- 
дцятидірчастий;

б*
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камень скользящий КЙМІНЬ КОВЗ
НИЙ.

кИмера кИмера;
к. безрегйстровая кИмера без- 

регїстрова;
к. взрывнИя камера вибухОва; 
к. вихревая камера вихрова; 
к. водосбОрная камера водозбір

на;
к. воздухораспределительная кО-

мера повітророзподільна; 
к. вращающаяся камера обер

това;
к. всасывающая камера всмок

тувальна;
к. гасйльная кИмера гасйльна; 
к. дождевИя кИмера дощова*, 
к. дутьевая камера дуттьова; 
к. дыхательная (регулятора) ка

мера дйхальна;
к. измерительная кИмера ви

мірювальна;
к. жаровИя камера жарова*,
к. искроосадйтельная кИмера

іскроосадна*,
к. искроуловйтельная кИмера

іскровлОвлювальна; 
к. кольцевая камера кільцева; 
к. кривошйпная кИмера криво- 

шйпна;
к. лесосушйльная кИмера дере- 

восушНльна;
к. многоячОечная камера бага- 

точарункова;
к. нагнетИтельная камера нагні

тальна;
к. нагревательная камера нагрі

вальна;
к. надмембранная камера над- 

мембранна;
к. напОрная камера напірна; 
к. осадйтельная камера осОджу- 

вальна, осаднО; 
к. огневОя камера вогнЄва; 
к. охладйтельная камера охо- 

лОдна, охолОджувальна; 
к. очистйтельная кИмера очИснЄ;
к. парораспределительная каме

ра паророзподільна; 
к. паросбОрная камера парозбір- 

на;

кИмера питательная камера жи- 
вйльна;
к. подмембрИнная кИмера під- 

мембранна;
к. поплавкОвая камера поплав- 

кОва;
к. приёмная камера приймаль

на;
к. прямоточная камера прямо- 

тОкова;
к. пылеосадочная камера пило- 

осадна;
к. пылеуловйтельная кИмера пи- 

ловлОвлювальна; 
к. разъёмная камера рознімна, 

роз’Ємна;
к. распределительная кИмера 

розподільна;
к. смесйтельная кИмера змішу

вальна;
к. сожигИтельная камера опа

лювальна;
к. сушйльная кИмера сушйльна; 
к. топочная кИмера топкова; 
к. трубчатая камера трубчаста; 
к. тушйльная кИмера гасйльна; 
к. улиткообразная кИмера за

виткоподібна;
к. уравновешивающая камера 

зрівноважувальна;
к. успокоительная кИмера заспо

кійлива;
к. форсажная кймера форсаж

на;
к. холодйльная кИмера холо- 

дйльна;
к. шлюзовая камера шлюзова*, 
к. эжекциОнная камера ежек

ційна.
камерный (о топке) камерний, 
камйн камін;

к. витяжнОй камін витяжнйй; 
к. гИзовий камін газовий, 

камнедробйлка каменедробарка, 
камнедробильный каменедробиль

ний.
канИва канИва;

к. сточная канИва стічна, 
канавка канавка;

к. маслоуловйтельная канИвка 
масловлОвна;



канавка 85 канелюра

канавка распределительная канИв- 
ка розподільна;
к. смазочная канИвка мастйль- 

на;
к. шпОночная канИвка шпОнко- 

ва.
канавокопатель канавокопйч, -чИ. 
канавокопательный (агрегат) ка

навокопальний, 
канал канйл, -лу; 

к. вентиляционный канОл венти
ляційний;

к. впускнОй канал впускнйй; 
к. вытяжнОй канОл витяжнйй; 
к. выхлопнОй канИл вихлопнйй; 
к. газоотбОрный канОл газовід- 

бірнйй;
к. дымовОй канОл димовйй; 
к. кольцевОй канИл кільцЄвий; 
к. лйтниковый канИл ливникО- 

вий;
к. лопаточный канйл лопаткО- 

вий;
к. маслораспределйтельный ка

нал маслорозподільний; 
к. межлопаточный канйл міжло- 

паткОвий;
к. направляющий канйл напрям- 

нйй;
к. огневОй канИл вогневйй; 
к. односкорлупный канал одно- 

шкаралупний;
к. паровпускной канйл паро

впускний;
к. паровыпускнОй канОл парови

пускний;
к. пароперепускнОй канйл паро- 

перепускнйй;
к. парораспределйгельный ка

нал паророзподільний; 
к. перекидной (коксовой печи) 

канйл перекиднйй; 
к. перепускнОй канИл перепуск

ний;
к. питающий канИл живйльний; 
к. подводящий канйл підвіднйй; 
к. подОвый канйл подОвий; 
к. подпОльный канйл підпіль

ний;
к. полносбОрный канйл повно

збірний;

канОл полупроходнОй каітл на- 
півпрохіднйй;
к. приёмный канал приймаль

ний;
к. продувнОй канйл продувнйй;
к. проходнОй канйл прохіднйй;
к. пылевой канйл пиловйй;
к. разгружающий канал розван

тажний.
к. распределительный канйл роз

подільний;
к. расширяющийся, уширяющий

ся канйл розширений; 
к. сбОрный канйл збірний; 
к. скорлупный (теплосети) ка

нал шкаралупний; 
к. сливнОй канал зливнйй; 
к. смИзочный канйл мастйльний; 
к. смесйтельный канИл змішу

вальний;
к. соединйтельный канйл з’єд

нувальний;
к. суженный канйл звужений; 
к. торцОвый канйл торцЄвий; 
к. трубопровОдный канал трубо

провідний;
к. уравнительный канИл зрів

няльний;
к. шлакоотвОдный канйл шла

ковідвідний.
канализация (пара, газа) каналі

зація.
канальный (теплопровод) каналь

ний.
канат канйт;

к. бесконечный канат безконеч
ний;

к. грузовОй канйт вантажний; 
к. капроновый канОт капрОно- 

вий;
к. несущий канйт несучий; 
к. одно-, двух-, трёх-, много- 

прядный канйт одно-, дво-, 
три-, багатосталковий; 

к. прОволочный канйт дротя- 
нйй;

к. тяговый канИт тяговйй;
к. хлопчатобумажный канИт ба- 

вОвняний.
канатный (шкив, передача) ка

натний.
канелюра (приборов) канелЮра.
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канифбль каніфОль, -лі. 
кант кант.
кантОвка кантОвка, кантування. 
кантОвочный (кран, лебёдка) кан- 

тувальний.
капельница, капельник (маслёнка) 

крапельнйця.
капельный (о  смазке) краплйнний. 
капиллярный (фитиль) капіляр

ний.
капиталовложение капіталовкла

дення.
каплеобразный (о  форме) крапле

подібний.
каплеотделйтель краплевідділь- 

ник.
каплеотделйтельный краплевідділь- 

ний.
каплепадение (масла) краплепИ- 

дання.
каплепоказИтель краплепокИжчик. 
каплеулавливающий, каплеуловй- 

тельный (о  насадке) крапле- 
влОвний, краплевлОзлювальний. 

каплеуловйтель краплевлОвник. 
кИпля крапля;

к. воспламенйтельная крапля 
запальна.

капОт (радиатора) капОт. 
капрОн капрОн, -ну. 
капроновый капрОновий. 
каптОи каптОн, -ну. 
карандаш олівЄць, -вця;

к. термйческий олівЄць терміч
ний.

карбЄн карбЄн, -ну. 
карбОновый (нагар) карбЄновий. 
карбйд карбід, -ду. 
карбйдный карбідний. 
карбОид карбОїд, -ду. 
карбОидный (нагар) карбОїдний. 
карбонатный хим. карбонатний, 
карбонизация карбонізація, 
карбонизированный (о  топливе) 

карбонізОваний. 
карбюратор карбюратор, -ра;

к. впрыскивающий карбюратор 
впргіскувальний, вприскую
чий;

к. двойнОй карбюратор подвій
ний;

карбюратор жиклёрный карбюра
тор жиклОрний;
к. многожиклёрный карбюратор 

багатожиклЄрний; 
к. одно-, двух-, многосопловОй

карбюратор одно-, дво-, ба- 
гатосопловйй;

к. поплавкОвый карбюратор по- 
плавкОвий;

к. пусковОй карбюратор пуско- 
вйй;

к. распьіливающий карбюратор 
розпилювальний; 

к. саморегулирующийся карбю
ратор саморегулівнйй. 

карбюрОтор-смесИтель карбюрй- 
тор-змішувач.

карбюраторный карбюраторний, 
карбюрация карбюрація, 
карбюрирование карбюрувИння. 
карбюрированный (газ) карбюро

ваний.
карбюрировать карбюрувати. 
кардИн кардан.
карданный (вал, передача) кар

данний, кардановий, 
каретка (прибора) каретка, 
каркас каркйс;

к. клёпаный каркас клепаний; 
к. сварнОй каркас зварнйй. 

карман (плоская камера) карман; 
к. всасывающий карман всмок

тувальний;
к. золоуловйтельный кармйн зо- 

ловлОвний;
к. пылевОй кармйн пиловйй. 

карманный (охладитель) карман- 
ний.

картер кИртер, -тера;
К. сборный картер збірний; 
к. цОльный картер суцільний, 

картерный картерний. 
картограмма (приборов) карю- 

.грйма;
к. дйсковая картограма дйсхо- 

ва;
к. суточная картограма добова. 

картОн картОн, -ну; 
к. асбестовый картОн азбесто

вий;
к. лИтескный картОн лОтескний;
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картОн прокладочный картОн про- 
клйдковий;
к. промасленный картОн промас

лений;
к. просмОленный картОн просмО- 

лений;
к. тряпйчный картОн ганчіркО- 

вий.
картонный (об  изоляции, про

кладке) картонний, 
касательный мат. дотйчний. 
каскад (в скруббере) каскйд, -ду. 
каскадный (скруббер) каскадний, 
катализатор каталізатор, -ра; 

к. адсорбциОнный каталізатор 
адсорбційний;

к. ж єлЄзо- мЄдньґй катал ізатор  
зал їзо-м ідн и й ;

к. кОбальт-тОриевый каталізатор 
кОбальт-тОрієвий; 

к. наносный каталізатор на- 
носнйй;

к. осаждённый каталізатор оса
джений;

к. скєлЄтньій катал ізатор  ске- 
лЄтний;

к. сплавнОй катал ізатор  сплав- 
нйй.

каталитйческий (крекинг) каталі
тичний.

катаракт катаракт; 
к. гидравлйческий, жйдкостный

катаракт гідравлічний, рідйн- 
ний;

к. мИсляный катарИкт мИсля- 
ний;

к. фрикциОнный катаракт фрик
ційний.

катионйрование (питательной во
ды) катіонування, 

катионйровать катіонувИти. 
катионйт катіоніт, -ту. 
катионйтовый (фильтр) катіоніго- 

вий.
катодный (о  защите) катодний. 
катОк коток, -тка;

к. моторный (для укатки угля) 
коток моторний; 

к. опОрный котОк опОрний; 
к. прицепнОй котОк причіпнйй. 

катушка котушка;

катушка дроссельная котушка 
дрОсельна.
к. запИльная котушка запальнО; 

катящийся, катучий, перекаты
вающийся (рычаг, ролик) ко- 
тЮчий, коткйй. 

каупер кИупер, -пера, 
каустйческий (о  соде) каустй ч- 

ний.
каучук каучук, -ку;

к. бутадиеновый каучук бута
дієновий;

к. вулканизированный каучук 
вулканізований;

к. дивинйловый каучук  дивін і- 
ловий.

к. диметилбутадиЄновьій каучук 
диметилбутадіЄновий; 

к. изопреновый каучук ізопрЄно- 
вий;

к. полидиЄновьій каучук  полі- 
діЄновий;

к. синтетйческий каучук синте- 
тйчний.

кИфель, кафля, изразЄц кИхель, 
-хля.

кафельный 1) (относящийся к 
кафлям) кИхельний; 2) (сделан
ный из кафлей) кахляний, 

качание 1) коливання; 2) (с  цент
ром вверху) гойдання; 3) (с  
центром внизу) хитання; 4) 
(жидкостей насосом) качання, 

качйтельный коливальний; гой
дальний; хитальний; начальний. 
Ср. качание.

качающийся (колосник) хитнйй. 
качЄние, катание (вид перемеще

ния) кОчення. 
качество якість, -кості;

к. антидетонациОнное якість ан
тидетонаційна;

к. аэродинамическое якість а ер о 
динамічна.

квадратный (о  нарезке) квадрат
ний.

квазистационарный (процесе) ква- 
зістац іонарний . 

квант физ. квант, 
квантовый квантовий, 
квартйрный (ввод, отопление) 

квартйрний.
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квартование (пробы топлива)
квартування. 

керамзйт керамзйт, -ту. 
керамзитобетОн керамзитобетон, 

-ну.
керамзитобетОнный керамзитобе

тонний.
керамзйтовый, керамзйтний ке

рамзитовий, керамзйтний. 
керамика кераміка; 

к. вкладная кераміка вкладна; 
к. высокоогнеупОрная кераміка 

високовогнетривка; 
к. теплоизоляционная кераміка 

теплоізоляційна;
к. трепельная кераміка трепель

на;
к. тугоплавкая кераміка туго

плавка.
керамикометалл керамікометал, -лу. 
керамикометаллйческий кераміко- 

металевий.
керамйческий керамічний, 
керосйн гас, -су, керосйн, -ну; 

к. осветйтельный гас освітлю
вальний;

к. тракторный гас тракторний, 
керосйнный, керосйновый (двига

тель ) гИсовий, керосйновий. 
керосинопровОд гасопровід, -вОду, 

керосинопровід, -воду. 
керосиностОйкий гасостійкйй, ке- 

росиностійкгій.
керосиностОйкость гасостійкість, 

-кості, керосиностійкість, -кості. 
кессОн кесОн;

к. убирающийся кесОн забира
ний.

кизельгур кізельгур, -ру. 
кизельгурный (теплоизолятор) кі- 

зельгурний. 
киловИтт эл. кіловИт;

к. установленный кіловат уста
новлений.

киловИтт-час кіловат-година. 
килограмм-молЄкула, моль кіло

грам-молекула, моль, -ля. 
килограммометр кілограмометр, -ра. 
килокалОрия, килограммкалОрия, 

большая калОрия кілокалОрія, 
кілограмкалОрія, велйка калОрія. 

кинематика кінематика.

кинематйческий (критерий) кіне
матичний.

кинОтика (горения) кінетика, 
кинетйческий кінетйчний. 
кипЄниє кипіння; 

к. плёночное кипіння плівкове; 
к. пузырчатое кипіння пузир

часте.
кипЄть кипіти. 
кипятИльник кип’ятйльник; 

к. автоматический кип’ятйльник 
автоматичний;

к. газовый кип’ятйльник газо
вий;

к. проточный кип’ятйльник про
точний;

к. трубчатый кип’ятйльник труб
частий.

кипятйльный (котёл, труба) ки
п’ятильний, 

кипятйть кип’ятйти. 
кипятОк окріп, -рОпу. 
кипячЄниє кип’ятіння, 
кипящий (слой, экономайзер) ки

плячий.
кирпйч цегла; (одна штука) це- 

глгіна;
к. восьми-, восемнадцати-, мно- 

гощелевОй цЄгли восьми-, ві
сімнадцяти-, багатощілйнна; 

к. высокопОристый цЄгли висо- 
копОриста;

к. диатомйтовый цегла діатомі- 
това;

к. дйнасовый цЄгли дйнасова; 
к. доломйтовый цегла доломіто

ва;
к. дунйтовый цегла дунітова; 
к. замковОй цЄгли замковИ; 
к. клйнкерный цЄгли клінкерна; 
к. клИнчатый цегла клинчаста; 
к. красный цЄгли червОна; 
к. магнезйтовый цЄгли магнези

това;
к. облицОвочный, лицевой цЄгли 

лицювальна;
к. обожжённый цОгла вйпалена; 
к. огнеупорный цЄгли вогнетрив

ка*,
к. одно-, двух-, многопОлостный 

цегла одно-, дво-, багатопо- 
рожнйнна;
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кирпйч пенодиатомйтовый цегла 
пінодіатомітова; 
к. печнОй цегла пічна; 
к. подОвый цегла подОва; 
к. п о л н о т Єльгй цегла повнотіла; 
к. пОристый цОгла пОриста; 
к. пустотОлый цОгла порожнй- 

ста;
к. радиальный цОгла радіальна; 
к. силикатный цОгла силікатна; 
к. слабопОристый цОгла малопб- 

риста;
к. строительный цОгла будівель

на;
к. трепельный цегла трепельна; 
к. трубный (д л я  д ы м овы х  т р у б )  

цегла димИрна; 
к. фасонный цегла фасОнна; 
к. футерОвочный іщгла футеру

вальна;
к. шамОтный цегла шамОтна; 
к. шлаковый цегла шлакова; 
к. щелевОй цегла щілйнна. 

кирпичеобжигательный цеглови- 
пальнйй, цегловипИлювальний. 

кирпйчный цеглянйй; (сл уж а щ и й  
для п р ои зв од ств а  ки рпича) це- 
гЄльний.

кислорОд кйсень, -сню;
к. жйдкий кйсень рідкгій. 

кислородный киснЄвий. 
кислородомЄр киснемір, -ра; 

к. магнйтный киснемір магніт
ний.

кислородопродувка киснепродувка, 
киснепродувИння.

кислородосодержащий (ком понен т  
га з о в )  кисневмісний, 

кислота кислотИ; 
к. пирогалловая кислота пірога

лова;
к. серная кислота сірчана; 
к. уксусная кислота ОцтОва. 

кислОтность (г о р ю ч е г о )  кислот
ність, -ності.

КИСЛОТОСТОЙКИЙ КИСЛОТОСТІЙКИЙ.
кислотостОйкость кислотостійкість, 

-кості.
кислотоупорность кислототрив

кість, -кості.
кислотоупорный кислототривкий.

кйслый (ш л ак , к он д ен са т ) кйс- 
лий.

клавишный (к ол осн и к )  клавішний, 
кладка стр. кладка, мурування; 

к. кирпйчная кладка цегляна; 
к. огнеупорная кладка вогне

тривка;
к. пОристая клОдка пОриста; 
к. шамОтная кладка шамОтна. 

клапан клОпан;
к. байпОсный, обводнОй клИпан 

байпОсний, обвіднйй; 
к. бесшумный клйпан безшум

ний;
к. быстровключающийся клОпан 

швидковклЮчуваний; 
к. вдыхательный (а сп и р а тор а )  

клапан вдихальний; 
к. взрывнОй клйпан вибухОвий; 
к. висячий клапан висячий; 
к. внутренне-уравновЄшенньій 

клапан внутрішньо-зрівнова- 
жений;

к. впрыскивающий клйпан впОр- 
скувальний, впрйскувальний; 

к. впускнОй клапан впускнйй; 
к. вращающийся клапан обер- 

тОвий;
к. всасывающий клапан всмок

тувальний;
к. выдыхательный (а сп и р а то р а )  

клОпан видихальний; 
к. выпускнОй клОпан випускнйй; 
к. вытяжнОй клИпан витяж- 

нйй;
к. выхлопнОй клОпан вихлоп- 

нйй;
к. газосмесйтельный клОпан га

зозмішувальний;
к. грибовИдный клОпан грибо- 

вйдний;
к. грузовОй клйпан вантажний; 
к. грязевОй, шламовый клапан 

грязьовйй, шламовий; 
к. двойнОй клОпан подвійний; 
к. двухпозициОнный клйпан дво- 

позицїйний;
к. двух-, трёхходОвый клапан 

дво-, триходОвий; 
к. дроссельный клОпан дрОсель* 

ний;
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клапан заборный клйпан забірнгій; 
к. запОрный клйпан запірнйй; 
к. заслОнчатый клйпан залишко

вий;
к. игОльчатый клапан голчастий; 
к. ймпульсно-предохранйтельный

клапан імпульсно-запобіжний; 
к. кОжаный клапан шкірянйй; 
к. колокольный клИпан дзвоно- 

вйй;
к. кольцевОй клИпан кільцЄвчй; 
к. конйческий клИпан конічний; 
к. магнйтный клйпан магнітний; 
к. малоподъёмный клйпан мало- 

підйОмний;
к. многокольцевОй клйпан бага- 

токільцЄвий;
к. нагнетательный клапан нагні

тальний;
к. наполнительный клйпан на- 

пОвнювальний;
к. незамерзающий клапан неза- 

мерзаючий;
к. неразгруженный клапан не- 

розвантажений;
к. неразрезнОй клапан нерозріз- 

нйй;
к. обратный клйпан зворОтний; 
к. обтекаемый клйпан обтічнйй; 
к. обходнОй, обводнОй клапан 

обхіднйй, обвіднйй; 
к. ограничительный клИпан об 

межувальний;
к . одно-, д в у х - ,  м н о г о щ Єл ь н ь ій

клапан одно-, дво-, багато- 
щілйнний;

к. одно-, двухрычИжный клйпан 
одно-, двоважільний; 

к. одно-, двух-, трёхседОльный
клйпан одно-, дво-, трисідОль- 
ний;

к. одно-, двух-, трёх-, четырёх- 
опОрный клйпан одно-, дво-, 
три-, чотириопОрний; 

к. отводящий, отводнОй клапан 
відвіднйй;

к. откиднОй клйпан відкиднйй; 
к. отсекОтельный, отсечнОй кла

пан відсічнйй;
к. паровОй клапан паровйй;

[ клИпан парозапорный клйпан па-
розапірнйй;
к. пароотбОрный клйпан паро- 

відбірнйй;
к. переводнОй клйпан перевід

ний;
к. перегрузочный клйпан пере

вантажний;
к. перекиднОй клйпан перекид- 

нйй;
к. перепускнОй клИпан перепуск

ний;
к. переставнОй клйпан перестав

ний;
к. питательный клйпан живйль- 

ний;
к. пластйнчатый клИпан пластйн- 

частий;
к. пневматический клйпан пнев- 

матйчний;
к. поворОтный клОпан поворбг- 

ний;
к. подъёмный, поднимающийся

клапан підйОмний;
к. полноподъёмный клОпан поз- 

нопідйОмний;
к. поплавкОвый клапан поплав- 

кОвий;
к. поршневОй клйпан поршне

вий;
к. поярусный клйпан поярусний;
к. предохранительный клапан 

запобіжний;
к. приёмный клйпан приймаль

ний;
к. пробкообразный клйпан проб- 

коподібний;
к. продувнОй, продувочный кла

пан продувнйй;
к. противовзрывнОй клапан про- 

тивибухОвий;
к. проходнОй клйпан прохідний;
к. пружйнный клИпан пружйн- 

ний;
к. пусковой клОпан пусковйй;
к. разгруженный клИпан розван

тажений;
к. разгрузочный, разгрузнОй кла

пан розвантажувальний, роз
вантажний;

к. распределительный клапан 
розподільний;



клапан 91 ключ

клапан расширительный клйпан 
розширнгій, розширювальний; 
к. реверсИвный клИпан ревер- 

сйвний;
к. регулируемый, регулирую

щийся клйпан регульова
ний;

к. регулирующий клапан регу- 
лЮючий;

к. редукцйонный клОпан редук
ційний;

к. резйновый клйпан гумовий, 
резйновий;

к. самодействующий, автомати
ческий клИпан самодіючий, 
автоматичний;

к. самозапОрный, самозапирИю- 
щийся клИпан самозапірнйй; 

к. скИльчатый клИпан скальчОс- 
тий;

к. смесйтельный клИпан змішу
вальний;

к. створный, ствОрчатый клОпан 
стулкОвий;

к. стОпорный клОпан стопорний; 
к. ступОнчатый клйпан східчас

тий;
к. тарельчатый клапан тарілчас

тий;
к. термопредохранйтельный кла

пан термозапобїжний; 
к. терморегулйрующий клапан 

терморегулЮючий; 
к. трубчатый клапан трубчастий; 
к. управляемый клапан керова

ний;
к. уравнительный клИпан зрів

няльний;
к. уравновешенный клапан зрів

новажений;
к. фурменный клйпаи фурмений; 
к. цилиндрический клИпан ци

ліндричний;
к. чИшечный клИпан чашковйй; 
к. шариковый клИпан шарико

вий, кульковйй;
к. шарнйрный клИпан шарнір

ний;
к. шаровОй клйпан кульовйй; 
к. электромагнитный (о горелкг) 

клИпан електромагнітний. 
клапан-мигИлка клапан-мйгавка.

клапан-отсекатель клапан-відсікОи,
-ча.

клапанный клапанний, 
клапаноуловйтель клапановлОвлю- 

вач.
клапаноуловИтельный (о приспо

соблении) клапановлОвний. 
классификация ( топлива) класи

фікація;
к. воздушная класифікація по

вітряна;
к. промывная класифікація про

мивна;
к. сортировальная класифікація 

сортувальна, 
клёпка клепання; 

к. гидравлйческая клепИння гід
равлічне;

к. машйнная клепИння машйн- 
не;

к. пневматйческая клепИння пнев- 
матйчне;

к. ручнИя клепИння ручнЄ; 
к. электрическая клепИння елек- 

трйчне.
клеть кліть, -ті;

к. подъёмная клігь підйОмна. 
клетьевОй (подъем) КЛІТЬОВИЙ, 
клин клин;

к. мИсляный клин мастйльний; 
к. одно-, двухсторонний клин 

одно-, двобічний; 
к. опорный клин опОрний; 
к. распОрный клин розпірнйй. 

клйнкер клінкер, -керу. 
клйнкерный клінкерний. 
клинкеровОть клінкерувати. 
клинкЄт клінкЄт. 
клинкЄтньій клінкЄтний. 
клиновОй (кирпич) клиновйй. 
клинообразный, клиновйдный (ко

лосник) клиноподібний, 
клиноремённый (о передаче) кли- 

нопИсовий.
клйнчатый (кирпич) клинчастий, 
клуб (дыма) клуб, -бу. 
ключ ключ, -ча;

к. гИечньїй ключ гайковйй; 
к. поршневОй ключ порпхнЄвий; 
к. разводной ключ розвіднйй; 
к. трубный ключ трубний; 
к. торцОвый ключ торцЄвий.
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кнОпка кнОпка;
к. дистанционная кнОпка ди

станційна;
к. пусковая кнОпка пускова. 

кнОпочный (переключатель) кнО- 
почний, кнОпковий. 

коагулирование коагулювання, 
коагулированный коагульОваний. 
коагулянт коагулянт, -ту. 
коагуляциОнный (об очистке во

ды) коагуляційний. 
коагуляция коагуляція, 
коаксиальный, соОсный (о трубе) 

коаксіальний, співвїсний. 
кОваный (об изделиях) кОваний. 
кОвер кОвер, -ра; 

к. сварнОй кОвер зварнйй; 
к. чугунный кОвер чавунний. 

кОверный кОверний. 
кОвка (стали) кувОння. 
кОвкий (чугун) ковкйй. 
кОвкость кОвкість, -кості, 
ковш ківш (род. ковшО); 

к. загрузочный ківш завантйж- 
ний;

к. разлйвочный ківш розливний, 
розливальний;

к. самозахвОтывающий (грейфе
ра) ківш самозахватний. 

ковшеобрИзный (о лопасти) ков- 
шоподібний.

ковш-отсекатель ківш-відсікач, -ча. 
ковшОвый (элеватор) ковшОвйй. 
кОжа (для прокладок) шкіра. 
кОжаный (клапан, мембрана) 

шкірянйй. 
кОжух кожух; 

к. висячий кожух висячий; 
к. защйтный кожух захиснйй; 
к. кольцевОй кожух кільцЄвий; 
к. отрубнОй кожух відрубнйй; 
к. предохранительный кожух за

побіжний;
к. свободновисящий кожух віль- 

новисячий, вільновйсний; 
к. теплоизолированный кожух 

теплоізольОваний; 
к. теплообмОнный кожух тепло

обмінний;
к. толстостенный кожух товсто

стінний;

кОжух тонкостенный кожух тон
костінний;
к. шестереночный кожух шесте- 

рінний.
кожухотрубный (конденсатор) ко- 

жухотрубний.
козловОй, козелкОвый (кран) ко- 

зловйй;
кОзлы кОзла, -зел; 

к. монтажные кОзла монтажні; 
к. строительные кОзла будівель

ні.
козырёк (на поршне) козирОк, 

-ркй;
к. откиднОй козирОк відкиднйй; 
к. успокоительный козирОк за

спокійливий, 
кокйль кокіль, -ля. 
кокИльный кокільний, 
кокс кокс, -су;

к. беззОльный кокс беззОльний; 
к. вспученный кокс спучений; 
к. грохочённый кокс грохоче

ний;
к. дОменный кокс дОменний; 
к. дроблёный кокс роздрібне

ний;
к. задувочный кокс задувнйй; 
к. кусковОй кокс кусковйй; 
к. литОйный кокс ливИрний; 
к. металлургический кокс мета

лургійний;
к. печнОй кокс пічнйй; 
к. порошкообразный кокс по

рошкуватий;
к. ретОртный кокс ретОртний; 
к. слабоспёкшийся кокс мало- 

спіклий;
к. слабосплавленный кокс мало- 

сшшвлений;
к. сланцевый кокс сланцевий; 
к. слйпшийся кокс злйплий; 
к. смолянОй кокс смолянйй; 
к. спекающийся кокс спіклИвий; 
к. спёкшийся кокс спіклий; 
к. спЄльїй кокс спілий; 
к. сплавленный кокс сплОвле- 

ний;
к. торфянОй кокс торфОвий; 
к. электродный кокс електрод

ний.
кОксик кОксик, -ку.
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коксовальный коксувальний, 
коксовалыцик коксувОльник. 
коксование коксування;

к. высоко-, низко-, среднетем
пературное коксування висо
ко-, низько-, середньотемпе- 
ратурне;

к. каталитйческое коксування 
каталітйчне. 

коксовать коксувИти. 
коксовыгружатель кокеовиванта- 

жувач.
коксовыгружательный коксовиван- 

тйжувальний, коксозивантаж- 
ний.

кОксовый кОксовий. 
коксовыталкиватель коксовиштОв- 

хувач.
коксовыталкивательный коксови- 

штОвхувальний.
коксодробйлка коксодробарка. 
коксодробйльный коксодробйль- 

ний.
коксообрИзный коксовйдний. 
коксообразующий (к ом п он ен т)  

коксоутвОрювальний, коксо- 
утвОрюючий.

коксообразовИние коксоутвОрення. 
коксосортирОвка 1) (а г р е га т )  кок- 

сосортувИлка; 2) (п р о ц е се )  кок- 
сосортувИння.

коксосортирбвочный коксосорту- 
вИльний.

коксохимйческий коксохімічний, 
коксохимия коксохімія, 
коксуемость (у гл ей )  коксівність, 

-ності.
коксующийся ( о  топ л и в е) коксів

ний.
колебание коливання; 

к. аксиальное коливання аксі
альне.

колебания коливання; 
к. апериодйческие коливання 

аперіодйчні;
к. вынужденные коливання ви

мушені;
к. гармонйческие коливання гар

монічні;
к. затухающие коливання зага

саючі;

колебания крутйльные коливОння 
крутйльні;
к. резонансные коливання резо

нансні;
к. свободные коливОння вільні; 
к. сильнозатухающие коливання 

дужезагасаючі;
к. слабозатухающие коливання 

малозагасаючі;
к. собственные коливОння влас

ні;
к. упругие коливання пружні; 
к. температурные коливання 

температурні;
к. тепловые коливання теплові; 
к. электромагнитные коливання 

електромагнітні.
колебательный (р еж и м , к он ту р )  

коливальний.
колебать(ся) коливйти(ся).
колеблющийся ( о  н а гр узк е) ко- 

ливнйй.
колЄно (т р у б ы )  коліно; 

к. боковОе коліно боковЄ; 
к. вилкообразное коліно вилко- 

подібне;
к. остроугОльное коліно гостро

кутне;
к. переходное коліно перехідне; 
к. плОвное коліно плавне; 
к. полусварнОе коліно напіз- 

зварнЄ;
к. прямоугОльное коліно прямо 

кутнє;
к. сварнОе коліно зварнЄ; 
к. соединйтельное коліно з’єдну

вальне;
к. тупоугОльное коліно тупокут

не.
коленчатый (в а л )  колінчастий.
колёсико коліща, -щати; 

к. измерительное коліща вимі
рювальне.

колёсный (ск а т , м а зь )  колісний.
колесО кОлесо;

к. аретирОвочное кОлесо арету- 
вальне;

к. быстроходное кОлесо швидко
хідне;

к. ведОмое кОлесо вЄдєнє; 
к. ведущее кОлесо ведуче; 
к. визйрное кОлесо візйрне;
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колесо винтовОе кОлесо гвинто
в і;
к. водоизмерительное, водомер

ное кОлесо водомірне; 
к. вращающееся кОлесо обертО- 

ве;
к. геликоидальное кОлесо гелі

коїдальне;
к. гиперболическое кОлесо гіпер

болічне;
к. дйсковое кОлесо дйскове; 
к. желОбчатое кОлесо жолоб

часте;
к. задерживающее кОлесо за- 

тримне, затримуюче; 
к. зубчатое кОлесо зубчИсте; 
к. конйческое кОлесо конічне; 
к. коррекциОнное кОлесо корек- 

ційне;
к. косозубое кОлесо косозубе; 
к. кулИчное кОлесо кулИчне; 
к. лОпастное кОлесо лопатЄве; 
к. малолОпастное кОлесо мало- 

лопатЄве;
к. маховОе кОлесо маховЄ; 
к. направляющее кОлесо на

прямне;
к. одно-, двух-, трёхвенОчное кО

лесо одно-, дво-, тривінцеве; 
к. одно-, двух-, трёхе гупЄнчатое

кОлесо одно-, дво-, трисхід- 
чОсте;

к. пйшущее кОлесо пйшуче; 
к. планетарное кОлесо планетар

не;
к. подвижнОе кОлесо рухОме; 
к. приводнОе кОлесо приводне, 
к. промежуточное кОлесо про

міжне;
к. прямозубое кОлесо прямозу- 

бе;
к. рОликовое кОлесо рОликове; 
к. рулевОе кОлесо рульовЄ; 
к. смЄнноє кОлесо замінне; 
к. составное кОлесо складене; 
к. ступОнчатое кОлесо східчасте; 
к. тихохОдное кОлесо тихохідне; 
к. тормознОе кОлесо гальмовЄ; 
к. турбйнное кОлесо турбінне; 
к. тяговОе кОлесо тяговЄ; 
к. фрикциОнное кОлесо фрикцій

не;

колесО холостОе кОлесо холо- 
стЄ;
к. храповОе кОлесо храповЄ; 
к. цепнОе кОлесо ланцюгОве; 
к. циклоидальное кОлесо цикло

їдальне;
к. цилиндрйческое кОлесо цилін

дричне;
к. червячное кОлесо черв’ячне; 
к. шеврОнное кОлесо шеврОнне; 
к. штурвальное кОлесо штур

вальне.
количественный (о регулировании) 

кількісний.
количество (пара, топлива) кіль

кість, -кості;
к. секундное кількість секундна; 
к. суточное КІЛЬКІСТЬ добовИ; 
к. часовОе кількість годйнна.

коллектор колЄктор, -ра; 
к. водянОй колЄктор водянйй; 
к. воздушный колЄктор повітря

ний;
к. входнОй колЄктор вхіднйй; 
к. выходнОй колЄктор вихіднйй; 
к. выхлопнОй колЄктор вихлоп- 

нйй;
к. гОзовый колЄктор газовий; 
к. дренируемый колЄктор дренО- 

ваний;
к. змеевйдный колЄктор зміє- 

вйдний;
к. клёпаный колЄктор клепаний; 
к. паровОй колЄктор паровйй; 
к. подковообразный колЄктор 

підковоподібний; 
к. промежуточный колЄктор про

міжний;
к. промысловый колЄктор прО- 

мисловий;
к. распределительный колЄктор 

розподільний;
к. сварнОй колЄктор зварнйй; 
к. смесйтельный колЄктор змі

шувальний;
к. цилиндрический колЄктор ци

ліндричний.
коллОктор-собиратель колЄктор- 

збирач, -ча.
коллекторный колекторний.
коллоидальность колоїдальність, 

-ності.
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коллоидальный колоїдальний. 
коллОидный (шлам) колОїдний. 
колОдец колОдязь, -зя; 

к. артезианский колОдязь арте
зіанський;

к. компенсационный (карбюра
тора ) колОдязь компенсацій
ний;

к. монолйтный колОдязь моно
літний;

к. нагревательный колОдязь на
грівний;

к. приёмный колОдязь приймаль
ний;

к. сливнОй колОдязь зливнйй; 
к. смотровОй колОдязь оглядО- 

вий;
к. томйльный колОдязь томйль- 

ний;
к. цельнометаллический колО

дязь суцільнометалевий. 
колОдка колОдка; 

к. зажймная колОдка затискнИ; 
к. тормознИя колОдка гальмові; 
к. упОрная колОдка упОрна. 

колОдочный (тормоз) колОдкОвий. 
кОлокол (газгольдера) дзвін (род. 

дзвОна).
колоколообразный (клапан) дзво- 

ноподїбний.
колокОльный ( напоромер) дзвоно- 

вйй.
колОнка колОнка; 

к. бензозаправочная колОнка
бензозаправна;

к. быстродействующая колОнка 
швидкодіюча; 

к. ванная колОнка ванна; 
к. водогрейная колОнка водо

грійна;
к. водоуказательная колОнка

водопокйзна, водовказівнИ; 
к. газовая колОнка гИзова; 
к. газонаполнйтельная колОнка 

газонаповнювальна; 
к. деаэрациОнная колОнка деа- 

ераційна;
к. дегазирующая колОнка дега

зуюча;
к. дровянИя колОнка дров’янИ; 
к. протОчная колОнка протОчна.

колОнковый (водонагреватель) ко- 
лОнковий. 

колОнна котОна; 
к. аммиачная колона аміачна; 
к. бензОльная колОна бензОльна; 
к. вакуумная колОна вакуумна; 
к. выпарная колОна випарнО; 
к. дефлегмациОнная колОна де- 

флегмацїйна;
к. колпачкОвая колОна ковпач- 

кОва;
к. ксилОльная колОна ксилОль- 

на;
к. насадочная колОна насОдко- 

ва;
к. обсадная колОна обсаднО; 
к. опорная колОна опОрна; 
к. отпаривающая колОна від- 

пОрювальна;
к. очистйтельная колОна очйснИ; 
к. промывнИя колОна промивнИ; 
к. разделительная колОна роз

дільна;
к. ректификационная колОна рек

тифікаційна;
к. сйтчатая колОна ситчИста; 
к. тарельчатая, тарелочная ко

лОна тарілчаста; 
к. толуОльная колОна толуОль- 

на;
к. фонтанная колОна фонтанна; 
к. фракционная колОна фракцій

на.
колОнный колОнний. 
колОночный колОнковий. 
колориметр колориметр, -ра. 
колориметрический колориметрич

ний.
колориметрия колориметрія, 
колоснйк колоснйк, -кИ; 

к. бИлочный колоснйк бИлочний; 
к. беспровальный колоснйк без- 

провИльний;
к. боковОй колоснйк боковйй; 
к. брусчИтый колоснйк брускО- 

вйй;
к. волнйстый колоснйк хви

лястий;
К. ВЫДВИЖНОЙ колосн й к  ви сув - 

нйй;
к. двойнОй колоснйк подвійний;
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колоснИк змеевйдный колоснИк 
змієвйдний;
к. зубчИтый колоснИк зубчИстий; 
к. качающийся колоснИк хитнйй; 
к. клИвишный колоснИк клавіш

ний;
к. клинообразный колоснИк кли

ноподібний;
к. корытообразный колоснИк ко

ритоподібний;
к. лоткОвый колоснИк лотокО- 

вий;
к. мелкозубчатый колоснИк дріб

нозубчастий;
к. многоугОльный колоснИк ба

гатокутний;
к. неподвижный колоснИк неру- 

хОмий;
к. опрокиднОй колоснИк пере- 

киднйй;
к. откиднОй колоснИк відкиднИй; 
к. охлаждаемый колоснИк охо

лоджуваний;
к. плйточный, плйгчатый колос- 

нйк плитчИстий;
к. поворОтный, поворачивающий

ся колоснИк поворотний; 
к. полигОнный колоснИк полігОн- 

ний;
к. пОлый, пустотелый колоснИк 

порожнйстий;
к. ребрйстый колоснИк реб- 

рйстий;
к. ретОртный колоснИк ретОрт- 

ний;
к. ступенчатый колоснИк схід

частий;
к. тройнОй колосник потрійний; 
к. чешуйчатый колоснИк луску

ватий;
к. шлИковый колоснИк шлако

вий.
колосникОвый колосникОвий. 
колОша мет. колОша; 

к. ваграночная колОша вагра
ночна;

к. дОменная колОша дОменна; 
к. кОксовая колОша кОксова. 

колошнйк колошнйк, -ка;
к. закрытый колошнйк закрй- 

тий;

колошнйк открытый колошнйк 
відкритий.

колошникОвый (газ) колошникО- 
вий.

колпИк ковпИк, -ка; 
к. висячий ковпак висячий; 
к. воздушный ковпак повітря

ний;
к. всасывающий ковпйк всмок

тувальний;
к. вытяжнОй ковпйк витяжний; 
к. дутьевОй ковпйк дуттьовйй; 
к. дымовОй ковпИк димовйй; 
к. дырчатый ковпИк дірчастий; 
к. закрытый ковпак закрйтий; 
к. защйтный ковпак захиснйй; , 
к. нагнетОтельный козпак нагні

тальний, нагнітнйй; 
к. надплйтный ковпак надплйт- 

ний;
к. направляющий ковпак на- 

прямнйй;
к. паровОй ковпИк паровйй; 
к. передвижнОй ковпИк пересув- 

нйй;
к. предохранительный ковпак 

запобіжний;
к. пружйнный ковпИк пружин

ний;
к. сОтчатый ковпйк сітчастий; 
к. экранирующий ковпИк екра

нуючий.
колпакОвый (о печи) ковпакОвий. 
колпачкОвый (о кояонне, тарелке) 

ковпачкОвий.
колпачОк ковпачОк, -чкй; 

к. горелочный ковпачОк пальни- 
кОвий;

к. желОбчатый ковпачОк жолОб- 
частий;

к. корОбчатый ковпачОк короб
частий;

к. огневОй ковпачОк вогнЄвий; 
к. отрезнОй ковпачОк відрізнйй; 
к. резьбовОй ковпачОк нарізнйй; 
к. шамОтный ковпачОк шамОт- 

ний.
кольцевание (сетей, газопроводоз) 

кільцювання. 
кольцевОй кільцЄвий. 
кольцеобразный кільцеподібний. 
кольцО кільцЄ;
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кольцО асбестометаллйческое кіль- 
цЄ азбестометалЄве; 
к. волнйстое кільцЄ хвилясте; 
к. вставнОе кільцЄ вставне; 
к. выступающее кільцЄ вистул- 

нЄ;
к. гребенчатое кільцЄ гребін

часте;
к. желОбчатое кільцЄ жолоб

часте;
к. зажймное кільцЄ затискнЄ; 
к. закрепляющее кільцЄ закріп

не;
к. крепёжное кільцЄ кріпйльне; 
к. лабирйнтовое кільцЄ лабірин

тове;
к. маслозахватывающее кільцЄ 

маслозахвИтне;
к. маслозащйтное кільцЄ масло- 

захиснЄ;
к. маслоотбОйное кільцЄ масло- 

відбійне;
к. маслосбОрное кільцЄ масло- 

збірне;
к. маслосбрасывающее кільцЄ 

маслоскидИльне;
к. маслоуловйтельное кільцЄ

масловлОвлювальне, масло-
влОвне;

к. маслоуплотняющее кільцЄ
маслоущільнювальне; 

к. набйвочное, набивное кільцЄ 
набивнЄ;

к. нажимнОе кільцЄ натискне; 
к. обвязочное кільцЄ обв’язу

вальне;
к. опОрное кільцЄ опОрне; 
к. охватывающее кільцЄ обхват- 

нЄ;
к. парозащйтное кільцЄ пароза- 

хиснЄ;
к. поддерживающее кільцЄ під- 

тримне, підтримуюче; 
к. подкладочное кільцЄ підклад

не;
к. поршневОе кільцЄ поршнЄве; 
к. потайнОе кільцЄ потайнЄ; 
к. предохранительное кільцЄ за

побіжне;
к. прокладочное, прокладнОе

кільцЄ проклОдкове, проклад
не;

кольцО проставнОе кільцЄ про- 
ставне;
к. пружйнное кільцЄ пружйн- 

не;
к. пружйнящее, пружйнистое

кільцЄ пружйнисте; 
к. разбрызгивающее кільцЄ роз- 

брйзкувальне;
к. разрезнОе кільцЄ розрізнЄ; 
к. распорнОе кільцЄ розпірнЄ; 
к. регулирующее кільцЄ регулю

юче;
к. самоприжимИющееся кільцЄ 

самопритискнЄ;
к. самопружинящее кільцЄ само- 

пружне;
к. сварнОе кільцЄ зварнЄ; 
к. скользящее кільцЄ ковзнЄ; 
к. смИзочное кільцЄ мастйльне; 
к. стягивающее, стяжнОе кільцЄ 

стяжнЄ;
к. съёмное кільцЄ знімнЄ; 
к. угольное кільцЄ вугільне; 
к. укрепляющее кільцЄ укріплю- 

вальне, укріпне;
к. уплотнительное, уплотняющее

кільцЄ ущільнювальне; 
к. упОрное кільцЄ упОрне; 
к. устанОвочное кільцЄ устанО- 

вочне;
к. центрирующее кільцЄ центру

вальне, центруюче; 
к. центробежное кільцЄ відцент

рове.
кОльчатый (кожух) кільчастий, 
ком, комОк грудка; 

к. угольный грудка вугільна; 
к. шлИковый грудка шлакова, 

командный (об устройстве) ко
мандний.

командоаппарат командоапарат, 
комбинат комбінат, -ту; 

к. металлургический комбінат 
металургійний.

комбинирование комбінування, 
коммунальный (газ, потребитель) 

комунальний.
коммуникация (труб) комунікація; 

к. надземная комунікація над
земна;

к. подземная комунікація під
земна;

7—119
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коммуникация уличная комуніка
ція вулична.

компактность (г а б а р и т о в )  ком
пактність, -НОСТІ. 

компактный компактний, 
компаунд компаунд, 
компаундирование компаундуван

ня.
компаундированный (п р о д у к т )  

компаундОваний.
компаундйровать компаундувати. 
компОунд-машИна компИунд-машИ- 

на.
компенсИтор компенсИтор, -ра; 

к. волнИстый компенсатор хви
лястий;

к. гнутый ком пен сатор  гнутий; 
к. двух-, трёхлйнзовый ком пен 

са тор  д в о -, три л інзовий ; 
к. дйсковый ком п ен сатор  дй ск о- 

вий;
к. 2-образный компенсИтор 2-по

дібний;
к. лйнзовый, линзообразный к ом 

пенсатор  лінзовий, л ін зоп од іб 
ний;

к. лирообразный ком п ен сатор  л і
р оп одібн и й ;

К. мембранный ком п ен сатор  м ем 
бранний;

к. многолйнзовый компенсИтор 
багатолінзовий;

к. О-образиый компенсатор ^-ио- 
дібний;

к. П-обрИзный компенсатор 
П-подібний;

к. подземный компенсатор під
земний;

к. резьбовОй компенсатор наріз- 
нйй;

к. сИльниковый компенсИтор саль
никовий;

к. сварнОй компенсатор зварнйй; 
к. сдвоенный компенсатор здвОе- 

ний;
к. угловОй компенсатор кутовйй; 
к. уплотнйтельный компенсИтор 

ущільнювальний; 
к. упругий компенсйтор пруж- 

нйй.
компенсационный (зм еев и к )  ком

пенсаційний.

компенсация компенсація; 
к. температурная компенсація 

температурна.
компенсировать ком пенсувати , 
компенсирующий (п ор ш ен ь) к о м 

пенсуючий.
комплект (л о п а т о к )  комплект, -ту. 
комплектование комплектування, 
компонент компонент; 

к. азотосодержащий компонент 
азотовмісний;

к. балластный компонент балас
товий;

к. высококипящий компонент ви- 
сококиплячий;

к. газообразный компонент га
зоподібний;

к. горючий компонент горЮчий; 
к. низкокипящий компонент 

низькокиплячий. 
компонентный компонентний, 
компонентоизбирательный ( о  к о р 

р ози и ) компонентовйбірний. 
компоновать компонувати. 
компонОвка компонОвка; (неоконч. 

п р оц есс  — ещ ё) компонування; 
к. блОчная компонОвка блОчна; 
к. одно-, двухпотОчная компо

нОвка одно-, двопотОкова; 
к. полуоткрытая компонОвка на- 

піввідкрйта;
к. разОмкнутая компонОвка ро- 

зімкнута;
к. сОмкнутая компонОвка зі

мкнута.
компонОвочный (р а зм е р )  компо- 

нОвочний.
компрессионный компресійний, 
компрессия компресія, 
компрессор компресор, -ра; 

к. абсорбциОнный компресор аб
сорбційний;

к. адиабатйческий компресор 
адіабатний;

к. аксиальный, осевОй компресор 
аксіальний, осьовйй; 

к. быстроходный компрЄсор 
швидкохідний;

к. винтовОй компрЄсор гвинто- 
вйй;
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компрессор газомотОрный компре
сор газомоторний; 
к. диафрагменный компресор діа

фрагмовий;
к. клапанный компресор клапан

ний;
к. одно-, двух-, трёх-, многосту

пенчатый компресор одно-, 
дво-, три-, багатосхідчастий; 

к. одно-, двух-, трёхцилйндро- 
вый компресор одно-, ДВО-, 
трициліндровий; 

к. осевОй компресор осьовйй; 
к. пароструйный компресор па- 

рострумйнний;
к. поршневОй компрЄсор порш

невий;
к. пусковОй компрЄсор пуско- 

вйй;
к. радиОльно-осевОй компрЄсор 

радіИльно-осьовгій; 
к. ротациОнный компрЄсор ро

таційний;
к. сверхзвуковой компрЄсор над

звуковий;
к.’ струйчатый, струйный компре

сор струмйнний;
к. ступенчатый компрЄсор схід

частий;
к. термохимический компрЄсор 

термохімічний;
к. тормознОй компрЄсор гальмо- 

вйй;
к. турбйнный, турбокомпрессор

компрЄсор турбінний, турбо
компресор;

к. фреоновый компрЄсор фреОно- 
вий;

к. холодйльный компрЄсор холо- 
дйльний;

к. центробежный компрЄсор від
центровий.

компрЄссор-компаунд компрЄсор- 
компИунд.

компрессорный компресорний. 
компрессоростроЄние компресоро

будування;
к. холодйльное компресоробу

дування холодйльне. 
компримирование, сжимИние ( га

зов ) стискИння. 
конвейер конвейєр, -ра;

конвейер встряхивающий кон
вейєр струшувальний; 
к. двухцепнОй конвейєр дволан- 

цюгОвий;
к. качающийся конвейєр хитнйй;. 
к. ковшОвый конвейєр ковшо- 

вйй;
к. ленточный конвейєр стрічко

вий;
к. распределительный конвейєр 

розподільний;
к. скребкОвый конвейєр скреб

ковий;
к. сортировочный конвейер сор

тувальний;
к. цепнОй конвейєр ланцюгОвий; 
к. червячный конвейєр черв’яч

ний.
конвейеризация конвейєризація. 
конвейерный конвЄйєрний. 
конвектйвный конвектйвний. 
конвектор конвектор, -ра; 

к. одно-, двухрядный конвектор 
одно-, дворядний, 

конвекционный (теплообменник) 
конвекційний. 

конвЄкция конвЄкція; 
к. естественная конвЄкція при

родна;
к. принудительная конвЄкція при

мусова.
конверсия конверсія, 
конвертирование конвертування, 
конвертированный (двигатель, 

печь) конвертований, 
конвертор, конвертер конвертор, 

-ра;
к. бессемеровский конвертор бе- 

сємЄрівський;
к. томИсовский конвертор тома

сівський.
конверторный, конвертерный кон

верторний.
конгломерат конгломерат, -ту. 
конгруэнтный (профиль) конгру

ентний.
конденсат конденсйт, -ту; 

к. безвозвратный конденсат без
поворотний;

к. кйслый конденсйт кйслий; 
к. щёлочный конденсйт лужний, 

конденсатный конденсатний.

т*
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конденсатоотвОдчик конденсатовід- 
відник;
к. дроссельный конденсатовід- 
відник дрОсельний; 
к. поплавковый конденсатовід- 

відник поплавкОвий; 
к. сифОнный конденсатовідвід- 

ник сифОнний;
к. термостатический конденсато- 

відвідник термостатйчний. 
конденсатопрОвод конденсатопрО- 

від, -воду.
конденсатопровОдный конденсато- 

провідний.
конденсатор конденсатор, -ра; 

к. барометрический конденсатор 
барометрйчний;

к. бассОйновый конденсатор ба
сейновий;

к. водоструйный конденсатор
водоструминний;

к. впрыскивающий конденсатор 
впрйскувальний, впОрскуваль- 
ний;

к. всасывающий конденсатор
всмоктувальний;

к. инжёкторный конденсатор ін
жекторний;

к. испарительный конденсатор 
випарнйй, випарювальний; 

к. кожухотрубный конденсатор 
кожухотрубний;

к. многоструйный конденсатор 
багатострумйнний; 

к. напОрный конденсатор напір- 
нйй;

к. одно», двухходОвый конден
сатор одно-, двоходОвий; 

к. оросйтельный конденсатор
зрОшувальний;

к. поверхностный конденсатор 
поверхневий;

к. погружаемый конденсатор за
нурюваний;

к. противотОчный конденсатор 
протитОковий;

к. прямотОчный конденсатор
прямотОковий;

к. прямотОчный конденсатор пря
мотОковий;

к. струйный конденсатор стру- 
мйнний;

конденсатор трубчатый конденса
тор трубчастий;
к. центробежный конденсатор

відцентровий;
к. элементный конденсатор еле

ментний;
к. ящичный конденсатор ящико

вий.
конденсаторный конденсаторний. 
конденсатосбОрник конденсато- 

збїрник.
конденсатосбОрный (бак) конден- 

сатозбірний.
конденсационный конденсаційний, 
конденсация конденсація; 

к. дробная конденсація дрОбна, 
фракційна;

к. капельная конденсація крап- 
лйнна;

к. капиллярная конденсація ка
пілярна;

к. начальная конденсація почат
кова;

к. плёночная конденсація плів
кова;

к. поверхностная конденсація по
верхнева;

к. противотОчная конденсація 
протитОкова;

к. прямотОчная конденсація 
прямотОкова;

к. смешивающая конденсація 
змішувальна.

конденсйровать(ся) конденсувати- 
(ся).

кондиционер кондиціонер, -ра. 
кондиционирование кондиціону- 

в Єн н я .
кондиционированный (воздух) кон- 

диціонОваний.
кондиционный (о топливе) конди

ційний.
кондуктор кондуктор, -ра. 
кондукциОнный кондукційний. 
кондукция (тепла) кондукція. 
конЄц кінЄць, -нця; 

к. набегающий кінЄць набігаю
чий, набіжнйй;

к. сбегающий кінЄць збігаючий, 
конечный кінцЄвий; мат. скінчЄн- 

ний.
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конйческий (р егу л я тор , п ередача)  
конічний.

консервация (т р у б , к о т л о в )  кон
сервація;
к. мОкрая консервація мОкра. 

консистентный ( о  см азке, ж и д к о 
сти )  консистентний, 

консистенция консистенція. 
консистОметр консистОметр, -ра. 
консистометрйческий консистомет- 

рйчний.
консОль стр. консОль, -ЛІ. 
консольный ( подш ипник )  консоль

ний.
констОнта, постоянная константа, 

стйла, -лої;
к. подОбия констОнта подібності; 
к. равновесия константа рівнова

ги.
константОновый ( о  тер м оп аре) 

константановий. 
конструировать конструювати, 
конструктивный конструктйвний. 
конструктор конструктор, -ра. 
конструкторский (о т д е л )  конструк

торський.
конструкция конструкція; 

к. безлекальная конструкція без- 
лекИльна;

к. безметОльная конструкція без- 
металОва;

к. жёсткая конструкція жорстка; 
к. клёпаная конструкція клепа

на;
к. несущая конструкція несуча; 
к. сварнОя конструкція зварна; 
к. ствОрчатая конструкція стул

часта.
контакт 1) (у с т р о й с т в о )  контакт; 

2) (со ст о я н и е )  контакт, -ту; 
к. передвижнОй контакт пересув- 

нйй;
к. скользящий контакт ковзнйй. 

контактный контактний, 
контйктор контйктор, -ра; 

к. включающий контактор вми- 
кальний.

контрвал контрвйл. 
контргайка контргайка, 
контргруз, противовес контрвйга, 

противага.
контрдйск контрдйск.

контрклйн контрклйн. 
контркривошИп контркривошйп. 
контролирующий (м ех а н и зм ) конт

ролюючий.
контроллер контролер, -ра;

к. пусковой контролер пусковгій. 
контроль (к а ч еств а  топлива, в о д ы )  

контроль, -лю;
к. аппаратурный контроль апа

ратурний;
к. визуальный контроль візуаль

ний;
к. тепловОй контроль тепловйй; 
к. учётный контрОль обліковий. 

контрОльно-измерйтельный Прибор 
(КИ П ) контрОльно-вимірюваль- 
ний прйлад (КВП). 

контрольный (м а н ом етр ) контроль
ний.

контрпар контрпара. 
контрпОршень контрпОршень, -шня. 
контрпрйвод контрпрйвод. 
контрфлИнец контрфлИнець, -нця. 
контрштОк контрштОк. 
кОнтур кОнтур, -ра; 

к. вторичный кОнтур вторйн-
ний;

к. колебательный кОнтур колиз- 
нйй, коливальний; 

к. первйчный кОнтур первйн- 
ний;

к. перекачивающий кОнтур пере
качувальний;

к. циркуляционный кОнтур цир
куляційний. 

кОнтурный кОнтурний. 
кОнус кОнус;

к. вращающийся (су ш и л к и ) кО
нус обертОвий;

к. выхлопнОй кОнус вихлопнйй; 
к. двойнОй кОнус подвійний; 
к. дрОссельный кОнус дросель

ний;
к. заборный кОнус забірнйй; 
к. зажигательный кОнус запа

лювальний;
к. зажимнОй кОнус затискнйй; 
к. набивочный, набивной кОнус 

набивальний, набивнйй; 
к. нагнетательный кОнус нагні

тальний, нагнітнйй; 
к. насыпнОй кОнус насипнйй;
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кОнус обратный кОнус оберне
ний;
к. пылеотражательный кОнус пи- 

ловідбивнйй;
к. пылеулавливающий кОнус пи- 

ловлОвний;
к. распределительный кОнус роз

подільний;
к. распылительный кОнус розпи

лювальний;
к. регулирующий кОнус регулю

ючий;
к. смесйтельный кОнус змішу

вальний;
к. усечённый кОнус зрізаний; 
к. фрикциОнный кОнус фрикцій

ний.
кОнус-обтекИтель кОнус-обтічнйк, 

-кО;
кОнус-сепарИтор кОнус-сепарОтор, 

-ра.
кОнусный кОнусний. 
конусообразный конусоподібний. 
конфОрка (п л и ты ) конфОрка. 
конфорочный ( стол, горелка) кон

форковий.
конфузОр конфузОр, -ра. 
конфузОрный конфузОрний. 
концевОй (вы клю чател ь, п одш и п 

ник) кінцЄвий.
концентрат концентрат, -ту. 
концентратор концентратор, -ра. 
концентрационный ( с т о л )  концент

раційний.
концентрация концентрація;

к. взрывная концентрація вибу- 
хОва;

к. допустимая концентрація д о 
пустима;

к. молярная концентрація мо
лярна;

к. объёмная концентрація об ’єм
на;

к. предЄльно-допустймая кон
центрація гранйчно-допустй- 
ма;

к. равновесная концентрація рів
новажна.

концентрирование (со л е й )  кон
центрування.

концентрированный (р а с т в о р )  кон
центрований.

концентрический (о  т р у б а х )  кон
центричний.

концентричность концентргічність,
-НОСТІ.

концы кінці, -цїв;
к. обтйрочные кінці обтиральні. 

координИтник координатник. 
координаты координати, -нат; 

к. пространственные координати 
просторОві;

к. прямоугольные координати 
прямокутні, 

копёр копЄр, -пра*, 
к. паровОй копЄр паровйй. 

копировальный (с т а н о к )  копію
вальний.

копирование, копирОвка копію
вання.

копирОвщик копіювальник. 
кОпоть кіпоть (р од . кіптю), 
коптйльный ( о  са ж ев ой  к а м ер е)  

коптйльний.
коптящий ( о  плам ени) кіптячий, 

кіптявий, 
кора корО;

к. шлаковая кора шлакова. 
кореннОй (в а л , подш ип ни к) коріи- 

нйй.
кОрень (л оп а тк и )  кОрінь, -реня. 
корзинообразный ( о  реш ётк е) 

корзиноподібний.
корзйночный, корзйнный ( о  плете

нии для ф и л ьтров ) корзйнний. 
коридорный (п у ч о к  тр уб , суш и лка)  

коридОрний. 
кОрка кірка, кОрка; 

к. асбоцемЄнтная кірка азбоце
ментна;

к. изоляциОнная кірка ізоляцій
на.

корневОй (план им етр , сечение л о 
патки ) коренЄвий. 

кОрни (т о п л и в о )  коріння, 
корнюр корнЮр, -ра. 
короб кОроб;

к. загрузочный кОроб завантОж- 
ний.

корОбиться ( о  п о в е р х н о стя х )  жо- 
лОбитися, корОбитися. 

коробка корОбка; 
к. впускнИя корОбка впускна; 
к. выпускная корОбка випускна;
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корОбка гофрирОванная корОбка 
гофрОвана;
к. дутьевОя корОбка дуттьовй; 
к. золотникОвая корОбка золот- 

никОва;
к. клапанная корОбка клапанна; 
к. крановая корОбка кранова; 
к. мембранная корОбка мембран

на;
к. наполнйтельная корОбка на- 

пОвнювальна;
к. огневИя корОбка вогнЄва; 
к. парораспределйтельная короб

ка паророзподільна; 
к. питательная корОбка живйль- 

на;
к. предохранительная корОбка 

запобіжна;
к. присоединительная корОбка 

приєднувальна;
к. распределительная корОбка 

розподільна;
к. сальниковая корОбка сальни

кова;
к. сильфОнная корОбка сильфОн- 

на;
к. смазочная корОбка мастгіль- 

на;
к. тОпочная корОбка тОпкова; 
к. фильтровальная корОбка філь

трувальна;
к. фурменная корОбка фурмена.

корОбление (разъёма) жолОблен- 
ня, корОблення.

корОбчатый (золотник) коробчас
тий.

коробящийся (профиль) жолОб- 
ливий.

королёк корольОк, -лькИ;
к. кОксовый корольОк кОксовий; 
к. слйпшийся корольОк злйплий; 
к. сплавленный корольОк сплав

лений.
коромысло корОмисло; 

к. качающееся корОмисло хитнЄ; 
к. обращённое корОмисло обер

нене;
к. треугОльное корОмисло три

кутне.
коронка (гайки, бура) корОнка.
короткозамкнутый (экран) корот- 

козИмкнений.

короткозвОнный (о цепи) коротко- 
лОнковий.

короткопламенный (уголь) корот- 
кополум’яний.

короткофакельный короткофакель- 
ний.

кОрпус кОрпус, -су; 
к. бочкообразный кОрпус бочко

подібний;
к. обтекаемый кОрпус обтічнйй; 
к. пулеобразный (насоса) кОрпус 

кулеподібний.
кОрпус-улйтка (горелки) кОрпус- 

зОвитка.
кОрпусный (лист) кОрпусний. 
корректировка, корректирование

коректування.
корректирующий (регулятор) ко

ректуючий.
корректор (нуля) коректор, -ра. 
коррекциОнный (о колесе) корек- 

ційний.
корродированный кородОваний. 
корродйровать кородувати, 
корродирующий (газ) кородую

чий.
коррозййность, коррозиОнность

(грунта) корозійність, -ності.^ 
коррозионностОйкий, коррозиестОй- 

кищ коррозиеустОйчивый коро
зієстійкий.

коррозиОнный корозійний. 
коррОзия корОзія; 

к. атмосферная корОзія атмос
ферна;

к. водорОдная корОзія воднЄва; 
к. гОзовая корОзія гИзова; 
к. избирательная корОзія вйбір- 

на;
к. кислородная корОзія киснева; 
к. кислОтная корОзія кислОтна; 
к. компонентоизбирательная ко

рОзія компонентовйбірна; 
к. межкристаллйтная, интеркри- 

сталлйтная корОзія міжкри- 
сталітна, інтеркристалітна; 

к. низкотемпературная корОзія 
низькотемпературна; 

к. пароводяная корОзія парово
дяна;

к. поверхностная корОзія по
верхнева;



коррОзия 104 котёл

коррОзия подповерхностная корО- 
зія підповерхнЄва; 
к. пОчвенная корОзія грунтовО; 
к. равномерная корОзія рівно

мірна;
к. стояночная корОзія стояноч- 

на;
к. тОчечная корОзія точкОва; 
к. транскристаллйтная корОзія 

транскристалітна; 
к. ударная корОзія ударна; 
к. щёлочная корОзія лужна; 
к. электролитическая корОзія

електролітична;
к. электрохимическая корОзія

електрохімічна;
к. язвенная корОзія виразкОва. 

корытный (проф и ль, топ к а ) корИт- 
ний.

корыто корйто;
к. каскадное корИто каскадне; 
к. кольцеобразное корйто кільце

подібне;
к. питательное корйто живйль

не;
к. распределительное корйто роз

подільне.
корытообразный ( к ол осн и к ) кори

топодібний, 
корытце корйтце; 

к. маслосбОрное корйтце масло- 
збірне.

корьё ( топ л и в о) кора. 
корьевОй ( о  топ л и ве) коровйй. 
косвенноизлучИющий ( о  сетк е )  по- 

середньовипромїнний. 
косвенный ( о б  излучении, тя ге)  

посередній, непрямйй. 
косозубый ( о  п ередаче) косозу- 

бий.
косОй (ср ез , и зги б) кОсий. 
костра ( топ л и в о ) кострйця. 
косынка (детал ь ) косйнка. 
котёл котЄл, -тлИ; 

к. Атмос котЄл А тм ос ; 
к. атомный котЄл Отомний; 
к. БабкОк— ВилькОкс котЄл Баб- 

кОк— ВількОкс;
к. барабанный котЄл барабан

ний;
к. батарейный котЄл батарей

ний;

котёл БКЗ (Барнаульского котЄль-  
ного завОда) котЄл БКЗ (Бар
наульського котЄльного завО-
ду);

к. Бел КЗ (Белгородского ко
тЄльного завОда) котЄл БєлКЗ 
(Бєлгородського котЄльного 
завОду);

к. БенсОна котЄл БенсОна; 
к. бескамерный котЄл безкамер

ний;
к. бессепараторный котЄл без- 

сепараторний;
к. варочный котЄл варйльний; 
к. ВВД (вертикИльно-водотруб- 

ный ДОбрина) котЄл ВВД 
(вертикально-водотрубний Д0- 
бріна);

к. ВелОкс котЄл ВелОкс; 
к. вертикально-водотрубный ко

тЄл вертикально-водотрубний; 
к. вертикально-цилиндрйческий

котЄл вертикально-циліндрйч- 
ний;

к. вертикальный котЄл верти
кальний;

к. водогрейный котЄл водогрій
ний;

к. водонагревательный котЄл во- 
донагрівнйй;

к. водотрубный котЄл водотруб
ний;

к. водянОй котЄл водянйй; 
к. воздушный котЄл повітряний; 
к. вращающийся котЄл обертО- 

вий;
к. высОкого давления котЄл ви

сокого тйску;
к. высокомощный котЄл високо- 

потужний;
к. газоводотрубный котЄл газо

водотрубний;
к. гИзовый котЄл гИзовий; 
к. газомазутный котЄл газома- 

зутний;
к. газотрубный котЄл газотруб

ний;
к. горизонтальный котЄл гори

зонтальний;
к. горизонтально-водотрубный

котЄл горизонтально-водо
трубний;
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котёл двойнОй котЄл подвій
ний;
к. ДКВ (двухбарабОнный верти

кальный) котЄл ДКВ (двоба- 
рабИнний вертикальний); 

к. двухсторОнний котЄл двобіч
ний;

к. десяти-, двадцатисекциОнный
котЄл десяти-, двадцятисек- 
ційний;

к. дефекациОнный котЄл дефека
ційний;

к. ДжЄнераль-ЗлЄктрик ртутный
котЄл ДжЄнераль-ЕлЄктрик 
ртутний;

к. ДжОнсона котЄл ДжОнсона; 
к. дифенйл-оксйдовый котЄл ди- 

феніл-оксйдовий; 
к. Добл котЄл Добл; 
к. дымогарный котЄл димогар

ний;
к. жаротрубный котЄл жаро

трубний;
к. камерный (водотрубный) к о 

тЄл кймерний;
к. комбинированный котЄл ком

бінований;
к. корнвалййский котЄл корнв.з- 

лїйський, одножаротрубний; 
к. корОбчатый котЄл короб

частий;
к. крупнометрОжный котЄл вели- 

кометрОжний;
к. КРШ (Курочко, Рассудов, 

Шафран) котЄл КРШ (Куроч
ко, Рассудов, Шафран); 

к. ланкаширский котЄл ланка- 
шірський, двожаротрубний; 

к. ЛемОнта котЄл ЛемОнта; 
к. ЛМЗ (Ленинградского метал

лического завОда) котЄл ЛМЗ 
(Ленінградського металічного 
завОду);

к. ЛефлОра котЄл Лефлера; 
к. локомобйльный котЄл локо

мобільний;
к. локомотйвный, паровозный ко

тЄл локомотйвний, паровОз- 
ний;

к. «Луч» котЄл «Луч»; 
к. малометражный котЄл мало

метражний;

котёл МєньЄ котЄл МеньЄ;
к. многоцилйндровый котЄл ба

гатоциліндровий; 
к. НЗЛ (НЄвского завОда Име

ни Ленина) котЄл НЗЛ (НЄв- 
ського завОду імені Леніна); 

к. нйзкого давления котЄл низь
кого тйску;

к. Н Р(ч) (Николая РевокИтова 
чугунный) котЄл М Р(ч) (Ми- 
кОли РевокОтова чавунний); 

к. оборотный цилиндрический ко
тел оборотний циліндричний; 

к. одно-, двухжаротрубный ко
тЄл одно-, двожаротрубний; 

к. одно-, двухкИмерный котЄл 
одно-, двокамерний; 

к. одно-, двух-, трёх-, многоба
рабанный котЄл одно-, дво-, 
три-, багатобарабанний; 

к. одно-, двух-, трёх-, многопуч- 
кОвый котЄл одно-, дво-, три-, 
багатопучкОвий;

к. односторонний котЄл одно
бічний;

к. отопйтельный котЄл опалю
вальний;

к. паровОзный котЄл паровОз- 
ний;

к. паровОй котЄл паровйй; 
к. парохОдный котЄл пароплав

ний;
к. перевОзный котЄл перевізнйй; 
к. передвижнОй котЄл пересув

ний;
к. пиковый котЄл піковий; 
к. пищевИрочный котЄл харчо- 

вИрний, харчоварйльний; 
к. ПК (ПодОльского котЄльного 

завОда) котЄл ПК (ПодОль- 
ського котЄльного завОду); 

к. «ПлИмя» котЄл «ПлИмя»; 
к. прямотОчный котЄл прямотО- 

ковий;
к. радиационный котЄл радіацій

ний;
к. РамзинО котЄл РамзінИ; 
к. РЄйли котЄл РЄйлі; 
к. ртутно-водянОй котЄл ртутно- 

водянйй;
к. ртутный котЄл ртутний;
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котёл сатурациОнный котЄл сату
раційний;
к. секционный котЄл секційний; 
к. СП (секционный с пылевйд- 

ным сжиганием) котЄл СП 
(секційний з пиловйдним спа
люванням) ;

к. сепараторный котЄл сепара
торний;

к. среднего давления котЄл се
реднього тйску; 

к. стальнОй котЄл стальнйй; 
к. стационарный котЄл стаціо

нарний;
к. Стерлинга котЄл Стерлінга; 
к. СтрЄбелія котЄл СтрЄбеля; 
к. Стреля котЄл Стреля; 
к. судовОй котЄл судновйй; 
к. сундучный котЄл сундучний; 
к. ТКЗ (Таганрогского к о т Єл ь н о - 

го завОда) котЄл ТКЗ (Таган
розького котЄльного завОду); 

к. ТП (Таганрогского завОда с 
пылевйдным сжиганием) ко
тЄл ТП (Таганрозького завО
ду з пиловйдним спалюван
ням) ;

к. транспортабельный котЄл 
транспортабельний; 

к. ТС (Таганрогского завОда со 
слоевым сжиганием) котЄл 
ТС (Таганрозького завОду з 
шаровйм спалюванням); 

к. трубчатый котЄл трубчастий; 
к. «Универсал» котЄл «Універ

сал»;
к. урановый котЄл урановий; 
к. ФербЄрна котЄл ФербЄрна; 
к. Фйцнер и ГИмпер котЄл Фіц- 

нер і ГИмпер;
к. цельнокамерный котЄл суціль- 

нокамерний;
к. цилиндрический котЄл цилін

дричний;
к. циркуляционный котЄл цирку

ляційний;
к. чугунный котЄл чавунний; 
к. шатрОвый котЄл шатрОвий; 
к. Ш мйдта— Гартмана котЄл 

Шмїдта — Гартмана; 
к. шотландский котЄл шотланд

ський;

котёл Штейнмюллера котЄл Штейн- 
мЮллера;
к. Шухова котЄл Шухова; 
к. Шухова — Берлина котЄл Ш у

хова — Берліна;
к. Шухова — Сарафа котЄл Ш у

хова — СарИфа;
к. Шухова стоячий котЄл Ш ухо

ва стоячий;
к. экранированный котЄл екра- 

нОваний;
к. электрический котЄл елек

тричний;
к. электродный котЄл електрОд- 

ний;
к. ЭммОта котЄл Еммета; 
к. ядерный котЄл ядерний; 
к. ЯррОу котЄл ЯррОу; 
к. ярусный котЄл ярусний, 

котёл-аккумулятор котЄл-акумуля- 
тор, -ра.

котёл-плитИ котЄл-плитО. 
котёл-утилизатор котЄл-утилізатор, 

-ра.
котОльная (помещение) котЄльна, 

-ної;
к. закрытая котЄльна закрйта; 
к. местная котЄльна місцева; 
к. одно-, двухрядная котЄльна 

одно-, дворядна; 
к. открытая котЄльна відкрйта; 
к. отопйтельная котЄльна опа

лювальна;
к. полуоткрытая котЄльна на- 

піввідкрйта;
к. производственная котЄльна 

виробнйча;
к. станционная котЄльна стан

ційна.
котОльная кнйга котЄльна кнйга. 
котельный котЄльний. 
котельщик котЄльник. 
котлоагрегат котлоагрегат, -ту. 
котлоагрегатный котлоагрегатний. 
котлован стр. котлован, 
котлонадзор котлонагляд, -ду. 
котлонадзОрный (об инспекции) 

котлонаглядний. 
котлообразный котлоподібний, 
котлопитатель котложивйльник; 

к. автоматический котложивйль
ник автоматичний.
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котлопитательный котложивйль- 
ний.

котлопромывнОй котлопромивнйй. 
котлостроЄние котлобудувИння. 
кочегар кочегар, -ра. 
кочегарка кочегарка, 
кочегарный кочегарний, 
кочегарский (инструмент) коче- 

гйрський. 
кочерга кочерга, 
кошка (подъёмник) кішка, 
коэффициент коефіцієнт; 

к. абразйвности (золы) коефі
цієнт абразгівності; 

к. абсорбции коефіцієнт абсОрб- 
ції;

к. актйвности (ионов) коефі
цієнт адтйвності; 

к. аэродинамический коефіцієнт 
аеродинамічний;

к. безопасности коефіцієнт без
пеки;

к. быстроходности коефіцієнт 
швидкохідності;

к. вириИльный коефіцієнт ВІ- 
ріОльний;

к. внутреннего испарения коефі
цієнт внутрішнього випарову
вання;

к. возврата (тепла) коефіцієнт 
повернення;

к. восприятия (тепла) коефіці
єнт сприймання; 

к. выделения (тепла) коефіцієнт 
вйділення;

к. вязкости коефіцієнт в’язкості; 
к. герметйчности коефіцієнт гер

метичності;
к. гидравлйческий коефіцієнт 

гідравлічний;
к. гидравлического сопротивле

ния коефіцієнт гідравлічного 
Опору;

к. готовности (агрегата) коефі
цієнт готовності; 

к. диафрагмирования коефіцієнт 
діафрагмування; 

к. динамйческой вязкости коефі
цієнт динамічної в’язкості; 

к. диффузии коефіцієнт дифу
зії;

коэффициент дросселирования кое
фіцієнт дроселювання; 
к» жёсткости коефіцієнт жОрст- 

кості;
к. загрузки коефіцієнт заванта

ження;
к. загрязнения (поверхности на

грева) коефіцієнт забруднен
ня;

к. заполнения (скипа) коефіці
єнт заповнення;

к. затраты, расхОда (энергии) 
коефіцієнт затрати, вйтрати; 

к. затухания (колебаний) коефі
цієнт загасання; 

к. избытка вОздуха коефіцієнт 
зайвинй повітря; 

к. изнОса коефіцієнт знОсу; 
к. индикаторный коефіцієнт ін

дикаторний;
к. инжЄкции коефіцієнт інжек

ції;
к. использования (мощности) 

коефіцієнт використання; 
к. истечения коефіцієнт виті

кання;
к. кинематйческой вязкости кое

фіцієнт кінематйчної в’язко
сті;

к. конвЄкции коефіцієнт конвЄк- 
ЦІЇ;

к. кондукции коефіцієнт кондук- 
ції;

к. линЄйного расширения коефі
цієнт лінійного розширення; 

к. лучеиспускания коефіцієнт ви
промінювання;

к. массопровОдности коефіцієнт 
масопровідності;

к. местного сопротивления кое
фіцієнт місцевого Опору; 

к. молекулярного изменения кое
фіцієнт молекулярної зміни; 

к. монохроматический коефіці
єнт монохроматичний; 

к. мОщности коефіцієнт потуж
ності;

к. нагрузки (станции) коефіці
єнт навантаження; 

к. надёжности коефіцієнт надій
ності;
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коэффициент наполнения (двига
телей) коефіцієнт напОвнення; 
к. насыщения коефіцієнт насгі- 

чення;
к. недовыработки (энергии) кое

фіцієнт недовироблення; 
к. недоиспОльзования (отбирае

мого пара) коефіцієнт недо- 
використИння;

к. неравномерности коефіцієнт 
нерівномірності;

к. нечувствительности (регулято
ра) коефіцієнт нечутлйвості; 

к. облучённости коефіцієнт опро- 
мїненості;

к. обратной связи коефіцієнт 
зворОтного зв’язку; 

к. обтекаемости коефіцієнт об
тічності;

к. объёмного расширения коефі
цієнт об ’Ємного розширення; 

к. объёмный коефіцієнт об ’єм
ний;

к. одновремённости коефіцієнт 
одночасності;

к. оребрЄния коефіцієнт орЄб- 
рення;

к. ослабления (луча) коефіцієнт 
послаблення;

к. остИточных газов коефіцієнт 
залишкових гИзів; 

к. отдачи (тепла) коефіцієнт 
віддОчі, віддавання; 

к. отражения коефіцієнт відбит
тя;

к. отъёма (тепла) коефіцієнт 
відйОму;

к. очйстки (воздуха) коефіцієнт 
очйстки;

к. парообразования коефіцієнт 
пароутворення;

к. переменного режйма коефі
цієнт змінного режйму; 

к. перенОса (пара) коефіцієнт 
перенОсу;

к. плОтности (прилегания) кое
фіцієнт щільності; 

к. поверхностного натяжения
коефіцієнт поверхневого на
тягу;

к. поглощения (тепла) коефіці
єнт вбирання, поглинання;

коэффициент подИчи (двигателя) 
коефіцієнт подачі, подаван

ня;
к. полезного действия коефіці

єнт корисної дії; 
к. п. д. абсолютный термйческий

к. к. д. абсолЮтний терміч
ний;

к. п. д. адиабатный к. к. д. адіа
батний;

к. п. д. внутренний к. к. д. вну
трішній;

к. п. д. газификации к. к. д. га
зифікації;

к. п. д. изотермйческий к. к. д.
ізотермічний;

к. п. д. индикаторный к. к. д. ін
дикаторний;

к. п. д. лопаточный к. к. д. чо-
паткОвий;

к. п. д. механйческий к. к. д. ме
ханічний;

к. п. д. Общий к. к. д. загаль
ний;

к. п. д. объёмный к. к. д. об ’єм
ний;

к. п. д. относительный к. к. д.
віднОсний;

к. п. д. относительный внутрен
ний к. к. д. віднОсний вну
трішній;

к. п. д. относительный лопаточ
ный к. к. д. віднОсний лопИт- 
кОвий;

к. п. д. пирометрический к. к. д.
пірометричний;

к. п. д. политрОпный к. к. д. по-
літрОпний;

к. п. д. суммарный (ТЭЦ) к. к. 
д. сумарний;

к. п. д. тепловОй к. к. д. тепло- 
вйй;

к. п. д. термйческий к. к. д. тер
мічний;

к. п. д. тяговый к. к. д. тяго- 
вйй;

к. п. д. экономический к. к. д.
економічний;

к. п. д. электрический к. к. д
електрйчний;
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коэффициент полезного действия 
эффективный к. к. д. ефектив
ний;
к. полноты (д и аграм м ы ) коефі

цієнт повнотй;
к. пользования коефіцієнт ко

ристування;
к. поправочный коефіцієнт по

правочний;
к. потенциалопровОдности кое

фіцієнт потенціалопровїдно- 
сті;

к. потери ( эн ергии ) коефіцієнт 
втрати;

к. преобразования (теп л а )  кое
фіцієнт перетворення; 

к. проводймости коефіцієнт про
відності;

к. продувки коефіцієнт продув
ки;

к. пропорциональности коефіці
єнт пропорціональності; 

к. пропускания (теп л а )  коефі
цієнт пропускання; 

к. прочности коефіцієнт міцності; 
к. прямОй отдОчи (то п к и )  кое

фіцієнт прямОї віддОчі; 
к. радиации коефіцієнт радіації; 
к. разгрузки коефіцієнт розван

таження;
к. размолоспцсОбности (топ л и 

в а )  коефіцієнт розмелоздЄт- 
ності;

к. разновременности коефіцієнт 
неодночасності;

к. распределения коефіцієнт роз- 
пОділу;

к. рассеяния (п о т о к а )  коефіці
єнт розсіяння;

к. растворимости коефіцієнт роз- 
чйнності;

к. растяжения коефіцієнт рОз- 
тягу;

к. расхОда (г а з а )  коефіцієнт 
вйтрати;

к. расширения коефіцієнт роз
ширення;

к. реактйвности коефіцієнт реак
тивності;

к. реакционного обмЄна коефі
цієнт реакційного Обміну;

коэффициент редуцирования кое
фіцієнт редукувОння; 
к. резерва коефіцієнт резерву; 
к. рециркуляции (в о з д у х а )  кое

фіцієнт рециркуляції; 
к. самодиффузии коефіцієнт са

модифузії;
к. сдвйга коефіцієнт зсуву; 
к. сжатия коефіцієнт стйску; 
к. сжимаемости коефіцієнт сти

сливості;
к. скольжения коефіцієнт кОв- 

зання;
к. скорости коефіцієнт швид

кості;
к. соотношения компонентов (т о п 

л и в а ) коефіцієнт співвідно
шення компонентів; 

к. сопротивления коефіцієнт Опо
ру;

к. сохранения (теп л а , эн ергии ) 
коефіцієнт збереження; 

к. с т є с н Єн и я  коефіцієнт стіснен- 
ня;

к. сужения коефіцієнт звуження; 
к. температурный коефіцієнт 

температурний;
к. температуропровОдности кое

фіцієнт температуропровід
ності;

к. тепловосприятия коефіцієнт 
теплосприймИння; 

к. теплоизлучения коефіцієнт 
тепловипромінювання; 

к. теплоотдачи коефіцієнт теп
ловіддачі;

к. теплопередачи коефіцієнт теп
лопередачі;

к. теплопроводности коефіцієнт 
теплопровідності; 

к. теплоусвоЄния коефіцієнт
тегілозасвОєння;

к. теплоустойчивости коефіцієнт 
теплостійкості;

к. теплофикации коефіцієнт теп
лофікації;

к. термоградиОнтный коефіцієнт 
термоградіЄнтний; 

к. термоинЄрции коефіцієнт тер- 
моінЄрції;

к. трансформации коефіцієнт
трансформації;
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коэффициент трения коефіцієнт 
тертя;
к. угловОй коефіцієнт кутовйй; 
к. устойчивости коефіцієнт стій

кості;
к. утЄчки коефіцієнт вйтоку; 
к. холодйльный коефіцієнт хо- 

лодйльний;
к. холостОго хОда коефіцієнт хо

лостого ходу;
к. циркуляции коефіцієнт цир

куляції;
к. шероховатости (труб) коефі

цієнт шорсткості; 
к. электрический коефіцієнт 

електричний;
к. эмпирический коефіцієнт ем

піричний.
краевОй ( теплообмен)  крайовйй. 
кран кран;

к. автомобильный кран автомо 
більний;

к. башенный кран бИштовий; 
к. блокировочный кран блоку

вальний;
к. водомерный кран водомір

ний;
к. водопрОбный кран водопрОб- 

ний;
к. водопровОдный кран водопро

відний;
к. водоспускнОй кран водо

спускний;
к. водоуказИтельный кран водо- 

покИзний;
к. вращающийся кран оберто

вий;
к. выключающий кран виклю- 

чИльний;
к. выпускнОй кран випускнйй; 
к. газопрОбный кран газопрОб- 

ний;
к. грейферный кран грейферний; 
к. гусеничный кран гусеничний; 
к. двух-, трёх-, МНОГОХОДОВОЙ 

кран дво-, три-, багатоходо
вий;

к. дйсковый кран дйсковий; 
к. дроссельный кран дросель

ний;
к. железнодорожный кран за- 

лізнйчний;

кран запОрный кран запір-
НЙЙ;
к. кабельный кран кабельний;^ 
к. калибрированный, калибро

ванный кран калібрований; 
к. кОзловый кран кОзловий; 
к. лепесткОвый кран пелюсткО- 

вий;
к. маслоспускнОй кран масло- 

спускнйй;
к. многоходовой кран багатохо

довий;
к. монтажный кран монтИжний; 
к. мостовОй кран мостовйй; 
к. муфтовый кран муфтовий; 
к. наполнйтельный кран напОв- 

нювальний;
к. настОнный кран настінний; 
к. натяжнОй кран натяжнйй; 
к. одно-, двухбИлочный кран 

одно-, двобИлочний; 
к. опоражнивающий кран спо- 

рОжнювальний;
к. пароводопрОбный кран паро- 

водопрОбний; 
к. паровОй кран паровйй; 
к. парозапОрный кран пароза- 

пірнйй;
к. паропрОбный кран паропрОб- 

ний;
к. парораспределительный кран 

паророзподільний; 
к. передвижнОй кран пересуз- 

нгій;
к. переливнОй кран переливнйй; 
к. питательный кран живйль- 

ний;
к. поворОтный кран поворОтний; 
к. подъёмный кран підйОмний, 

піднімальний;
к. пожарный кран пожЄжний; 
к. предохранительный кран за

побіжний;
к. прОбковый, пробочный кран 

пробковий, пробочний; 
к. прОбный кран прОбний; 
к. продувнОй, продувочный кран 

продувнйй;
к. проходнОй кран прохіднйй; 
к. распределительный кран роз

подільний;
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кран реверсйрующий кран ревер- 
сувИльний;
к. регулировочный, регулирую

щий кран регулЮючий; 
к. ручнОй кран ручнйй; 
к. сОльниковый кран сальнико

вий;
к. самозапирающийся кран са- 

мозапірнйй;
к. смазочный кран мастйльний; 
к. стОпорный кран стопорний; 
к. сточный кран стічнйй; 
к. спускнОй кран спускнйй; 
к. уравнительный кран зрівняль

ний;
к. цапковый кран цИпковий; 
к. шаровОй кран кульовйй; 
к. шунтйрующий кран шунту

вальний.
кран-балка кран-балка, 
крановый (о распределении) кра

новий.
крановщйк крановщйк, -ка. 
кран-переключИтель кран-переми- 

кИч, -ча.
краснолОмкий (о железе) черво

ноламкий.
красномОдный (о трубке) черво-

НОМІДНИЙ.
красный (кирпич, накал) червО- 

ний.
кратковременный (перегрев, пере

грузка) короткочасний, 
кратность (охлаждения, циркуля

ции) кратність, -ності. 
крейцкОпф крейцкОпф; 

к. вилкообразный крейцкОпф 
вилкоподібний;

к. раздвоенный крейцкОпф роз- 
двОєний;

к. одно-, двухсторонний крейц
кОпф одно-, двобічний. 

крейцкОпфный крейцкОпфний. 
крекинг крекінг, -гу; 

к. двухпЄчньій крекінг двопіч- 
ний;

к. жидкофазный крекінг рідко- 
фОзний;

к. каталитйческий крекінг ката
літичний;

к. одно-, многократный крекінг 
одно-, багатократний;

крекинг окислйтельный крекінг 
окиснйй;
к. парофИзный крекінг парофОз- 

ний;
к. повторный крекінг повторний; 
к. термйческий крекінг терміч

ний;
к. термоокислйтельный крекінг 

термоокиснйй.
крЄкинг-бензйн крЄкінг-бензйн, -ну. 
крЄкинг-газ крЄкінг-гОз, -зу. 
крЄкинг-завОд крЄкінг-завОд. 
крОкинг-лигрОин крЄкінг-лігроїн, 

-ну-
крЄкинг-мазут крЄкінг-мазут, -ту. 
крекинг-остОток крЄкінг-зОлишок, 

-шку.
крЄкинг-печь крЄкінг-піч (род. пЄ- 

чі).
крЄкинг-процЄсс крЄкінг-процЄс, -су. 
крОкинг-устанОвка крЄкінг-уста- 

нОвка.
крекинговый крекінговий, 
кремнекйслый (о соли) кремне

кислий.
кремнесодержИние (воды) кремне- 

вміст, -ту.
Кремний Кремній, -нію. 
крепёжный, крепйльный, крепй- 

тельный (бандаж, кольцо) крі- 
пйльний.

крепйть(ся) кріпйти(ся). 
крепкий (раствор, соединение) 

міцнйй.
крепление кріплення; 

к. анкерное кріплення Инкерне; 
к. бесфланцевое кріплення без- 

фланцеве;
к. болтовОе кріплення болтовЄ; 
к. водонепроницаемое кріплення 

водонепроникне;
к. ёлочное кріплення ялйнко- 

ве;
к. Т-образное (лопаток) кріп

лення Т-подібне; 
к. хвостовОе (лопаток) кріплен

ня х в о с т о в Є;
к. шпунтовОе (траншеи) кріп

лення шпунтове.
крепящий (болт) см. крепёжный, 
крест (для ответвления труб) 

хрест, -тИ;
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крест вварнОй хрест вварнйй; 
к. переходный хрест перехіднйй; 
к. прямОй хрест прямйй. 

крестовйна ж.-д. хрестовйна; 
к. проходнОя хрестовйна про

хідна.
крестообразный (приток, сечение) 

хрещатий, хрестоподібний, 
кривая сущ. крива, -вОЇ; 

к. адиабатическая крива адіа
батна;

к. изобарическая, изобарная кри
ва ізобарна;

к. изодинамйческая крива ізо- 
динамічна;

к. изотермическая крива ізотер
мічна;

к. изохорйческая, изохОрная,изо- 
плерйческая, изоплОрная кри
ва ізохОрна, ізоплЄрна; 

к. инверсионная крива інверсій
на;

к. обратймая крива оборотна; 
к. обратная крива зворОтна; 
к. плавная крива плавна; 
к. политропйческая, политрОпная 

крива політрОпна; 
к. предельная верхняя крива 

гранйчна верхня; 
к. предельная нйжняя криза 

гранйчна нйжня; 
к. синусоидальная крива сину

соїдальна.
кривизна (профиля) кривина;

к. двоякая кривина двояка, 
криволинейный криволінійний, 
кривошйп кривошйп; 

к. двойнОй кривошйп подвій
ний;

к. дйсковый кривошйп дйско- 
вий;

к. откованный кривошгіп вгіку- 
ваний.

кривошипный кривошйпний. 
крйзис ( сопротивления, течения) 

крйза;
к. волновОй крйза хвильовИ; 
к. тепловОй крйза теплова, 

кристаллизатор кристалізатор, -ра; 
к. «труба в трубЄ» кристаліза

тор «Труба в трубі».

кристаллический (осадок) криста
лічний.

критериальный (об уравнении) 
критерійльний. 

критерий критерій, -рію; 
к. Архимеда критерій АрхімЄдз; 
к. Био критерій БіО; 
к. Галилея критерій Галілея; 
к. гомохрОнности Критерій го- 

мохрОнності;
к. ГрасгОфа критерий Грасгофа; 
к. Гухмана критерій Гухмана; 
к. Кирпичёва критерій КирпичО- 

ва;
к. КоссОвича критерій КоссОвича; 
к. Лыкова критерій Лйкова; 
к. Михайлова критерій Михай

лова;
к. Нуссельта критерій Нуссель- 

та;
к. Ньютона критерій НьЮтона; 
к. определяющий критерій ви

значальний, визначаючий; 
к. ПєклЄ критерій ПєклЄ; 
к. подОбия критерій подібності; 
к. Померанцева критерій Поме

ранцева;
к. ПОснова критерій ПОснова; 
к. ПрИндтля критерій ПрИндтля; 
к. РОуса— Гурвица критерій 

Рйуса— Гурвіца;
к. РейнОльдса критерій Рей- 

нОльдса;
к. СтантОна критерій СтантОна; 
к. стехиометрйческий Критерій 

стехіометричний; 
к. температурный критерій тем

пературний;
к. устойчивости критерій стій

кості;
к. Фруда критерій Фруда; 
к. ФурьО критерій Фур’Є; 
к. Эйлера критерій Ёйлера. 

критйческий (параметр, скорость) 
критйчний. 

крйца крйця;
к. пудлинговая крйця пудлінго- 

ва.
крОвельный покрівельний. 
крОмка крОмка; 

к. входная крОмка вхіднО;
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крОмка выпускная крОмка випуск
на;
к. выходная крОмка вихіднО; 
к. закруглённая крОмка закруг

лена;
к. Острая крОмка гостра; 
к. отсекающая, отсечная крОмка 

відсічнО;
к. скОшенная крОмка скОшена; 
к. центрирующая крОмка цен

труюча.
кронциркуль кронцйркуль, -ля; 

к. индикаторный кронцйркуль 
індикаторний.

Кронштейн кронштейн. 
крОшка 1) (топлива) крйшкл; 

2) (процесе) кришіння; 
к. торфянИя крйшка торфОва. 

крошкообразный (торф) кришко- 
подїбний.

круг круг; (окружность) кОло. 
круглогодовОй (о нагрузке) ціло

річний.
круглосуточный (расход, режим) 

цілодобовий.
круглый (эксцентрик) круглий, 
кругляк кругляк, -кй; 

к. тонкомЄрньій кругляк тонкс- 
мірний.

круговОй круговйй, коловйй. 
крупноблочный (монтаж, печь) 

крупноблОчний.
крупногабаритный великогабарит

ний.
крупнозернйстость крулнозернйс- 

тість, -тості.
крупнозернистый крупнозернйстий. 
крупнокристаллический крупно- 

кристалічний.
крупнокусковОй (о топливе) круп- 

нокусковйй.
крупномасштабный великомас

штабний.
крупнометражный (котёл) велико- 

метрИжний, крупнометражний. 
крупнопанельный крупнопанЄль- 

ний.
крупноразмерный (блок, панель) 

великорозмірний.
крупносерийный (о производстве) 

крупносерійний.

крупносортный (о топливе) круп- 
носОртний.

крупность (кусков топлива) круп- 
ність, -ності.

крупный крупний; (большого мас
штаба, больших размеров) ве
ликий.

крутозОгнутый (отвод трубы) кру- 
тозИгнутий.

крутящий, крутйльный (момент, 
усилие) крутгільний, крутячий. 

кручОние (вала) крутіння, кручен
ня.

крылО крилО;
к. винтообразное, винтовОе кри

лО гвинтоподібне, гвинтовЄ; 
к. направляющее крилО напрям

не.
крыльчатка крильчатка; 

к. дозйрующая крильчИтка до
зувальна.

крыльчИтый (водомер) криль
частий.

крытый (мостик, переход) крйтий. 
крышеобразный (о решетке) да

хоподібний.
крышечный (испаритель) крйшко- 

вий.
крышка крйшка; 

к. вставнИя крйшка вставнИ; 
к. выпуклая крйшка опукла; 
к. запОрная крйшка запірнИ; 
к. лИзовая крИшка лИзова; 
к. лОжная крйшка фалынйва; 
к. нажимная крйшка натискнО; 
к. обогреваемая крйшка обігрі

вана;
к. опускнИя крйшка опускнИ; 
к. откидная, откидывающаяся 

крИшка відкиднИ; 
к. отъёмная, съёмная крйшка 

знімна;
к. ребрйстая крйшка ребрйста; 
к. самозакрывИющаяся самоза- 

кривнИ;
к. цилйндровая крйшка цилін

дрова;
к. шарнйрная крйшка шарнірна, 

крюк гак, крюк, -кИ;
к. двойнОй гак подвійний; 
к. натяжнОй гак натяжнйй;

8-119.
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крюк поддерживающий гак під- 
тримнйй, підтрймуючий; 

к. подъёмный гак підйОмний. 
крюковОй (тел ь ф ер )  гИковий. 
ксилОл ксилОл, -лу. 
ксилолйт ксилоліт, -ту. 
ксилОльный ксилОльний. 
куб куб;

к. перегОнный куб перегінний; 
к. ректификационный куб ректи

фікаційний, 
кубатура кубатура;

к. удОльная кубатура питОма. 
кубомЄтр кубомЄтр, -ра; 

к. нормальный (н м 3) кубомЄтр 
нормальний ( н м 3) .  

кувшйнный, кувшинообразный 
(п оп л а в ок )  глЄчиковий, глечико
подібний, 

кузов кузов;
к. опрокиднОй (в а гон етк и )  ку

зов перекиднйй; 
к. съёмный кузов знімнйй. 

кузнЄчньій ковальський. 
кулИк кулйк, -ка; 

к. зажймный кулИк затискнйй; 
к. качИющийся кулак хитнйй; 
к. косОй кулйк кОсиЙ; 
к. направляющий кулйк напрям- 

нйй;
к. поворОтный кулОк поворот

ний;
к. регулируемый кулОк регулю- 

ваний;

кулОк соединйтельный кулйк з’єд
нувальний;
к. устанОвочный кулОк устано

вочний.
кулачкОвый (в а л )  кулачкОвий. 
кулОчный (у гол ь , м у ф т а )  кулач

ний.
кулачОк кулачОк, -чкй; 

к. ведущий кулачОк ведучий; 
к. выключающий кулачОк ви- 

ключОльний;
к. нажимнОй кулачОк натискнйй; 
к. разобщающий кулачОк роз’єд

нувальний;
к. распределительный кулачОк 

розподільний, 
кулйса куліса;

к. брускОвая куліса брускОвй; 
к. вращающаяся куліса обертО- 

ва;
к. сумкообразная куліса сумко- 

подібна;
к. ящикообразная куліса ящи

коподібна.
кулйсный (м ех а н и зм )  кулісний. 
курнОй (у г о л ь )  курнйй. 
кусковИтый, кусковОй (у гол ь , т о р ф )  

кускувИтий, кусковйй. 
кусОк (то п л и в а )  кусОк, -скИ. 
кухонный (с т о я к , пл и та) кухОн- 

ний.
кучнОй, кучный ( о б  угл еж ж ен и и ) 

купчастий, куповий.

Л
лабирйнт (в  у п л отн ен и ях)  лабі

ринт;
л. входнОй лабірйнт вхіднйй; 
л. выходнОй лабірйнт вихіднйй; 
л. уплотняющий лабірйнт ущіль

нювальний, ущільнюючий, 
лабирйнтовый, лабиринтный 

(уплотн и тель, гр ебен ь )  лабірин
товий.

лаборант лаборант, -тка лаборант
ка.

лаборатория лабораторія; 
л. тепловОя лабораторія теплова;

лаборатория химйческая лабора
торія хімічна.

лабораторный (счетчи к , п р и б ор )  
лабораторний. 

лагомОтр лагомЄтр, -ра. 
лаз лаз, -зу;

л. котЄльньій лаз котЄльний; 
л. угольный лаз вугільний. 

лИзовый лОзовий. 
лак лак, -ку;

л. бйтумный лак бітумний;
л. эмалевый лак емалевий, 

лакмус лакмус, -су.
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лакмусовый (о бумаге)  лакмусо
вий.

ламинарность ламінарність, -ності. 
ламинарный (поток, течение)  ла

мінарний, 
лампа лймпа;

л. безопасная лампа безпЄчна; 
л. калйльная лИмпа жаровИ; 
л. карбйдная лИмпа карбідна; 
л. керосйновая лИмпа гИсова, 

керосйнова;
л. контрольная лИмпа контроль

на;
л. нагревательная лОмпа нагрі

вальна, нагрівна; 
л. паяльная лампа паяльна; 
л. пирометрическая пампа піро

метрична;
л. пламенная лИмпа полум’яна; 
л. спиртокалйльная лИмпа спир

тожарова;
л. электронная лймпа електрон

на.
ламповый (колпак, горелка) лам

повий.
лампочка лампочка; 

л. сигнальная лампочка сигналь
на.

лапа (золотника) лапа; 
л. опОрная лИпа опОрна; 
л. подвесная лИпа підвісна, 

лапчатый (болт) лапчастий, 
ласточкин хвост (крепление) ла

стівчин хвіст (род. хвоста), 
латексный (картон, паронит) ла

тексний.
латеритизация латеритизація, 
латунный латунний, 
латунь латунь, -ні. 
лебедйная шОйка (компенсатоо) 

лебедйна шгійка. 
лебёдка лебідка;

л. декарбонизациОнная лебідка 
декарбонізацїйна;

л. дифференциальная лебідка 
диференціальна;

л. кантОвочная лебідка канту- 
вальна;

л. маневровая лебідка манев
рова;

л. откОтная лебідка відкотнО; 
л. паровая лебідка паровО;

лебёдка пневматическая лебідка 
пневматйчна; 
л. ручная лебідка ручнО; 
л. скреперная лебідка скрепер

на;
л. стационарная лебідка стаціо

нарна;
л. тяговая лебідка тягова, 

левовращающий (двигатель) ліво
обертальний.

левоходовОй (о нарезке) лівохо- 
довйй.

лЄвьій ( о нарезке) лівий, 
легирование легування, 
легированный (о стали) легОва- 

ний.
легйровать легувИти. 
легйрующий (о примеси) легу- 

вИльний, легуючий, 
лёгкий (углеводород, масло) лег

кий.
лєгковЄс (изоляц. материал) лег- 

коваг, -гу.
легковесный (бетон, кирпич) лег

ковагий.
легковоспламеняемость легкоза- 

ймгістість, -тості.
легковоспламеняющийся, легковоз

гораемый, легкозагорающийся
(о топливе) легкозаймистий. 

легковращИющийся (ротор) легко- 
обертОвий.

легкоиспарймый, легкоиспаряю- 
щийся (о топливе) легковипар- 
нйй.

легкоисправймый ( дефект, повре
ждение) легкопоправнйй. 

легколетучий легколетЮчий. 
легкомотОрный легкомоторний, 
легкоплавкий (шлак, пробка) лег

коплавкий.
легкоплавкость легкоплавкість, 

-кості.
легкоподвйжный (о жидкостях) 

легкорухлйвий.
легкопроницИемый (слой, ограж

дение) легкопроникний, 
легкорастворймый легкорозчйнний. 
легкоразмИлывающийся (уголь) 

легкорозмЄльний.
легкоулетучивающийся леткий, 

легкозвітрюваний.

8*
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легкоходовОй, легкохОдный ( о  п о 
сад к е  ) легкохідний, 

ледогенератор льодогенератор, -ра. 
ледогенераторный льодогенерИтор- 

ний.
ледокол атомный Криголам атом

ний.
ледосолянОй ( о б  охл а ж д ен и и ) льо- 

досолянйй.
лежалый ( о  топли ве)  лЄглий, ле- 

жИлий.
лежащий, лежачий (к о ж у х , о п о р а ) 

лежачий.
лекало (п р и б о р а )  лекИло. 
лекальный (ки р п и ч) лекальний, 
лемнискатоидальный лемніскато- 

їдальний. 
лЄнтд стрічка;

л. бандажная стрічка бандаж
на;

л. гйбкая стрічка гнучкИ; 
л. диаграммная стрічка діаграм

на;
л. изоляциОнная стрічка ізоля

ційна;
л. конвейерная стрічка конвЄйєр- 

на;
л. мерная стрічка мірна; 
л. натяжная стрічка натяжна; 
л. породоотбОрная стрічка поро- 

довідбірна;
л. прорезйненная стрічка прогу- 

мОвана, прорезйнена; 
л. скребкОвая стрічка скребкО- 

ва;
л. стальнИя стрічка стальнИ; 
л. тканьёвая стрічка тканйнна; 
л. тормозная стрічка гальмовИ; 
л. транспортёрная стрічка транс

портерна.
лЄнточньій стрічковгій. 
лепесткОвый (кр ан , м у ф т а )  пелю- 

сткОвий.
лепесгОк (к р а н а )  пелЮстка. 
лесИ стр. риштовання, риштуван

ня.
лОстница 1) (н еп од в и ж н а я )  схОди, 

-дів; 2) (п р и ста в н а я )  драбйна. 
л. цепная (в  га згол ь д ер е )  дра

бйна ланцюгОва.
лЄстничньій 1) сходовйй; 2) дра- 

бйнний.

лётка мет. льОтка;
л. шлИковая льОтка шлИкова. 

летучесть летЮчість, -чості, лег
кість, -кості.

летучий 1) физ. летЮчий, летучий;
2) хим. леткгій. 

лещадь мет. під (род . пОду). 
лигнйн лігнін, -ну. 
лигнйт лігніт, -ту. 
лигнИтовый (у г о л ь )  лігнітовий, 
лигройн лігроїн, -ну. 
лигройновый лігроїновий. 
ликвИция ліквИція. 
линейка лінійка; 

л. логарифмическая лінійка ло
гарифмічна;

л. измерительная лінійка вимі
рювальна;

л. масштабная лінійка масштаб
на;

л. счётная лінійка лічйльна; 
л. шабрОвочная лінійка шабру

вальна.
линЄйньій ( о расш и рен и и ) ліній

ний.
лйнзовый (к о м п е н са т о р )  лінзо

вий.
лИния лінія;

л. атмосферная лінія атмосфер
на;

л. байпИсная, обвОдная лінія 
байпйсна, обвіднИ; 

л. вЄкторная лінія вЄкторна; 
л. вертикальная лінія верти

кальна;
л. винтовая лінія гвинтова; 
л. вихревая лінія вихрова; 
л. водопитательная лінія водо- 

живйльна;
л. восходящая лінія висхідна; 
л. горизонтальная лінія горизон

тальна;
л. напОрная лінія напірна; 
л. нейтральная лінія нейтраль

на;
л. нисходящая лінія низхідна; 
л. нулевая лінія нульова; 
л. обводная лінія обвідна; 
л. огневая лінія вогнЄва; 
л. осевая лінія осьова; 
л. питательная лінія живйльна;
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лИния подпйточная лінія піджгів- 
лювальна;
л. пожарная лінія пожЄжна; 
л. продувочная лінія продувна; 
л. пунктйрная лінія пунктгірна; 
л. резервная лінія резервна; 
л. самотечная лінія самоплйвна; 
л. сброснИя лінія скиднИ; 
л. теплофикационная лінія те

плофікаційна;
л. химочйщенная лінія хімочй- 

щена;
л. эквидистантная лінія еквіди- 

стОнтна;
л. эквипотенциальная лінія екві

потенціальна.
лйпкий (ш л ак , см о л а )  липкйй. 
лИпкость лйпкість, -кості, 
лйра (к ом п ен са тор а ) ліра, 
лирообразный (к о м п е н са т о р )  лі

роподібний, 
лист лист, -тй;

л. асбестовый лист азбестовий; 
л. броневОй (д ы м о с о с а )  лист 

броньовйй;
л. дистанционйрующий, дистан

ционный лист дистанційний; 
л. днищевОй днищовйй; 
л. дырчатый лист дірчастий; 
л. компенсирующий лист ком

пенсуючий;
л. котЄльньій лист котЄльний; 
л. кОрпусный лист кОрпусний; 
л. лобовОй лист лобовйй;
л. обшивнОй, обшйвочный лист 

обшивнйй, обшивальний; 
л. огневОй лист вогнЄвий ; 
л. отражательный лист відбив- 

нйй, відбивальний; 
л. перфорированный лист перфо- 

рОваний;
л. потолОчный (в  топ к е ) лист 

стельовйй;
л. предохранительный, защйтный

лист захиснйй;
л. равномерно перфорированный

лист рівномірно перфорова
ний;

л. съёмный лист знімнйй. 
листовОй ( о  ж ел езе )  листовйй. 
литЄйньій ливарний. 
литЄйщик ливарник.

ЛЙТНИК ЛИВНЙК, -ка. 
лйтниковый ливникОвий. 
литОй ( о  ста л и ) 1) лйтий; 2) ( о т 

л и ты й ) вилйваний. 
литраж літраж, -жу. 
литражный літражний. 
литрОвый ( о  м ощ н ости )  літровий, 
литьё 1) (п р о ц е сс )  лиття; (о т л и в 

ка  — ещ ё) виливання; 2) (и з 
дел и е) литвО;
л. антикоррозионное литво анти

корозійне;
л. кокйльное литвО кокільне; 
л. машйнное литвО машйнне; 
л. опОчное литвО опОкове, опОч- 

не;
л. стальнОе литвО стальнО; 
л. фасОнное литвО фасОнне; 
л. центробежное лиття відцент

рове;
л. чугунное литвО чавунне, 

лифт ліфт;
л. грузовОй ліфт вантОжний; 
л. спаренный ліфт спарений, 

лйфтовый (п од ъ ём н и к ) ліфтовий. 
лобовОй (л и ст , соп р оти вл ен и е) ло

бовйй.
ловушка (д л я  м асла , в о д ы )  улОв- 

лювач.
логарифмический (н а п ор , линейка) 

логарифмічний. 
логОметр логОметр, -ра; 

л. показывающий логОметр по
казуючий.

лОжный ( о  кры ш ке) фальшйвий. 
локомобилестроЄние локомобіле- 

будування.
локомобилестройтельство локомо- 

білебудівнйцтво.
локомобилестройтельный локомобі- 

лебудівнгій.
локомобйль локомобіль, -ля; 

л. конденсационный локомобіль 
конденсаційний;

л. передвижнОй, перевознОй ло
комобіль пересувнйй, перевіз
ний;

л. сельскохозяйственный локо
мобіль сільськогосподар
ський;

л. стационарный локомобіль ста
ціонарний;
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локомобйль теплофикационный ло
комобіль теплофікаційний, 

локомобйльный локомобільний, 
локомотйв локомотйв; 

л. бестОпочный локомотйв без- 
тОпковий;

л. дйзельный локомотйв дйзель- 
ний;

л. газотурбйнный локомотйв га
зотурбінний;

л. турбйнный, турболокомотйв
локомотйв турбінний, турбо
локомотйв.

локомотйвный локомотйвний. 
лом ( о б  и н струм ен те) лом; 

л. шурОвочный лом шуруваль
ний.

лОманный ( о  кри вой ) ламаний. 
лОмиковый (з а т в о р )  лОмиковий. 
лОмкий, ломающийся (м атери ал , 

п окры ти е) ламкйй. 
лОмкость ламкість, -кості. 
лопастеобрИзный лопатеподібний. 
лОпастный лопатевий. 
лОпасть лОпать, -ті;

л. винтообразная лОпать гвинто
подібна;

л. забрасывающая лОпать заки- 
дйльна, закидий;

л. завйхривающая, завихрйтель- 
ная лОпать завйхрювальна; 

л. профилированная лОпать про- 
фільОвана;

л. убирающаяся лОпать забйра- 
на;

лопИта лопйта;
л. механйческая лопИта механіч

на;
л. передвижнИя лопИта пересув

на;
л. пневматическая лопИта пнев

матична;
л. разгрузочная лопИта розван

тажна, розвантажувальна; 
л. стационарная лопата стаціо

нарна.
лопатка лопатка;

л. активная лопатка актйвна; 
л. вращающаяся лопИтка обер- 

тОва;
л. вторично подводящая лопИт- 

ка вторйнно підвіднИ;

лопИтка выводная, выводящая ло
патка ВИВІДНа;
л. двоякой кривизны лопатка 

двоякої кривинй; 
л. загнутая лопатка загнута; 
л. закрученная лопатка закру

чена;
л. изОгнутая лопОтка зігнута, 

зігнена;
л. компрессорная лопОтка ком

пресорна;
л. направляющая лопатка на

прямна;
л. одно-, двухсторонняя лопОтка 

одно-, двобічна;
л. охлаждаемая лопатка охолО- 

джувана;
л. переставная лОпатка перестав

на*,
л. поворотная лопОтка поворот

на;
л. подвижная лопатка рухОма; 
л. промежуточная лопОтка про

міжна;
л. профилированная лопОтка про

фільована;
л. пустотелая лопОтка порож- 

нйста;
л. рабОчая лопИтка робОча; 
л. реактйвная лопатка реактйв- 

на;
л. симметричная лопИтка симе- 

трНчна;
л. сопловая лопИтка соплова; 
л. спрямляющая лопИтка спрям- 

нИ;
л. статорная лопОтка статорна; 
л. турбйнная лопИтка турбінна; 
л. утолщённая лопатка потОв- 

щена;
л. фрезерованная лопОтка фре

зерована;
л. штампОванная лопОтка штам- 

пОвана.
лопаточный 1) ( о т  «л о п а т к а »)  ло

патковий; 2) ( о т  «л о п а т а » )  ло
патний.

лотковОй (кол осн и к , пи татель) 
лотокОвий. 

лотОк лотік, -токй; 
л. загрузочный лотік завантаж- 

ний.
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лошадйная сйла кінська сйла;
л. с. индикаторная (л. с. и.) кін

ська сйла індикаторна (к. 
с. і .) ;

л. с. электрическая (л. с. эл.)
кінська сйла електрйчна (к. 
с. ел.);

л. с. эффективная (л. с. эф.)
кінська сйла ефектйвна (к. 
с. еф.).

лубрикИтор лубрикИтор, -ра; 
л. мазевый лубрикатор мазьо- 

вйй.
луговОй (т о р ф )  лучнйй, луговий, 
лудйть лудйти.
лужёный (в к л а д ы ш )  луджений. 
лузгИ (т о п л и в о )  лузга, 
лунка (гор н ., в п ор ш н е) лунка, 
лупингование лупінгувИння. 
луч прОмінь, -меня;

л. монохроматический прОмінь 
монохроматичний; 

л. отражённый прОмінь відби
тий;

л. поглощённый прОмінь уві
браний, поглйнутий. 

л. преломлённый прОмінь залОм- 
лений;

лучевОй променЄвий. 
лучевоспринимИющий, лучевоспри- 

нимИтельный ( о  п ов ер х н ости )  
променесприймИльний. 

лучеиспускание випромінювання, 
променювання.

лучеиспускающий, лучеиспуска
тельный ( о  сп особ н ости  тел )  
випромінювальний, випроміню
ючий.

лучеотражательный, лучеотражИю-
щий ( о  п ов ер х н ости )  промене- 
відбивнйй, променевідбиваль- 
ний.

лучепоглощательный, лучепогло- 
щающий ( о  сп о со б н о ст и )  про- I

м
магистраль магістраль, -лі; І

м. водопровОдная магістраль во- 
допровідна; <

меневбирнйй, променепоглинИль- 
ний.

лучепоглощЄние променевбирання, 
променепоглинання. 

лучепреломление физ. променеза- 
лОмлення; (неокон ч . дей стви е  —  
ещ е) променезалОмлювання. 

лучй прОмені, -нів; (с о б и р .)  про
міння;
л. вйдимые прОмені вйдимі; 
л. инфракрасные прОмені інфра

червоні;
л. световые прОмені світлові; 
л. тепловые прОмені теплові, 

лучйстый ( о б  отоп л ен и и ) проме
нистий, 

люк люк;
л. боковОй лю к боковй й , біч- 

нйй;
л. выгребнОй лю к вигрібнйй; 
л. загрузочный лю к завантИ ж- 

ний;
л. котельный лю к котЄльний ; 
л. планйрный лю к планірний; 
л. решётчатый лю к гратчйстий, 

реш ітчастий;
л. смотровОй люк оглядОвий; 
л. трубный люк трубний; 
л. угольный люк вугільний; 
л. шИхтный люк шИхтний. 

люлечный ( о  печи) колискОвий. 
люминесцентный люмінесцентний. 
люнЄт (с т а н к а )  люнЄт . 
люфт люфт;

л. боковОй лю ф т боковйй , біч- 
нйй;

л. осевОй, аксиальный люфт 
осьовгій, аксіальний; 

л. радиальный люфт радіальний. 
лючОк лючОк, -чкИ; 

л. защйтный лючОк захиснйй; 
л. шурОвочный лючОк шуруваль

ний.

магистраль газопровОдная магі
страль газопровідна; 
м. кольцевая магістраль кільцева*,
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магистраль обратная магістраль 
зворотна;
м. паропровОдная магістраль па

ропровідна;
м. переключательная магістраль 

переключальна;
м. подающая магістраль пода

вальна;
м. подводящая магістраль під

відна;
м. поэтажная магістраль пое- 

тажна;
м. разводящая магістраль роз

відна;
м. распределительная магістраль 

розподільна;
м. сбОрная магістраль збірна; 
м. теплофикационная магістраль 

теплофікаційна;
м. транзитная магістраль тран- 

зйтна.
магистральный ( т р у б о п р о в о д ) ма

гістральний.
магнЄто магнЄто (нескл.)\  

м. маховйчное магнЄто махови- 
кОве;

м. пусковОе магнЄто пускове, 
магний мИгній, -нію. 
магнйт магніт, -ту; 

м. вращающийся магніт обертО- 
вий.

магнйтный (клапан , п ускател ь)
магнітний.

магнитоэлектрический (о сц и л л о 
гр аф ) магнітоелектричний. 

мИзевый (л у б р и к а то р )  мИзевий. 
мазепрОвод мазепровід, -вОда. 
мазепровОдный мазепровідний. 
мазут мазут, -ту;

м. малопарафйнистый мазут ма- 
лопарафінистий;

м. малосернйстый мазут мало- 
сірчИстий;

м. многосернйстый багатосірчИс- 
тий;

м. парафйнистый мазут парафі
нистий;

м. сильнопарафйнистый мазут 
багатопарафінистий. 

мазутный мазутний. 
мазутоподогревИтель мазутопіді- 

грівнйк, -ка.

мазутоподогревИтельный мазуто- 
підігрівальний, мазутопідігрів- 
нйй.

мазутохранйлище мазутосхОвище. 
мазь мазь, -зі;

м. графйтная мазь графітна, 
максимум максимум, -му. 
малая калория мала калОрія. 
малогабаритный (п р и б о р )  мало

габаритний.
малозОльный малозОльний. 
малоинерциОнный ( о  тер м оп ар е)  

малоінерційний.
малоинтенсйвный (и м п у л ь с) мало- 

інтенсйвний.
малокалорийный малокалорійний, 
малолегйрованный ( о  стал и ) мало- 

легОваний.
малолитражный (д в и га тел ь ) мало

літражний.
малолОпастный малолопатЄвий. 
малометальный (п р и б о р )  маломе- 

талевий.
малометражный (к о т е л )  маломе

тражний.
маломОщный малопотужний, 
малонагруженный (д в и га тел ь ) ма- 

лонавантажений.
малообогащённый (у г о л ь )  мало- 

збагачений.
малооборОтный (д в и га тел ь ) мало- 

обертОвий.
малообъёмный (а г р е га т )  мало- 

об ’Ємний.
малопарафйнистый малопарафінис- 

тий.
малоподъёмный (кл а п ан ) мало- 

підйОмний.
малопродуктивный малопродук

тивний.
малоразложйвшийся (т о р ф )  мало- 

розклИдений.
малосернйстый (м а з у т )  малосір- 

чИстий.
малотеплоёмкий (п р и б о р )  мало

теплоемкий.
малотеплопровОдный малотепло- 

провідний.
малоуглеродистый ( о  стал и ) ма- 

ловуглецЄвий.
малоустойчивый малостійкий.
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малоцилйндровый малоциліндро- 
вий.

малочувствительный (р е гу л я т ор )  
малочутлгівий.

малошамОтный (р а с т в о р )  малоша- 
мОтний.

малоэкономичный малоекономіч- 
ний.

малоэкранйрованный ( о  топ к е) 
малоекранОваний.

маневрОвый ( о  л еб ёд к е )  маневрО- 
вий.

манипулирование маніпулювання; 
м. амплитудное маніпулювання 

амплітудне;
м. дистанционное маніпулюван

ня дистанційне.
манипулятор маніпулятор, -ра.
манжОт манжОт; 

м. защйтный манжет захиснйй.
манжОтный ( о б  упл отнен и и ) ман

жетний.
мановакууммЄтр мановакууммЄтр, 

-ра.
манОметр манОметр, -ра; 

м. у-обрИзный манОметр у-подїб- 
ний;

м. высокочувствительный манО
метр високочутлйвий;

м. дифференциальный манОметр 
диференціальний; 

м. д. колокольный манОметр ди
ференціальний дзвоновйй;

м. д. кольцевОй (кольцевые ве
сы) манОметр диференціаль
ний кільцевйй (кільцева ва
га) ;

м. жйдкостный манОметр рідйн- 
ний;

м. контактный манОметр кон
тактний;

м. мембранный манОметр мем
бранний;

м. одно-, двухтрубный манОметр 
одно-, двотрубный; 

м. однострелочный манОметр 
однострїлковий;

м. пластйнчатый манОметр пла
стинчастий;

м. поплавкОвый манОметр по- 
плавкОвий;

манОметр поршневОй манОметр 
поршнЄвий;
м. пружйнный манОметр пру- 

жгінний;
м. регистрирующий манОметр ре

єструючий;
м. самопйшущий манОметр са- 

мопйсний, самопйшучий; 
м. сильфОнный манОметр силь- 

фОнний;
м. сифОнный манОметр сифОн- 

ний;
м. термоэлектрический, тепло- 

электрический манОметр тер
моелектричний, теплоелек
тричний;

м. чИшечный манОметр чашко- 
вйй.

манометрический манометрйчний. 
маностИт маностИт. 
мИнтия ( плам ен и ) мИнтія. 
маркирОвка маркірОвка; (н еокон ч .

д ей ств и е ) маркірування, 
марочный (у г о л ь )  марочний. 
мартОн мартен.
мартеновская печь мартенівська 

піч;
м. п. качающаяся мартенівська 

ПІЧ хитна.
мартеновский (процесс) мартенів

ський.
мартенсйт мартенсгіт, -ту. 
мартенсйтный мартенсгітний. 
маслёнка маслянка; 

м. групповая маслянка групова; 
м. игОльчатая маслянка голчас

та;
м. кИпельная маслянка краплйн- 

на;
м. прессовая маслянка пресова;
м. самосмазывающая маслянка 

самомастйльна;
м. фитИльная маслянка гнотова; 
м. штауферовская маслянка 

штНуферівська.
масло 1) мйсло; 2) (см а зоч н ое , 

см а зк а ) мастгіло; 3) (р а сти тел ь 
н ое ) олія;
м. авиациОнное мастйло авіацій

не;
м. автотракторное мастйло авто

тракторне;
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масло антрацЄновое мИсло антра
ценове;

м. буроугольное мйсло буро- 
вугільне;

м. вазелйновое мастйло вазелі
нове;

м. веретённое мастйло веретен
не;

м. газгОльдерное масло газгОль- 
дерне;

м. гИзовое нефтяное масло гИ- 
зове нафтОве;

м. дегтярное масло дігтярне; 
м. дйзельное мастйло дйзельне; 
м. индустриальное (машинное) 

мастйло індустріальне; 
м. каменноугольное масло ка

м’яновугільне;
м. компрессорное мастйло ком

пресорне;
м. лёгкое мИсло лєгкЄ; 
м. легкосреднее масло легкосе- 

реднє;
м. мотОрное мастйло мотОрне; 
м. нейтральное мастйло ней

тральне;
м. отработанное мастйло спра- 

цьОване;
м. очйщенное масло, мастйло 

очйщене;
м. парафйновое масло парафі

нове;
м. поглотйтельное мИсло вбир

не, поглинОльне; 
м. приборное мастйло прйладне; 
м. светйльное мИсло світйльне; 
м. сланцевое мИсло сланцеве; 
м. смазочное мастйло; 
м. соляровое мИсло солярове; 
м. среднее масло середнє;
м. трансмиссионное мастйло

трансмісійне;
м. трансформаторное мИсло

трансформаторне; 
м. турбйнное мастйло турбінне;
м. турборедукторное мастйло

турборедукторне; 
м. тяжёлое мИсло важкО; 
м. фильтрованное мастйло філь

троване;
м. цилйндровое мастйло цилін

дрове;

мИсло щёлочное мИсло лужне;
м. эфйрное мИсло ефірне, 

масловлагоотделйтель масловоло- 
говіддільник, мастиловіддільник. 

маслозахвИтывающий (о кольце) 
маслозахвИтний.

маслозащйтный. маслозахиснйй. 
масломОрный (о стекле) масломїр- 

ний.
маслонапОрный маслонапїрнгій. 
маслонасОс маслонасОс. 
маслонасОсный маслонасОсний. 
маслоотводящий (канал, труба) 

масловідвіднйй.
маслоотделйтель масловіддільник, 
маслоотражатель масловідбивИч, 

-чИ.
маслоотражательный масловідбив- 

нйй.
маслоотстОйник масловідстійник. 
маслоотстОйный масловідстійний. 
маслоохладйтель маслоохолОдник. 
маслоохладйтельный маслоохолО- 

джувальний, маслоохолОдний. 
маслоочистйтель маслоочйсник. 
маслоочистйтельный маслоочйс- 

нйй.
маслоподводящий (насос) масло-

ПІДВІДНИЙ.
маслоподготовйтельный маслопід- 

готОвчий.
маслоподготОвка маслопідготОвка; 

(неоконч. процесс — ещё) ма- 
слопідготувИння. 

маслопрЄсс мастилопрЄс. 
маслопровОд маслопровід, -вбду; 

м. Импульсный маслопровід ім
пульсний.

маслопровОдный маслопровідний. 
маслораспределйтель маслорозпо- 

дільник.
маслораспределйтельный маслороз- 

подільний.
маслосборник, маслособирОтель

маслозбїрник.
маслосбОрный маслозбїрний. 
маслоспускнОй маслоспускнйй. 
маслостОйкий маслостійкйй. 
маслостОйкость маслостїйкість, -ко

сті.
маслоструйный маслострумйнний. 
маслосъёмник маслознімИч, -чИ.
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маслосъёмный маслознімальний, 
маслознімнйй.

маслоуказйгель маслопокйжчик. 
маслоуказательный маслопокйзний, 

масловказівнйй.
маслоуловйтель масловлОвлювач. 
маслоуловйтельный масловлОвний. 
маслоуплотняющий ( о  кольц е)  

маслоущільнювальний, масло- 
ущільнюючий.

маслофйльтр маслофільтр, -ра. 
маслянка см. маслёнка, 
масляный 1) мИсляний; 2) ( о  р а 

стительн ом  м а сл е )  олійний; 
3) ( о  см а зочн ом  м а сл е ) ма- 
стйльний. 

масса мйса;
м. асбестодиатомйтовая маса аз- 

бестодіатомітова;
м. асбестотрЄпельная маса аз- 

бестотрЄпельна;
м. возвратно-двйжущаяся мИса 

зворОтно-рухОма; 
м. вращИтельная мИса оберталь

на;
м. газоочйстная мИса газоочйс- 

нИ;
м. горючая (топ л и в а )  мИса го

рюча;
м. губчатая мИса губчИта; 
м. двйжущаяся мИса рухОма; 
м. изоляциОнная мОса ізоляцій

на;
м. инерциОнная мйса інерційна; 
м. качающаяся мйса хитнО; 
м. обмазочная мйса обмОзуваль- 

на;
м. огнеупорная мйса вогнетрив

ка;
м. органйческая мИса органічна; 
м. очйстная мИса очйсна; 
м. приведённая маса звЄдена; 
м. присоединённая маса приєд

нана;
м. рабОчая ( топли ва )  мОса ро- 

бОча;
м. сухОя мОса сухО;
м. теплоизоляционная мОса те

плоізоляційна;
м. тИгельная мйса тйгельна; 
м. уравновешивающая мйса зрів- 

новОжувальна;

масса формОвочная мйса форму
вальна;
м. хромйтовая мИса хромітова; 

массйвность (кон стр у к ц и и ) масйв- 
ність, -ності.

массообмЄн масоОбмін, -ну. 
массообмЄнньій масоОбмінний. 
массоотдОча масовіддача. 
массопровОдность масопр(овідність, 

-ності.
массопровОдный масопровідний. 
мОстер майстер, -тра. 
мастерская майстерня; 

м. закалочная майстерня гар
тівна;

м. литейная майстерня ливар
на;

м. ремОнтная майстерня ремОнт- 
на;

м. ремОнтно-механйческая май
стерня ремОнтно-механічна; 

м. слесарная майстерня слюсар
на;

м. центральная заготовйтельная
(Ц ЗМ ) майстерня центральна 
заготОвча (Ц З М ); 

м. шлифовальная майстерня шлі
фувальна, 

мастйка мастйка; 
м. изоляциОнная мастйка ізоля

ційна;
м. пластифицйрованная мастйка 

пластифікована;
м. предохранительная мастйка 

запобіжна;
м. суриковая мастИка сурикова, 

мастйчный ( о б  и золяции) мастйч- 
ний.

масштаб масштаб, -бу; 
масштабный (о линейке) мас

штабний.
мат 1) (м а т о в о с т ь )  мат, -ту; 

2) (п р ости л к а )  мйта; 
м. минераловатный мйта мінера- 

ловатна.
материал матеріал, -лу; 

м. абразйвно-довОдочный мате
ріал абразйвно-довОдочний; 

м. абразйвный, абразионный ма
теріал абразйвний; 

м. асбестоцементный матеріал 
азбестоцЄмЄнтний;



материал 124 машина

материал волокнистый матеріал 
волокнистий;
м. вяжущий матеріал в’яжучий; 
м. горючий матеріал горЮчий; 
м. изоляциОнный матеріал ізоля

ційний;
м. крепёжный матеріал кріпильний 

;
м.  кристаллический матеріал 

кристалічний;
м. малотеплопровОдный матеріал 

малотеплопровідний; 
м. набйвочный матеріал наби

вальний;
м. облицОвочный матеріал лицю

вальний;
м. обмурОвочный матеріал обму- 

рувальний;
м. обтйрочный матеріал обти

ральний;
м. огнеупОрный матеріал вогне

тривкий;
м. пОристый матеріал пОристий; 
м. присадочный матеріал при- 

саднйй;
м. притйрочный матеріал прити

ральний;
м. прокладочный матеріал про- 

кладковий;
м. пропйточный матеріал просо

чувальний;
м. расщепляющийся матеріал 

розщіпнйй;
м. р. жйдкий матеріал розщіп

нйй рідкйй;
м. р. твёрдый матеріал розщіп

нйй твердйй;
м. смИзочный матеріал мастйль- 

ний;
м. строительный матеріал буді

вельний;
м. теплоизоляционный матеріал 

теплоізоляційний;
м. фильтрОвочный, фильтрую

щий матеріал фільтруваль
ний, фільтруючий, 

м. чекОночный матеріал чека- 
ночний, карбувальний; 

материальный (склад) матеріаль
ний.

м атерчаты й (фильтр) м атер ’яний, 
матЄрчатий.

матовый (о поверхности) матовий, 
матрац матрйц;

м. асбестов ы й  (изоляционный) 
м атрац  азбестови й , 

м атрица м йтриця;
м. тйгельная мИтриця тйгельна. 

махОвик маховйк, -ка; 
м. ж елОбчаты й маховйк жолоб

частий;
м. зубчИтый маховйк зубчастий;
м. половйнчаты й маховйк п оло

винчастий;
м. разъёмный маховйк рознім- 

нНй, роз’Ємний;
м. свёртный маховйк скрутнйй; 
м. утяжелённый маховйк обвйж- 

нений;
м. цЄльньій м аховй к  суцільний. 

маховичОк (вентиля) маховичОк, 
-чкИ.

маховОй (о колесе) маховйй, 
машйна машйна; 

м. абсорбционная машйна аб
сорбційна;

м. аглом ерационная маш йна
агломераційна;

м. атм осф ерн ая  маш йна а т м о с 
ферна;

м. балансйрная машйна балан
сирна;

м. бы стр ох од н а я  машйна ш в и д 
кохідна;

м. вибрациОнная машйна вібра
ційна;

м. воздуходувная машйна пові
тродувна;

м. воздушная холодйльная ма
шйна повітряна холодйльна; 

м. газоопалочная машйна газо- 
обпИлювальна;

м. газосвар очн ая  машйна газо
зварювальна;

м. грузоподъёмная машИна ван- 
тажопіднімальна; 

м. двухвИльная машйна дво- 
вИльна;

м. дробйльная, дробйлка машй
на дробйльна, дробарка; 

м. золотникОвая машйна золэт- 
никОва;

м. клИпанная машйна клИпанна; 
м. крановая машИна кранова;
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машйна мОечная машйна мгій- 
на;
м. одно-, двухкривошйпная ма

шйна одно-, двокривошйпна; 
м. одно-, двух-, трёхступенчагая

машйна одно-, дво-, трисхід- 
чИста;

м. одно-, двух-, трёх-, четырёх-, 
многоцилйндровая машйна 
одно-, дво-, три-, чотири-, ба
гатоциліндрова;

м. отсИдочная машйна відсаджу
вальна;

м. паровИя машйна паровИ; 
м. паровОзная машйна паровОз- 

на;
м. парокомпрессиОнная машйна 

парокомпресійна; 
м. парохОдная машйна паро

плавна;
м. переменнотОчная машйна змін- 

нотОкова;
м. поршневая машйна поршне

ва;
м. прямотОчная машйна прямо- 

тОкова;
м. разлйвочная машйна розлив- 

нИ;
м. разрыхлйтельная машйна роз

пушувальна;
м. реверсйвная машйна ревер- 

сИвна;
м. ротациОнная, ротатйвная ма

шйна ротаційна; 
м. сдвОенная машйна здвОєна; 
м. стационарная машйна стаціо

нарна;
м. стиральная машйна пральна; 
м. судовая машйна судновИ; 
м. сушйльная машііна сушйль- 

на;
м. термйческая, тепловая машй

на термічна, тепловИ; 
м. тихохОдная машйна тихохід

на;
м. трубогйбочная машйна трубо- 

згинИльна;
м. трубоочистйтельная машйна 

трубоочИснИ;
м. трубосварочная машйна тру

бозварювальна;

машИна угледробильная машйна 
вугледробильна;
м. флотационная машйна флота

ційна;
м. холодИльная машйна холо- 

дйльна;
м. шабрОвочная машйна шабру

вальна;
м. электросварочная машйна 

електрозварювальна; 
м.-компИунд машгіна-компаунд; 
м.-тЄндем машйна-тЄндем. 

машинИст машиніст. 
машинноформОвочный (т о р ф )  мя- 

шиноформувИльний. 
машйнный машйнний. 
машиноведение машинознавство, 
машиностроение машинобудуван

ня.
машиностроительный (з а в о д , п р ед 

при яти е) машинобудівний, 
машино-час машино-годйна. 
маятниковый маятниковий. 
МіГновЄнньій ( о м ощ н ости )  м и т т ь о 

в и й .
мегакилокалОрия ( 1 0 6 к к ал ), ме- 

гакалОрия устар . мегакілокало- 
рія.

медленный (п р оц есе , сгор ан и е) по
вільний.

мЄдньій ( о прокл адке, тр у б е )  мід
ний.

медь мідь, -ді;
м. листовИя мідь листовИ; 
м. прутковая мідь Пруткова, 

межагрегатный ( о  св я зи )  між- 
агрегатний.

междузОнный, межзональный ( о
п р остр ан стве , б а ш е )  міжзОн- 
ний.

междупоршневОй міжпоршнЄвий. 
междусвОдный міжеклепінний. 
междутрубный міжтрубний. 
междуэтажный ( о  перекры тии) 

міжповерхОвий.
межквартальный ( о  связи  г а з о 

п р о в о д о в )  міжквартОльний. 
межкристаллйтный ( о  к ор р ози и )  

міжкристалітний.
межкусковОй (о б ъ ё м  засы п ки ) 

міжкускОвйй.
межлопаточный міжлопйткОвий.
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межмолекулярный міжмолекуляр
ний.

межосевОй міжосьовйй. 
межступЄнчатьій (перегрев) між- 

східцЄвий.
межцентровОй міжцЄнтровий. 
меланжер меланжер, -ра. 
мЄлкий 1) (малых размеров) дріб

ний; 2) (неглубокий) мілкйй. 
мелкозернистость дрібнозернйс- 

тість, -тості.
мелкозернистый дрібнозернистий, 
мелкозубчатый (колосник) дрібно

зубчастий.
мелкоизмельчённый, мелкораздроб

лённый (о  топливе) дрібно- 
подрібнений.

мелкокусковОй (уголь) дрібно- 
кусковйй.

мелкомасштабный дрібномасштаб
ний.

мелкопОристый (материал) дрібно- 
пОристий.

мелкоразмЄрньій (блок) дрібно- 
розмірний.

мелкосортный, мелкосортовОй
(уголь, изделие) дрібносОртний. 

мЄлочь дріб’язок, -зку; 
м. брикетная дріб’язок брикет

ний;
м. каменноугольная дріб’язок 

кам’яновугільний; 
м. кОксовая дріб’язок кОксовий; 
м. кондициОнная (в топливе) 

дріб’язок кондиційний; 
м. тОпливная дріб’язок пОлив- 

ний;
м. торфянОя дріб’язок торфО- 

вий.
мОльница млин, -нО; 

м. аэробйльная млин аеробйль- 
ний;

м. барабанно-шаровИя млин ба- 
рабОнно-кульовИй; 

м. бичевая, бйльная млин бичо- 
вйй.

м. бы стр ох од н а я  млин швидко
хідний;

м. быстрохОдно-бйльная млин 
швидкохїдно-бичовйй; 

м. вальцОвая млин вОльцьовИй; 
м. кольцевая млин кільцЄвий ;

мОльница паровая млин паро-
ВЙЙ;
м. пневматйческая млин пневма- 

тйчний;
м. среднехОдная млин середньо- 

хідний;
м. стержневая млин стержневий; 
м. тихохОдная млин тихохідний; 
м. трубчатая млин трубчастий; 
м. угольная млин вугільний; 
м. ударнокрестовая млин удар- 

нохрещОтий;
м. фрикциОнная млин фрикцій

ний;
м. центробежная млин відцен

тровий;
м. центробежношаровая млин 

відцентровокульовйй; 
м. шаровая млин кульовйй; 
м. шахтная млин шахтовий. 

мЄльничньій млинОвйй. 
мЄлющий (аппарат) молОльний. 
мембрана мехмбрИна; 

м. гармОниковая мембрана гар- 
мОнікова;

м. гофрирОванная мембрана гоф- 
рОвана;

м. дифференциальная мембрана 
диференціальна;

м. манжОтная мембрана ман
жетна;

м. плОская мембрана плОска;
м. полунепроницаемая мембра

на напівнепроникна; 
м. пОристая мембрана пОриста;
м. предохранительная мембрана 

запобіжна;
м. сильфОнная мембрана силь- 

фОнна.
мембранный мембранний, 
мензурка мензурка, 
меняющийся (о  давлении, нагруз

ке) мінлйвий.
мера 1) міра; 2) (мероприятие) 

зйхід, -ходу;
м. эталонная міра еталОнна. 

меркаптан меркаптан, -ну. 
мерник мірник.
мерный (сосуд, стекло) мірний, 

мірчий.
мероприятие зйхід, -ходу;
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мероприятие противопожарное за
хід протипожежний, 

мёртвый (о положении, точке) 
мертвий.

мертель мертель, -ЛЮ. 
местный (о топливе, отоплении) 

місцевий.
месторождение геол. родОвище; 

м. антрацйтовое родОвище ан- 
трацйтове;

м. буроугольное родОвище буро- 
вугільне;

м. гИзовое родОвище газове; 
м. гнездовОе родОвище гніздо- 

вЄ;
м. каменноугольное родОвище 

кам’яновугільне;
м. нефтегазовое родОвище наф

тогазове;
м. нефтянОе родОвище нОфтОве; 
м. сланцевое родОвище сланцеве;
м. торфянОе родОвище торфОве;
м. угольное родОвище вугільне; 
м. чистогазовое родОвище ЧИСТО- 

газове.
металл метал, -лу; 

м. антифрикционный метИл ан
тифрикційний;

м. безусадочный мегИл безусИ- 
дочний;

м. легкоплавкий метИл легко
плавкий;

м. литОй метйл лйтий; 
м. цветнОй метйл кольорОвий; 
м. чёрный метИл чОрний. 

металлйческий металічний; (сде
ланный из металла) металОвий. 

металлоасбестовый (о прокладке) 
металоазбЄстовий. 

металловедение металознавство. 
металловложЄние (в газопровод- 

ку) металовкладення. 
металловьіделЄние металовй ділен

ня.
металлОграф металОграф. 
металлографический металографіч

ний.
металлография металографія, 
металлоёмкий (котлоагрегат) ме

таломісткий.
металлоёмкость металомісткість, 

-кості.

металлокерамика металокераміка, 
металлокерамйческий (о лопатке} 

металокерамічний, 
металлоконструкция металокон

струкція.
металлообрабатывающий метало

обробний.
металлообрабОтка металообробка, 
металлоорганйческий (антидето

натор) металоорганічний, 
металлоплавильный металопла

вильний.
металлоприёмник металоприймИч,

-ча.
металлотермйческий металотермїч- 

ний.
металлоуловйтель металоулОвлю- 

вач;
м. магнйтный металоулОвлювач 

магнітний;
м. предварительный металоулОв

лювач попередній, 
металлоуловйтельный металоулОв- 

лювальний. 
металлург металург, 
металлургический металургійний, 
металлургия металургія;

м. порошкОвая металургія ио- 
рошкОва;

м. цветная металургія кольорО- 
ва;

м. чёрная металургія чОрна. 
метан метИн, -ну. 
метановый (газ) метановий, 
метанйрование метанувйння. 
метанокислорОдный (о смеси) ые- 

танокиснЄвий. 
метанОл метанОл, -лу. 
метастабйльный (о состоянии) ме

тастабільний, 
метйл метйл, -лу. 
метйл-каучук метйл-каучук, -ку. 
метилИт метилИт, -ту. 
метилбутадиЄн метилбутадіЄн, -ну. 
мєтилЄн мєтилЄн, -ну. 
мєтилЄновьій мєтилЄновий. 
метилмеркаптИн мегилмеркаптНіц 

-ну.
метилмеркаптановый (одаризатор) 

метилмеркаптИновий. 
метйловый метйловий. 
мЄтод мЄтод, -ду;
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м Єтод абсорбционный м Єтод  а б 
сорбц ійн ий ;
м. аналитический мЄтод аналі

тичний;
м. вихревой мЄтод вихровйй; 
м. графический мЄтод графіч

ний;
м. импульсный мЄтод імпульс

ний;
м. калориметрйческий мЄтод ка

лориметричний;
м. компенсационный мЄтод ком

пенсаційний, 
метр метр, -ра;

м. погОнный метр погОнний. 
метрический (о нарезке) метрич

ний.
м Єт ч и к  ( о человеке) мітчик, 
метчйк (инструмент) гайкоріз, 
мех (приспособление) міх;

м. кожаный ( счётчика) міх шкі- 
рянйй;

м. роздувочный міх роздувнйй. 
механизация механізація; 

м. комплексная механізація ком
плексна.

механйзм механізм, -му;
м. аварИйно-отключОющий ме

ханізм аварїйно-відключаль- 
ний;

м. блокировочный механізм бло
кувальний;

м. валоповорОтный механізм ва- 
лоповорОтний;

м. включающий механізм вклю- 
чальний, вмикйльний; 

м. возвращающий механізм вер- 
тальний;

м. встряхивающий механізм стру- 
шувальний;

м. выключающий механізм зи- 
ключйльний, вимикйльний; 

м. выпрямляющий механізм ви- 
прямнйй, випрямляючий;

м. газораспределительный меха
нізм газорозподільний; 

м. двйжущий механізм рушій
ний;

м. заводнОй механізм заводнйй; 
м. задерживающий механізм за- 

тримнгій;

механйзм запирающий, запорный
механізм запірнйй; 
м. защёлкивающий механізм за- 

скочнйй;
м. исполнительный механізм ви

конавчий;
м. кривошйпно-шатунный меха

нізм кривошйпно-шатунний; 
м. кривошйпный механізм кри- 

вошгіпний;
м. кулачкОвый механізм кулач- 

кОвий;
м. кулйсный механізм кулісний; 
м. многозвенный механізм бата- 

толОнковий;
м. направляющий механізм на

прямний;
м. натяжнОй механізм натяж- 

нйй;
м. останОвочный механізм зу- 

пгінний, зупиняльний; 
м. отключающий механізм від- 

ключИльний;
м. отрывнОй механізм відривнйй;
м. парораспределительный ме

ханізм паророзподільний; 
м. передаточный механізм пере

даточний;
м. перерывнОй механізм пере- 

ривнгій;
м. перестановочный механізм 

перестанОвочний; 
м. питающий механізм живгіль- 

ний;
м. пишущий механізм пйшучий; 
м. поворОтный механізм пово

ротний;
м. подъёмный механізм підйОм- 

ний;
м. приводнОй механізм привод- 

нйй;
м. пропорционйрующий меха

нізм пропорціонуючий; 
м. пружйнный механізм пру- 

жйнний;
м. прямолинейно-направляющий

механізм прямолінїйно-на- 
прямнгій;

м. пусковОй механізм пусковйй;
м. разъединйтельный, разъеди

няющий механізм роз’єдну
вальний;
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механизм распределительный ме
ханізм розподільний;
м. расцепнбй, расцепляющий ме

ханізм розчіпнйй; 
м. реверсйвный механізм ревер- 

сйвний;
м. регистрирующий механізм 

реєструючий;
м. редукционный механізм ре

дукційний;
м. релейный механізм релейний; 
м. рычИжный механізм важіль

ний;
м. самопйшущий, самозаписы

вающий механізм самопйс- 
ний, самопйшучий;

м. стабилизирующий механізм 
стабілізуючий;

м. стопорный механізм стопор
ний;

м. сцепляющий, сцепнОй меха
нізм зчіпнйй;

м. счётный механізм лічгільний;
м. тормознОй, тормозящий меха

нізм гальмівний, гальмуючий;
м. трёх-, четырёхзвенный меха

нізм три-, чотирилИнковий;
м. трубоочистйтельный механізм 

трубоочйснйй;
м. храповой механізм храповйй; 
м. часовОй механізм годйнникО- 

вий;
м. червячный механізм черв’яч

ний;
м. шатунный механізм шатун

ний;
м. эксцентриковый механізм екс

центриковий, 
мехйник механік, 
механика мехИніка. 
механйческий механічний. 
мешИлка мішйлка; 

м. винтовИя мішалка гвинтовО; 
м. лОпастная мішалка лопатева; 
м. пропЄллерная мішалка про

пелерна;
м. решётчатая мішалка решіт

часта;
м. скребкОвая мішалка скребкО- 

ва;

мешалка якорная мішалка якірна, 
меишльньш, перемешивающий

(п р и б о р )  мішальний, перемішу- 
вальний.

мешОк мішОк, -шкО; 
м. воздушный мішок повітря

ний;
м. газовый мішОк газовий, 

мешковйна ( для изоляционны х  
п ок ры ти й ) мішковйна. 

мешочный ( ф ильтр, о б м о т к а )  міш- 
ковйй.

мигалка мйгавка. 
миграционный міграційний, 
миграция (вл аги , н еф ти ) мігра

ція.
микрокоррозиОнный мікрокорозій- 

ний.
микрокоррОзия мікрокорозія. 
микроманОметр микроманометр, 

-ра.
микромасштаб мікромасштОб, -бу. 
микрометр мікрометр, -ра; 

м. индикаторный мікрометр ін
дикаторний.

микропирОметр мікропірОметр, -ра. 
микропористый ( о  рези н е) мікро

пористий.
микропорошОк (а б р а з и в )  мікро- 

порошОк, -шку. 
микротрОщина мікротріщина. 
микрошероховатосгь мікрошОрст- 

кість, -кості, 
мйксер міксер, -ра. 
миллибар мілібар, -ра. 
милливольтметр мілівольтметр, -ра; 

м. пирометрический мілівольт
метр пірометричний; 

м. показывающий мілівольтметр 
покИзувальний;

м. самопйшущий мілівольтметр 
самопйсний, самопйшучий. 

минерализированный ( о  вод е , 
топ л и в е) мінералізований, 

минеральный ( о  топливе, зо л е )  
мінеральний.

минута 1) (ч а сть  ч а са ) хвилйна;
2) (ч а сть  гр а д у с а )  мінута. 

минутник (абр ази вн ы й  м атер и ал )  
хвилйнник.

многоатомный багатоатомний, 
многобалочный багатобалочний.

9—119
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многобарабИнный багатобарабОн- 
ний.

многовальный багатовОльний. 
многовенечный (о  турбине)  бага- 

товінцЄвий.
многодырчатый багатодірчйстий. 
многоёмкостный багатоємкісний. 
многожиклёрный багатожиклер- 

ний.
многозахОдный (о  нарезке) бага- 

тозахідний.
многозвенный багатолйнковий. 
многозольный (торф, уголь) бага- 

тозбльний.
многозОнный багатозонний. 
многоймпульсный (регулятор) ба- 

гатоімпульсний.
многокамерный багатокамерний, 
многоканальный (о  фурме) бага

токанальний.
многокаскадный (об усилении) ба- 

гатокаскадний.
многоковшовый (элеватор) бага- 

токовшОвйй.
многоколенчатый багатоколїнчас- 

тий.
многоколОнный (радиатор) бага- 

токолОнний.
многокольцевОй (клапан) багато- 

кільцевий.
многокомпонентный (состав) бага

токомпонентний.
многокОнтурный (о  схеме) багато- 

кОнтурний.
многокОрпусный багатокорпусний, 
многократный (крекинг, циркуля

ция) багатократний, багатора
зовий.

многокрылый (о  заслонке) багато- 
крйлий.

многолйнзовый (компенсатор) ба
гатолінзовий.

многолОпастный (о  мешалке) ба- 
гатолопатЄвий.

многолюлечный (о  печи) багато- 
колйсковий.

многомоторный багатомотОрний. 
многооборОтный 1) (о  печи) бага

тооборотний; 2) (о  двигателе) 
багатообертОвий.

многоопОрный (клапан) багато- 
опОрний.

многоосный (механизм) багато- 
осьовйй.

многопётельный (о  выкидном при
способлении) багатопЄтельний. 

многоплОменный (о  топливе, го
релке) баготополум’яйий. 

многопланочный (о  решётке) ба- 
гатоплИнковий.

многопОдовый (о  печи) багатопО- 
довий.

многопозициОнный (регулятор) ба- 
гатопозиційний.

многопролётный стр. багатопрогін- 
ний.

многопроходный (испаритель) ба- 
гатопрохіднйй.

многопрядный (канат) багато- 
сталкОвий.

многопустОтный (блок) багатопо- 
рожнйнний.

многопучкОвый (котёл) багатопуч- 
кОвий.

многорядный багаторядний. 
многосернйстый (мазут) багато- 

сірчИстий.
многосЄточньій (фильтр) багато- 

сітковий.
многосИльный (двигатель) бага

тосильний.
многослойный багатошаровйй. 
многосопловОй (о  горелке) бага- 

тосопловйй.
многосрОзный (ш ов) багатозріз- 

ний.
многоструйный багатострумйнний. 
многоступенчатый (компрессор, 

турбина) багатосхідчИстий. 
многоточечный (разбор воды) ба- 

гатотОчковий.
многотрубный (теплопровод) ба- 

гатотрубний.
многоугОльный (колосник) бага

токутний.
многофазный багатофазний, 
многофакельный (о  горении) ба- 

гатофакельний.
многофурменный багатофурмений. 
многоходовой (кран) багатоходо

вий.
многоцилйндровый (котёл) багато

циліндровий.
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многошарнйрный багатошаршр- 
ний.

многошлейфовый ( осц и ллограф )
багатошлЄйфовий. 

многощельный, многощелевой (к и р 
пич) багатощілгінний. 

многоэтажный (д о м , печь) бага
топоверховий.

многоярусный (га зго л ь д е р )  бага
тоярусний.

м н о г о я ч Єє ч н ь ій  ( о к а м ер е ) багато- 
ділянковий, багаточарункОвий. 

моделирование, моделирОвка мо
делювання.

моделйровать моделювати. 
м о д Єл ь  модЄль, -лі;

м. литейная модЄль ливарна, 
модернизация (к о т л о в )  модерні

зація.
модернизированный модернізова

ний.
модернизировать модернізувати, 
модулированный ( о  к ол ебан и я х) 

модульОваний. 
модулировать модулювати. 
мОдуль (у п р у г о ст и )  мОдуль, -ля. 
мОечный, мойный (а п п а р а т )  мйй- 

ний.
мОйка 1) миття; (с т и р к а )  прання; 

2) (а п п а р а т )  мййка; 
м. угольная мййка вугільна. 

мОкрый (очи сти тел ь, тер м ом етр )  
мОкрий.

молекулярный, ( о  теп л оём кости )  
молекулярний.

молибденовый ( о  ста л и ) молібде
новий.

молниеотвОд (в м е ст о  « г р о м о о т 
в о д » )  блискавковідвід, -вОду. 

молокО молокО;
м. известкОвое молокО вапняне. 

мОлот мОлот;
м. кОвочный мОлот кувИльний; 
м. кузнОчный мОлот коваль

ський;
м. механйческий мОлот механіч

ний;
м. паровОй мОлот паровйй; 
м. пневматический мОлот пнев- 

матйчний;
м. приводнОй мОлот приводнйй.

молоткОвый ( о  д р об и л к е) молот- 
кбвий.

молотОк молотОк, -ткИ; 
м. заклёпочный молотОк закле

пувальний;
м. пневматйческий молотОк пнев- 

матйчний;
м. отбОйный молотОк відбійний; 
м. слесарный молотОк слюсар

ний.
молотОк-ударник молотОк-ударник. 
мОлотый (у гол ь , трепел ) мОлотий, 

мЄлєний.
молОть (т о п л и в о )  молОти. 
моль, килограмм-молЄкула моль, 

-ля, кілограм-молЄкула. 
мОльный (о б ъ ё м , теп л оём кость )  

мОльний.
молярный ( о  кон ц ентрац ии ) мо

лярний.
м о м Єн т  момЄнт;

м. вращающий момЄнт оберталь
ний;

м. изгибающий момЄнт згиналь
ний, згинаючий;

м. крутящий, крутйльный мо
мЄнт крутйльний; 

м. маховОй момЄнт маховйй; 
м. опрокидывающий момЄнт пе

рекидний, перекидаючий; 
м. скручивающий момЄнт скру- 

чувальний, скручуючий. 
монЄтка ( уп р авл ен и я) монЄткя. 
моноблОчный ( о б  отл и вк е ) мо-* 

ноблОчний.
монорельс монорейка, 
монорельсовый (п у т ь )  монорейко

вий, однорейковий, 
монохроматический ( о б  и злуче

нии) монохроматичний. 
монтИж монтИж, -жу; 

м. блочный монтбж блОчний; 
м. выступающий монтйж ви- 

ступнйй;
м. крупноблОчный монтОж круп- 

ноблОчний;
м. настОнный монтаж настін

ний;
м. полуутОпленный монтаж на- 

півутОплений;
м. утОпленный монтаж утОпле- 

ний.

9*
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монтажник монтОжник; -ница мон
тажниця.

монтажный (чертеж) монтажний, 
монтёр монтЄр, -ра. 
монтйровать(ся) монтувати (ся), 
монтировочный, монтажный (ма

териал) монтажний. 
морозостОйкий (о смазке) морозо

стійкий.
морскОй (котел) морськгій. 
мост міст (род. моста и мОсту);

м. уравновешенный міст зрівно
важений.

мОстик містОк, -тка;
м. командный містОк команд

ний;
м. переходной містОк перехід

ний.
мостовОй (кран) мостовйй. 
мотовОз мотовОз;

м. дйзельный мотовОз дйзель- 
ний;

м. узкоколейный мотовОз вузько
колійний;

м. ширококолейный мотовОз 
ширококолійний. 

мотОр эл. мотОр, -ра. 
моторйст моторйст. 
мотОрный (привод) мотОрний. 
м о т ь їл Єв ь ій , кривошйпный криво- 

шйпний.
мотыль, кривошйп кривошйп. 
мОщность потужність, -ності;

м. гарантированная потужність 
гарантована;

м. длйтельная потужність три
вала;

м. избыточная потужність зай- 
вйнна, надлйшкОва;

Мь индикаторная потужність ін
дикаторна;

м. кажущаяся потужність уяв
на;

м. литрОвая потужність літрОва;
м. максимальная потужність 

максимальна;
м. максимально-кратковременная

потужність максимально-ко
роткочасна;

м. максимально-продолжйтельная
потужність максимально-три
вала;

мОщность мгновенная потужність
миттьовО;
м. механИческая потужність ме

ханічна;
м. минимальная потужність мі

німальна;
Ми номинальная потужність но

мінальна;
м. ожидаемая потужність споді

вана;
м. отдаваемая потужність від

давана;
м. относительная потужність від- 

нОсна;
м. отпущенная потужність від

пущена;
м. перегрузочная потужність пе

ревантажна;
м. поглощИемая потужність вбй- 

рана, поглйнана;
м. полезная потужність корис

на;
м. пОлная потужність пОвна;
м. предельная потужність гра- 

нйчна;
м. пусковая потужність пуско- 

вИ;
м. развиваемая потужність роз

вивана;
м. располагаемая потужність на- 

явна;
м. расчётная потужність розра

хункова;
м. суммарная потужність су

марна;
м. тепловая потужність тепло

ва;
м. тяговая потужність тягова;
м. удОльная потужність питОма;
м. установленная потужність

установлена;
м. эквивалентная потужність ек

вівалентна;
м. экономическая потужність

економічна;
м. электрическая потужність

електрична;
м. эффективная потужність

ефективна.
мОщный (агрегат) потужний, 
мульда мульда;
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мульда мартеновская мульда мар
тенівська.

мультипликатор мультиплікатор, 
-ра.

мультициклОн мультициклОн, -ну. 
мундштук мундштук, -кО;

м. смОнный мундштук змінний, 
мундштучный (запальник) мунд

штучний, 
мусор сміття;

м. бытовой сміття побутОве;
м. угольный сміття вугільне, 

мусородробйлка сміттєдробарка. 
мусородробйльный сміттєдробйль- 

ний.
мусоропрОвод сміттєпровід, -вОду. 
мусоросжигание сміттєспалюван

ня.
мусоросжигОтель сміттєспалювач. 
мусоросжигательный (о печи) 

сміттєпальний. 
муфель муфель, -ля. 
муфельный муфельний, 
муфта муфта;

м. винтовая муфта гвинтовИ;
м. гйбкая муфта гнучкИ;
м. гидравлическая, гидромуфта

муфта гідравлічна, гідромуф
та;

м. глухИя муфта глухИ;
м. дйсковая муфта дйскова;
м. жёсткая муфта жорстка;
м. зажИмная муфта затискнИ;
м. зубчИтая муфта зубчаста;
м. кольцевая муфта кільцева;
м. конйческая муфта конічна;
м. крестообразная муфта хре- 

щИта, хрестовйдна;
м. кулачкОвая муфта кулачкОва;
м. лОнточная муфта стрічкова;
м. лепесткОвая муфта пелюсткО- 

ва;

муфта наварнОя муфта наварнИ;
м. надвижнОя муфта насувнО;
м. натяжная муфта натяжнО;
м. ограничительная муфта обме

жувальна;
м. подвижная муфта рухома;
м. полугИбкая муфта напівгнуч- 

кО;
м. предохранительная муфта за

побіжна;
м. приварнИя муфта приварнИ;
м. раздвижная муфта розсувна;
м. реверсИвная муфта реверсйв- 

на;
м. соединительная муфта з’єдну

вальна;
м. составная муфта склОдена;
м. стержневая муфта стержне

ва;
м. стяжная муфта стяжнИ;
м. сцепления муфта зчеплення;
м. тарельчатая муфта тарілчас

та;
м. тройникОвая муфта трійнико

ва;
м. упругая муфта пружнИ;
м. усилйтельная муфта підсилю

вальна;
м. фланцевая муфта фланцева;
м. фрикциОнная муфта фрикцій

на;
м. шарнйрная муфта шарнірна;
м. электромагнитная муфта елек

тромагнітна, 
муфтовый муфтовий, 
мыльный (раствор, эмульсия)

мйльний.
мягкий (клапан, набивка) м’якйй. 
мятие (дросселирование) м’яття, 
мятый (пар, газ) м’ятий, 
мять, сминОть (дросселировать) 

м’яти, зминОти.

Н
набегающий (поток, ремень) на

бігаючий.
набйвка набйвка; (действие — 

ещё) набивИння, набиття;
н. асбестовая набйвка азбестова;

набйвка асбестографйтная набйв
ка азбестографітна;
н. асбестопрОволочная набйвка 

азбестодротянИ;
н. волнйстая набйвка хвиляста;
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набйвка графйтная набйвка гра
фітна;
н. джутовая набйвка джутова;
н. зубчИтая набйвка зубчОста;
н. зубчато-волнйстая набйвка 

зубчИсто-хвиляста;
н. каучуковая набйвка каучуко

ва;
н. кОжаная набйвка шкірянО;
н. листовИя набйвка листовИ;
н. льнянИя набйвка ллянй;
н. огнеупорная набйвка вогне

тривка;
н. пенькОвая набйвка конОпля- 

на, прядив’яна;
н. проволочная набйвка дротянИ;
н. промасленная набйвка про

маслена;
н. прорезйненная набйвка прогу- 

мОвана, прорезйнена;
н. резИновая набйвка гумова, 

резйнова;
н. сальниковая набйвка сальни

кова;
н. самосмазывающаяся набйвка 

самозмащувальна, самома- 
стйльна;

н. самоуплотняющаяся набйвка 
самоущїльнювана;

н. сОтчатая набйвка сітчаста;
н. хлопчатобумажная набйвка 

бавОвняна;
н. шнуровИя набйвка шнуровИ;
н. эластйчная, упругая набйвка 

еластична, пружна.
набИвочный 1) (набивной мате

риал) набивнйй; 2) (набива
ющий аппарат)  набивальний.

набирание (оборотов) набиран
ня.

наблюдательный (люк) спостереж
ний.

наблюдение спостереження;
н. визуальное спостереження ві

зуальне;
н. натурное спостереження на

турне.
набор набір, -бору; (действие) на

бирання.
набрОс (нагрузки) накид, -ду; 

(набрасывание) накидання;
н. внезапный накид раптОвий.

набухОемость (воды в котле) на- 
буханість, -ності.

набухОние (водяного объёма 
котла) набухання, 

наварка 1) (наваренное) наварка;
2) (процесс) наварю вання. 

наварнОй (фланец) наварнйй. 
навОска 1) (отвешенное) навИжка;

2) (процесс) навИж ування. 
навОтренный (о стороне трубы) 

навітряний.
навйвка н авйвка; (неоконч. про

цесс —  ещё) навивання. 
навивнОй (о спирали) иавивнйй. 
навйнчивание (труб, сгонов) н а

гвинчування.
навОдка (пирометра) навОдка; н а

ведення (неоконч. процесс — 
ещё) навОдження. 

нагИр нагИр, -ру ;
н. карбЄновьій нагар карбЄш > 

вий;
н. порошковидный чагИр порош

куватий;
н. тлЄющий (в цилиндре) нагар 

тлію чий.
нагарный нагарний, 
нагарообразование нагароутворен- 

ня.
нагарообразователь нагароутвО - 

рю вач.
нагарообразовательный нагаро- 

утвОрювальний. 
наглухо (крепить) нйглуХо. 
нагнетание нагнітання, 
нагнетатель нагнітальний,

н. поршневОй нагнітальних пор
шневий;

н« ротациОнный нагнітОльник р о 
таційний;

н. турбйнный нагнітОльник т у р 
бінний;

н. центробежный нагнітальник 
відцентровий.

нагнетательный нагнітальний, на- 
гнітнйй.

нагнетать, нагнестй нагнітати, на
гнітати.

нагрев нагрів, -ву ;
н. вы сокочастотн ы й  нагрів ви 

сок очастотн и й ;
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нагрев индукциОнный нагрів ін
дукційний;
н. конвектйвный нагрів конзек- 

тйвний;
н. радиационный нагрів радіа

ційний;
н. циркуляционный нагрів цир

куляційний.
нагреваемый ( теплоноситель) на

гріваний.
нагревание нагрівання, 
нагреватель нагрівнйк, -ка, нагрі

вай, -ча;
н. водоводянОй нагрівнйк водо- 

водянйй;
н. ленточный нагрівнйк стрічко

вий;
н. пароводяной нагрівнйк паро

водяний;
н. пароструйный нагрівнйк паро- 

струмйнний;
н. поверхностный нагрівнйк по

верхневий;
н. проволочный нагрівнйк дротя- 

нйй;
н. протОчный нагрівнйк протОч- 

ний;
н. ребрйстый нагрівнйк ребрйс- 

тий;
н. смешивающий, смесйтельный

нагрівнйк змішувальний, 
нагревательный нагрівальний, на

грівний.
нагревать, нагреть нагрівати, на

гріти.
нагретый нагрітий, 
нагрузка навантаження; (неоконч. 

действие — ещё)  навантажуван
ня;
н. быстроменяющаяся наванта

ження швидкозмінне;
н. ветровая навантаження вітро- 

вЄ;
н. внезапная навантаження рап- 

тОве;
н. действительная навантаження 

дійсне;
н. динамйческая навантаження 

динамічне;
н. длйтельная навантаження 

тривОле;

нагрузка допускаемая наванта
ження ДОПуСТЙМе;
н. знакопеременная навантажен

ня знакозмінне;
н. испытательная навантаження 

випрОбнЄ;
н. колеблющаяся навантаження 

коливнЄ;
н. кратковременная навантажен

ня короткочасне;
н. критическая навантаження

критйчне;
н. мгновенная навантаження

миттьовЄ;
н. несимметричная навантажен

ня несиметричне;
н. отопйтельная навантаження 

опалювальне;
н. переменная навантаження

змінне;
н. пИковая навантаження піко

ве;
н. предельная навантаження

гранйчне;
н. пробная навантаження прбб- 

не;
н. промышленная навантаження 

промислОве;
н. пульсирующая, пульсациои-

ная навантаження пульсацій- 
не, пульсуюче;

н. равномерная навантаження 
рівномірне;

н. равномЄрно-распределЄнная
навантаження рівномірно-роз- 
поділене;

н. расчётная навантаження роз
рахункове;

н. реактИвная навантаження ре- 
актйвне;

н. сезОнная навантаження сезОи- 
не;

н. сплошная навантаження су
цільне;

н. сосредоточенная навантажен
ня зосереджене;

н. среднегодовая навантаження 
середньорічне;

н. среднемесячная навантаження 
середньомісячне;

н. среднесуточная навантаження 
середньодобове;
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нагрузка статйческая навантажен
ня статйчне;
н. суммарная навантаження су

марне;
н. тепловая навантаження теп

лове;
н. теплофикационная наванта

ження теплофікаційне; 
н. технологическая навантажен

ня технологічне; 
н. ударная навантаження удар

не;
н. удельная навантаження пи- 

тОме;
н. электрическая навантаження 

електрйчне;
н. эксцентрическая навантажен

ня ексцентричне.
нагрузочный 1) (график, характе

ристика) навантИжний, 2) (о ма
шине) навантажувальний, 

надбункерный надбункерний. 
надвижнОй (о муфте) насувнйй. 
надевИтель (ремня) надягИч, -чй. 
наддув наддув, -ву; 

н. газотурбйнный наддув газо
турбінний;

н. резонансный наддув резо
нансний.

наддувнОй, наддувочный наддув- 
нйй.

надземный (боров) надзОмний. 
надзОр нагляд, -ду; 

н. котЄльньій, котлонадзор нй- 
гляд к о т Єл ь н и й , котлонагляд, 
-ду.

надмембрОнный надмембранний. 
надплйтный (колпак) надплйтний. 
надрессОрный надресОрний. 
надсмОльный (о воде) надсмОль- 

ний.
надстрОечный (график) надбудОв- 

ний.
надстройка (высокого давления) 

надбудОва.
наждОк наждак, -ку. 
наждОчный (о бумаге) наждач

ний.
нажйм 1) нйтиск, -ку; (процесс — 

ещё) натискання; 2) (деталь) 
натискач, -ча;
н. тормознОй натиск гальмівнйй,

нажймный (болт) натискнйй. 
найлОн найлОн, -ну. 
найлоновый найлОновий. 
накал 1) (состояние, свойство) 

жар, -ру, розпечення; 2) (про
цесс) розжарювання, розжарен
ня, розпікання, розпечення, 

накалённый (слой) розжарений, 
розпечений.

накаливать, накалйть розжарюва
ти, розжарити, розпікати, роз
пекти.

накаляемость розжарюваність, -но- 
сті.

накачка накачка, накачування. 
накиднОй (болт) накиднйй. 
накипание накипання. 
накипеобразовИние накипоутвОрен- 

ня.
накипеобразователь накипоутвО- 

рювач.
накипеобразовательный накипоут- 

вОрювальний;
накипеотделйтель накиповідділь- 

ник.
накипеотделйтельный накиповід- 

дільнйй.
нИкипь накип, -пу; 

н. бескальциевая накип безкаль- 
цієвий;

н. богатая гйпсом, Известью нй-
кип багйтий на гіпс, вапнО; 

н. известкОвая накип вапняний; 
н. Илистая нОкип мулкйй, мулис

тий;
н. котЄльная накип котловйй; 
н. силикатная накип силікатний;
н. хрупкая, крошащаяся накип 

крихкйй.
наклйдка накладка, накладання; 

(предмет) накладка; 
н. зубчатая накладка зубчаста; 
н. стеллйтовая (на лопатках) 

накладка стелітова; 
н. фрикциОнная накладка фрик

ційна.
наклёпка наклепка, наклепування;

(предмет) наклепка. 
наклОн (труб) нахил, -лу. 
наклонный (колосник) похйлий. 
наковальня ковадло, 
наконечник наконечник;
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наконечник буртиковый наконеч
ник буртиковий; 
н. сферический наконечник сфе

ричний.
налИдка налагоджування, налаго

дження;
н. предпусковая налагодження 

передпускове;
н. пусковая налагодження пус

кове;
н. эксплуатационная налаго

дження експлуатаційне. 
налОдочный (процесе) налагоджу

вальний.
наладчик наладчик; -чица налад

чиця.
налёт (на трубах) наліт, -льОту. 
наливнОй (вентиль) наливнйй. 
наложение, накладывание (изоля

ции) накладання, накладення, 
нанесение ( изоляционных покры

тий) нанесення.
нанОсный (катализатор) наноснйй. 
напайка (процесс) напайка, на

паювання; (напаянное) напай
ка.

напйльник напйлок, -лка, терпуг, 
-гИ.

нашшвка наплавка, наплавляння; 
н. автогенная наплавка автоген

на;
н. дуговИя наплавка дугова, 

наплыв (металла при сварке) на- 
плйв, -ву.

наполнение напОвнення; (неоконч. 
процесс) напОвнювання; 
н. переменное напОвнення змін

не;
н. постоянное напОвнення по

стійне.
наполнйтель напОвнювач;

н. порошкообразный напОвню
вач порошкуватий, 

наполнйтельный (шланг) напОвню- 
вальний.

наполнять, наполнить напОвнюва* 
ти, наповняти, напОвнити. 

напОр напір, -пОру;
н. гидродинамический напір гі

дродинамічний;
н. гидростатический напір гідро

статичний;

напОр гравитационный напір гра
вітаційний;
н. двйжущий напір рушійний; 
н. динамйческий напір динаміч

ний;
н. допускаемый напір допусти

мий;
н. дросселируемый напір дросе

льований;
н. инерционный напір інерцій

ний;
н. колеблющийся напір колив- 

нйй;
н. манометрический напір мано

метричний;
н. нивелирный напір нівелірний; 
н. пьезометрический напір п’єзо

метричний;
н. располагаемый напір наяв

ний;
н. скоростнОй напір швйдкіс- 

ний;
н. среднеарифметический напір 

середньоарифметичний;
н. среднелогарифмйческий напір 

середньологарифмічний; 
н. средний напір середній; 
н. статйческий напір статйчний; 
н. температурный напір темпе

ратурний;
н. теоретический напір теоре

тичний;
н. тепловОй напір тепловйй. 

напОрный (трубопровод) напірнйй. 
напоромЄр напоромїр, -ра; 

н. мембранный напоромір мем
бранний.

направление 1) (путь движения) 
напрям, -му, напрямок, -мку, 
2) мат. напрямляння, напрям
лення;
н. обратное напрям зворОтний; 
н. осевОе напрям осьовйй; 
н. переменное напрям змін

ний;
н. прямОе напрям прямйй; 
н. радиальное напрям радіаль

ний.
направленный (об излучении) на

правлений.
направлять, направить 1) (давать 

направление) напрямляти, на-
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прямгіти; 2) (острить инстру
мент) направляти, направити, 

направляющая сущ. напрямна, 
-нОї;
н. переставная напрямна пере

ставна;
н. шарнйрная напрямна шарнір

на.
направляющий (механизм, колесо) 

напрямнйй, направляючий, 
напряжение напруга, напруження; 

н. весовОе напруга вагова; 
н. вйдимое напруга вйдима;
н. допускаемое, допустимое на

пруга допустима; 
н. несимметричное напруга не

симетрична;
н. объёмное напруга об ’ємна; 
н. первИчное напруга первйнна; 
н. поверхностное напруга по

верхнева;
н. постоянное напруга постійна; 
н. предельное напруга гранйч- 

на;
н. разрушающее напруга руйну

юча;
н. разрывнОе напруга розривна; 
н. растягивающее напруга роз

тяжна;
н. температурное напруга тем

пературна;
н. тепловОе, термйческое; напру

га теплова, термічна, 
напряжённость (топки, поля) на

пруженість, -ності. 
напряжённый (бетон, соединение) 

напружений. 
нИпуск напуск, -ку. 
напускнОй напускнйй. 
наращивание (сетей, проводки) 

нарощення, нарощування, 
нарезка 1) (резьба) нарізка, різь, 

-зі; 2) (процесе) нарізка (нв- 
оконч. — ещё) нарізування; 
н. винтовая нарізка гвинтова; 
н. внутренняя нарізка внутріш

ня;
н. гаечная нарізка гайковй; 
н. газовая нарізка газова;
н. двух-, трёх-, многоходовая 

нарізка дво-, три-, багатохо
дова;

нарезка дифференциальная наріз
ка диференціальна; 
н. дюймОвая нарізка дюймО- 

ва;
н. квадратная нарізка квадрат

на;
н. круглая нарізка кругла; 
н. лОвая нарізка ліва; 
н. метрйческая нарізка метрич

на;
н. наружная нарізка зОвнішня; 
н. одно-, двух-, многонйточная 

нарізка одно-, дво-, багато- 
ниткова;

н. одно-, двухсторонняя нарізка 
одно-, двобічна;

н. остроугОльная нарізка гостро
кутна;

н. прИвая нарізка права; 
н. прямоугольная нарізка пря

мокутна;
н. треугОльная нарізка трикут

на;
н. трубная нарізка трубна. 

нарезнОй 1) (имеющий нарезку) 
нарізнгій; 2) (инструмент) на- 
різувальний.

нарОст (на трубах) наріст, -ро
сту;
н. шлйковый нИріст шлаковий, 

наружный (обмер, температура) 
ЗОВНІШНІЙ.

насадка 1) (насаженная часть) 
насОдка; 2) (действие) насадка, 
насаджування, насадження; 
н. винтообразная насадка гвин

топодібна;
н. вразбЄжку насадка врОзбіг; 
н. вращающаяся насадка обер- 

тОва;_
н. канальная насадка каналь

на;
н. каплеулавливающая насадка 

краплевлОвна;
н. колпачкОвая насадка ковпач- 

кОва;
н. кусковая насОдка кускова; 
н. лежащая беспорядочно нОсад- 

ка безладна;
н. насыпная насадка насипнО; 
н. перевалочная насадка пере

валочна;
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насадка подъёмнолОпастная на
садка підйомнолопатЄва; 
н. пластйнчатая нИсИдка пла

стинчаста;
н. правильно укладенная насИд- 

ка правильно укладена; 
н. пропЄллерная насадка пропе

лерна;
н. распределительная нИсИдка 

розподільна;
н. ребрйстая нИсИдка ребрйсга; 
н. регенеративная нИсИдка реге

неративна;
н. рЄечная насИдка рЄйкова; 
н. седлообразная насадка сідло

подібна;
н. сЄкторная насадка секторна; 
н. теплообмЄнная насадка тепло

обмінна;
н. фильтрующая насадка філь

трувальна;
н.хОрдовая насадка хОрдова. 

насаднОй (о трубе) насаднйй. 
насИдок насИдок, -дка; 

н. завихряющий насадок завй- 
хрювальний;

н. конйческий нйсадок конічний; 
н. оросйтельный насадок зрошу

вальний;
н. профилированный насИдок 

профільОваний;
н. расширяющийся, расширен

ный нИсИдок розширений;
н. сужающийся, суженный нИсИ- 

док звужений;
н. цилиндрический насадок ци

ліндричний.
насИдочный (скруббер) насИдко- 

вий.
насОс насОс;

н. багерный насОс багерний; 
н. бесклапанный насОс безкла- 

панний;
н. беспоршневбй насОс безпорш- 

нЄвий;
н. буровой насОс буровйй; 
н. бустерный насОс бустерний; 
н. вакуумный насОс вакуумний; 
н. водокольцевбй насОс водо- 

кільцЄвий;
н. водоплёночный насОс водо- 

плівковий;

насОс водоподъёмный насОс водо
підіймальний;
н. водоструйный насОс водостру

минний;
н. всасывающий насОс всмокту

вальний, всмОктуючий; 
н. вытяжнОй насОс витяжнйй; 
н. гидравлйческий насОс гідрав

лічний;
н. двойнОго действия насОс по

двійної дії;
н. диафрагменный насОс діа

фрагмовий;
н. дифференциальный насОс ди

ференціальний;
н. -дуплекс, двойнОй насОс-ду- 

плекс, подвійний; 
н. золотниковый насОс золотнч- 

кОвий;
н. зубчОтый насОс зубчастий; 
н. камерный насОс камерний; 
н. кислотоупорный насОс кисло

тотривкий;
н. клапанный насОс клапанний; 
н. крыльчатый насОс крильчас

тий;
н. лопаточный насОс лопатко

вий;
н. мембранный насОс мембран

ний;
н. мокровоздушный насОс мо- 

кроповітряний;
н. нагнетательный насОс нагні

тальний, нагнітнйй; 
н. наддувочный насОс надду- 

вИльний, наддувнйй;
н. одно-, двухкОрпусный насОс 

одно-, двокбрпусний;
н. одно-, двух-, трёхступенчатый 

насОс одно-, дво-, трисхідчас- 
тий;

н. осевОй насОс осьовйй; 
н. откачивающий насОс відкачу 

вальний;
н. паровоздушный насос паро

повітряний;
н. пароструйный насос паростру- 

мйнний;
н. перекачивающий насОс пере

качувальний;
н. питательный, питающий на

сос живйльний;
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насОс плунжерный насОс плун
жерний;
н. пневматический насос пнев- 

матйчний;
н. подкачивающий насОс підкО- 

чувальний;
н. подпйточный насОс ніджйвлю- 

вальний, підживнйй;
н. пожарный насОс пожежний;
н. поршневОй насОс лоршнЄвий;
н. приводнОй насОс приводнйй,
н. продувочный, продувнОй на

сОс продувальний, продувнйй;
н. прокачивающий насОс прокИ- 

чувальний;
н. промывочный, промывнОй на

сОс промивальний, промив- 
нйй;

н. пульверизациОнный насос 
пульверизаційний;

н. ротациОнный насОс ротацій
ний;

н. сетевой насОс СІТЬОВИЙ;
н. -сймплекс насОс-сймплекс, -су;
н. сифОнный насОс сифОнний;
н. скальчатый насОс скальчОс- 

тий;
н. смИзочный насОс мастйльний;
н. смывной, смывочный насОс 

змивнйй, змивИльний;
н. струйный насОс струмйнний;
н. тепловОй насОс тепловйй;
н. тОпливный насОс лИливний;
н. торфянОй, торфосОс насОс 

торфОвий, торфосОс;
н. турбйнный, турбонасОс насОс 

турбінний, турбонасОс;
н. центробежный насОс відцент

ровий;
н. циркуляционный насОс цирку

ляційний;
н. эжектйрующий насОс ежекту- 

вИльний;
н. эксцентриковый насОс екс

центриковий.
насОс-ускорйтель насОс-прискОрю- 

вач.
насОс-форсунка насОс-форсунка. 
насОс-элевОтор насОс-елезйтор, -ра;

н.-э. водоструйный насОс-елевИ- 
тор струмйнний. 

насОсная сущ. насОсна, -ної;

насОсная багерная насОсна бОгер- 
на;
н. береговая насОсна берегова. 

насОсный насОсний. 
насосостройтельный насособудів- 

нйй.
настенный (экран, перегреватель) 

настінний.
настйл 1) (настланное) нОстил, 

-лу; 2) (процесс) настелення; 
(неоконч. — ещё) настилан
ня;
н. дощИтый настил дощанйй. 

настйльность (факела, пламени) 
настйльність, -ності. 

настройка (регулятора) настрой
ка; (неоконч. процесс) настро
ювання;
н. динамИческая настройка ди

намічна.
нИстыль (в газопроводах) нйс- 

тиль, -лі;
н. шлаковая нйстиль шлОкова. 

насыпнОй (вес, конус) насипнйй. 
насыщение насйчення; (неоконч.

действие — ещё) насйчування. 
насыщенный (пар, раствор) насй- 

чений.
натрий лОтрій, -рію. 
натрий-катионйрование № -катио- 

нйрование натрій-катіонування; 
Иа-катіонування.

нИтрий-катионИт, Ыа-катионйт нй-
трій-катіонїт, -ту; Ыа-катюшт, 
-ту;

натурный (об испытаниях, наблю
дениях) натурний, 

натяжение 1) (состояние) нйтяг, 
-гу; 2) (процесс) натягнення; 
(неоконч. — ещё) натягИння; 
н. поверхностное натяг поверх

невий;
н. первоначальное нйтяг почат

ковий;
н. упругое НЙТЯГ п р у ж н й й .  

натяжнОй, натягивающий (трос) 
н а т я ж н й й .

науглероживание вуглецювИння. 
науглероживающий (процесс, ве

щество) вуглецювИльний. 
научно-исследовательский наукОво- 

дОслідний.
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нафталйн нафталін, -ну. 
нафтен нафтен, -ну. 
нафтеновый нафтеновий, 
нахлёстка ( тип соеди н ени я )  на- 

пусток, -тка, нИпустка. 
начальный (п ер и од , п ол ож ен и е)  

початковий.
неадиабатйческий, неадиабатный

(п р о ц е сс )  неадіабИтний. 
неактивИрованный неактивОваний. 
небаланс (и зм ер и тел я ) небаланс, 

-су.
нёбо (то п к и )  піднебіння, 
невентилйруемый (п р осл оек  в о з д у 

х а )  невентильОваний. 
невозврат, невозвращение (к он д ен 

са т а )  неповернення, 
невоспламеняемость незаймистість, 

-тості.
невязка (б а л а н са )  нев’язка. 
негорючий негорЮчий. 
недействующий (м ехан и зм , м аш и 

н а )  недіючий.
недобОр (т я ги )  недобір, -бОру. 
недовыработка (эн ер ги и ) недови

роблення, недовйробка. 
недогорОвшие остатки (топ л и в а )  

недОгарки, -ків. 
недогорЄвший недогорілий. 
недогрЄв недогрів, -ву. 
недогрузка (м аш и н , дви гателей ) 

недовантаження, 
недодача (эн ер ги и ) недодача. 
недожОг недОпал, -лу. 
недоиспОльзование (эн ер ги и ) недо- 

вйкористання. 
недокОл недогарт, -ту. 
недокаленный ( о  ста л и ) недогар

тований.
недококсОванный недококсОваний. 
недомОлотый ( о  топ л и в е) нєдомЄ- 

лений.
недорОз (т р у б ы )  недоріз, -зу. 
недорекуперация недорекуперОція. 
недостаток 1) (в о з д у х а , тяги ) не

достача, нестача; 2) (и зъ я н )  
вада, дефект, -ту; 
н. временный (т я ги )  недостача 

тимчасОва;
н. постоянный недостача постій

на.

недостаточный (п о д в о д  в о з д у х а )  
недостатній.

независимый (п а р а м етр )  незалеж
ний.

незамерзающий (р а с т в о р )  неза- 
мерзйючий.

незамкнутый ( цикл) незИмкнений, 
незамкнутий.

незатухающий ( о  к ол еба н и я х) не- 
згасаючий.

неисправность (п р и б ор а , м аш ин ы ) 
несправність, -ності. 

нейтрализатор нейтралізатор, -ра. 
нейтрализация нейтралізація, 
нейтрализованный (р а с т в о р )  ней

тралізований.
некоксующийся (у г о л ь )  некоксів- 

нйй.
неконденсйрующийся ( г а з )  некон- 

денсОваний.
некорродйруемый (м а тер и а л ) не- 

кородОваний.
нелегйрованный нелегОваний. 
нелетучий 1) нелетЮчий, 2) (неуле- 

туч и ва ю щ и й ся ) нелеткйй. 
ненасыщенный (п ар , р а ст в о р )  нс- 

насйчений.
необогащённый ( о  топ л и ве) незба- 

гИчений.
необогревОемый (б а р а б а н )  необі- 

гріваний.
необожжённый (ки р п и ч) невйпале- 

ний.
необработанный необрОблений. 
необратймость необоротність, -но

сті.
необратймый (п р о ц е сс )  необорот

ний.
неОн неОн, -ну.
неопределимый мат. невизначний, 
неорганический ( с о с т а в )  неорга

нічний.
неостротИ (д и а ф р а гм ы ) негостро- 

тО.
неотапливаемый ( о  пом ещ ен ии ) 

неопалюваний, 
неплавкий неплавкйй. 
неплОтность 1) (кон си стен ц и и ) не- 

плОтність, -ності; 2) (прилегания, 
соеди н ен и я ) нещільність, -ності. 

неплОтный неплОтний, нещільний 
неподвижный нерухОмий.
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неполадка (в  р а б о т е  м аш ин ) не
поладка.

неполноподъёмный (к л а п ан ) не- 
повнопідйОмний.

неполнота (горени я ) неповнота; 
н. механйческая неповнота меха

нічна;
н. химическая неповнота хіміч- 

 ̂на.
непОлный ( о  сгорани и )  непОвний. 
непосредственный ( о  д ей стви и )  

безпосередній.
непостоянство (н агр узк и , д а вл е

н и я) непостійність, -ності. 
непрерывно действующий ( о  пе

чи) безперервно діючий, 
непрерывный (п р оц есс , п од п и тк а ) 

безперервний.
непровар (ш в а )  непровОр, -ру. 
непроводнйк непровіднйк, -ка. 
непроводящий (сл ой , м атер и ал )  

непровідний.
непрогИр (топ л и в а )  непрогИр, -ру, 

непрогоряння.
непроизводительный (р а с х о д  теп 

л а )  непродуктивний, 
непроницаемый ( о б  огр аж д ен и и )  

непроникнйй.
непрочность (кр еп л ен и я) неміц

ність, -ності.
неравномерность нерівномірність, 

-ності;
н. остаточная нерівномірність 

зИлишкОва.
неразрезнОй (кл ап ан ) нерозріз- 

нйй.
неразрывность (с т р у и )  нерозрив

ність, -ності.
нерастворимый ( о  сол и ) нерозчйн- 

ний.
нереверсйруемость, нереверсйв- 

ность (д в и га тел я ) нереверсОва- 
ність, -ності; нереверсйвність, 
-ності.

нержавеющий (ч у г у н )  нержавію
чий.

несветящийся ( о  плам ени) несвіг- 
нйй.

несгораемый ( о  соор у ж ен и и )  не- 
спалймий.

несжимаемость нестйсливість, -во- 
сті.

несжимаемый ( о  ж и д к ости )  не
стисливий.

несмачиваемый ( о  п ов ер х н ости )  
незмОчуваний.

несмесймый (р а с т в о р )  незмішува- 
ний.

несовпадение (о б о р о т о в )  незбіг, 
-гу, незбіжність, -ності. 

неспекИющийся (у г о л ь )  неспіклй- 
вий.

несплавлОние (с т ы к о в )  несплИв- 
лення.

нестационарный нестаціонарний, 
нестойкий, неустойчивый (п р о ц е се )  

нестійкйй; (н еп остоя н н ы й ) не
сталий.

несущий (ка н а т , кон стр ук ц и я ) не
сучий.

нетеплоёмкий ( о  печи) нетепло- 
Ємкий.

нетеплопровОдность нетеплопро- 
вїдність, -ності.

нетоксйчность (г а з а )  нетокейч- 
ність, -ності.

неуравновешенный незрівновИже- 
ний.

неустановгівшийся (р е ж и м )  не- 
устИлений, НЄСТЙЛИЙ. 

неустойчивый, нестойкий (п р оц есс , 
гор ен и е) нестійкйй. 

неучтённый ( о  п отер я х )  неврахо
ваний.

нефтегазовый (п р ом ы сел )  нафто
газовий.

нефтедобыча нафтовидобуток, -тку; 
( н еоконч . п р о ц е сс )  нафтодобу
вання.

нефтедобывающий (р а й о н )  нафто
добувний.

нефтезавод нафтозавОд, -ду. 
нефтемОр нафтомїр, -ра; 

н. суммирующий нафтомір під
сумовуючий.

нефтемОрный нафтомірний. 
нефтенасОсная сущ . нафтонасОсна, 

-ної.
нефтенОсный нафтонОсний. 
нефтеочистительный нафтоочйснйй. 
нефтеперегОнка нафтоперегОнка. 
нефтеперегонный нафтоперегінний, 
нефтеперерабатывающий нафто

переробний.
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нефтеперерабОтка нафтопереробка, 
нефтеподъёмник нафтопідйОмник. 
нефтепровод нафтопровід, -вОду. 
нефтепродукт нафтопродукт, -ту. 
нефтепромысел нафтопромисел, 

-слу.
нефтепромышленность нафтопро

мисловість, -вості. 
нефтепромышленный нафтопроми

словий.
нефтеразведка нафторозвїдка. 
нефтесбОрник нафтозбірник. 
нефтетОпливо нафтопИливо. 
нефтехранилище нафтосхОвище. 
нефть нйфта;

н. ароматическая нИфта арома- 
тйчна;

н. лёгкая нИфта легка; 
н. нафтеновая нафта нафтено

ва;
н. парафйновая нИфта парафі

нова;
н. сырая нИфта сирова; 
н. тяжёлая нафта важка. 

нефтянОй нафтОвий. 
нефтянка ( дви гатель ) нафтян-

ка;
н. калоризаторная нафтянка ка- 

лоризаторна.
нечувствительность (р е гу л я т о р а )  

нечутлйвість, -вості. 
неэкранйрованный неекранОваний. 
нигрОл нігрОл, -лу. 
нигрОловый нігрОловий. 
нйжний (п редел , р а з в о д к а )  н и ж 

ній.
низйнный, низовОй (т о р ф )  низйн- 

ний, низовйй.
низкокалорийный низькокалорій

ний.
низкокачественный ( о  топли ве) 

низькоякісний.
низкокипящий (у г л е в о д о р о д )  низь- 

кокиплячий.
низколегированный низьколегОва- 

ний.
низконапОрный низьконапірний, 
низкооктановый низькооктИновий. 
низкопосаженный (к отёл , топ к а )  

низькопосИджений. 
низкосортный ( о  топ л и в е) низько

сортний.

низкотемпературный низькотемпе
ратурний.

низкоцетановый ( о  топ л и ве) низь- 
коцетИновий.

низкочастотный низькочастОтний. 
низкошИхтный ( о  печи ) низько- 

шОхтний.
никелированный нікельбваний. 
нйкель нікель, -ЛЮ. 
нйппель ніпель, -ля; 

н. калиброванный ніпель к ал іб 
рований.

нисходящий (д ы м о х о д , п о т о к )
НИЗХІДНИЙ.

нйтка (га зо п р о в о д а , ви н та ) нйтка. 
нитрат нітрат, -ту. 
нитроспйрт нітроспйрт, -ту. 
нитроуглеводорОд нітровуглевО- 

день, -дню. 
нйша ніша;

н. компенсаторная ніша компен
саторна.

н. подокОнная ніша підвікОнна; 
новоасбозурйт новоазбозурйт, -ту. 
нож ніж (р о д . ножИ);

н. подрезнОй ніж лідрізнйй. 
нож-скребОк ніж-скребОк, -бка. 
ножевОй ножовйй. 
нОжка ніжка;

н. отъёмная ніжка віднімна, 
відйОмна;

н. переставная ніжка переставна; 
н. Т-образная ніжка Т-подїбна. 

ноздреватость ніздрюватість, -тості, 
ноздреватый (ш л ак , к о к с )  ніздрю

ватий.
номинальный (р а с х о д )  номіналь

ний.
номограмма номограма; 

н. смешанная номограма змі
шана.

нонан нонан, -ну. 
нОрия нОрія. 
нОрма нОрма;

н. сигнальная (г а з а )  нОрма си
гнальна.

нормализация нормалізація, 
нормальный пар (при  1 а т а )  нор

мальна пара, 
норматйв норматйв. 
нормативный (р а зм ер , величина) 

нормативний.
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нормирование нормування; 
н. техническое, технормйрование

нормування технічне, технор
мування.

нос (детал и ) ніс (р од . нОса); 
н. утйный (гор ел к и )  ніс качй- 

ний.
нОсик (гор ел к и )  нОсик. 
носйтель (те п л а )  носій, -сій; 

н. промежуточный носій про
міжний.

нужды потреби, -рЄб; 
и. производственные потреби ви

робничі;
н. собственные потреби власні.

нулевой ( о  линии, пол ож ен и и ) 
нульовйй. 

нуль нуль, -ля;
н. абсолютный нуль абсолют

ний.
нутромер нутромір, -ра; 

н. индикаторный нутромір інди
каторний.

нутч-фильтр нутч-фільтр, -ра. 
ныряющий (я к ор ь , р ел е) пірнаю

чий.
нювелевый нЮвелевий. 
нювель нЮвель, -ля.

о
обвйл (зол ы , топ л и в а ) обвал, -лу. 
обварка ( т р у б )  обварка; (неоконч.

дей стви е  — ещ ё) обварювання, 
обвОд (в  тр у б о п р о в о д а х )  обвід 

(р о д . обвОду);
о. наружный обвід зовнішній;
о. уравнительный обвід зрів

няльний.
обводнение обвОднення; (неокон ч .

п р оц есс  — ещ ё) обвОднювання. 
обводнОй, обвОдный ( г а з о х о д )  об-

ВІДНЙЙ.
обволакивающий (ан ти н акип ин ) 

обволікИльний, обволікаючий, 
обвязка обв’язка, 
обвязочный, обвязнОй (к а р к а с )  

обв’язувальний, обв ’язнйй. 
обгорание обгоряння, 
обгорать, обгореть обгоряти, об

горіти.
обгоревший, обгорелый (к ол осн и к )  

обгорілий.
обдувать, обдуть обдувати, обду

ти.
обдувка (п ов ер х н остей  н агр ева ) 

обдувка; (неокон ч . п р оц есс  —  
ещ ё) обдування.

обдувочный, обдувной обдувнйй, 
обдувальний.

обедневший ( о  горю чей  см еси )  
збіднілий.

обеднение (гор ю ч ей  см еси ) збід

нення, збідніння, збіднювання, 
обеднённый збіднений, 
обеднйтельный, обедняющий ( к а 

н ал ) збїднювальний, збідню
ючий.

обеднять, обеднйть (го р ю ч у ю  
см есь )  збіднювати, збіднйти. 

обедняться, обеднЄть збіднювати
ся, збідніти.

обезбитуминйрование знебітуму 
вИння.

обезбитуминйрованный ( о  см ол е )  
знебітумОваний.

обезвОживание зневОднюзання, 
обезводнювання;
о. искусственное зневоднюван

ня, обезводнювання штучне;
о. механйческое зневоднювання, 

обезвОднювання механічне;
о. тепловОе зневоднювання, обез

вОднювання тєпловЄ. 
обезвОживать, обезвОдить зневОд- 

нювати, зневОднити, обезвОдню- 
вати, обезвОднити. 

обезвОживающий ( г р о х о т )  зневОд- 
нювальний, обезвОднюзальний. 

обезгйженный ( о  в о д е )  знегИже- 
ний.

обезгОживание, обезгОжение ( в о 
д ы )  знегОжування. 

обезграфйченный знеграфічений. 
обезграфИчивание знеграфічуван- 

ня.
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обезграфйчивающий ( о б  у ст а н о в 
к е )  знеграфічувальний.

обезжиренный обезжйрений, зне- 
жйрений, знемИснений.

обезжиривание обезжйрювання, 
знежирювання; (оч и стк а  о т  за- 
м аслен н ости  п ов ер х н остей , к он 
т а к то в )  знемИсніовання, знемИс- 
нення.

обезжиривающий ( о б  у ста н ов к е )  
знежйрювальний, обезжйрюваль- 
ний; обезжирюючий; ( о  за м а с - 
л ен н ости ) знемИснювальний.

обеззОливание знезолювання, обез- 
зОлювання.

обезмасленный ( о  в о д е )  знемИсле- 
ний, обезмйслений.

обезмасливание знемИслювання, 
обезмИслювання.

обезуглерОженный зневуглецьОва- 
ний.

обезуглероживание зневуглецю- 
вИння.

обёртка 1) (п р о ц е с с )  обгортання, 
обгорнення; 2) (м а тер и а л ) об 
гортка;
о. защйтная, защищающая об 

гортка захиснО;
о. усиливающая, усилйтельная

обгОртка підсилювальна, під
силююча.

обёрточный обгОрткОвий.
обескислороженный ( о  в о д е )  зне- 

кйснений.
обескислороживание знекйснюван- 

ня, знекйснення.
обескислорОживающий ( о б  у с т а 

н о в к е )  знекйснювальний, зне- 
кйснюючий.

обескремнённый ( о  в о д е )  знекрЄм- 
нений.

обескрОмнивание знекрЄмнювання, 
знекрЄмнення.

обеспыленность обезпйченість, -но-
СТІ.

обеспыленный (в о з д у х )  обезпйле- 
ний.

обеспыливание обезпйлювання, 
обезпйлення.

обеспыливающий ( о б  у стр о й ств е )  
обезпйлювальний, обезпйлюючий.

обессеренный ( г а з )  знесірчений. 
обессеривание знесїрчування, зне- 

сірчення.
обессеривать, обессерить знесїрчу- 

вати, знесірчити, обезсірчувати, 
обезсірчити.

обессмОленность знесмОленість, 
-ності.

обессмОленный знесмОлений. 
обессмОливание знесмОлювання, 

знесмОлення.
обессОленный ( о  в о д е )  обезсОле- 

ний.
обессОливание, обессОление обез- 

сОлювання, обезсОлення. 
обессиливающий ( о б  у ста н ов к е )  

обезсОлювальний.
обесфенОливание, обесфенОление

знефенОлювання, знефенОлен- 
ня.

обесфенОливающий (а г р е га т )  зне- 
фенОлювальний.

обесцвеченный ( о  ж и д к о сти )  зне
барвлений, обезбарвлений. 

обесцвЄчивание, обесцвЄчение зне
барвлювання, знебарвлення, 
обезбарвлювання, обезбарвлен
ня.

обесценивание (эн ер ги и ) знеціню
вання, знецінення, 

обесшкуренный, обескОренный ( о  
д р о в а х )  обезкОрений. 

обечИйка обичайка; 
о. футерованная обичайка футе

рована.
обжЄчь(ся) см. обжигать(ся). 
Обжиг випалювання; вйпал, -лу; 

о. агломерационный випалюван
ня агломераційне;

о. восстановйтельный випалю
вання віднОвне;

о. одно-, двухступенчатый ви
палювання одно-, двосхід- 
часте;

о. окислйтельный випалювання 
окиснЄ;

о. предварительный випалюван
ня попереднє.

обжигОльщик випалювач; -щица, 
випалювачка.

обжигательный, обжигальный ви
палювальний.

10—119.
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обжигать(ся), обж ечь(ся), випа
лю ватися), вйпалити(ся). 

обжигОвый ( о б  и здел и ях) випаль- 
нйй.

обжИм Обтиск, -ску, обтискання; 
(неокон ч . дей стви е  — ещ ё) об- 
тйскування.

обжймка ( о б  и н струм ен те) об
тискач, -ча.

обжимный, обжИмочный ( и н стру
м ен т ) обтискнйй, обтискальний. 

обкатка, обкатывание (м аш и н  и 
д ви гател ей ) обкатка; (неокон ч . 
п р оц есс  — ещ ё) обкОтування. 

обкатный, обкаточный (п е р и о д )  
обкатнйй.

обклИдка (д ей ст в и е )  обкладка; 
(неокон ч . — ещ ё) обкладання; 
(м а тер и а л )  обкладка, 

облагораживание (то п л и в а )  обла
городжування.

облагороженный ( о  топ л и в е) об
лагороджений.

Область (сф ер а  д ей ств и я ) ділян
ка;
о. автомодельная ділянка авто

модельна;
о, вихревОя ділянка вихровО;
о. высокотемпературная ділянка 

високотемпературна;
о. диффузиОнная ділянка ди

фузійна;
о. кинетйческая ділянка кінетйч- 

на;
о. низкотемпературная ділянка 

низькотемпературна;
о. переходная ділянка перехід

на;
о. среднетемпературная ділянка 

середньотемпературна. 
облегчённый облЄгшений, полегше

ний.
обледенОние (о гр а ж д ен и й )  обле

деніння.
облицОванный облицьОваний. 
облицОвка облицювання; (неоконч. 

дей стви е  — ещ ё) облицьовуван
ня.

облицОвочный, лицевОй облицьову
вальний, лицювальний. 

облицОвывать, облицевОть обли
цьовувати, облицювати.

облопИченный (д и ск , вен ец ) обло- 
пОчений.

облопачивание облопйчування. 
облопачивать, облопатить облопа- 

чувати, облопОтити. 
облучОтельный, облучающий (о  

сп особ н ости  тел ) опромінний, 
опромінюючий, опромїнюваль- 
ний.

облучать(ся), облучйть(ся) опро
мінювати (ся), опромінити (ся). 

облучЄние опромінювання, опромі
нення;
о. внЄшнєє опромінювання зо

внішнє;
о. внутреннее опромінювання 

внутрішнє.
облучённость опроміненість, -НОСТІ. 
обмИзка обмазка; (неоконч. д ей 

стви е  — ещ ё) обмазування;
о. газонепроницаемая обмазка 

газонепроникна;
о. шамотноцементная обмазка 

шамотноцЄмЄнтна. 
обмазочный (м атери ал , и зол яц и я) 

обмазувальний.
обматывать, обмотать (и зол я ц и ей )  

обмОтувати, обмотйти. 
обмЄн Обмін, -ну;

о. аниОнный обмін аніОнний;
о. катиОнный Обмін катіОнний;
о. конвектйвный Обмін конвек- 

тйвний;
о. кондуктйвный Обмін кондук- 

тйвний;
о. радиационный Обмін радіа

ційний.
обменный ( о  реакц и и ) обмінний. 
обмЄр Обмір, -ру; (неокон ч . п р о 

цесс — ещ ё) обмірювання;
о. внутренний Обмір внутрішній;
о. наружный Обмір зовнішній. 

обмОтка (т р у б о п р о в о д о в )  обмОг- 
ка, (неокон ч . п р оц есс  — е щ ё)  
обмОтування;
о. изоляциОнная обмОтка ізоля

ційна;
о. крепёжная обмОтка кріпйль- 

н а ;

о. одно-, двух-, многослойная
обмОтка одно-, дво-, багато
шарова.
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обмОточный (м а тер и а л ) обмОту- 
вальний.

обмурОвка обмурівка; (п р оц есс  — 
ещ ё) обмуровування, обмуру
вання;
о. облегчённая обмурівка облЄг- 

шена;
о. огнеупорная обмурівка вогне

тривка;
о. одно-, двухслойная обмурів

ка одно-, двошарОва;
о. натрубная обмурівка натруб- 

на.
обмурОвывать, обмуровОть обму

ровувати, обмурувати. 
обмурОвочный (к а р к а с )  обмуру- 

вальний.
обмывка, обмывОние (п о в е р х н о 

стей ) обмивання.
обмыливание (соедин ен и й  т р у б )  

обмйлювання, обмйлення. 
обнаружение (у т е ч е к )  вйявлення; 

(неокон ч . п р оц есс  — ещ ё) ви
являння.

обогатительный ( о б  у ста н ов к е )  
збагачувальний.

обогащение збагачення; (неокон ч . 
п р оц есс  — ещ ё)  збагачування;
о. мОкрое збагачування мОкре;
о. пневматическое збагачування 

пневматйчне;
о. сухОе збагачування сухО. 

обогащённый (у г о л ь )  збагачений, 
обогрев обігрів, -ву;

о. гИзовый обігрів газовий;
о. косвенный обігрів посередній;
о. паровОй обігрів паровйй;
о. прямОй обігрів безпосеред

ній;
о. электрический обігрів елек

тричний.
обогреваемый (у ч а с т о к )  обігріва

ний, огріваний, 
обогревание обігрівання, 
обогревательный, обогревающий 

(п оток , п а р ) обігрівальний, обі- 
грівнйй, огрівальний, огрівнйй. 

обогревать (ся), обогрЄть(ся) обі
грівати (ся), обігріти (ся), огрі
вати (ся), огріти (ся).

Обод Обід (р од . Обода);
о. зубчОтый Обід зубчастий;

Обод клиновОй Обід клиновйй;
о. ступОнчатый Обід східчастий;
о. съёмный Обід знімнйй. 

обожжённый (ки р п и ч) вйпалений. 
обОйма (с т а т о р а )  обОйма. 
оболОчка оболОнка;

о. асбестовая оболОнка азбесто
ва;

о. гидрозащйтная оболОнка гі
дрозахисна;

о. железобетОнная оболОнка за- 
лізобетОнна;

о. монолйтная оболОнка моно
літна;

о. сбОрная оболОнка збірнО;
о. смолянИя оболОнка смоляна. 

оборОт (т р у б , циркуляции) обо
рот, -ту; (в а л а , к ол еса )  Оберт, 
-ту;
о. непОлный оборОт непОвний; 

оборотный (п о в о р о тн ы й )  оборот
ний; (о тн ося щ и й ся  к вращ ению  
кол еса , ва л а ) обертОвий. 

оборОты пусковые Оберти пуско
ві;
об-ты нормальные Оберти нор

мальні;
об-ты разнОсные Оберти роз- 

нОсні.
оборудование устаткування; (н е 

оконч. п р оц есс  — ещ ё) устатко
вування;
о. лабораторное устаткування 

лабораторне;
о. машйнное устаткування ма- 

шйнне;
о. противопожарное устаткуван

ня протипожежне;
о. силовОе устаткування сило- 

вЄ;
о. тепломеханическое устатку

вання тепломеханічне, 
оборудовать устатковувати, устат

кувати.
обработка обробка, оброблення; 

(неоконч. проц есе  — ещ ё) об
робляння, оброблювання;
о. внутрикотлОвая (в о д ы )  об

робка внутрішньокотлОва;
о. высокотемпературная обрОбка 

високотемпературна;
о. горячая обробка гаряча;

10*



обработка 148 объём

обработка докотлОвая обрОбка 
докотлОва;
о. искровОя обрОбка іскровй; 
о. кислОтная обрОбка кислОтна; 
о. машйнная обрОбка машйнна;
о. низкотемпературная обрОбка 

низькотемпературна; 
о. скоростная обрОбка швйдкіс- 

на;
о. тепловая, термйческая обрОб

ка теплова, термічна; 
о. холОдная обрОбка холОдна; 
о. черновИя обрОбка чорновИ; 
о. чистовая обрОбка чистовИ. 

образец зразОк, -зкИ; 
о. испытательный зразОк ви- 

прОбнйй.
образование утворювання, утво

рення;
о. пара, парообразование паро- 

утвОрювання, пароутвОрення. 
образующий ( о б  о к р у ж н о сти ) мат. 

твірнйй.
обрамляющий (к а р к а с )  обрам- 

ляльний, обрамляючий, 
обратимость оборотність, -ності. 
обратймый (цикл, реакц и я) обо

ротний.
обратный (х о д , клапан ) зворОт- 

ний.
обращённый (п р оц есс , к о р ом ы сл о )  

обернений.
обрЄз (т р у б ы )  обріз, -зу. 
обрезнОй, обрезочный (и н ст р у 

м ен т) обрізнгій, обрізувальний. 
Обруч обруч, -чИ;

о. стяжнОй обруч стяжнйй. 
обрыв, обрывание обрйв, -ву, об 

ривОння.
обсИдный ( о  т р у б е )  обсаднйй. 
обслуживание (м а ш и н ) обслуго

вування, обслужування, 
обслуживающий (п ер сон а л )  об

слуговуючий, обслужуючий, 
обтекаемый (проф и ль, ф о р м а )  об- 

тічнйй.
обтекИние обтікання;

о. безотрывное обтікання безвід
ривне;

о. стационарное обтікання ста
ціонарне.

обтекатель обтічник.

обтекающий (п о т о к )  обтікаючий, 
обтйрка обтйрка, обтирання;

(тр я п к а )  ганчірка, 
обтйрочный (м а тер и а л )  обтираль

ний.
обтОчка обтОчка; (неокон ч . п р о 

ц есс )  обтОчування. 
обтОчный (с т а н о к )  обточувальний, 

обточнйй.
обугленный звуглений. 
обуглерОженный ( о  топ л и ве) зву- 

глецьОваний.
обуглероживание звуглецювИння, 

звуглецьОвання.
обугливаемый ( о  топ л и ве) звуглю

ваний.
обугливание, обугление звуглю

вання, звуглення. 
обугливать, обуглить звуглювати, 

звуглити.
обуглившийся, обугленный ( о  д р о 

в а х )  звуглілий. 
обхвИт СМ. охват. 
обхОд обхід, -хОду. 
обходнОй (кан ал , т р у б о п р о в о д )  

обхіднйй.
обхОдчик (г а з о п р о в о д а )  обхідник; 

-чица обхідниця.
обшивка обшйвка; (п р оц есс  — 

ещ ё) обшивИння;
о. звукопоглощающая обшйвка 

звуковбирна, звукопоглиналь
на;

о. металлйческая обшйвка мета
лева;

о. предохранительная обшйвка 
запобіжна.

обшИвочный, обшивнОй (м а тер и а л )  
обшивальний, обшивнйй. 

общедомОвый (в в о д )  загальнодо- 
мОвий, загальнобудйнковий. 

объОкт об ’Єкт;
о. одно-, двух-, многоёмкостный

об ’Єкт одно-, дво-, багатоЄм- 
кісний;

о. регулируемый об ’Єкт регульо
ваний;

о. регулирующий об ’Єкт регулю
ючий.

объём об ’Єм, -му; 
о. водянОй (к о т л а )  об ’єм водя- 

нйй;
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объём молярный, мОльный об ’Єм 
молярний, мОльний;
о. остаточный об ’єм залишко

вий;
о. паровОй об ’єм паровйй;
о. парциальный об ’єм парціаль

ний;
о. питательный об ’Єм живгіль- 

ний;
о. приведённый об ’єм звЄдєний; 
о. удельный об ’Єм питОмий. 

объёмный (в е с , теп л оём кость )  
об ’Ємний.

овализация ( цилиндра)  оваліза- 
ція.

овалообразный, овальный овалопо- 
дібний, овальний, 

овальность овальність, -ності. 
огарки (то п л и в а )  недОгарки, -ків. 
огибающий ( о  п ов ер х н ости )  обги- 

нальний.
огнебезопасный вогнебезпЄчний. 
огневоздушный вогнеповітряний. 
огневбй ВОГНЬОВИЙ, вогнЄвий. 
огнеопасность вогненебезпечність, 

-ності.
огнеопасный вогненебезпечний, 
огнепреградйтель вогнеперегорОд- 

ник.
огнепреградйтельный вогнеперего- 

рОдний.
огнепровОд вогнепровід, -вОду. 
огнестОйкий вогнестшкйй. 
огнестойкость вогнестійкість, -ко

сті.
огнетушйтель вогнегасник, 
огнетушйтельный вогнегИсний. 
огнеупОр вогнетрйв, -ву;

о. пОристый вогнетрйв пОрис- 
тий.

огнеупорность вогнетривкість, -ко
сті.

огнеупОрный вогнетривкйй. 
оголЄниє ( от изол яц и и ) огОлюван- 

ня, огОлення.
огОнь вогОнь (р о д . вогнЮ);

о. бегущий, бегающий (гор ел к и )  
вогОнь бігаючий;

о. сйльный вогОнь сйльний;
о. слабый вогОнь слабкйй;
о. умеренный вогОнь помірний, 

оградительный, ограждающий ( б а 

рьер , к о ж у х )  огорОджувальний, 
огороднйй.

ограждать(ся), оградйть(ся) ого
роджувати (ся), огородйти(ся). 

ограждение огорОдження, огорО- 
жа;
о. одно-, двух-, многослойное

огорОдження одно-, дво-, ба
гатошарове;

о. однородное огорОдження од
норідне;

о. строительное огорОдження бу
дівельне;

о. теплозащИтное огорОдження 
теплозахисне.

ограничение (п од ач и , п од ъ ём а )  
обмеження; (неокон ч . д ей 
стви е  — ещ ё) обмежування, 

ограниченный (о б ъ ё м , сф ер а ) об
межений.

ограничйтель обмежник; 
о. механйческий обмежник ме

ханічний;
о. одно-, двухсторонний обмеж

ник одно-, двобічний, 
ограничительный обмежувальний, 

обмЄжний.
одинарный (к ом п ен са т ор )  одинар

ний.
одиночный (н а со с , д ви гател ь) оди- 

нйчний.
однобОлочный однобОлочний. 
однобарабанный однобарабОнний. 
одновальный одновальний. 
одновенОчный (д и ск  тур би н ы ) од- 

новінцЄвий.
одновиткОвый одновиткОвий. 
одновременность (д ей стви я  м а 

ш ин) одночасність, -ності. 
одноднйщевый одноднйщевий. 
однодырчатый ( о  соп л е ) однодір- 

чИстий.
одноёмкостный одноЄмкісний. 
одножаротрубный одножаротр'уб- 

ний.
одножелОбчатый одножолобчИстий. 
однозахОдный ( о  н арезке) одноза-

ХІДНИЙ.
однозвЄнньій однолИнковий. 
однозначность (п а р а м е тр о в )  одно

значність, -ності. 
однозОнный однозОнний.
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одноймпульсный одноїмпульсний. 
однокамерный однокамерний, 
однокаскадный однокаскИдний. 
одноковшовый одноковшОвйй. 
одноколЄнчатьій одноколїнчастий. 
одноколОнный одноколОнний. 
однокольцевОй однокільцЄвий. 
одноконтурный ( о  си стем е ) одно- 

кОнтурний.
одноконфОрочный одноконфОрко- 

вий.
однокОрпусный однокОрпусний. 
однократный (крекинг, ц иркуля

ц и я) однократний, одноразОвий. 
однокривошйпный однокривошйп- 

ний.
одномерный ( о  течении) одномір

ний.
одномоторный одномоторний. 
одномотьілЄвьій см . однокриво

шйпный.
однонйточный (п уть  топ л и в оп ода - 

чи) однонитковйй. 
однооборОтный ( о  печи ) однообо- 

рОтний.
одноопОрный одноопОрний.
ОДНООСНЫЙ ОДНОВІСНИЙ, ОДНООСЬО

ВИЙ.
однопЄтєльньій однопєтЄльний. 
одноплЄчий (р ы ч а г)  одноплечий, 
одноплунжерный одноплунжерний. 
однопОльный (эл ек тр оф и л ь тр ) од

нопільний.
однопотОчный однопотОковий. 
однопровОдный однопровїдний. 
однопролётный однопрогінний. 
однопрядный (к а н а т )  одностИлко- 

вий.
однопутный ( о б  э ст а к а д е )  одно

колійний.
однопучкОвый однопучкОвий. 
одноразмерный однорОзмірний. 
однородность однорідність, -НОСГІ. 
однородный ( о  за сы п ке) однорід

ний.
однорОторный однорОторний. 
однорычажный одновОжільний. 
однорядный однорядний. 
односедОльный (кл а п ан ) односі- 

дЄльний.
односЄточньій односітковйй. 
ОДНОСЙТНЫЙ односйтовий.

односкатный ( о  К ровле) ОДНОСХИ
ЛИЙ.

односкорлупный (к а н а л )  одношка- 
ралупний.

односменный ( о  р а б оте  у ст а н о в 
к и ) однозмінний. 

односопловОй односопловйй. 
односрЄзньій однозрізний. 
одностворчатый ( о  д в ер к е ) одно

стулковий.
одностекОльный односклОвий. 
односторонний (в в о д )  однобічний, 

односторонній.
однострелочный ( о  п р и б ор а х )  од- 

нострілковий.
одноступенчатый (к ом п р ессор , к о 

л е с о )  односхідчИстий. 
однотйгельный однотйгельний. 
однотипный (а п п а р а т )  однотйп- 

ний.
однотрубный однотрубний, 
однофазный однофазний. 
одноходовОй одноходовйй. 
одноцветный (о б  окраске  плам е

ни) однокОлірний, однобарвний. 
одноцепнОй одноланцюгОвий. 
одноцилйндровый (н а с о с )  одноци

ліндровий.
ОДНОШКЙВНЫЙ одношківний. 
одношпИндельный одношпиндель

ний.
однощЄльньій, однощелевОй (к л а 

пан) однощілйнний. 
однозксцЄнтриковьій одноєксцЄн- 

триковий.
одноэтажный одноповерховий, 
одноярусный одноярусний, 
одорант одорант, -ту. 
одоризатор одоризатор, -ра. 
одоризация одоризація;

о. барботажная одоризація бар- 
ботажна;

о. капельная одоризація крап- 
лгінна;

о. скрубберная одоризація скру- 
берна;

о. фитйльная одоризація гното
ва.

одоризациОнный, одорирующий ( о б
у ста н ов к е )  одоризаційний, одо- 
рувальний.

одорировать(ся) одорувати(ся).
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©дубина см. отдубина. 
ожидаемый (о мощности) споді

ваний.
ожижать(ся) зріджувати(ся). 
ожижЄниє зрідження; (неоконч.

процесс) зріджування.
©жОг Опік, -ку.
©зокерйт озокерйт, -ту. 
©зокерИтовый озокерйтовий. 
озолЄниє ( топлива) озОлення.
©зОн озОн, -ну. 
окалина мет. окОлина. 
©калинообразование окалиноутвО- 

рювання, окалиноутвОрення. 
окись, Окисел хим. Окис, -су. 
©кислЄниє окйслення;

о. каталитйческое окйслення ка- 
талітйчне.

©кйсленный (уголь) окйслений. 
©кислИтель окйслювач;

о. ракОтный окйслювач ракет
ний.

©кислйтельный окйслювальний, 
окиснйй.

окисляемость окйсність, -НОСТІ. 
©кисный Окисний.
©кнО вікнО;

о. газоотбОрное вікно газовід- 
бірне;

о. загрузочное вікнО завантОж- 
не;

о. наблюдательное, смотровОе
вікнО спостережне, оглядО- 
ве;

©. наддувочное вікнО наддувне; 
©. паровпускнОе вікнО паро

впускне;
©. паровыпускнОе вікнО парови

пускне;
о. пароотводящее вікно паровід

відне;
о. пароподводящее вікнО паро- 

підвідне;
о. продувочное вікно продувне, 

продувальне;
о. управляемое вікнО кероване. 

©кнообрОзный вікноподібний. 
©краска, окрашивание фарбуван

ня, пофарбування; (цвет) за
барвлювання, забарвлення;
о. антикоррозионная пофарбу

вання антикорозійне.

окрашенный пофарбований, за
барвлений; ср. окраска, 

округлённый округлений, закругле
ний.

окружающий (воздух, температу
ра) навколишній, отОчуючий. 

окружность мат. кОло;
о. образующая кОло твірне, 

окружный мат. коловйй. 
оксидирование оксидування, 
оксидированный (о поверхности) 

оксидОваний. 
октИн октйн, -ну. 
октИновый октановий, 
олефйн олефін, -ну.
Олово Олово.
омегообразный, О-образный (ком

пенсатор) омегоподібний, О-по- 
дібний.

омєднЄниє оміднення; (неоконч.
процесе — ещё) оміднювання. 

ометаемый (о площади)  обміта
ний.

ометание (лопатками) обмітання. 
оммЄтр оммЄтр, -ра;

о. землянОй оммЄтр землянйй. 
омываемый (пучок) обмгіваний. 
омывание обмивання;

о. поперОчное обмивання попе
речне;

о. продОльное обмивання ПО
ЗДОВЖНЄ.

опалка обпалювання, обпалення;
о. газовая обпалювання газове, 

опасный (о сечении, работе) не
безпечний.

оператор оператор, -ра;
о. дифференциальный оператор 

диференціальний;
о. Лапласа оператор Лапласа, 

операция операція;
о. наладочная операція налаго

джувальна;
о. сбОрочная операція складаль

на.
опережать, опередйть випереджа

ти, вйпередити.
опережающий (запал) випере

джальний, випереджуючий, 
опережение випередження; (не

оконч. действие — ещё) випе
реджання;
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опережение линЄйноє випереджан
ня лінійне;
о. относительное випереджання 

відносне.
опйлки 1) (древесные)  тйрса;

2) (металлические) ошурки,
-рок.

опйлочньїй тйрсовий; ошурковий. 
Ср. опИлки.

оплавлЄние оплИвлювання, оплав
лення.

оплетённый (баллон) обплетений, 
оплётка обплітка, обплетення; (нг- 

оконч. процесе — ещё)  обплітан
ня;
о. защйтная обплітка захисна. 

опОра опОра;
о. гребенчатая опОра гребінчас

та;
о. жёсткая опОра жорсткИ;
о. каткОвая опОра котковИ;
о. качИющаяся опОра хитнИ;
о. козелкОвая опОра кОзлова;
о. мёртвая опОра мертва;
о. неподвижная опОра нерухо

ма;
о. ножевИя опОра ножовИ;
о. подвесная опОра підвіснИ;
о. призматйческая опОра при- 

зматйчна;
о. пружйнящая, упругая опОра 

пружйниста, пружнИ;
о. рОликовая опОра рОликова;
о. скользящая опОра ковзнО;
о. шарикоподшипниковая опОра 

шарикопідшйпникова;
о. шарнйрная опОра шарнірна;
о. шаровИя опОра кульовО;
о. щитовая опОра щитова, 

опоражнивающий (кран) спорОж- 
нювальний. 

опорный опОрний. 
опорожнение (системы отопления) 

спорожнювання, спорожнення. 
опорожнять(ся), опорожнйть(ся) 

спорожняти (ся), спорожнйти- 
(ся).

опОчный, опОковый опОчний, ОПО
КОВИЙ.

определение визначення; (неоконч.
действие — ещё) визначання, 

определйтель визначник.

определяющий (критерий) визна
чальний.

опреснение опріснювання, опріс
нення.

опреснённый (о воде) опрісне
ний.

опреснйтель опріснювач. 
опреснИтельный опріснювальний, 
опробование випробування, випро

бування;
о. налОдочное випробування на

лагоджувальне;
о. предпусковОе зйпробування 

передпускове.
опрОбованный (агрегат) випробу

ваний.
опрокиднОй, опрокидывающийся

(колосник) перекиднйй. 
опрокйдывание ( циркуляции, тяги) 

перекидання.
опрокидыватель перекидач, -ча. 
опрокидывающий (механизм) пе- 

рекидИльний, перекидаючий, 
оптимальный (режим, параметр) 

оптимальний.
оптйческий (пирометр) оптйчний. 
Опуск (труб) Опуск, -ку. 
опускнОй ( шибер) опускнйй. 
опыт 1) (исследование) дОслід, 

-ду, дослідження; 2) (проба) 
спрОба; 3) (совокупность знаний, 
навыков) дОсвід, -ду.

Опытный дОслідний; спрОбний; дО- 
свідний. Ср. Опыт.

Орган Орган, -ну;
о. дроссельный Орган дросель

ний;
о. измерительный Орган вимірю

вальний;
о. исполнительный Орган вико

навчий;
о. командный Орган командний;
о. распределительный Орган роз

подільний;
о. регулирующий Орган регулЮ- 

ючий.
органйческий (состав) органічний. 
оргизОль оргізОль, -лю. 
оребрЄние оребрення;

о. насаднОе оребрення насадне;
о. приварнОе оребрення привар

не;
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оребрение прОволочное орЄбрення 
ДРОТЯнЄ;
о. спиральное орЄбрення спі

ральне.
оребрённый орЄбрений. 
орЄх, орЄшек (м а р к а  ан трац и та)  

горіх, горішок, -шка. 
орешковый (к о к с , угол ь ) горішко

вий.
ориентированный (р е ж и м )  орієн

тований.
ориентировочный (р а зм ер , и зм ере

н и е) орієнтовний, 
оросйтель зрОшувач; 

о. капельный зрОшувач краплйн- 
ний;

о. плёночный зрОшувач плівко
вий.

оросйтельный, орошИющий (к о н 
ден сатор , га зооч и сти тел ь ) зро
шувальний, зрошуючий, 

орошаемый (ох л а д и тел ь )  зрошу
ваний.

орошать, оросйть зрОшувати, зро- 
сйти.

орошЄние зрОшення; (неокон ч . 
дей стви е  — ещ ё) зрошуван
ня;
о. горячеє зрОшення гаряче; 
о. холОдное зрОшення холОдне. 

осадйтель осОджувач. 
осадйтельный (ц иклон , эл е к т р о д ) 

осОджувальний, осаднйй. 
осаждЄние осадження; (неоконм.

дей стви е  — ещ ё) осаджування. 
осИдка 1) (гр у н та , ф ун дам ен та) 

осідання; 2) (пы ли, взв есей )  
осаджування, осадження, 

осадок Осад, -ду, осадок, -дку; 
о. иловОй Осад муловйй; 
о. кристаллический Осад криста

лічний.
осадочный осадочний; осаджуваль- 

ний.
осаждаемость осаджуваність, -но- 

сті.
осаждённый (к а та л и за тор ) осад

жений.
осветйтельный освітлювальний. 
освєтлЄниє (р а с т в о р о в )  прояснен

ня; (неокон ч . проц есе  — ещ ё) 
прояснювання.

осветлённый ( о т  в зв есей ) прояс
нений.

осветлять, осветлйть прояснювати, 
прояснйти.

освєщЄниє освітлення; (неокон ч . 
дей стви е  — ещ ё) освітлюван
ня;
о. гИзовое освітлення гйзове; 
о. естественное освітлення при

родне;
о. искусственное освітлення 

штучне.
освидетельствование (к о т л о в )  Ог

ляд, -ду;
о. внеочередное Огляд позачер

говий;
о. периодйческое Огляд періо

дичний;
о. техническое Огляд технічний, 

освобождение (эн ер ги и ) звільнен
ня.

осевОй осьовйй. 
оседОние см. осИдка. 
осесимметрйчный (п о т о к )  осесиме- 

трйчний.
осереднённый, усреднённый усе

реднений.
ослабевание (н а тя ж ен и я ) послИб- 

шання.
ослабйтель послИблювач. 
ослабление 1) (д ей ст в и е )  послаб

лення; (неокон ч . — ещ ё) послаб
ляння; 2) (со ст о я н и е )  послаб
лення.

ослабляющий, ослабйтельный
(ф и л ьтр ) ослИблювальний. 

осмОл осмОл, -лу, обсмОл, -лу. 
осмОлка осмОлка, обемблка; (н е 

оконч. дей стви е  — ещ ё) осмО- 
лювання, осмОления, обсмОлю- 
вання, обсмОлення. 

осмотйческий ( о  давлен и и ) осмо- 
тйчний.

осмОтр Огляд, -ду; 
о. буровОй Огляд буровйй; 
о. внутренний Огляд внутріш

ній;
о. наружный Огляд зовнішній; 
о. шурфовОй Огляд шурфовий. 

осмОтрщик (се т е й )  оглядач (р од . 
оглядачИ).

оснащение, оснастка оснащення;
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(неоконч. п р оц есс  — ещ ё)  осна
щування.

оснащённый оснащений.
основание хим ., стр. оснОва; 

о. бетОнное оснОва бетОнна; 
о. бутовое оснОва бутова; 
о. дренажное оснОва дренаж

на;
о. свайное оснОва пйльова.

осреднённый см. усереднённый.
ОСТ (Общесоюзный стандарт)

ОСТ (Загальносоюзний стан
дарт, -ту).

останОв (п р и сп особ л ен и е ) зупйн- 
ник;
о. аварийный зупйнник аварій

ний;
о. предохранительный зупйнник 

запобіжний.
остановка зупйнка; 

о. автоматизированная зупйнка 
автоматизована;

о. дистанционная зупйнка ди
станційна.

останОвочный, останавливающий
(м ехан и зм , у ст р о й ст в о ) зупПн- 
ний.

остатки залишки, -КІВ; 
о-ки бйтумные залишки бітумні; 
о-ки древОсные залишки дерев

ні;
о-ки недогорЄвшие залишки не- 

догорілі, недОгарки, -ків; 
о-ки нефтяные залишки нафто

ві;
остаток 1) залишок, -шку; 2) мат. 

остача;
о. водный залишок вОдний; 
о. зольный залишок зОльний; 
о. кОксовый вспученный залишок 

кОксовий спучений; 
о. к. плОтный залишок кОксовий 

плОтний;
о. к. порошкообразный залишок 

кОксовий порошкуватий; 
о. к. слйпшийся залишок кОк

совий злйплий;
о. к. спёкшийся залишок кОксо

вий спіклий;
о. к. сплавленный залишок кОк

совий сплавлений; 
о. кОксовый умеренно плОтный

залишок кОксовий помірно плОт
ний;

остОточный, остающийся ( о б  уд л и 
нении, напряж ении ) зИлишкОвий. 

остйрование остувИння. 
вотированный остОваний.
Остов (д в и га тел я )  кістяк, -кО. 
остроконечный (гр еб ен ь )  гостро

кінцевий.
острота (н астр ой к и , кр ом к и ) гост

рота, гОстрість, -рості; 
о. недостаточная гострота недо

статня.
остроугОльный гострокутний. 
Острый (п а р , к р ом к а )  гОстрий. 
остывОние остигОння. 
осушйтель осушнйк, -ка. 
осушИтельный, осушный осушу

вальний, осушнйй. 
осушка (г а з а )  осушка, осушуван

ня.
осциллограмма осцилограма. 
осциллОграф осцилОграф; 

о. безынерционный осцилОграф 
безінерційний;

о. катодный осцилОграф катОд- 
ний;

о. магнитоэлектрический осцйло- 
граф магнітоелектричний; 

о. многошлОйфовый осцилОграф 
багатошлОйфовий; 

о. шлейфный, шлейфовый осци
лОграф шлейфовий, 

ось вісь (род . Осі); 
о. вращающаяся вісь обертОва; 
о. мгновенная ВІСЬ МИТТЬОВИ; 
о. шарнйрная вісь шарнірна, 

отапливаемый ( о  пом ещ ен ии ) опа
люваний.

отапливать(ся)!, отопйть(ся) опа
лювати (ся), опалйти(ся). 

отбЄл (ч у г у н а )  вйбіл, -лу; вибі
лювання.

отбелённый мет. вибілений, 
отбеливать, отбелйть мет. вибілю

вати, вйбілити.
отбЄлка мет. вйбілка; (неокон ч .

д ей стви е) вибілювання, 
отбензйнивать, отбензйнить відбен- 

зйнювати, відбензгінити. 
отбензИненный ( г а з )  відбензйне- 

ний.
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отбензйнование відбензйнювання. 
отбОй відбій, -бОю;

о. воздушный відбій повітряний; 
о. паровОй відбій паровйй. 

отбОйник відбійник;
о. лабирйнтовый відбійник лабі

ринтовий.
отбойный відбійний, 
отбор (п а р а , га за )  відбір, -бОру; 

о. нерегулируемый відбір нере- 
гульОваний;

о. одно-, двусторонний відбір 
одно-, двобічний; 

о. одно-, двух-, трехступОнчатый
відбір одно-, дво-, трисхідчггс- 
тий;

о. отопйтельный відбір опалю
вальний;

о. производственный відбір ви
робничий;

о. промежуточный відбір про
міжний;

о. регенеративный відбір регене
ративний;

о. регулируемый відбір регульо
ваний;

о. технологический відбір техно
логічний;

о. флИнцевый відбір фланцевий. 
отбОрный 1) отбираемый (п ар , 

г а з ) відбираний; 2) отборочный 
( о  м аш ин е) відбирОльний; 3) (о  
качестве топ л и в а) добірний. 

отбортОванный відбортОваний. 
отбортовка відбортОвка; (п р о ц е сс )  

відбортОвування, відбортувИння. 
отброснОй ( газ, теп л о ) покидний. 
отбрОсы пОкидь, -ді, пОкйдьки, -ків; 

о. тепловые пОкидь тепловО; 
о. тОпливные пОкидь пИливна. 

отвИл 1) (д е т а л ь )  відвал, -ла; 
2) горн, відвал, -лу; 
о. золовОй відвал золовйй. 

отвердевание, отвердение ( ш лака, 
см ол ) твердіння, ствердіння, 

отверстие отвір, -вору; 
о. вентиляционное Отвір венти

ляційний;
о. водопропускнеє Отвір водо

пропускний;
о. впрыскивающее Отвір впОр- 

скувальний, впрйскувальний;

о. впускнОе Отвір впускнйй; 
о. всасывающее Отвір всмокту

вальний;
о. входнОе Отвір вхіднйй; 
о. выпускнОе Отвір випускнйй; 
о. выхлопнОе Отвір вихлопнйй; 
о. выходнОе Отвір вихіднйй; 
о. загрузочное Отвір завантИж- 

ний;
о. заклёпочное Отвір заклепоч

ний;
о. залйвочное Отвір заливнйй; 
о. запИльное, зажигательное

Отвір запальнйй; 
о. заправочное Отвір запрИв- 

нйй;
о. калиброванное Отвір калібро

ваний;
о. перепускнОе Отвір перепуск

ний;
о. притОчное Отвір притОчний. 

припливнйй;
о. продувнОе, продувочное Отвір 

продувний, продувальний; 
о. пропускнОе Отвір пропускний; 
о. смОзочное Отвір мастйльний; 
о. смотровОе, наблюдательное 

Отвір оглядОвий, спостереж
ний;

о. спускнОе Отвір спускнйй; 
о. тОпочное Отвір тОпковий; 
о. шлаковыпускнОе Отвір шлако

випускний;
о. шурОвочное Отвір шуруваль

ний;
о. щелевйдное, щелевОе Отвір 

щілйнний, щілйстий. 
отвестй см. отводйть. 
отвёртка 1) (и н стр у м ен т) вйкрут- 

ка; 2) (п р о ц е сс )  викручування, 
вйкручення.

отвЄс (п р и б о р ) стр. висОк, -скИ. 
ответвИтельный (п а т р у б о к )  відга- 

лужувальний.
ответвление відгалуження; (н е -  

оконч. п р оц есс  — ещ ё) відгалу
жування;
о. штыкообразное відгалуження 

штокоподібне.
отвод відвід, -вОду, відвЄдєння; 
отвОд дугообразный відвід дуго

подібний;
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отвОд крутозагнутый відвід круто- 
загнутий.

отводймый (о тепле)  відвбджува- 
ний.

отводйть, отвестй відвОдити, від
вести.

отводнОй, отводящий, отвОдный
(о трубе) ВІДВІДНИЙ. 

отвОз, отвОзка відвіз, -вОзу; відве
зення;
о. вагонеточный відвіз вагонЄт- 

ковий.
отгйб (уплотнителя) відгйн, -ну. 
отгОн, отгОнка відгін, -гОну; (не- 

оконч. процесс — ещё)  відга
няння.

отдаваемый (пар, мощность)  від
даваний.

отдача 1) віддача; (неоконч. про
цесс — ещё) віддавання; 
2) (производительность машин) 
видатність, -ності; 
о. механйческая видатність ме

ханічна;
о. прямая (в топке) віддача 

пряма;
о. тепловая видатність тепло

ва;
о. электрическая видатність елек

трична.
отдЄл відділ, -лу. 
отделение (учреждения, предприя

тия) відділ, -лу, відділок, -лку, 
відділення; (действие) відділен
ня; (неоконч. — ещё) відділян
ня;
о. бункерное відділ бункерний; 
о. вентиляторное відділ венти

ляторний;
о. дымосОсное відділ димосОс- 

ний;
о. компрессорное відділ компре

сорний;
о. котЄльноє відділ котЄльний; 
о. машйнное відділ машгінний; 
о. насОсное відділ насОсний; 
о. одоризациОнное відділ одори- 

заційний;
о. подготовительное відділ під

готовчий;
о. размОльное відділ молОльний, 

розмелювальний;

отделение регуляторное відділ 
регуляторний;
о. трубное відділ трубний; 
о. турбИнное відділ турбінний; 
о. угледробильное відділ вугле

дробильний, 
отделйтель віддільник; 

о. магнйтный віддільник магніт
ний.

отделИтельный ВІДДІЛЬНИЙ, віддї- 
лювальний.

отдельностоящий (о трубе) окре- 
мостоячий.

отдубина, одубина здубиця. 
отдулина (в котле) вйдим, -му. 
отєплЄниє отЄплєння; (неоконч.

действие — ещё) отЄплювання. 
отеплять, отеплйть отЄплювати, 

отеплйти.
Отжиг відпал, -лу; (неоконч. дей

ствие — ещё) відпалювання; 
о. мягкий відпал м’якйй; 
о. непОлный відпал неповний; 
о. открытый відпал відкритий, 

отжигательный мет. відпалюваль
ний.

отжигать, отжЄчь мет. відпалюва
ти, відпалйти.

отжйм відтиск, -ку; (процесе) від
тискання, відтгіснення.

ОТЖЙМНЫЙ (болт) ВІДТИСКНИЙ.
откИз (механизма) відкйз, -зу. 
отказать (о двигателе) відказати, 
откалиброванный відкалібрОваний. 
откИтка (золы) відкОтка; (неоконч.

процесе — ещё) відкОчування. 
откОтный відкотнйй. 
откачивающий, откачивательный 

(насос) відкОчувальний. 
откачка відкйчка; відкачування. 
откиднОй, откидывающийся (о  

крышке) ВІДКИДНИЙ, 
отклонение відхил, -лу, відхилен

ня; (неоконч. действие — ещё) 
відхиляння;
о. допускаемое відхил допусти

мий;
о. относительное ВІДХИЛ ВІДНОС

НИЙ.
о т к л о н й т е л ь  ВІДХИЛЯЧ, -ча. 
о т к л о н я ю щ и й  (рычаг) відхильнйй, 

відхиляючий.
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отключаемый, отключающийся
1) (экономайзер) відклЮчува- 
ний; 2) эл. відмиканий, 

отключающий 1) (вентиль)  від- 
ключальний; 2) эл. зідмикИль- 
ний, відмикаючий. 

откОванный, выкованный (шатун) 
вйкований.

откОс укіс; (род. — укОсу);
о. естественный укіс прирОдний. 

открывание, открытие 1) відкри
вання, відкриття; 2) (двери, 
окна, ворот) відчиняння, відчй- 
нення.

открывающий (соленоид) відкри- 
вальний, відкриваючий, 

открывающийся (люк, крышка) 
відкривнйй.

открытый (сатуратор, башня) від
критий.

отлйв 1) відлгів, -ву; 2) (раїсови
на ) відлйв, -ва.

отливИть, отлйть відливИти, від- 
лйти.

отлйвка мет. 1) ( действие) від-
лйвка; (неоко,нч. — ещё) від
ливання; 2) (литьё) литвО; 
о. безопОчная відлйвка безопОч- 

на;
о. кокйльная відлйвка кокільна; 
о. моноблОчная відлНвка моно- 

блОчна;
о. опОчная відлйвка опОчна; 
о. тонкостенная відлйвка тонко

стінна;
о. художественная відлйвка ху- 

дОжня;
о. центробежная відлйвка від- 

центрОва.
отливнОй ВІДЛИВНИЙ. 
отложЄниє 1) горн, відклад, -ду; 

відкладення; 2) (действие) від
кладення, відкладання, 

отмеривание відмір, -ру; (неоконч. 
действие) відміряння, відмірю
вання.

отмЄтка 1) (о знаке) позначка, 
відмітка; 2) (действие) відмі- 

' чИння.
отмЄтчик відмітчик. 
отмутка, отмучивание відмутка, 

відмучування.

отмывка, отмывание (газа) від- 
мйвка, відмивання, 

относительный (коэффициент, 
влажность) віднОсний. 

отношение мат. відношення; 
о. передИточное віднОшення пе

редаточне.
отображение 1) (действие) відо

бражання; 2) (отображённое яв
ление) відображення; 
о. конформное відображення 

конформне, 
отогрев відігрів, -ву. 
отогревать(ся), отогреть відігріва

ти (ся), відігріти (ся), 
отодвигать (ся ), отодвйнуть(ся) 

відсувати(ся), відсунути(ся), 
отожжённый (металл) відпалений, 
отопйтельный опалювальний. 
отоплЄниє опалення; (неоконч. про

цесе — ещё) опалювання; 
о. вИкуум-паровОе опалення вИ- 

куум-паровЄ;
о. водовоздушное опалення во

доповітряне;
о. в«ЬдянОе опалення водянЄ; 
о. воздушное опалення повітря

не;
о. гИзовое опалення газове; 
о. газопечнОе опалення газопіч- 

нЄ;
о. жидкотОпливное опалення 

рідкопаливне;
о. калориферное опалення кало

риферне;
о. лучйстое опИлення променйс- 

те;
о. мЄстноє опИлення місцЄво; 
о. нефтянОе опалення нафтОве; 
о. отневоздушное опалення во- 

гнеповїтряне;
о. панЄльное опалення панельне; 
о. пароводянОе опалення паро

водяне;
о. паровОе опалення паровЄ; 
о. паровоздушное опалення па

роповітряне;
о. печнОе опалення пічнЄ; 
о. подфонарное опалення підліх- 

. тарне;
о. поквартйрное опИлення по- 

квартйрне;
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отоплЄниє потолОчное опалення 
стєльовЄ;
о. пылеугольное опалення пило

вугільне;
о. твердотопливное опалення 

твердопаливне;
о. центральное опалення цент

ральне;
о. электровоздушное опалення 

електроповітряне.
отпаривающий ( о  к ол он н е) відпО- 

рювальний.
отполированный ( о  п ов ер х н ости )  

відполірований.
отпотевание (к от л а , т р у б ) пітнін-

НЯ, СПІТНЇННЯ.
Отпуск 1) відпуск, -ку; відпускан

ня; 2) (о сл а бл ен и е рем ня, 
б о л т а )  попускання; 3) ( о с в о б о 
ж ден и е от  р а б о т ы )  відпустка; 
о. годовОй відпуск річнйй; 
о. многократный відпуск багато

разовий;
о. суточный відпуск добовгій; 
о. часовОй відпуск годйнний. 

отпускной мет. відпускнйй. 
отпущенный (п а р , ста л ь )  відпу

щений.
отработавший, отработанный (п ар , 

м а сл о )  спрацьований, відпра
цьований.

отравление отруєння, 
отравляющий ( г а з )  отруйний, 
отражатель відбивОч, -ча. 
отражательный, отражающий

( с в о д )  відбивнйй, відбивИль- 
ний.

отражение відбивання, відбиття; 
о. вторйчное відбивання вторгін- 

не;
о. двойнОе відбивання подвійне; 
о. зеркальное відбивання дзер

кальне;
о. многократное відбивання ба

гаторазове;
о. первйчное відбивання первйн- 

не;
о. рассеянное відбизйння розсія

не.
отражённый (л у н ) відбйтий. 
отрезка ( т р у б )  відрізка, відрізу

вання.

отрезнОй (п р и б о р )  відрізнйй, від- 
різувальний.

отремонтировать відремонтувати, 
отрицательный негатйвний; м а т . 

від’ємний.
отрубнОй (к о ж у х )  відрубнйй. 
отрыв відрйв, -ву, відривання. 
отрывнОй (м ех а н и зм )  відривнИй. 
отсадочный горн. осОджувальний. 
отсасывание відсмоктування, 
отсасывать, отсосать відсмоктува

ти, відсмоктати.
отсасывающий, отсОсный (п а т р у 

б о к )  відсмоктувальний, відсмок
туючий.

отсЄв, отсОивание (топ л и в а )  від
сів, -ву; (неокон ч . проц есе  — 
ещ ё) відсіювання. 

отсЄк відсік, -ку; 
о. внутрибарабанный відсік вну- 

трішньобарабОнний. 
о. солевОй відсік сольовий; 

отсекОтель відсікйч, -чй; 
о. комбинированный відсікай 

комбінований.
отсекОтельный, отсекающий, отсЄч-

ный (кл апан , зол отн и к ) відсіч- 
нйй, відсікОльний. 

отсЄчка (п а р а  в м аш ин е) відсіч
ка, відсікання;
о. переменная відсічка змінна; 
о. постоянная відсічка постійна. 

отсЄянньій (у г о л ь )  відсіяний, 
отслаивание, отслоЄниє, отслОйка

(н аки п и ) відшаровування, від
шарування.

отсоединение роз’єднування, ро
з’єднання.

отсоединйтельный, отсоединяющий
(кл а п ан ) роз’єднувальний, роз’
єднуючий.

отсоединяемый ( об огр ев а тел ь )  
роз’єднуваний.

отсортировка (топ л и в а )  відсорто
вування, відсортувОння. 

отсОс відсмОкт, -ту; відсмоктуван
ня;
о. бортовОй відсмОкт бортовгій; 
о. одно-, двухсторонний відсмОкт 

одно-, двобічний.
отсОсный, отсасывающий (в ен ти 

л я то р )  відсмоктувальний.
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отстаиваться, отстояться відстою
ватися, відстОятися, устоювати
ся, устОятися. 

отстой відстій, -тОю;
о. Илистый відстій мулкйй. 

отстОйник відстійник; 
о. смолянОй відстійник смоля- 

нйй;
о. шламовий відстійник шлИмо- 

вий.
отстОйник-кОнус відстїйник-кОнус. 
отстОйный відстійний, 
отстоявшийся ( о  в о д е )  ВІДСТОЯ

НИЙ, устОяний.
отсчёт (показаний на ш кал е) від

лік, -ку;
о. зеркальный відлік дзеркаль

ний;
о. прямОй відлік безпосередній, 

отсчётный відлікОвий. 
отсыреваемость (т о п л и в а )  відво- 

лОжуваність, -ності. 
отсыревание відволОження. 
отсыревший, отсырелый (тор ф , 

у го л ь )  відволОглий. 
оттаивание відтавання, 
отталкивание (ч а сти ц )  відштовху

вання.
оттитрование відтитрОвування, зід- 

титрування.
оттормаживание розгальмовуван

ня, розгальмування, 
оттяжка 1) (п р е д м е т )  відтяжка;

2) (п р о ц е сс )  відтягання, відтяг
нення.

оттяжнОй, оттягивающий (т р о с )
ВІДТЯЖНИЙ.

отфильтрованный відфільтрований, 
отфильтровывать, отфильтровать

відфільтровувати, відфільтрува
ти.

отхОд (га зо в , ка р етк и ) відхід, -хо
ду.

отхОды відхОди, -дів; 
о. многозольные відхОди багато- 

зОльні.
отходящий (га з , теп л о ) відхідний. 
отшибнОй, отражательный ( о  м у ф 

т е )  відбивнйй.
отшлифОвка відшліфОвка; відшлі

фування; (неокон ч . п роц есс — 
ещ ё)  відшліфовування.

отъединение см. отсоединение, 
отъём відйОм, -му; (п р оц есс  — 

ещ ё) віднімання.
отъёмный ( о  гол овке, р у б а ш к е )  

відйОмний, відніманий. 
охвИт (ш к и ва  р ем н ем ) охват, 

-ту.
охватывающий, охватный (за ж и м , 

к ол ь ц о )  охватнйй. 
охладйтель охолОдник; 

о. башенный охолОдник башто
вий;

о. карманный охолОдник кар- 
манний;

о. каскадный охолОдник каскад
ний;

о. масляный охолОдник масля
ний;

о. оросйтельный охолОдник зро
шувальний;

о. ребрйстый охолОдник ребрйс- 
тий;

о. трубчатый охолОдник труб
частий;

о. фонтанйрующий, фонтанный
охолОдник фонтанний, 

охладйтель-очистйтель охолОдник- 
очйсник;
о. -о. неорошаемый охолОдник- 

очйсник незрОшуваний. 
охладйтельно-редукциОнный ( о б

у ст а н о в к е )  охолОдно-редукцїй- 
ний.

охладйтельный, охлаждающий охо
лоджувальний, охолОдний. 

охлаждаемый (к ол осн и к )  охоло
джуваний.

охлаждать, охладйть охолоджува
ти, охолодйти.

охлаждение охолОдження; (н е 
оконч. дей стви е  — ещ ё) охоло
джування;
о. адиабатическое, адиабатное

охолОдження адіабатне; 
о. аммиачное охолОдження амі

ачне;
о. башенное охолОдження баш

тове;
о. водорОдное охолОдження вод- 

нЄвє;
о. водянОе охолОдження водя- 

нЄ;
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охлаждение воздушное охолО- 
дження повітряне; 
о. вторичное охолОдження вто- 

ргінне;
о. естественное охолОдження 

прирОдне;
о. жйдкостное охолОдження рі- 

дйнне;
о. изобарическое, изобарное охо

лОдження ізобарне; 
о. искусственное охолОдження 

штучне;
о. лёдосолянОе охолОдження льо- 

досолянЄ;
о. первИчное охолОдження пер- 

вгінне;
о. плёночное охолОдження плів

кове;
о. поверхностное охолОдження 

поверхневе;
о. промежуточное охолОдження 

проміжне;
о. струйное охолОдження стру- 

мйнне;
о. телескОпное (п ор ш н я )  охолО

дження телескОпне; 
о. термосифОнное охолОдження 

термосифОнне;
о. циркуляциОнное охолОдження 

циркуляційне;
о. эффузиОнное охолОдження 

ефузійне.
охлаждённый охолОджений.
оцинкованный ( о  т р у б а х )  оцинкО- 

ваний.
оцинкОвка оцинкОвка, оцинкуван

ня.
очаг (горен и я , к ор р ози и )  вОгни- 

ще.
очагОвый, очОжный (о с т а т о к )  вОг- 

нищевий.
очистйтель очйсник; 

о. инерциОнный очйсник інерцій
ний;

о. опйлочный очйсник тйрсовий, 
ошурковий;

о. пластйнчатый очйсник плас
тинчастий;

о. ударный очйсник ударний; 
о. этИжный очйсник ловерхОвий.

очистйтель-охладйтель см. охла- 
дйтель-очистйтель.

очистИтельный очйснйй, очйщу- 
вальний.

очйстка очйстка, очйщення; (н е- 
оконч. п р оц есс  — ещ ё) очищИн- 
ня;
о. бИшенная очйстка бИштова; 
о. дробовИя (п ов ер х н остей  н а

гр ев а ) очйстка дробова; 
о. механйческая очйстка меха

нічна;
о. мокрая очйстка мОкра; 
о, мышьякОво-сОдовая (г а з а )  

очйстка миш’якОво-сОдова; 
о. одно-, двухступенчатая очй

стка одно-, двоступінчаста; 
о. селектИвная очйстка селектйв- 

на;
о. сухИя очйстка сухИ; 
о. фильтрационная очйстка філь

траційна.
очйстный, очистИтельный ( о  м а с 

се, н а са д к е ) очйснйй, очйщу- 
вальний.

очищОть, очйстить очищОти, ОЧИ
СТИТИ.

очИщенный очйщений. 
очкО вічко, Очко; 

о. смотровОе вічко оглядОзе, 
спостережне;

о. спусковОе вічко спускне; 
о. шлаковыпускнОе вічко шлако

випускне.
ошйбка пОмйлка; (п огр еш н ость )  

пОхибка;
о. грубая пОмйлка груба; 
о. пренебрежймая пОмйлка нЄ- 

хтувана.
ошйбочный (о т с ч ё т )  помилкОвий. 
ошипОванный ( о  п овер х н остя х  н а 

гр ев а )  обшипОваний. 
ошипОвка обшипОвка; (неоконч.

п р оц есс  — ещ ё)  обшипОвування. 
ошлакОвывание ошлакОвування, 

ошлакувИння.
ошлакОвывать(ся), отшлаковать-

(ся) ошлакОвувати(ся), ошла
кувати (ся).

оштукатурка оштукатурювання, 
оштукатурення.

ощелачивание (в о д ы )  облугОву- 
вання, облугування. 

ощутймый ( о  н еув я зк е ) відчутнгій.
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П
падающий (з а т в о р )  падаючий, 
падение падіння; (сн и ж ен и е тем 

п ер а ту р ы ) спад, -ду, спадИння; 
п. свободное падіння вільне; 
п. стеснённое падіння стіснене, 

паз стр. паз. 
пОзовый пазовий. 
пОйка пОйка; (неокон ч . п р оц есс  —  

ещ ё)  паяння;
п. автогенная пййка автогенна; 
п. газовая пййка газова; 
п. дуговая пайка дугова; 
п. индукциОнная пОйка індук

ційна;
п. электрическая пайка елек

трична. 
пакОт пакОт;

п. лопаточный пакет лопатко
вий;

п. противотОчный (зм еев и к а )  па
кет протитОковий; 

п. прямотОчный пакОт прямотО- 
ковий.

пакОтный пакетний. 
пОкля (д л я  об ти р к и ) клОччя. 
пОлец палець, -льця; 

п. плавающий палець плаваю- 
чий;

п. поршневОй пОлець поршне
вий;

п. пружйнящий палець пружй- 
нистий;

п. распределительный пИлець 
розподільний;

п. утОпленный пОлець утОпле- 
ний.

палйлка палйлка. 
палильный палйльний. 
палйлыцик палИльник; -щица па- 

лйльниця. 
палИть палйти. 
паллИдий хим. паладій, -дію; 

п. хлОристый палОдій хлорис
тий.

палочный (т е р м о м е т р )  лОличний. 
пднЄль панель, -лі; 

п. байпасная панель байпйсна;
п. керамзитобетонная панОль 

керамзитобетонна;

панель сигнальная панОль сигналь
на;
п. стеновая панбль стіновО; 
п. тепловая панель теплова. 

панОльный ( о б  отоплен и и ) панель
ний.

пантограф пантОграф. 
пантОграфный пантОграфний. 
панцирь (м ел ьн и ц ы ) панцир, -ра. 
панцирный панцирний. 
папирОса тлеющая см. бумага 

тлеющая, 
пар пара;

п. аммиачный пара аміачна; 
п. влажный пара золОга; 
п. водянОй пара водяна; 
п. встречный пара зустрічна; 
п. вторйчный пара вторйнна; 
п. входящий пара вхідна; 
п. выходящий пара вихідна; 
п. глухОй пара глуха; 
п. греющий пара грійна, гріюча;
п. дросселированный, редуциро

ванный пара дросельОвана, 
редукОвана;

п. конденсирующийся пара кон- 
денсОвана;

п. мятый пара м’ята; 
п. насыщенный пара насйчена; 
п. недоработанный пара недо

працьована;
п. нормальный (п ри  1 а т а )  па

ра нормальна;
п. обогревающий пара обігрі

вальна, обігрівна; 
п. Острый пара гОстра;
п. отбОрный, отбираемый пОра 

відбирана;
п. отрабОтавший, отработанный

пОра спрацьОвана, відпрацьо
вана;

п. охлаждённый пара охолО- 
джена;

п. первйчный пара первйнна; 
п. перегретый пара перегріта; 
п. перенасыщенный пара пере- 

насйчена;
п. переохлаждённый пара пере- 

охолОджена;

11-119.
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пар пролётный пара пролітна; 
п. редуцированный пОра реду

кована;
п. ртутный пара ртутна; 
п. свЄжий пара свіжа;
п. сконденсированный, конден

сат пара сконденсОвана, кон
денсат;

п. слабоперегретый пара мало- 
перегріта;

п. смолянОй пара смоляна; 
п. сухОй пара суха; 
п. ядовйтый пара отруйна.

пара (с и л )  пара; 
п. вращательная пара оберталь

на;
п. кинематическая пара кінема

тична;
п. термоэлектрическая пИра тер

моелектрична.
парадный (р а с х о д  теп л а ) парад

ний.
парадОкс парадокс;

п. гидростатический парадОкс 
гідростатичний.

паразйтный ( о  ш естер н е) паразйт- 
ний.

параллели паралелі, -лей;
п. крейцкОпфные паралелі крейц- 

кОпфні.
параллельный мат. паралельний.
параметр параметр, -ра; 

п. обобщённый параметр уза
гальнений.

параметры параметри, -рів; 
п. высокие (п а р а )  парйметои 

висОкі;
п. конечные параметри кінцЄві; 
п. начальные параметри почат

кові;
п. оптимальные параметри опти

мальні;
п. сверхвысокие параметри над- 

висОкі;
п. термодинамические параметри 

термодинамічні.
парафИн парафін, -ну; 

п. амОрфный парафін амОрфний; 
п. неочйщенный парафін неочй- 

щений.
парафинирование парафінування.
парафинировать парафінувати.

парафИнистый (м а з у т )  парафінис
тий.

парафйновый парафіновий, 
парение (ф л а н ц ев ) парувИння. 
парйть (п р оп у ск а ть  п а р ) пару

вати.
парк парк, -ку;

п. газгОльдерный парк газгОль- 
дерний;

п. машйнный парк машйнний. 
пароагрегОт пароагрегОт, -ту. 
паровИя машйна см. машйна па

ровая.
паровйк паровйк, -кй. 
паровйчная паровйчня. 
паровйчный паровйчний; 

п. жйрный, ПЖ (у г о л ь )  паро
вйчний жйрний, ПЖ; 

п. спекающийся, ПС (у г о л ь )  па- 
ровйчний, СПІКЛЙВИЙ, ПС. 

пароводонагреватель пароводона- 
грівнйк, -кй;
п. одно-, двух-, четырёхходОвый

пароводонагрівнйк одно-, дво-, 
чотириходОвий.

пароводонагревательный парово- 
донагрівнйй, пароводонагрівОль- 
ний.

пароводопрОбный пароводопрОб- 
ний.

пароводянОй (теп л ообм ен н ы й ) па
роводяний. 

паровОз паровОз; 
п. безогневОй паровОз безвогнЄ- 

вий;
п. бестОпочный паровОз безтОп- 

ковий.
паровоздухомОр пароповітромір, 

-ра.
паровоздухомерный пароповітро- 

мїрний.
паровоздушный ( о  д у ть е )  паро

повітряний.
паровОзный паровОзний. 
паровозоремонтный паровозоре

монтний.
паровозостроение паровозобуду

вання.
паровозостроительный паровозо

будівний, 
паровой паровйй. 
паровпускной паровпускнйй.
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паровыводнОй паровивіднгій. 
паровыпускной паровипускний. 
паровыхлопнОй паровихлопнйй. 
парогенератор парогенератор, -ра. 
парогенераторный парогенерИтор- 

ний.
парогенерйрующий, парообразую

щий (котёл, труба) парогене- 
руючий, паротвірний, паро- 
утвОрюючий.

парогидравлический парогідрав
лічний.

пародинИмо пародинймо. 
пародувный пародувний. 
пародутьевОй пародуттьовгій. 
парожйдкостный парорідйнний. 
парозабОрный парозабірнйй. 
парозапОрный парозапірнйй. 
парозащйта парозйхист, -ту. 
парозащйтный парозахиснйй. 
пароизмеритель паровимірник, 
пароизмерительный паровимірю

вальний.
пароизолятор пароізолятор, -ра. 
пароизоляторный пароізоляторний. 
пароизоляциОнный пароізоляцій

ний.
пароизоляция пароізоляція. 
парокомпрессиОнный парокомпре-

СЇЙНИЙ.
паромасляный паромОсляний. 
паромашйнный паромашйнний. 
паромер, паромЄтр паромір, -ра;

п. регистрирующий паромір реє
струючий.

паромерный паромірний. 
паромотОр паромотОр, -ра. 
паромотОрный паромоторний. 
паронагревИтель паронагрівник, 

-кИ.
паронагревОтельный паронагрі

вальний, паронагрівнйй. 
паронапряжЄние паронапруга, па- 

ронапруження;
п. вйдимое паронапруга вйди- 

ма.
паронасОс паронасОс. 
паронасОсный паронасосний. 
паронепроницИемость паронепро- 

нгікність, -ності.
паронепроницаемый паронепроник

ний.

паронйт пароніт, -ту;
п. вулканизированный пароніт 

вулканізОваний;
п. лИтексный пароніт лИтексний. 

парообразный пароподібний, 
парообразование пароутворюван- 

ня, пароутворення; 
п. бурное пароутвОрення бур- 

хлйве;
п. удОльное пароутвОрення пи- 

тОме.
парообразователь пароутвбрю- 

вач.
парообразовательный пароутворю

вальний, паротвірний. 
паропроизводйтельная способность, 

паропроизводйтельность парови- 
датність, -ності. 

пароотбОйник паровідбійник. 
пароотбОйный паровідбійнйй. 
пароотборный, пароотборочный 

паровідбірнйй.
пароотвОд паровідвід, -воду, 
пароотводящий, пароотводнбй (ка

нал) — паровідвідний, 
пароотделйтель паровіддільник. 
пароотделйтельный паровідділь- 

нгій.
пароохладитель пароохолбдник;

п. аксиОльно-ребрИстый пароохо- 
лОдник аксіИльно-ребрИстий;

п. внутрибарабанный пароохо
лодник внутрішньобарабан- 
ний;

п. впрыскивающий пароохолод
ник впОрскувальний; 

п. выносной пароохолОдник ви- 
носнйй;

п. поверхностный пароохолОд
ник поверхневий;

п. радиально-ребрйстый паро
охолОдник радіально-ребрис
тий.

пароохладйтельный пароохолОд- 
ний.

пароочистйтель пароочгісник. 
пароочистИтельный пароочгіснгій, 

пароочйщувальний. 
пароперегреватель пароперегрів

ник, -кИ;
п. конвектйвный пароперегрів

ник конвектйвний;

и*
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пароперегреватель настенный па
роперегрівник настінний; 
п. неотключаемый пароперегрів

ник невідключИний; 
п. полурадиациОнный паропере

грівник напіврадіаційний; 
п. промежуточный пароперегрів

ник проміжний;
п. противоточный пароперегрів

ник протитОковий; 
п. прямоточный пароперегрівник 

прямотОковий;
п. радиационный пароперегрів

ник радіаційний;
п. солевбй пароперегрівник со- 

льовйй;
п. шйрмовый пароперегрівник 

шйрмовий.
пароперегревИтельный паропере

грівний.
пароперепускнОй пароперепускнйй. 
пароподводящий (канал) паропід- 

віднйй.
паропреобразовОтель паропере- 

твОрювач.
паропреобразовИтельный паропе- 

ретвОрювальний.
пароприёмник пароприймИч, -чИ. 
пароприёмный, пароприёмочный 

пароприймОльний. 
паропрОбный паропрОбний. 
паропотребйтель пароспоживач, 

-ча.
паропотребйтельный пароспожиз- 

нйй.
паропотреблЄние пароспоживання. 
паропровОд паропровід, -вОду; 

п. магистральный паропровід 
магістральний;

п. переключательный паропровід 
переключйльний;

п. подводящий паропровід під- 
віднйй;

п. ресйверный паропровід ресгі- 
верний;

п. соединйтельный паропровід 
з’єднувальний.

паропровОдный паропровідний, 
паропроизводйтельность парови- 

дйтність, -ності;
п. удОльная паровидИтність пи- 

трма;

паропроизводйтельность часовая
паровидОтність годйнна. 

паропроизводИтельный, паропро
изводящий (о поверхности) па- 
ровидИтний.

парораспределение паророзпОділ, 
-лу;
п. золотникОвое паророзпОділ 

золотникОвий;
п. клапанное паророзпОділ кла

панний;
п. крановое паророзподіл кра

новий;
п. поршневОе паророзпОділ* пор

шневий.
парораспределитель паророзпо

дільник.
парораспределительный паророз

подільний.
парорасширйтель паророзшйрник. 
парорасширйтельный паророзшйр- 

ний, паророзшйрювальний. 
парорегулятор парорегулятор, -ра. 
парорегуляторный парорегулятор- 

ний.
паросборник парозбірник. 
паросбОрный парозбірнйй. 
паросепарОтор паросепарОтор, -ра; 

п. пластйнчатый паросепарОтор 
пластйнчастий.

паросепарИция паросепарИція. 
паросепарйрующий, паросепара- 

циОнный (циклон) ларосепару- 
вИльний, паросепараційний. 

паросиловОй паросиловйй. 
паросодержИние паровміст, -сту. 
пароструйный парострумйнний. 
паросушйтель паросушник;

п. шеврОнный паросушник шев
ронний.

паросушйльный паросушйльний. 
паротурбйна паротурбіна, 
паротурбйнный паротурбінний. 
паротурбовОз паротурбовОз. 
паротурбовОзный паротурбовОз-

ний.
паротурбогенератор паротурбоге

нератор, -ра.
паротурбогенераторный паротур- 

богенераторний.
паротурбостроЄние паротурбобуду

вання.
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паротурбостройтельный паротур- 
бобудівнйй.

пароуглекислОтный паровуглекис- 
лОтний.

парофИзный парофОзний. 
парохОд пароплИв. 
парохОдный пароплавний. 
парозжЄктор пароежЄктор, -ра. 
парозжЄкторньій пароежЄкторний. 
пароэлектростанция пароелектро- 

станція.
парусйновый ( о  пр ок л ад к е) пару

синовий.
парусность (топ л и вн ой  пы ли) па

русність, -ності.
парциальный ( о  давлении , ту р б и 

н е) парціальний.
пассивный (ком п он ен т) пасйвний. 
пИста пИста;

п. набивочная пИста набивна, 
набивальна;

п. наждачная паста наждач
на;

п. полирОвочная, полировальная
пОста полірувальна; 

п. уплотнйтельная пОста ущіль
нювальна.

пасть (д р о б и л к и )  пИща. 
патрОн патрОн;

п. самозажИмный патрОн само
затискний;

п. чувствительный патрОн чутлй- 
вий.

пИтрубок пИтрубок, -бка; 
п. всасывающий патрубок всмок

тувальний, всмОктуючий;
п. выводнОй, выводящий патру

бок вивіднйй;
п. выпускнОй пИтрубок випуск- 

нйй;
п. вытяжнОй пИтрубок витяж- 

нйй;
п. газоотбОрный пИтрубок газо- 

відбірнгій;
п. дымоотводящий патрубок ди 

мовідвідний ;
п. отбОрный пИтрубок відбір- 

нйй;
п. отводящий пИтрубок від від 

ний;
п. паровпускной пИтрубок паро

впускний;

пИтрубок паровыпускной пИтрубок 
паровипускний;
п. переливной пИтрубок пере- 

ливнйй;
п. переходный пИтрубок пере

хідний;
п. питательный пИтрубок жи- 

вйльний;
п. подводящий патрубок підвід

ний;
п. присоединительный патрубок 

приєднувальний;
п. пылеотводящий пИтрубок пи- 

ловідвіднйй;
п. сливнОй патрубок зливнйй; 
п. углеподающий патрубок ву

глеподавальний.
паук (п р и сп особ л ен и е)  павук, -кО. 
паяльник паяльник, 
паяльный паяльний, 
паяльщик паяльщик. 
педИль педйль, -лі;

П. ножная педаль ножна, 
педальный педальний, 
пек пек, -ку;

п. буроугольный пек буровугіль- 
ний;

п. каменноугольный пек кам’я
новугільний. 

п Єк о в ь ій  пЄковий. 
пекотушйтель пекогОсник. 
пекотушйтельный пекогасйльний. 
пелена пеленИ;

п. вихревая пелена вихрова. 
пОна піна;

п. мыльная піна мйльна. 
пенетрИция пенетрИція. 
пенетрОметр пенетрОметр, -ра. 
п Єн и с т ь ій  ( о стр у к ту р е )  ПІНЙСТИЙ. 
пенобОтон пінобетОн, -ну. 
пенобетОнный пінобетОнний. 
пенобрызгоулИвливатель пінобриз- 

ковлОвлювач.
пенобрызгоуловйтельный пінобриз- 

ковлОвлювальний, пінобризко- 
влОвний.

пеногрунтосиликИтный піногрунто- 
силікИтний.

пенодиатомйт пінодіатоміт, -ту. 
пенодиатомйтовый пінодіатоміто- 

вий.
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пенозольносиликат пінозольноси- 
лікИт, -ту.

пенозольносиликатный пінозольно- 
силікатний.

ценообразование піноутвОрювання, 
піноутвОрення.

пенообразователь піноутвОрювач. 
пенообразующий, пенообразова

тельный (ком п он ен т) піноутвО- 
рювальний, пінотвірний. 

пенопластмасса пінопластмаса. 
пенопластмассовый шнопластмИсо- 

вий.
пеносбОрник пінозбірник. 
пеносбОрный пінозбірнйй. 
пеносиликат піносилікат, -ту. 
пеносиликатный піносилікатний. 
пеноустОйчивость піностїйкість,

-кості.
пеноустОйчивый ПІНОСТІЙКЙЙ. 
пеностекло ПІНОСКЛО, 
пеностеклянный ПІНОСКЛЯНЙЙ. 
пенталОрм пенталИрм, -му. 
пентан пентан, -ну. 
пентановый пентановий. 
пеньковый ( о  набивке)  конОпля- 

ний, прядив’яний. 
пЄнящийся (р а с т в о р )  пінлйвий. 
пбпел пОпіл, -пелу. 
пепельный (ти п  зол ы ) пОпільний. 
первичный (в о з д у х , испаритель)  

первйнний.
первоначальный, начальный (р е 

ж им , н ал адка ) початковий, 
пергамйн пергамін, -ну. 
лергамйновый пергаміновий. 
леребЄг (зол от н и к а )  перебіг, -гу, 

перебігання.
перебОй (в  р а б оте  м аш и н ) пере

бій, -бОю.
перебОрка 1) (п р о ц е сс )  переби

рання; 2) (п е р е го р о д к а )  пере
ділка, перегородка, 

переброс (п а р а , в о д ы )  перекйд, 
-ду.

перебрасывание перекидання, 
перевалочный ( о  н а са д к е ) перева

лочний.
перевОд (ры чага , дви гател ей ) пе

ревід, -вОду, переведення. 
лереводнОй (клапан , ры ч а г) пере

відний.

перевОзный (л о к о м о б и л ь )  перевіз
ний.

перевязка (ш в о в )  перев’язка; (н е- 
оконч. п р оц есс  — ещ ё) пере
в’язування.

перегйб (т р у б ы )  перегйн, -ну. 
перегОнка перегОнка, переганяння;

п. атмосферно-вакуумная пере
гОнка атмосфЄрно-вакуумна;

п. высокотемпературная перегОн
ка високотемпературна;

п. низкотемпературная перегОн
ка низькотемпературна; 

п. полунепрерывная перегОнка 
напівбезперервна; 

п. сухая перегОнка сухИ;
п. фракционированная перегОн

ка фракціонована;
п. дрОбная, фракционная пере

гОнка фракційна. 
перегОнный (к у б )  перегінний, 
перегорание перегоряння, 
перегоревший (сл ой  топ л и в а) пе

регорілий.
перегородка перегородка; 

п. непроницаемая перегородка 
непроникна;

п. полупроницаемая перегородка 
напівпроникна.

перегородочный переділковий, пе- 
регорОдковий.

переградуирОвка переградуїрОвка, 
переградуювОння. 

перегрев перегрів, -ву; 
п. межступЄнчатьій перегрів між- 

східцЄвий;
п. односторонний перегрів одно

бічний;
п. промежуточный перегрів про

міжний.
перегреватель перегрівнйк, -ка. 

п. бескИмерный перегрівнйк без
камерний;

п. выдвижной перегрівнйк ви- 
сувнйй;

п. выключаемый перегрівнйк ви- 
ключИний;

п. змеевйдный перегрівнйк зміє- 
вйдний;

п. конвектИвно-радиациОнный
перегрівнйк конвектйвно-ра- 
діацїйний;
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перегреватель ребрйстый перегрів- 
нйк ребрйстий;
п. самодренйрующийся перегрів- 

нйк самодренОваний;
п. трубчатый перегрівнйк труб

частий;
п. фестОнный перегрівнйк фе

стонний;
п. шйрмовый перегрівнйк шйр- 

мовий.
перегревать, перегреть перегріва

ти, перегріти, 
перегретый перегрітий, 
перегружатель перевантажувач, 
перегружать, перегрузить (м а ш и 

ну, топ л и во) перевантажувати, 
перевантажити.

перегружённый ( дви гатель) пере
вантажений.

перегрузка перевантажування, пе
ревантаження;
п, механйческая перевантажу

вання механічне;
п. пИковая перевантаження пі

кове;
п. сезОнная перевантаження се- 

зОнне.
перегрузочный (к л а п а н ) переван

тажний.
перегруппировка перегрупування; 

(неоконч. п р оц есс  — ещ ё) пере
груповування.

передавать, передать (теп л о , н а 
гр у зк у )  передавати, передати, 

передаточный передаточний; (п е 
редаю щ и й  м еха н и зм ) переда
вальний.

передатчик передавач, -ча. 
передача передача; (неокон ч . п р о 

ц есс  — ещ ё) передавання;
п. балансирная передача балан

сирна;
п. гИбкая передача гнучка;
п. гидравлическая передача гі

дравлічна;
п. дифференциальная передача 

диференціальна;
п. зубчатая передача зубчас

та;
п. канатная передача канатна;
п. карданная передача кардан

на;

передача клиноремённая передача 
клинопасова;
п. конйческая передача коніч

на;
п. кривошйпно-шатунная пере

дача кривошйпно-шатунна;
п. лОнточная передача стрічко

ва;
п. перекрёстная передача пере

хресна;
п. планетИрная передача плане

тарна;
п. плоскоремённая передача 

плоскопасова;
п. пневматическая передача 

пневматйчна;
п. полуперекрёстная передача 

напівперехресна;
п. прОволочно-канатная переда

ча дротяно-канатна;
п. редукторная передача редук

торна;
п. реечная передача рейкова;
п. ремённая передача пасова;
п. рычажная передача важіль

на;
п. силовая передача силова;
п. ступенчатошкйвная передача 

східчатошківна;
п. тепла, теплопередача переда

ча тепла, теплопередача;
п. фрикциОнная передача фрик

ційна;
п. храповОя передача храпова;
п. цепная передача ланцюгОва;
п. червячная, шнЄковая переда

ча черв’ячна, шнЄкова;
п. червячно-рЄечная передача 

черв’ячно-рейкова;
п. шатунная передача шатун

на;
п. шатунно-зксцЄнтриковая пере

дача шатунно-ексцЄнтрикова;
п. электрйческая, электропереда

ча передача електрична, елек
тропередача;

п. эпициклическая передача епі- 
циклічна.

передающий см. передаточный, 
передвижение пересування. 
передвижнОй (л ок ом оби л ь ) пере- 

сувнйй.
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переделка переробка, перероблен
ня; (неокон ч . п р оц есс  — ещ ё) 
переробляння, 

переделочный переробнйй. 
передержка (кр ек и н га ) перетрйм- 

ка; (н еокон ч . п р оц есс )  перетри
мування.

передтОпок передтОпок, -пка. 
пережжённый (у г о л ь )  перепале

ний.
пережйг, пережОг (топ л и ва , и зде

л и я ) перепйл, -лу; (неокон ч . 
п р оц есс  — ещ ё) перепалюван
ня, перепалення.

пережйм перетйск, -ску, пере
тискання;
п. верхний перетйск верхній; 
п. нйжний перетйск НЙЖНІЙ. 

перезалйвка (вклады ш ей , п р о 
б о к )  перезалйвка; (неоконч. 
п р оц есс  — ещ ё)  переваливан
ия.

перезарядка перезарядка; (н е о 
конч. п р оц есс  — ещ ё) переза
ряджання.

перезаряжать, перезарядйть пере
заряджати, перезарядити. 

перекИл 1) (перен акал ивани е) пе
режар, -ру; (неоконч. п р оц есс)  
пережарювання; 2) мет. пере
гарт, -ту; (неоконч. п р оц есс)  
перегартовування, 

перекатывающийся (р ы ч а г)  пере- 
котнйй.

перекачивающий, перекачечный
(н а со с , п р и б ор ) перекачуваль
ний.

перекачка перекачка, перекачу
вання.

перекашивать(ся), перекосйть(ся)
перекОшувати (ся), перекосйти- 
(ся).

перекиднОй (за тв о р , клапан ) пере- 
киднйй.

переклёпка переклепка, перекле- 
пИння; (неокон ч . п р оц есс  — ещ ё) 
переклепування.

переключатель эл. перемикИч, -ча; 
п. барабанный перемикач бара

банний;
п. рычажный перемикач важіль

ний;

переключатель кнОпочный переми
кач кнОпочний.

переключать(ся), переключйть(ся)
1) переключати (ся), переключй- 
ти (ся); 2) эл. перемикати (ся), 
перемкнути (ся).

переключающий, переключатель
ный 1) переключальний; 2) эл. 
перемикальний.

переключение 1) переключання, 
переключення; 2) эл. перемикан
ня, перемкнення.

переконструирование переконстру
ювання.

переконструированный (а г р е га т )  
переконструйований. 

перекОс, перекашивание перекіс, 
-кОсу, перекОшування, перекО- 
шення.

перекрещивающийся, перекрёст
ный (рем ен ь , т р у б а )  перехрес
ний.

перекристаллизация перекристалі
зація.

перекрывание, перекрытие пере
кривання, перекриття, 

перекрывающий, перекрывнОй
(с в о д , к р а н ) перекривнйй. 

перекрытие стр. перекриття; 
п. междуэтажное перекриття 

міжповерхОве.
перекрыша 1) (зол отн и к а , л оп а 

т о к )  перекрйша; 2) (п ер ек р ы 
ти е) перекривання, перекриття; 
п. внешняя перекрйша зовніш

ня;
п. внутренняя перекрйша внут

рішня;
п. паровпускная перекрйша па

ровпускна;
п. паровыпускная перекрйша па

ровипускна;
п. предохранительная перекрй

ша запобіжна.
перелйв, переливИние перелйв, -ву, 

переливання.
переливнОй (р е а к т о р )  переливнйй. 
перелопачивание (топ л и в а )  пере

лопачування.
перемена (н ап р авл ен и я) зміна, 

переміна.
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переменнотОчный (о машине) змін- 
нотОковий.

переменный перемінний, змінний, 
перемешивание перемішування; 

п. вихревОе перемішування ви
хрове;

п. механйческое перемішування 
механічне.

перемешивающий, перемОшиватель-
ный ( о лопасти, спирали)
перемішувальний, перемішую
чий.

перемешивающийся (поток) пере
мішуваний.

перемещаемый, перемещающийся
(колпак) переміщуваний, 

перемещение переміщення; 
п. безрельсовое переміщення без

рейкове;
п. виртуальное переміщення вір

туальне.
перемонтйрование, перемонтировка

перемонтовування, перемонту
вання.

перемычка перемйчка; 
п. обвОдная перемйчка обвід

на.
перенапряжение перенапруга; (про

цесс) перенапружування, пере
напруження.

перенасыщение перенасичування, 
перенасичення.

перенасыщенный (раствор) пере
насичений.

перенОс перенОс, -су; (процесс — 
ещё) перенесення; 
п. вихревОй перенОс вихровйй; 
п. ламинарный перенОс ламінар

ний;
п. турбулентный перенОс турбу

лентний.
перенОсный, переносимый (газо

анализатор, скорость) перенос- 
нйй.

переоборудование переустаткову
вання, переустаткування, 

переосвидетельствование (котлов) 
повтОрний Огляд, -ду, переОгляд, 
-ДУ-

переохладйтель переохолОдник. 
переохладйтельный переохолОджу- 

вальний, переохолОдний.

переохлаждЄние переохолоджуван
ня, переохолодження, 

переохлаждённый переохолодже
ний.

перепИд перепад, -ду;
п. адиабатйческий, адиабатный 

перепИд адіабатний;
п. дифференциальный перепад 

диференціальний;
п. одно-, двух-, трёх-, много

ступенчатый перепад одно-, 
дво-, три-, багатосхідчастчй; 

п. располагаемый перепад наяв
ний;

п. температурный перепад тем
пературний;

п. тепловОй перепад тепловйй. 
перепйтка (котла) пережйвлен- 

ня.
переплИвка переплИвка; (неоконч» 

процесс — ещё) переплавляння, 
переплавлять, переплавить пере

плавляти, переплавити, 
перепуск (пара, масла) перепуск^ 

-ку.
перепускнОй (золотник) перепуск

ний.
переработка, перерабатывание пе

реробка; переробляння, перероб
лення;
п. высокоскоростная переробка 

високошвйдкісна; 
п. пирогенетйческая переробка 

пірогенетйчна;
п. термйческая переробка тер

мічна.
перераспределение перерозподіл, 

-лу; перерозподілений; (неоконч. 
процесс — ещё) перерозподілян
ня.

перерасход перевитрата; переви
трачання, перевйтрачення. 

перерасширОние (пара, газа) пере- 
розшйрення.

перерегулировка перерегулювання. 
перерезывающий (о силе) перерї- 

зувальний, перерізуючий, 
пересечение перетин, -ну, перети

нання.
переставнОй, переставляющийся

(эксцентрик) переставнйй. 
перестановка перестановка, пере-
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ставлення; (неоконч. процесс — 
ещё) переставляння, 

перестановочный перестанОвочний. 
перестройка 1) стр. перебудова; 

перебудовування, перебудуван
ня; 2) (о радио и др.) пере- 
стрОювання, перестроения, 

пересушенный пересушений, 
пересушка пересушка; (неоконч.

процесс — ещё)  пересушування, 
пересыпка ( топлива) пересйпка; 

пересипання.
пересыщОние пересйчення. 
пересыщенный (раствор) переси

чений.
перетОлкиватель перештОвхувач. 
перетИлкивательный, переталкива

ющий ( стокер, решётка) пере- 
штОвхувальний.

перетапливать, перетопйть пере
топлювати, перетопйти. 

переток (газа, пара) перетік, -тО- 
ку;

перетекание перетікання, 
переувлажнение перезволОження. 
переувлажнённый (слой, изоля

ция) перезволожений, 
переуплотнение переущільнення;

п. мЄстноє переущільнення міс
цеве.

перехОд перехід, -хОду;
п. колебательный перехід КОЛИВ

НИЙ, к о л и в а л ь н и й ;
п. неадиабатйческий, неадиабИт-

ный перехід неадіабИтний;
п. фазовый перехід фазовий, 

переходный (участок, режим) пе
рехідний.

перйла стр. поруччя, 
перйльный (об ограждении) по

ручневий.
перйметр перйметр, -ра;

п. внешний перйметр зовнішній;
п. внутренний перйметр внут

рішній.
период період, -ду;

п. восстановИтельный період від
новний;

п. индукционный період індук
ційний;

п. окислительный період ОКИС
НИЙ.

периодйческий (натоп) періодич
ний.

периферийный (подвод, дутьё) 
периферійний.

перлитобетОн перлітобетОн, -ну. 
перлитокерОмика перлітокерОміка. 
перлитокерамиковый перлітокерО-

МІКОВИЙ.
перлитосиликат перлітосилікОт, -ту. 
пермутйрование (воды) пермуту- 

вИння.
пермутйт пермутйт, -ту. 
пермутйтовый пермутйтовий. 
перО перО;

п. направляющее перо напрям
не.

п. пйшущее перО пйшуче;
п. смОзочное перО мастйльне. 

персонал персонал, -лу;
п. дежурный персонал черго

вий;
п. обслуживающий персонал об

слуговуючий;
п. ремОнтный персонал ремонт

ний;
п. эксплуатационный персонал 

експлуатаційний, 
перфорация перфорація, 
перфорирование перфорування, 
перфорированный перфорОваний. 
перчаточный (смеситель) рукавйч- 

ний.
пескоструйный піскоструминний. 
песОк пісОк, -ску;

п. формОвочный пісОк форму
вальний;

п. цеолйтовый пісОк цеолітовий;
п. шлОковый пісОк шлаковий. 

песОчный 1) пісОчний; 2) (из пе
ска) ПІСКОВИЙ. 

песчИный ПІЩЙНИЙ. 
петлевОй (о сушилке) петльовйй. 
петлеобразный (о продувке) петле- 

подібний. 
пЄтля петля;

п. греющая петля грійна;
п. сифОнная петля сифОнна;
п. уравнительная петля зрів

няльна.
печестройтельный печобудівнйй. 
печнйк ПІЧНЙК, -к а .  
печной пічнйй; грубний.
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печь піч (род. пЄчі); (комнатная, 
голландская — ещё) груба; 
п. агломерационная піч агломе

раційна;
п. барабанная піч барабанна; 
п. бесканальная піч безканаль

на;
п. бескаркасная піч безкаркИс- 

на;
п. блОчная піч блОчна; 
п. вакуумная піч вакуумна; 
п. ватержакетная піч ватержа- 

кОтна;
п. воздухонагревательная піч

повітронагрівальна, повітро
нагрівна;

п. восстановйтельная піч від- 
нОвна;

п. вращающаяся піч обертова;
п. высокотемпературная піч ви

сокотемпературна; 
п. высокочастотная піч високо* 

частОтна;
п. газовая піч гИзова; 
п. генераторная піч генератор

на;
п. голландская груба голланд

ська;
п. дистилляциОнная піч дисти

ляційна;
п. дОменная піч дОменна; 
п. дуговая піч дуговй; 
п. духовая піч духова; 
п. жаровая піч жарова;
п. изразцОвая, кафельная піч 

кахельна;
п. изразцОво-каркасная піч ка

хельно-каркасна; 
п. индукционная піч індукцій

на;
п. камерная піч кИмерна; 
п. канальная піч канОльна; 
п. карбйдная піч карбідна; 
п. качающаяся піч хитнО; 
п. кирпИчная піч цеглянО;
п. кирпичеобжигательная піч це- 

гловипальнИ, цегловипОлю- 
вальна;

п. коксовальная, кОксовая піч
коксувальна, кОксова; 

п. коксовая ульевая піч кОксо
ва вуликова;

печь колпакОвая піч ковпакОва; 
п.-компаунд піч-компИунд; 
п. конвейерная піч конвЄйєрна; 
п. кОстрОвая піч кострОва; 
п. крупноблОчная піч крупно- 

блОчна;
п. купеляциОнная піч купеляцій- 

на;
п. лучйсто-конвекциОнная піч

променйсто-конвекційна;
п. мартеновская піч мартенів

ська;
п. металлоплавильная піч мета

лоплавильна;
п. методйческая піч методйч- 

на;
п. многокамерная піч багатока* 

мерна;
п. многооборОтная піч багато

оборотна;
п. многопОдовая піч багатопОдо- 

ва;
п. многоэтажная піч багатопо

верхова;
п. мусоросжигательная піч сміт

тєспалювальна, сміттєпальна; 
п. муфельная піч муфельна; 
п. нагревательная піч нагріваль

на, нагрівна;
п. наклОнная піч похйла; 
п. неподвижная піч нерухОма;
п. непрерывного действия піч 

безперервної дії; 
п. нетеплоёмкая піч нетеплоєм- 

ка;
п. нефтянИя піч нИфтОва;
п. низкотемпературная піч низь

котемпературна;
п. низкошахтная піч низько- 

шИхтна;
п. обжигательная піч випалю

вальна, випальна; 
п. облегчённая піч облЄгшена;
п. одно-, двух-, трёхзОнная піч 

одно-, дво-, тризОнна; 
п. однооборОтная піч однообо- 

рОтна;
п. однотйгельная піч однотйгель- 

на;
п. отжигИтельная піч відпалю

вальна;
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печь отопйтельная піч опалюваль
на;

п. отопйтельная большОй те
плоёмкости піч опалювальна 
велйкої теплоЄмкості;

п. о. мИлой теплоёмкости піч
опИлювальна малОЇ теплоЄм
кості;

п. о. средней теплоёмкости піч
опалювальна середньої теп
лоЄмкості;

п. отопйтельно-варочная піч опИ- 
лювально-варйльна; 

п. пекарная піч пекарна; 
п. передвижная піч пересувна;
п. периодйческого действия піч 

періодичної дії; 
п. плавйльная піч плавйльна; 
п. пламенная піч полум’яна; 
п. подогревательная піч підігрі

вальна, підігрівна;
п. полукоксовальная, полукОксо- 

вая піч півкоксувальна, пів- 
кОксова;

п. полуоткрытая піч напіввід- 
крйта;

п. пробИрная піч пробірна; 
п. промышленная піч промислО- 

ва;
п. пяти-, девяти-, многолюлеч-

ная піч п’яти-, дев’яти-, ба- 
гатоколискОва;

п. радиационная піч радіацій
на;

п. регенеративная піч регенера
тивна;

п. рекуператйвная піч рекупера
тивна;

п. ретОртная піч ретОртна;
п. рудообжигОтельная піч рудо- 

випИлювальна, рудовипаль- 
нИ;

п. сбОрная піч збірнИ; 
п. сварочная піч зварювальна;
п. свинцовоплавйльиая піч свин- 

цевоплавйльна; 
п. секционная піч секційна; 
п. сОрная піч сірчана; 
п. сталеплавильная піч стале

плавильна;
п. стеклоплавильная піч скло

плавильна;

печь стОйловая піч стійловИ; 
п. сульфатная піч сульфатна; 
п. сушйльная піч сушйльна; 
п. теплоизлучИющая піч тепло- 

випромінна;
п. термйческая піч термічна;
п. тйгельная піч тгігельна;
п. толкИтельная піч штовхИльна;
п. томйльная піч томйльна;
п. трубчатая піч трубчаста;
п. туннельная піч тунельна;
п. цепнИя піч ланцюгОва; 
п. шахтная піч шахтна; 
п. электрическая піч електрйчна. 

пик (нагрузки) пік. 
пПковый (котёл) піковий, 
пилбт (регулятора газа) пілОт. 
пипетка піпетка; 

п. абсорбциОнная піпетка аб
сорбційна;

п. градуйрованная піпетка гра
дуйована;

п. поглотйтельная піпетка вбир
на, поглинальна; 

п. фильтровальная піпетка філь
трувальна.

пирамйдка пірамідка;
п. золовОя пірамідка золовО. 

пиробензйн піробензгін, -ну. 
пиробензйнный піробензйновий. 
пиробйтум піробітум, -му. 
пиробйтумный піробітумний. 
пирОг (из кокса) пиріг, -рогИ;

п. кОксовый пиріг кОксовий. 
пирогИлловый (о кислоте) пірога

ловий.
пирогаллОл пірогалОл, -лу. 
пирогенЄтика пірогенЄтика. 
пирогенетйческий пірогенетичний, 
пирогенизация (топлива) пірогені- 

зИція.
пирогОнный пірогЄнний. 
пирОлиз пірОліз, -зу. 
пиролизёр піролізЄр, -ра. 
пирОлизный пірОлізний. 
пирометаллургия пірометалургія, 
пирометаллургйческий піромега- 

лургійний.
пирОметр пірОметр, -ра; 

п. графйтный пірОметр графітний; 
п. дистанциОнный пірОметр ди

станційний;



пирометр 173 плавка

пирОметр оптйческий пірОметр оп- 
тйчний;
п. радиационный пірОметр ра

діаційний;
п. регистрирующий пірОметр ре

єструючий;
п. термоэлектрический пірОметр 

термоелектричний; 
п. фотоэлектрический пірОметр 

фотоелектричний, 
пирометрический пірометричний. 
пиромОтрия пірометрія, 
пиротехника піротехніка, 
пиротехнический піротехнічний, 
пироэлектрический піроелектрич

ний.
литИние (котлов, сушилок) жйв- 

лення;
п. аварийное жйвлення аварій

не;
п. затухающее жйвлення згасИю- 

че;
п. непрерывное жйвлення безпе

рервне;
п. периодйческое жйвлення пе

ріодичне;
п. принудительное жйвлення 

примусОве;
п. противотОчное жйвлення про- 

титОкове;
п. прямотОчное жйвлення пря- 

мотОкове.
питИтель живйльник;

п. автоматический живйльник 
автоматйчний;

п. барабИнный живйльник бара
банний;

п. барабИнно-скребкОвый жи
вйльник барабОнно-скребкО- 
вий;

п. барабанно-ячейковый живйль
ник барабИнно-чарунковий; 

п. вальцОвый живйльник валь- 
цьовйй;

п. вибрациОнный живйльник ві
браційний;

п. двух-, четырёхлОпастный жи
вйльник дво-, чотирилопате
вий;

п. загрузочный живйльник за- 
вантИжний;

питИтель качающийся живйльник 
хитнйй;
п. ленточный живйльник стріч

ковий;
п. лопастный живйльник лопа

тевий;
п. лотковый живйльник лотокО- 

вий;
п. маятниковый живйльник ма

ятниковий;
п. педИльный живйльник пе

дальний;
п. пластйнчатый живйльник пла

стинчастий;
п. плунжерный живйльник плун

жерний;
п. скребкОвый живйльник скреб- 

кОвий;
п. тарельчатый живйльник та

рілчастий;
п. цепнОй живйльник ланцюго

вий;
п. шнековый живйльник шнЄко- 

в и й .
питательный, питающий (прибор, 

вода) живйльний. 
пишущий (механизм, штифт) пи

шучий.
пищеварочный (котёл, плита) хар- 

човарйльний.
плавающий (палец, рычаг) пла

ваючий.
плавйльный плавйльний. 
плавйлыцик плавйльник. 
плавить(ся) плавити (ся). 
плавка плавка; плавлення; 

п. ваграночная плавка ваграноч
на;

п. восстановйтельная плОвка від- 
нОвна;

п. дОменная плИвка дОменна; 
п. дуговИя плавка дугова; 
п. окислйтельная плОвка окиснО; 
п. отражательная плИвка відбив

на;
п. скоростная плавка швйдкіс- 

на;
п. тйгельная плИвка тйгельна; 
п. ускоренная плИвка прискоре

на;
п. электрическая плИвка елек

трична.
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плавкий плавкйй. 
плавкость плавкість, -кості, 
плавление плавлення, 
плавнйк (на экранных трубах) 

плавець, -вця.
плавниковый (экран) плавцевий, 
плавный (изгиб, колено) плав

ний.
плавучесть (поплавка) плавучість, 

-чості.
пламенный (процесс, уголь) полу

м’яний.
пламя пОлум’я;

п. ацетиленовое пОлум’я ацети
ленове;

п. бесцветное пОлум’я безбарв
не;

п. в о с с т а н о в й т е л ь н о е  пОлум’я 
віднОвне;

п. газовоздушное полум’я газо
повітряне;

п. диффузиОнное пОлум’я дифу
зійне;

п. запИльное пОлум’я запальне; 
п. кислорОдно-водорОдное пОлу

м’я киснЄво-воднЄвє; 
п. коптящее пОлум’я кіптяве; 
п. нейтральное пОлум’я ней

тральне;
п. о к и с л й т е л ь н о е  пОлум’я о к и с - 

нЄ ;
п. окрашенное пОлум’я забарв

лене;
п. Острое пОлум’я гОстре; 
п. подогревательное пОлум’я пі

дігрівальне, підігрівне; 
п. полусветящееся пОлум’я на- 

півсвітнЄ;
п. сажистое пОлум’я сОжисте; 
п. светящееся пОлум’я світнЄ. 

пламягасящий, пламягасйтельный
(о сетке) полум’ягИсний, полу- 
м’ягасйльний. 

план план, -ну;
п. генеральный план генераль

ний;
п. квартальный план кварталь

ний;
п. народнохозяйственный план 

народногосподарський; 
п. производственный план ви- 

робнйчий;

план эксплуатационный план екс
плуатаційний.

планетарный (о колесе) планетар
ний.

планЄтньій (о мешалке) планет
ний.

планиметр планіметр, -ра; 
п. корневОй планіметр корене

вий;
п. компенсационный планіметр 

компенсаційний;
п. полярный планіметр поляр

ний;
п. штОнговый планіметр штан

говий.
планиметрический планіметричний, 
планйр планір, -ра. 
планйрный планїрний. 
планировка планування; 

п. ступОнчатая планування схід
часте.

плИнка планка;
п. направляющая планка на

прямна;
п. шурующая планка шуруваль

на, шуруюча.
планОво-предупредйтельный плано

во-запобіжний.
плановый (ремонт) плановий, 
пласт геол. пласт, -тИ;

п. газоносный пласт газонОсний; 
п. каменноугольный пласт кам’я

новугільний;
п. крутопОдающий пласт круто- 

пИдаючий;
п. нефтенОсный пласт нафтонос

ний.
пластйна пластйна. 
пластйнка пластйнка; 

п. биметаллическая пластйнка 
біметалева.

пластйнчатый ( воздухоподогрева
тель ) пластгінчастий. 

пластификатор пластифікатор, -ра. 
пластификация пластифікація, 
пластифицированный пластифіко

ваний.
пластйческий (шов, масса) пла- 

стйчний.
пластмасса, пластйческая мИсса

пластмаса, пластйчна маса, 
пластмассовый пластмасовий.
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пластомЄтр пластомЄтр, -ра. 
пластометрйческий пластометрйч- 

ний.
платинированный ( асбест) плати- 

нОваний.
платформа платформа; 

п. опрокидывающаяся, опрокид-
нОя платфОрма перекиднО; 

п. угольная платформа вугіль
на.

плёнка плівка;
п. мОсляная плівка мОсляна; 
п. Окисная плівка Окисна; 
п. поверхностная плівка поверх

нева;
п. смолянОя плівка смолянИ; 
п. шлаковая плівка шлОкова. 

плёночный плівковий, 
плетёнка (для фитра) плетінка; 

п. асбестовая плетінка азбесто
ва;

п. корзйночная плетінка корзйн- 
на;

п. пенькОвая плетінка конОпля- 
на, прядив’яна;

п. уплотнйтельная плетінка 
ущільнювальна, 

плетённый плЄтєний. 
плечо (кривошипа) плече; 

п. округлённое плєчЄ округлене; 
п. скОшенное плєчЄ скОшене. 

плита плитО;
п. анкерная плитО анкерна; 
п. асбозурйтовая плита азбозу- 

рйтова;
п. асбоцемЄнтная плита азбоце

ментна;
п. броневая плита броньова; 
п. газовая плита газова; 
п. двух-, четырёх-, шести-, вось

ми-, двенадцатиконфОрочная
плита дво-, чотири-, шести-, 
восьми-, дванадцятиконфОр- 
кова;

п. диатомйтовая плита діатомї- 
това;

п. защйтная плитО захисна*, 
п. изоляциОнная плита ізоляцій

на;
п. колосникОвая плита колосни- 

кОва;
п. легковесная плита легковага;

плита неподвижная плита неру- 
хОма;
п. опОрная плитО опорна; 
п. отражательная плита відбив

на;
п. переставная плита перестав

на;
п. поддерживающая плита під- 

тримна, підтримуюча; 
п. распределительная плита роз

подільна;
п. совелИтовая плита совелїто- 

ва;
п. съёмная плитИ знімна; 
п. теплоизолирующая, теплоизо

ляционная плитО теплоізоля
ційна;

п. угольная плита вугільна; 
п. формовочная плита форму

вальна;
п. фронтовая плита фронтова; 
п. фундаментная плита фунда

ментна;
п. цОкольная плитО цОкольна; 
п. шурОвочная плита шуруваль

на.
плИтка плйтка;

п. измерительная плИтка вимі
рювальна;

п. сопловая плйтка сопловИ; 
п. фильтровальная плйтка філь

трувальна;
п. шабрОвочная плйтка шабру

вальна.
пломба плОмба.
пломбировать (клапаны, приборы.) 

пломбувати.
плйточный, плИтчатый (колосник) 

ПЛИТКОВИЙ, плитчастий.
плОский (золотник, грохот) плОс- 

кий.
плоскослОйный (изолятор) плоско- 

шарОвий.
плоскоремённый (о передаче) 

плоскопасовий.
плоскоструйный плоскострумйнний.
плОскость, плОскість, -кості, пло

щина;
п. координатная плОскість коор

динатна;
п. наклОнная плОскість похйла; 
п. опОрная плоскість опОрна;
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плОскость самоустанОвливающаяся
плОскість самовстанОвна; 
п. соприкасающаяся плОскість 

стична.
п лоскошурующий (о решётке) 

плоскошуруючий.
плОтно-прОчный (шов) щільно-міц- 

нйй,
плОтность 1) (о консистенции — са

зов, жидкостей) густина; 2) (при
гонки, соединения) щільність; 
-ності;
п. критйческая густина критйч- 

на;
п. объёмная густина об ’єм

на;
п. относительная густина від- 

нОсна;
п. поверхностная густина по

верхнева;
п. угловИя (излучения) густина 

кутова;
п. ядерная густина ядерна. 

плОтный густйй; щільний, 
площадка площадка; 

п. колошникОвая площадка ко- 
лошникОва. 

плОщадь плОща;
п. мёртвая плОща мертва; 
п. ометаемая (лопатками) плО

ща обмітана;
п. паразйтная плОща паразйт- 

на.
плужкОвый (сбрасыватель) плуж- 

кОвий.
плунжер плунжер, -жера;

п. двухседЄльньій плунжер дво- 
сідЄльний;

п. дифференциальный плунжер 
диференціальний; 

п. поворОтный плунжер поворот
ний;

п. пробкообразный плунжер 
пробкоподібний;

п. пустотелый плунжер порож
нистий;

п. ступЄнчатьій плунжер східчас
тий.

плунжерный плунжерний. 
плутОний плутОній, -нію. 
плутОниевый плутОнієвий. 
пневматика пневматика.

пневматйческий пневматгічний. 
пневмогидравлйческий (привод) 

пневмогідравлічний. 
пневмозабрасыватель пневмозакн- 

дИч, -ча.
пневмозабрасывательный, пневмо

забрасывающий (об устройстве) 
пневмозакидальний. 

пневмозолоудалОние пневмозоло- 
видаляння, пневмозоловйдален- 
ня.

пневмомЄльница пневмомлйн,
-на.

пневмомОльничный пневмомлино- 
вий.

пневмОметр пневмОметр, -ра. 
пневмометрйческий пневмометрйч- 

ний.
пневмомеханический (забрасыва

тель )  пневмомеханічний. 
пневмоотделйтель пневмовідділь- 

ник.
пневмоотделйтельный пневмовід- 

дїльний.
пневмопривОд пневмопривод. 
пневмоприводнОй пневмопривод- 

нйй.
пневмотранспорт пневмотранспорт, 

-ту.
пневмотранспортный нневмотранс- 

портний.
пневмоцилйндр пневмоциліндр, 

-ра.
побОчный (газ, продукт) побіч

ний.
побудйтель спонукОч, -ча; 

п. гравитационный спонукОч гра
вітаційний;

п. механйческий спонукач меха
нічний.

побудйтельный (аппарат) спону
кальний.

побуждение спонукання; 
п. вентиляторное спонукання 

вентиляторне;
п. гравитациОнное спонукання 

гравітаційне;
п. механйческое спонукання ме

ханічне;
п. насОсное спонукання насОсне. 

повЄрка (приборов) перевірка.
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поверочный (р а сч е т )  перевірнйй, 
перевірочний.

поверхностный ( к он ден са тор ) по
верхневий.

поверхность поверхня;
П. боковая поверхня бокова, 

бічна;
п. вибрационная, вибрирующая

поверхня вібраційна; 
п. вихревИя поверхня вихрова; 
м. водоподогревательная поверх

ня водопідігрівна, водопідігрі- 
вальна;

п. глазурованная поверхня гла
зурована;

п. жаровая поверхня жарова; 
п. зеркальная поверхня дзер

кальна;
п. излучательная, излучающая

поверхня випромінювальна, 
випромінна;

п. испаряющая поверхня випар
на;

п. контактная поверхня контакт
на;

п. лобовая поверхня лобова; 
п. лучевоспринимающая, луче- 

воспринимательная поверхня 
променесприймальна; 

п. лучеотражательная, лучеотра- 
жающая поверхня промене- 
відбивна;

п. направляющая поверхня на
прямна;

п. несущая поверхня несуча; 
п. омываемая (га за м и )  поверх

ня обмйвана;
п. опорная поверхня опОрна; 
п. отражательная поверхня від

бивна;
п. охлаждающая, охладИтельная

поверхня охолоджувальна, 
охолОдна;

п. пароперегревательная, паро
перегревающая поверхня па
роперегрівна;

п. полурадиациОнная поверхня 
напіврадіаційна;

п. полусмачиваемая поверхня 
напівзмОчувана;

п. радиационная поверхня ра
діаційна;

поверхность ребрйстая поверхня 
ребрйста;
п. рифлённая поверхня рифле

на;
п. скользящая поверхня ковзна; 
п/ смачиваемая поверхня змочу

вана;
п. тепловоспринимающая по

верхня теплосприймОльна; 
п. теплоотдающая поверхня теп- 

ловіддавОльна;
п. теплопередающая поверхня 

теплопередавОльна; 
п. торцовая поверхня торце

ва;
п. трущаяся поверхня тертьовИ; 
п. хвостовая поверхня хвосто

ва;
п. шабрОванная поверхня шаб

рована;
п. шйрмовая (к о т л а )  поверхня 

шйрмова;
п. эквипотенциальная поверхня 

еквіпотенціальна; 
п. эффективная поверхня ефек

тивна.
пни (в и д  топ л и в а ) пенькй, -ків. 
П-образный П-подібний. 
повисИние (кл а п ан а ) зависания. 
поводОк поводОк, -відка, повідЄць, 

-ДЦя.
поворОт поворОт, -ту; 

п. плавный поворОт плОвний; 
п. резкий поворОт різкйй. 

поворОтный, поворачивающийся 
(кр ан , к ол осн и к ) поворОтний. 

повреждение пошкодження, ушко
дження.

повреждённый (т р у б о п р о в о д )  по
шкоджений.

повторный (н а гр ев )  повтОрний. 
повторяемость, повтОрность (н а 

бл ю д ен и й ) повтОрюзаність, -но- 
сті, повторність, 

повысйтель підвйщувач. 
повысйтельный, повышающий (т е р 

м отр а н сф ор м а тор )  підвищуваль
ний.

повышение підвйщення; (неоконч.
п р оц есс  — ещ ё) підвищування, 

поглотйтель вбирач, -ча*, поглинач, 
-ча;

12 - 119.
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поглотйтель тепла, теплопоглотй- 
тель вбирач теплИ, тепловби- 
рач, -ча.

поглотйтельный, поглощательный, 
поглощающий (м атери ал , сп о 
с о б н о ст ь )  вбирнйй, поглинИль- 
ний, поглинаючий, 

поглощаемость вбиранІСТЬ, -НОСТІ, 
поглинаність.

поглощаемый ( о  м ощ н ости , р а б о 
т е )  вбйраний, поглинИний. 

поглощение вбирання, поглинан
ня;
п . т е п л а ,  т є п л о п о г л о щ Єн и є  вби

рання тепла, тепловбирання, 
теплопоглинання. 

п о г О н н ы й  (м е т р )  погонний, 
п о г р а н й ч н ы й  (сл ой , к р и ва я ) по- 

гранйчний.
погрешность 1) мат. пОхибка, по

грішність, -ності; 2) (о ш и б к а )  
пОмйлка;
п . в е р о я т н а я  пОхибка імовірна; 
п . д о п у с т и м а я  пОхибка допусти

ма;
п. инструментальная пОхибка ін

струментальна;
п. накоплённая пОхибка накоп

лена;
п . о т н о с и т е л ь н а я  пОхибка від- 

нОсна.
погружать, погрузйть вантажити, 

навантажити; (о к у н а ть )  занурю
вати, занурити.

погрузочно-разгрузочный ( пункт )  
вантажно-розвантажний, 

погрузочный вантажний, наванта
жувальний.

погрузчик навантажувач; 
п. автомобильный, автопогруз

чик навантажувач автомо
більний, автонавантажувач; 

п. лЄнточньій навантажувач 
стрічковйй;

п. одно-, многоковшОвый наван
тажувач одно-, багатоковшЄ- 
вий;

п. самохОдный навантажувач са
мохідний;

п. скребкОвый навантажувач 
скребкОвий;

погрузчик тракторный навантажу
вач тракторний.

под під (р од . пОду); (р у сск о й  пе
чи) черінь, -реня; 
п. кйслый під кйслий; 
п. основный під оснОвний; 
п. охлаждаемый під охолоджу

ваний;
п. печнОй під пічнйй; 
п. плавйльный під плавйльний; 
п. шамОтный під шамОтний; 
п. шлаковый під шлаковий, 

подача подача; (неоконч. п р о 
цесе — ещ ё)  подавання; 
п. вагонеточная подача вагонЄт- 

кова;
п. вагОнная подача вагОнна; 
п. вентиляторная подача венти

ляторна;
п. винтовая подача гвинтова; 
п. лЄнточная подача стрічкова; 
п. лйфтовая подИча ліфтова; 
п. конвейерная подача конвЄйєр- 

на;
п. одно-, двухнйточная подИча 

одно-, двонИтковИ; 
п. пневматическая подИча пнев

матична;
п. позОнная подИча позОнна; 
п. послОйная подача пошарОва; 
п. раздельная подача роздільна; 
п. секционная подОча секційна; 
п. скйповая подйча скіпова; 
п. скреперная подача скреперна; 
п. транспортёрная подача транс

портерна;
п. фуникулёрная подача фуні

кулерна;
п. элеваторная подача елеватор

на;
п. эстакадная подача естакадна, 

подающий (н а со с , м ехан и зм ) по
давальний, 

подвал підвал, -лу; 
п. зОльный підвал золовйй; 
п. отапливаемый підвал опалю

ваний.
подвальный (э т а ж , тур би н а ) під

вальний.
подвальцОвка підвальцювання. 
подвЄска підвіска; (неокон ч . п р о 

цес — ещ ё) підвішування;



подвеска 179 подкладка

подвЄска дуговая підвіска дуго
ва;
п. жёсткая підвіска жорстка; 
п. консольная підвіска консоль

на;
п. пружйнная підвіска пружИн- 

на;
п. рессОрная. підвіска ресОрна.

подвеснОй (т р у б о п р о в о д )  підвіс- 
нйй.

подвестй см. подводйть.
подвОтренный ( о  с т о р о н е ) під

вітряний.
подвешивание підвішування.
подвижной, подвйжный (гр у з , о п о 

р а )  рухОмий.
подвйнчивание підгвинчування, 

підгвйнчення.
подвОд, подвОдка підвід, -вОду; 

підведення;
п. изобарический, изобарный

(теп л а )  підвід ізобарний; 
п. изотермйческий підвід ізо

термічний;
п. одно-, двухсторонний підвід 

одно-, двобічний; 
п. осевОй підвід осьовйй; 
п. парциальный підвід парціаль

ний;
п. периферийный підвід перифе

рійний;
п. позОнный підвід позОнний; 
п. промежуточный підвід про

міжний;
п. равномерный підвід рівномір

ний;
п. радиальный підвід радіаль

ний;
п. раздельный підвід роздільний; 
п. рассеянный підвід розсія

ний;
п. секционный підвід секційний; 
п. скрытый підвід прихОваний; 
п. тангенциальный підвід танген

ціальний;
п. улиткообразный ПІДВІД ЗИВИТ- 

кОвий;
п. фурменный підвід фурмений; 
п. центральный підвід централь

ний.
подводйть, подвестй ПІДВОДИТИ, 

підвестй.

подводящий, подводнОй (канал,.
т р у б а ) підвіднйй. 

подвОз, подвОзка (топ л и в а )  підвіз, 
-вОзу; (неокон ч . проц есе  — ещ ё)  
підвЄзєння.

подвулканизИция підвулканізИція. 
подгОнка підгОнка, припасування; 

(неокон ч . п роц есе  — ещ ё) під
ганяння, припасовування, 

подготовительный ПІДГОТОВЧИЙ, 
подготовка підготовка; підготОв- 

лення (неокон ч . проц есе  — ещ ё)  
готування, підготовляння, 
п. термйческая підготовка тер

мічна;
п. химйческая підготовка хіміч

на.
поддерживающий (ка р ка с, о п о р а )  

підтримнйй, підтримуючий, 
поддержка 1) (д ета л ь ) підтримка; 

(п р о ц е се )  підтримування, під
тримання;
п. угловИя підтримка кутовй; 
п. упОрная підтримка упОрна. 

поддОн піддОн;
п. вращающийся піддОн оберто

вий;
п. выдвижнОй піддОн висувний; 
п. гидравлйческий піддОн гідрав

лічний.
поддувОло піддувало, 
поддувальный піддувальний, 
поддувание піддування, 
поджигание підпалювання, 
поджигающий, поджигательный 

( с в о д , р еш ётк а ) підпИлюваль- 
ний, підпальнйй.

подзарядка (б а л л о н о в )  підзаряд- 
ка; підзаряджання. 

подзЄмньій (г а з о п р о в о д )  підзЄм- 
ний.

подйна (в а гон етк и )  подйна. 
подкИтка підкОтка, підкОчування. 
подкачивающий, подкачечный (н а 

с о с )  підкИчувальний. 
подкйчка підкачка, підкачування. 
подкислЄниє підкислювання, під- 

кйелення.
подклИдка 1) (п р и сп особл ен и е)  

підклИдка; (д ей ст в и е )  підклад
ка, підкладання, підкладення; 
п. жёсткая підкладка жорстка;

12*
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подкладка упругая підкладка 
пружна.

подкладнОй, подкладочный (сту л , 
о п ор а )  підкладнйй, підклОдоч- 
ний.

подключать, подключить 1) під
ключати, підключйти; 2) эл. під- 
микОти, підімкнути. 

подключённый підклЮчений, ГІІДІ- 
мкнутий.

подковообразный (к ол л ек тор ) під
ковоподібний.

подколосникОвый підколосникбвий. 
подкОс стр. підкіс, -кОса. 
подкотельный підкотлОвий. 
подкрановый підкрановий, 
подкритйческий підкритйчний. 
подкупольный ( о  п р остр а н ств е )  

підкупольний.
подмазка (изоляц и и , о б м у р ов к и )  

підмйзка; (п р оц есе  — ещ ё)  під
мазування.

подмембранный підмембранний. 
подмешивание (п а р а , в о з д у х а )  

підмішування;
поднимание, поднятие піднімання, 

підняття;
п. поочерёдное (к л а п а н ов )  під

няття почерЄжне. 
поднимающий, подъёмный (м е х а 

н и зм ) піднімальний, ПІДЙОМ
НИЙ.

поднОжка підніжка, підніжок, 
-жка.

подОбие подібність, -ності; 
п. газодинамическое подібність 

газодинамічна;
п. геометрическое подібність гео- 

метрйчна;
п. гидродинамическое подібність 

гідродинамічна;
п. гидромеханическое подібність 

гідромеханічна;
п. гравитационное подібність 

гравітаційна;
п. динамйческое подібність ди

намічна;
п. кинематическое подібність кі

нематична;
п. краевОе подібність крайовй; 
п. механйческое подібність ме

ханічна;

подОбие скоростнОе подібність 
швгідкісна;
п. температурное подібність тем

пературна;
п. тепловОе подібність тепловО; 
п. термодинамическое подібність 

термодинамічна.
подобный (п р оц есс , явлен и е) по

дібний.
подОвый (кан ал , кирпич) подО- 

вий.
подогрев підігрів, -ву, підігріван

ня;
п. высокотемпературный підігрів 

високотемпературний; 
п. низкотемпературный підігрів 

низькотемпературний; 
п. одно-, двухступенчатый піді

грів одно-, двосхідчИстий; 
п. предварительный підігрів по

передній;
п. регенеративный підігрів реге

неративний.
подогревание підігрівання.
подогреватель підігрівнйк, -кО; 

п. водоводянОй підігрівнйк водо- 
водянйй;

п. высокотемпературный піді
грівнйк високотемпературний; 

п. деаэрациОнный підігрівнйк 
деаераційний;

п. пароводянОй підігрівнйк па
роводяний;

п. пластйнчатый підігрівнйк пла
стинчастий;

п. плёночный підігрівнйк плів
ковий;

п. поверхностный підігрівнйк по
верхневий:

п. ребрйстый підігрівнйк реб
ристий;

п. регенератйвный підігрівнйк 
регенератйвний;

п. сОльниковый підігрівнйк саль
никовий;

п. секционный підігрівнйк сек
ційний;

п. сетевОй підігрівнйк сітьовИй; 
п. струйный підігрівнйк стру- 

мйнний;
п. смешивающий підігрівнйк змі

шувальний;
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подогреватель трубчатый підігрів- 
нгік трубчастий;
п. циркуляционный підігрівнйк 

циркуляційний.
подогревательный, подогревающий

(  теплоноситель )  підігрівальний, 
підігрівний.

подогревать, подогреть підігріва
ти, підігріти, 

подогретый підігрітий, 
подпйтка (к о т л о в ) піджгівлен- 

ня.
подпйточный піджйвлювальний, 

підживнйй.
подпОльный ( г а з о х о д )  підпільний, 
подпбр підпір, -пОру; 

п. бймсовый підпір бімсовий, 
п. шлаковый підпір шлаковий. 

подпОрный ( о  стой ке, стен к е) під
пірний.

подпрессОвка підпресОвування, під- 
пресувОння. 

подпятник підп’ятник; 
п. гидравлический підп’ятник гі

дравлічний;
п. разгруженный підп’ятник роз

вантажений;
п . с є г м Єн т н ь ій  підп’ятник сег

ментний;
п. шаровОй підп’ятник кульовйй. 

подрамок підрамник, 
подрегулировать шдрегулювИти. 
подрегулировка, подрегулирование 

підрегулювання. 
подрезнОй підрізнйй. 
подсасывающий ( о  тр у б е )  підсмОк- 

тувальний.
подслОй підшИр, -ру, підшарок, 

-рка;
п. вязкий підшар в’язкйй. 

подслОйный підшарОвий; 
подсмОльный підсмОльний. 
подсОс підсОс, -су, підсмоктуван

ня.
подсОсок підсОсок, -ска. 
подстОвка підстОвка;

п. вальная підставка валова; 
подстанция підстанція; 

п. аккумуляторная підстанція 
акумуляторна;

п. преобразовательная підстан
ція перетворювальна;

подстанция трансформаторная під
станція трансформаторна, 

подстройка (р е гу л я т о р а )  підстрой- 
ка, підстрОєння; (неокон ч . д ей 
стви е  —  ещ ё)  підстроювання, 

подсушка підсушка, підсушуван
ня.

подсушенный підсушений, 
подсушивающий ( о  ш а х те )  підсу- 

шувальний.
подсчёт підрахунок, -нку. 
подтёсывание, подтёска (ки р п и 

чей) підтісування, підтесОння. 
подтОпленный ( о  с тр у е )  підтОпле- 

ний.
подтяжка підтяжка, (неокон ч . п р о 

ц есс  —  ещ ё)  підтягання. 
подтяжнОй ( о  вту л к е )  ПІДТЯЖНЙЙ. 
подушка подушка; 

п. анкерная подушка Инкерна; 
п. опорная подушка опОрна; 
п. паровОя подушка паровО; 
п. переставная подушка пере- 

ставнО;
п. пневматическая подушка пнев- 

матйчна;
п. поворотная подушка поворот

на;
п. шлИковая подушка шлОкова. 

подфонарный ( о б  отоплен и и ) під- 
ліхтИрний.

подчеканивать, подчеканить під- 
чеканювати, підчеканити, під- 
карбОвувати, підкарбувати. 

подшйпник підшйпник; 
п. выноснОй підшйпник винос- 

нйй;
п. глухбй підшйпник глухйй; 
п. гребенчатый підшйпник гре

бінчастий;
п. качЄния підшйпник кОчення; 
п. консОльный підшйпник КОН

СОЛЬНИЙ;
п. кореннОй підшйпник корін- 

нйй;
п. кривошйпный підшйпник кри- 

вошйпний;
п. направляющий підшйпник на- 

прямнйй;
п. одно-, двух-, трёхраздельный

підшйпник одно-, дво-, три
роздільний;
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ПОДШЙПНИК опорный ПІДІПЙПНИК 
ОпОрНИЙ;
п. опОрно-упОрный ПІДШЙПНИК 

опОрно-упОрний;
п. подвеснОй підшйпник підвіс- 

нйй;
п. половйнчатый підшйпник по

ловинчастий;
п. рОликовый підшйпник ролико

вий;
п. самоустанавливающийся під

шйпник самовстанОвний; 
п. самосмИзывающийся підшйп

ник самомастйльний; 
п. с к о л ь ж Єн и я  підшйпник кОв- 

зання;
п. упОрный підшйпник упОрний; 
п. шариковый, шарикоподшип

ник підшйпник шариковий, 
шарикопідшйпник; 

п. шатунный підшйпник шатун
ний.

ПОДШИПНИКОВЫЙ ПІДШИПНИКОВИЙ.
подшкИльник підшкИльник.
подъезднОй ( п уть )  ПІД'ЇЗНИЙ.
подъём підйОм, -му; (п р о ц е сс  — 

ещ ё)  піднімання, підняття; 
п. канИтньїй підйОм канатний; 
п. клетьевОй підйОм клітьо 

вий ;
п. пружйнный підйОм пружин

ний;
п. скйповый підйОм скйповий; 
п. элеваторный підйОм елеватор

ний.
подъ ём ни к підйомник; 

п. гидравлйческий підйОмник гі
дравлічний;

я. канИтньїй підйОмник канат
ний;

я. колошникОвый підйОмник ко- 
лошникОвий;

л. лйфтовый, лифт підйОмник 
ліфтовий, ліфт;

я. наклОнный підйОмник похй- 
лий;

п. пневматйческий підйОмник 
пневматйчний;

я. шахтный підйОмник шИхто- 
вий.

подъёмнолОпастный ( о  н а са д ке)  
підіймальнолопатЄвий.

подъёмный підйОмний; (п од н и м а 
ю щ и й ) підіймальний, 

пожар пожЄжа;
п. п о д з Єм н ь ій  пожЄжа підзЄмна. 

пожарный (ги д р а н т )  п о ж Єж ний . 
пожаробезопасность пожежобез- 

пЄчність, -НОСТІ.
пожароопасный пожежонебезпЄч- 

ний.
пожаротушение пожежогасіння. 
позициОнный ( о  рел е) позиційний. 
позОнный (п о д в о д , д у ть ё )  позОн- 

ний.
пойтй вразнос ( о  дви гател е) пітй 

врозліт.
показание (п р и б о р о в )  пОказ, -зу. 
показывание показування, пока

зання.
показатель показник; 

п. стоимостный показник вартіс
ний;

п. тепловОй показник тепловйй; 
п. термовлОжностный показник 

термоволОгісний; 
п. цветовой показник кОлірний. 

показывающий (п р и б ор , счётчик) 
показувальний.

поквартйрный ( о б  отоп л ен и и ) по- 
квартйрний.

покОвка 1) (п р е д м е т )  покОвка;
2) (д е й ст в и е )  кувИння. 

покрОвный (сл о й  изол яц и и ) по- 
кривнйй.

покрытие покриття; 
п. антикоррозионное покриття 

антикорозійне;
п. безарматурное покриття без

арматурне;
п. грунтовОе покриття грунтове; 
п. защйтное покриття захис

не;
п. изолирующее, изоляционное

покриття ізоляційне; 
п. металлйческое покриття мета

леве;
п. пластифицированное покриття 

пластифіковане.
покрышка покрйшка; (ш и н ы ) по- 

крйшка.
пол стр. підлОга. 
пОле пОле;

я. вОкторное пОле вЄкторне;
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пОле гравитационное пОле гравіта
ційне;
п. квазистационарное пОле ква- 

зістаціонарне;
п. скоростнОе пОле швйдкісне; 
п. тепловОе пОле тєпловЄ; 
п. электромагнитное пОле елек

тромагнітне; 
п. ядерное пОле ядерне. 

полОнница (д р о в )  стіс (р од . стО- 
су).

п о л Єн о  (д р о в )  поліно, 
ползун, ползушка повзун, -нИ. 
ползучесть (б е т о н а )  повзучість,

-ЧОСТІ.
ПОЛИВИНЙЛ ПОЛІВІНІЛ, -лу. 
ПОЛИВИНИЛОВЫЙ полівініловий. 
полигОнный (к ол осн и к )  полігОнний. 
п о л и д и Єн полідіЄн, -ну. 
п о л и д и Єн о в ь ій  полідіЄновий. 
полимер полімЄр, -ра. 
полимербензйн полімербензйн, -ну. 
полимеризИт полімеризйт, -ту. 
полимеризация полімеризація, 
полимерный полімерний. 
полипрЄн поліпрЄн, -ну. 
полировальный, полирОвочный по

лірувальний.
полирование полірування, 
полировать полірувати. 
полирОвка полірОвка, полірування, 
полиспаст поліспаст; 

п. дифференциальный поліспаст 
диференціальний. 

политрОпа політрОпа. 
политропйческий, политрОпный по- 

літрОпний.
пОлка (у г о л к а )  полйця. 
полнооборОтный (р е ж и м )  повно- 

обертОвий.
полноподъёмность (кл а п ан а ) пов- 

нопідйОмність, -ності. 
полноподъёмный познопідйОмний. 
полносборный повнозбірний. 
п о л н о т Єл о с т ь  (ки р п и ча ) повнотї-

ЛІСТЬ, -ЛОСТІ.
п о л н о т Єл ь ій  (ки р п и ч) повнотілий. 
лОлный (х о д , д и а гр а м м а ) пОвний. 
половйнчатый половйнчастий. 
положение полОження; 

п. верхнєє полОження верхнє; 
п. исхОдное полОження вихіднЄ;

положение к о н Єч н о є  полОження 
кінцЄвє ;
п. крайнее полОження крайнє; 
п. мёртвое полОження мертве; 
п. начальное полОження почат

кове;
п. промежуточное полОження 

проміжне;
п. пусковОе полОження пусковЄ; 
п. рабОчее полОження робОче; 
п. устОйчивое полОження стійкЄ; 
п. холостОе полОження холо

сте.
положительный позитйвний; мат. 

додИтний.
полОзья полозкй, -кїв;

п. направляющие полозкй на
прямні.

полОмка полОмка, полОм, -му. 
полоса 1) (сп е к т р а )  смуга; 2) (м е 

тал л а) штИб а;
п. инфракрасная смуга інфра

червона.
полосовОй штабовий, смуговйй. 
пОлость порожнйна; 

п. междупоршневИя порожнйна 
міжпоршнЄва;

п. надмембрИнная порожнйна 
надмембрИнна;

п. паровыпускная порожнйна па
ровипускна;

п. подмембрИнная порожнйна 
підмембрИнна. 

полотнО полотнО; 
п. беспровальное полотнО без- 

провальне;
п. колосникОвое полотнО колос- 

никОве;
п. сетчИтое полотнО сітчОсте. 

полотняный ( о б  изоляции, кальке)  
полотняний. 

пОлочный полгічний. 
полуавтомат напівавтомат, 
полуавтоматический напівавтома

тичний.
полуантрацйт напівантрацйт, -ту. 
полуантрацйтовый напівантрацй- 

товий.
полубаллОн півбалОн. 
полувагОн піввагОн; 

п. самоопрокИдывающийся пів
вагОн самоперекидний;
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полувагОн саморазгружающийся
піввагОн саморозвантажний, 

полуволна півхвйля. 
полуволнйстый ( о  т р у б е ) напів- 

хвилястий.
полувыносной напіввиноснйй. 
полугазовый напівгазовий. 
полугенераторный напівгенератор- 

ний.
полугйбкий напівгнучкйй. 
полугудрОн напівгудрОн, -ну. 
полудйзель напівдйзель, -ля. 
полудышло (л о к о м о б и л я )  півдгіш- 

л о .

полужИдкий напіврідкйй. 
полужйдкостный ( о  трени и ) на- 

піврідйнний.
полужирный (у г о л ь )  напівжирний, 
полузамкнутый напівзИмкнений. 
полузакрытый напівзакритий. 
полузвездИ (в и д  д ви га тел я ) пів- 

зірка.
полукОкс напівкОкс, -су; 

п. сланцевый напівкОкс слИнце- 
вий.

полукоксовальный, полукОксовый
( о  печи) напівкоксувИльний, на- 
півкОксовий.

полукоксование напівкоксувИння. 
полуколебание півколивИння. 
полукольцо (с е т и )  півкільце, 
полукристаллический напівкриста- 

лічний.
полукруг 1) півкруг; 2) (п о л у о к 

р у ж н о ст ь )  півкОло. 
полукруглый ( с в о д )  півкрутлий. 
полумазут напівмазут, -ту. 
полумеханйческий напівмеханіч- 

ний.
полумуфта півмуфта;

п. зубчатая півмуфта зубчИста. 
полунепрерывный напівбезперЄрв - 

ний.
полунепроницаемый напівнепро- 

никнйй.
полунержавОющий напівнержа-

ВЇЮЧИЙ.
полуоборот півоборОт. 
полуогнестОйкий напіввогнестійкйй. 
полуогранйченный напівобмЄжс- 

ний.

полуОсь піввісь (род . півОсі). 
полуоткрытый напіввідкрйтий. 
полуперекрёстный (р ем ен ь ) напів- 

перехресний.
полуперйод півперіод, -ду. 
полупотайнОй ( о  заклёпке) напів- 

потайнйй.
полуприлегающий ( о  р а м е ) напів- 

прилягИючий, напівприлеглий. 
полупродукт півпродукт, -ту. 
полупроницаемый ( о б  о гр а ж д е 

нии) напівпроникний, 
полупроводник півпровіднйк, -кО. 
полупроводниковый пізпроводни- 

кОвий.
полупроводящий (с л о й )  напівпро- 

віднгій.
полупроходнОй (к а н а л )  напівпро- 

хіднйй.
полупрямОй ( с п о с о б  п ер ер а ботк и )  

напівпрямйй.
полурадиацибнный напіврадіацїй- 

ний.
полуразгруженный напіврозванта- 

жений.
полусварнОй напівзварнйй. 
полусветящийся ( о  плам ени) на-

ПІВСВІТНЙЙ.
полусгорИемый ( о  соор у ж ен и и ) на- 

півспалймий. 
полусОкция п ів с Єк ц і я . 
полусмачиваемый ( о  п ов ер х н ости )  

напівзмОчуваний.
полусухОй ( о  трени и ) напівсухйй. 
полусфера півсфера, 
полусферический півсферйчний. 
полуутОпленный (м о н т а ж )  напів- 

утОплений.
полухомут півхомут, -та. 
полуцилйндр півциліндр, -ра; 

п. асбошйферный півциліндр аз- 
бошйферний.

полуцилиндрИческий напівцилін- 
дрйчний.

полушаровОй напівкульовгій. 
полуэжекциОнный напівежекцій- 

ний.
полуэкранйрованный напівекранО- 

ваний.
пОлый, пустотелый (кол осн и к , б а 

р а б а н )  порожнйстий. 
полярный (п л а н и м етр ) полярний.
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помещение стр. приміщення; 
п. аккумуляторное приміщення 

акумуляторне;
п. бункерное приміщення бун

керне;
п. взрывоопасное приміщення 

вибухонебезпечне; 
п. деаэраторное приміщення 

деаерЄторне;
п. к о т Єл ь н о є , котЄльная примі

щення котЄльнє, котЄльна, 
-ної;

п. машйнное приміщення ма- 
шйнне;

п. насОсное приміщення насОсне; 
п. отапливаемое приміщення 

опИлюване;
п. холодИльное приміщення хо- 

ходйльне.
помОл ( топли ва ) помЄл, -лу; 

п. грубый помЄл грубий; 
п. тОнкий пОмел тонкйй, м’якйй. 

помОльный молОльний. 
пОмпа пОмпа;

п. маслоподИющая пОмпа масти- 
лоподавИльна. 

помпаж помпйж, -жу. 
помпажный помпИжний. 
понижение (давлен и я , тем п ер ату 

р ы )  знижування, знйження. 
понизйтель знйжувач. 
понизйтельный, понижающий 

(т р а н сф о р м а т о р )  знйжувальний. 
поочерёдный (п о д ъ ё м  кл ап ан ов)  

почерЄжний.
попеременный поперемінний, 
поперечный (т о к , оребр ен и е) попе

речний.
поплавкОвый поплавкОвий, поплав

цевий.
поплавок поплавОк, -вкИ, попла

вець, -вця;
п. закрытый поплавОк закрйтий; 
п. кувшйнный, кувшинообразный

поплавОк глечикоподібний; 
п. открытый снйзу поплавОк від

критий знйзу;
п. прОбковый поплавОк кОрко- 

вий;
п. шаровОй поплавОк кульовйй. 

пополнение (б а к а )  поповнювання, 
попОвнення;

пополнение беспрерывное попОв
нення безперервне; 
п. периодйческое попОвнення пе

ріодичне.
поправка (в  о т сч ё т а х )  поправка; 

(д е й ст в и е )  поправляння, поправ
лення;
п. допустимая поправка допу

стима;
п. относительная поправка від

носна.
поправочный поправочний, 
попутный, путевОй (га з , р а сх о д  

теп л а) попутний. 
пОра пОра.
поризатор поризйтор, -ра. 
поризОванный (ш л а к )  порОванийг 

поризОваний.
пористость пористість, -тості; 

п. весовая пОристість ваговО; 
п. объёмная пОристість об’єм

на;
п. относительная пОристість від- 

нОсна.
пористый пОристий, порувОтий. 
порог поріг, -рОга; 

п. огневОй поріг вогнЄвий; 
п. печнОй поріг пічнйй; 
п. пламенный поріг полум’яний; 
п. топочный поріг тОпковий; 
п. шлаковый поріг шлИковий. 

порода геол. порОда;
п. газонОсная порОда газонОсна; 
п. нефтенОсная порОда нафто- 

нОсна.
породоотбОрка породовідбір, -60- 

ру, породовідбирОння. 
породоотбОрный породовідбірнйй. 
порошковый порошкОвий. 
порошкообразный (к о к с )  порошко

подібний, порошкуватий. 
порошОк порошОк, -шку; 

п. абразйвный порошОк абра- 
зйвний;

п. полировальный порошОк полі
рувальний;

п. притйрочный порошОк прити
ральний;

п. термоизоляционный порошОк 
термоізоляційний; 

п. шлифовальный порошОк шлі
фувальний.
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лорожнякОвый (к а н а т )  порожня- 
кОвий.

порционЄр порціонЄр, -ра;
п. двухступенчатый порціонЄр 

д в о с х і д ч Єс т и й . 
лОрция (го р ю ч его ) пОрція. 
поршенёк пОршник. 
лОршень пОршень, -шня;

п. вращающийся пОршень обер
товий;

п. встречный пОршень зустріч
ний;

п. грибовйдный пОршень грибо- 
вйдний;

л. двухступенчатый пОршень дво- 
східчастий;

п. демпферный пОршень демп
ферний;

л. дйсковый пОршечь дйско- 
вий;

п. дифференциальный пОршень 
диференціальний; 

л. золотниковый пОршень золот- 
никОвий;

п. клапанный пОршень клапан
ний;

п. компенсирующий пОршень 
компенсуючий;

п. нагнетательный пОршень на
гнітальний;

п. одно-, двухднйщевый пОршень 
одно-, дводнйщевий; 

п. открытый пОршень відкри
тий;

п. охлаждаемый пОршень охо- 
лОджуваний;

п. пустотелый пОршень порож- 
нйстий;

п. разгрузочный пОршень роз
вантажний;

п. разъёмный пОршень роз’єм
ний, рознімнйй;

п. распределительный пОршень 
розподільний;

п. ротациОнный пОршень рота
ційний;

п. скальчатый пОршень скаль- 
чОстий;

п. сквознОй пОршень наскрізнйй; 
п. следящий (р е гу л я т о р а )  пОр

шень слідкуючий; 
п. составной пОршень складений;

пОршень сплошнОй пОршень су
цільний;
п. ступОнчатый пОршень східчас

тий;
п. телескопический пОршень те

лескопічний;
п. трубчИтый пОршень трубчас

тий;
п. уравновешивающий пОршень 

зрівноважувальний. 
пОршень-буфер пОршень-буфер, 

-ра.
поршневОй поршнЄвий. 
посадка посадка; (п р оц есс  — ещ ё) 

садіння, саджання; 
п. верховая (л о п а т о к )  посадка 

верхова;
п. горячая посадка гаряча; 
п. легкоходовая посадка легко- 

ходова;
п. плОтная посадка щільна; 
п. прессовая посадка пресова; 
п. принудительная посИдка при- 

мусОва;
п. свободная посОдка вільна; 
п. тугОя посадка туга, 

посадочный посадочний, 
последействие післядія; 

п. упругое, эластйчное післядія 
пружна, еластична, 

последовательный ( о  вклю чении)
ПОСЛІДОВНИЙ.

послОйный пошарОвий. 
пост пост, -тИ;

п. газосварочный пост газозвар- 
нйй;

п. пожарный пост п о ж Єж н и й . 
постЄль (га зо п р о в о д а , м аш ин ы ) 

пОстіль, -тЄл і;
п. полевошпатовая пОстіль по- 

льовошпИтова.
постепенный (х о д  п р оц есса )  по

ступовий.
постоянная сущ . стйла, -лої; 

п. газовая стйла газова; 
п. диэлектрическая стОла ді

електрична.
постоянный 1) (т о к , давл ен и е) по

стійний; 2) мат. стйлий. 
постоянство 1) ( о б о р о т о в , сече

н и я) постійність, -ності; 2) мат. 
стйлість, -лості.
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построение (диаграммы) побудО- 
ва.

поступательный поступальний, 
поступление (газа, воды) надхо

дження.
потайнОй (шов) потайнйй. 
п о т Єн и є  (труб, котла) потіння, 
потенциал потенціал, -лу; 

п. изобарно-изотермйческий по
тенціал ізобИрно-ізотермічний; 

п. ионизациОнный потенціал іо
нізаційний;

п. термодинамический потенщИл 
термодинамічний, 

потенциометр потенціометр, -ра; 
п. быстродействующий потенціо

метр швидкодіючий; 
п. электромеханический потен

ціометр електромеханічний; 
п. электронный потенціометр 

електронний.
потенциометрический потенціоме

тричний.
потЄри втрати (род. втрат); 

п. безвозвратные втрати безпо
воротні;

п. вЄерньіе втрати віялові; 
п. вентиляционные втрОти вен

тиляційні;
п. внутристанциОнные втрати 

внутрішньостанційні; 
п. выходные втрати вихідні; 
п. гидравлйческие втрати гідрав

лічні;
п. механйческие втрати механіч

ні;
п. неучтённые втрати неурахО- 

вані;
п. остОточные втрати залишко

ві;
п. производственные втрОти ви

робничі;
п. тепловые втрати теплові. 

потЄря втрата. 
потОк потік, -тОку; 

п. быстродвйжущийся потік 
швидкорушнйй, швидкйй; 

п. вихревОй потік вихровйй; 
п. возмущённый потік збурений; 
п. восходящий потік висхіднйй; 
п. вращающийся потік обертО- 

вий;

потОк дозвуковОй потік дозвуко
вий;
п. ламинарный потік ламінар

ний;
п. лучйстый потік променйстий; 
п. набегающий потік набіжнгій, 

набігИючий;
п. непрерывный потік безперерв

ний;
п. неравномерный потік нерівно

мірний;
п. нисходящий потік низхіднйй; 
п. осесимметрйчный потік осеси- 

метрйчний;
п. поджигающий потік підпИлю- 

вальний;
п. пылевоздушный потік пилопо- 

вітряний;
п. сверхзвуковой потік надзву

ковий;
п. тепловОй потік тепловйй; 
п. транзитный потік транзйтний; 
п. турбулентный потік турбу

лентний.
потОки чередующиеся потОки пе

реміжні. 
потолОк стЄля;

п. многослойный стЄля багато
шарова;

п. подвеснОй стЄля підвіснИ; 
п. свОдчатый стЄля склепінна; 
п. тОпочный стЄля тОпкова. 

потолОчный (экран) стельовйй. 
потОчно-скоростнОй потОково- 

швйдкісний.
потОчный (метод производства) 

потОковий.
потребитель споживач, -ча; 

п. буферный споживач буфер
ний;

п. заводскОй споживач завод
ський;

п. коммунИльно-бытовОй спожи
вач комунальио-побутОвий; 

п. круглогодичный споживач ці
лорічний;

п. промышленный споживач про
мисловий;

п. тепловОй споживач тепло
вйй;

п. теплофикационный споживач 
теплофікаційний.
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потребление споживання; 
п. бытовОе споживання побутО- 

ве;
п. внутристанциОнное споживан

ня внутрішньостанційне. 
потребляемый (га з , эн ерги я ) спо

живаний.
потухИние погасання, загасання. 
пОчвенный ( о  корр ози и , ги д р оза 

щ и те) грунтовйй.
почйнка (ап п аратур ы , гарн и тур ы ) 

лагодження, полагодження, 
поярусный поярусний, 
пояс пОяс;

п. восстановйтельный пОяс від
новний;

п. зажигательный пОяс запалю
вальний;

п. фурменный пОяс фурмений; 
п. шамотный пОяс шамОтний. 

поясОк поясОк, -скй; 
п. отсасывающий поясОк від

смоктувальний. 
правоходовОй правоходовйй. 
превращ аться), превратйть(ся) 

(в  га з )  перетворювати (ся), пе
ретворити (ся).

превращение перетворення; (н е- 
оконч. п р оц есс  — ещ ё) перетво
рювання;
п. изотермическое перетворення 

ізотермічне;
п. фазовое перетворення фазо

ве;
п. ядерное перетворення ядер

не.
предварение (в п у ск а , отк р ы ти я )  

випереджання, випередження; 
п . л и н Єй н о є  випереджання лі

нійне.
предварительный ( впуск , изм ель

чение) попередній, 
предвключённый ( агрегат , ту р б и 

н а ) передвклЮчений. 
предел 1) мат. гранйця; 2) (р у 

б еж , м е ж а )  межй; 
п. концентрационный гранйця 

концентраційна.
предельный (у гл е в о д о р о д , к он 

ц ентрация) гранйчний. 
предкамера, аванкамера, форкаме-

ра передкамера.

предкамерный, аванкамерный, фор- 
камерный передкамерний, 

предохранитель запобіжник; 
п. гидравлический запобіжник 

гідравлічний;
п. мембранно-клапанный запо

біжник мембранно-клапанний; 
п. поплавкОвый запобіжник по- 

плавкОвий, поплавцевий; 
п. термоэлектрический запобіж

ник термоелектричний, 
предохранительный, предохраняю

щий (клапан , сетк а ) запобіж
ний.

предохранять, предохранйть
1) (п р ед отв р а щ а ть )  запобігати, 
запобігти; 2) (ох р а н я ть , о б е р е 
га ть )  охороняти, охоронйгч; 
3) (о б е з о п а си т ь )  забезпечувати, 
забезпечити.

предполагаемый ( о  р а сх од е  эн ер 
ги и ) гаданий.

предпусковой (п ер и од , н ал адка ) 
передпусковий. 

предтОпок передтОпок, -пка; 
п. откатнОй передтОпок відкОт- 

ний;
п. шОхтный передтОпок шИхго- 

вий.
предупредительный (си гн а л ) попе

реджальний.
преждевременный ( о  заж игании , 

всп ы ш ке) передчасний, 
преимущественный (ф а к т о р )  пере

важний.
преломление (л у ч ей )  залбмлювап- 

ня, залОмлення;
п. двойнОе залОмлення подвій

не.
пренебрегать, пренебречь (м а л ы 

ми величинам и) нехтувати, зне
хтувати.

пренебрежймо малый нЄхтувано 
малгій.

преобладающий см. преимущест
венный.

преобразование перетворення, 
преобразователь перетворювач; 

п. электромеханический перетво
рювач електромеханічний, 

преобразовательный перетворю
вальний.
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препарированный ( о  см ол е )  пре
парований.

прерывание переривання, 
прерыватель переривач, -ча; 

п. молоточковый переривач мо- 
лотОчковий.

прерывающий, прерывательный
(р ы ч а г)  переривИльний, перерив- 
нйй.

прерывистый (п о т о к , гор ен и е) пе
реривчастий, 

пресс прес;
п. балансирный прес балансир

ний;
п. брикетный прес брикетний; 
п. винтовОй прес гвинтовйй; 
п. гидравлический прес гідрав

лічний;
п. кривошйпный прес криво- 

шйпний;
п. мИсляный прес мИсляний; 
п. парогидравлический прес па

рогідравлічний;
п. смазочный прес мастйльний; 
п. формОвочный прес форму

вальний.
пресс-маслёнка прес-маслянка. 
прессолидОл прессолідОл, -лу. 
прессование пресування; 

п. горячее пресування гаряче; 
п. мОкрое пресування мОкре; 
п. сухОе пресування сухе; 
п. холОдное пресування холОд- 

не.
прессованный пресОваний. 
прессовать пресувОти. 
прессовщйк пресувальник. 
Прессовый Пресовий. 
прецизиОнный (и н стр у м ен т) пре

цизійний.
приближённый (м е т о д )  наближе

ний.
прибОр прйлад, -ду; соби р. (п р и 

бор ы , п ри н ад л еж н ости ) прилад
дя;
п. арматурный прйлад арматур

ний;
п. безметОльный прйлад безме- 

талОвий;
п. беспрерывно измеряющий прй

лад безперервно виміряю
чий;

прибОр виброизмерйтельный прй
лад вібровимїрювальний; 
п. водоуказИтельный прйлад во- 

довказівнйй;
п. водораспределительный прй

лад водорозподільний; 
п. воздуховыпускнОй прйлад по- 

вітровипускнйй;
п. вращающийся прйлад оберто

вий;
п. ВТИ (Всесоюзного теплотех

нического института) прйлад 
ВТІ (Всесоюзного теплотех
нічного інституту); 

п. вытяжнОй прйлад витяжнйй; 
п. газоаналитйческий прйлад га- 

зоаналітйчний; 
п. гОзовый прйлад гОзовий; 
п. газоспасательный прйлад га- 

зорятувИльний;
п. для анализа газов, газоанали

затор прйлад для аналізу га
зів, газоаналізатор, -ра; 

п. дистанционный прйлад ди
станційний;

п. дублйрующий прйлад дублЮ- 
ючий;

п. запальный прйлад запалю
вальний, запйльний; 

п. зеркальный прйлад дзеркаль
ний;

п. золотникОвый прйлад золот- 
никОвий;

п. измерительный прйлад вимї 
рювальний;

п. командный прйлад команд
ний;

п. контрОльно-измерйтельный
(КИ П ) прйлад контрОльно- 
вимірювальний (КВП); 

п. малометИльный прйлад мало- 
металОвий;

п. малотеплоёмкий прйлад ма- 
лотеплоЄмкий;

п. маслоочистйтельный прйлад 
мастилоочйсний;

п. метальный, перемешивающий
прйлад мішальний; 

п. многостекОльный прйлад ба- 
гатосклОвий;

п. нагревательный прйлад нагрі
вальний, нагрівнйй;
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прибор обдувочный прйлад обду- 
вИльний, обдувнйй; 

п. о. качающийся прйлад обдув
нйй хитнйй; 

п. Орса прйлад Орса; 
п. отопйтельный прйлад опалю

вальний;
п. пароструйный прйлад паро- 

струмйнний;
п. печнОй прйлад пічнйй; 
п. питательный прйлад живйль- 

ний;
п. пневматический прйлад пнев- 

матйчний;
п. прецизиОнный прйлад преци

зійний;
п регистрирующий прйлад реє

струючий;
п. регулирующий прйлад регу- 

лЮючий;
п. самопйшущий прйлад само- 

пйшучий, самопйсний; 
п. сигнальный прйлад сигналь

ний;
п. синхронизационный прйлад 

синхронізаційний; 
п. следящий прйлад слідкую

чий;
п. смОзочный прйлад маетйль- 

ний;
п. смесйтельный прйлад змішу

вальний;
п. счётный прйлад лічйльний; 
п. тепловОй прйлад тепловйй; 
п. термопредохранйтельный прИ- 

лад термозапобіжний; 
п. указывающий прйлад вказів- 

нйй, вкОзуючий;
п. укИзывающе-регистрИрующий

прйлад вказувально-рееструю- 
чий;

п. управляющий прйлад керую
чий;

п. учётно-фиксйрующий прйлад 
облікОво-фіксуючий; 

п. чертёжный прйлад кресляр
ський;

п. щитовОй прйлад щитовйй; 
п. электронный прйлад елек

тронний.
прибОр-дИтчик прИлад-дОтчик. 
приборный (о масле) прйладовий.

приборостроительный приладобу
дівний.

приварка, приваривание приварка, 
приварювання. 

приварнОй приварнйй. 
приведение 1) ( системы в иной

вид)  привОдження, приведення; 
2) мат. звЄдєння. 

приведённый приведений; мат. звЄ- 
дений.

привёртка (шурупов, гаек) при
кручування, прикручення. 

привйнчивание пригвинчування, 
пригвйнчення. 

прйвод прйвод;
п. гидравлический прйвод гід

равлічний;
п. дистанционный прйвод ди

станційний;
п. золотниковый прйвод золот- 

никОвий;
п. индикаторный прйвод індика

торний;
п. механйческий прйвод механіч

ний;
п. канатный прйвод канИтний; 
п. кардИнный прйвод карданний; 
п. мембрИнно-грузовОй Привод 

мембранно-вантИжний; 
п. мембранно-пружйнный прй

вод мембрИнно-пружИнний; 
п. паровОй прйвод паровйй; 
п. пневматйческий прйвод пнев- 

матйчний;
п. пусковой прйвод пусковйй; 
п. редукторный прИвод редук

торний;
п. ремённый прйвод пИсовий; 
п. рычИжный прйвод важільний; 
п. самоостанИвливающийся прй

вод самозупйнний; 
п. самотормозящийся прйвод са- 

могальмівнйй;
п. соленОидный прйвод солено

їдний;
п. фрикциОнный прйвод фрик

ційний;
п. цепнОй прйвод ланцюгОвий; 
п. часовОй прйвод годйннико- 

вий;
п. червячный прйвод черв’яч

ний;



прйвод 191 припОй

прИвод эксцентриковый прйвод  
ексцентриковий ;
п. электрический прйлад елек

тричний.
приводнОй, прйводный приводнйй; 

п. рєм Єнь пас.
привознОй ( о  топли ве)  привозний, 
прйгнанный, припасОванный при

пасований, прйгнаний. 
пригОнка, припасОвка припасОвка, 

припасування, пригОнка, прига
няння;
п. герметйческая припасОвка 

герметйчна;
п. мёртвая, глухИя припасОвка 

мертва.
пригОночный (п р о ц е сс )  припасову

вальний, приганяльний. 
пригорОние пригоряння, 
приготовление готування, приготу

вання, приготовляння, приго
товления.

приём прийОм, -му, приймання, 
прийняття; (м ер а , сп о с о б ) захід, 
-ходу.

приёмистость прийОмкість, -кості, 
прийОмистість, -тості, 

приёмистый (га зоген ер а тор , д ви га 
тел ь) прийОмкий, прийОмистий. 

приёмник приймйч, -ча; 
п. береговОй приймач береговйй; 
п. конденсатный приймач кон- 

денсатний;
п. угольный приймйч вугільний, 

приёмный прийомний; (п р и н и м аю 
щ ий) приймальний, 

приёмочно-сдаточный приймаль
но-здавальний, 

приёмочный приймальний, 
приёмщик приймальник, 
прижйм прйтиск, -ку, притискуван

ня, притискання; (п р и сп о со б л е 
н и е) притискач, -ча. 

прижимнОй, прижимающий (б о л т , 
п р у ж и н а ) притискальний, при
тискний.

прйзма мат. прйзма;
п. опОрная прйзма опОрна. 

призматйческий призматйчний. 
прикипОние прикипання, 
приключение приключання, при-

клЮчення; эл. примикання, при
мкнення.

приключённый приклЮчений, прй~ 
мкнений.

прикрепление (а р м а ту р ы )  прикріп
лювання, прикріплення. 

прилегИние прилягання;
п. плОтное прилягання щільне, 

прилйв прилйв, -ву, прилйвок, 
-вка;
п. распорный прилйв розпірнгій. 

прилйвный приливнйй. 
прилипИние (м а сл а )  прилипання, 
прилипаемость, прилйпчивость лйп- 

кість, -кості.
прилипающий, прилйпчивый, лйп-

кий (ш л ак , см ол а )  липкйй, при
липаючий.

применимость (о б о р у д о в а н и я )  за
стосовність, -ності. 

прймесный домішкОвий. 
прймесь дОмішка; 

п. балластная дОмішка баласт
на;

п. вредная дОмішка шкідлйва; 
п. корродирующая, коррозиОн- 

ная дОмішка корозійна; 
п. легйрующая дОмішка легую

ча;
п. механйческая дОмішка меха

нічна;
п. химйческая дОмішка хімічна; 
п. ядовйтая дОмішка отруйна, 

принимать, принять (топ л и во , н а 
гр у зк у )  приймати, прийняти, 

принудительный (п оток , кон век 
ц и я) примусовий, 

прйнцип прйнцип, -пу;‘ 
п. актйвный прйнцип актйвний; 
п. реактйвный прйнцип реактйв- 

ний.
приостановка (р а б о т ы )  припинян

ня, припинення.
припаивать, припаять припаювати, 

припаяти.
припайка припайка, припаяння; 

(неокон ч . п р оц есс  — ещ ё) при
паювання.

припасОвка (д ета л ей )  припасОвка, 
припасування; (неокон ч . п р о 
ц есс — ещ ё)  припасовування. 

припОй, припОй припій, -пОю;
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лрипОй мягкий припій м’якйй;
п. твёрдый припій твердйй; 

припОй-третнйк припій-третнйк, -ку. 
припыл мет. припйл, -лу; 

п. противопригарный припйл 
протипригИрний.

лрирабОтка (в а л а , колец ) прирОб- 
ка, прироблення; (н еокон ч . п р о 
ц е сс )  приробляння. 

прирабОтываемость прирОблюва- 
ність, -ності.

прирабатываться, прирабОтаться
( о  тр ущ и хся  ч а стя х )  приробля
тися, приробйтися. 

приращОние мат. приріст, -росту; 
п. бесконечно малое приріст не

скінченно малйй; 
п. конечное прйріст скінчЄний. 

приржавлёние приржОвлювання, 
приржОвлення.

присИдка присОдка; (неокон ч . дей 
стви е об ы ч н о )  присаджування, 

присадочный 1) (сл у ж а щ и й  для  
п ри садк и ) присаджувальний, 
присаднйй; 2) (о тн ося щ и й ся  к 
п р и са д к е) присадкОвий. 

присасывание см. присОс. 
присоединение приєднування, при

єднання;
п. тавровОе приЄднання таврОве; 
п. телескопическое приЄднання 

телескопічне.
присоединительный, присоединяю

щий (ш ту ц ер , р ел е) приєдну
вальний.

присОс (в озд у х а , п а р а ) присОс, 
-су, присмоктування. 

присОсанный присмбктаний. 
приспособление 1) (у с т р о й с т в о )  

прйстрій, -рою; 2) (п р о ц е сс )  
пристосовування, пристосуван
ня; (п р и п а сов к а )  припасовуван
ня, припасування; 
п. амортизирующее прйстрій 

амортизуючий;
п. балансировочное прйстрій ба

лансувальний;
п. валоповорОтное прйстрій ва- 

лоповорОтний;
п. включИтельное прйстрій вклю- 

чИльний, вмикИльний; 
п. впускнОе прйстрій впускнйй;

приспособление встряхивающее
прйстрій струшувальний; 
п. в ы к и д н о е  прйстрій викиднйй; 
п . в ы п у с к н о е  прйстрій випуск- 

нйй;
п. д в у х - ,  т р ё х - ,  м н о г о п Єт є л ь н о є

прйстрій дво-, три-, багато- 
п Єт є л ь н и й ;

п. загрузочное прйстрій заван- 
тИжний;

п. задерживающее прйстрій за- 
тримнйй, затримуючий; 

п. зажимнОе прйстрій затиск- 
нйй;

п. запОрное прйстрій запірнйй; 
п. колошникОвое распредели

тельное прйстрій КОЛОШНИКО
ВИЙ розподільний; 

п. натяжнОе прйстрій натяж- 
нйй;

п. останОвочное прИстрій зупйн- 
ний;

п. отсекающее, отсечнОе прй
стрій відсічнгій;

п. охлаждающее прйстрій охо- 
лОдний, охолОджувальний; 

п. переключающее прйстрій пе- 
реключИльний, перемикаль
ний;

п. питающее прйстрій живйль- 
ний;

п. поворОтное прйстрій поворот
ний;

п. предохранительное прйстрій 
запобіжний;

п. поднимающее прйстрій підні
мальний;

п. пусковОе прйстрій пусковйй; 
п. разгрузочное прйстрій розван

тажувальний, розвантажний; 
п. расцепнОе прйстрій розчіп

ний;
п. реверсйвное прйстрій ревер- 

сйвний;
п. регулирующее прйстрій регу

люючий;
п. смИзывающее прйстрій змИ- 

зувальний; (см а зоч н ы м  м а с
л о м )  змащувальний, мастйль- 
ний;

п. сотрясательное прйстрій стря- 
сИльний;
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приспособление стОпорное при
стр ій  СтОпОрНИЙ; 
п. толкИющее Пристрій ШТ03- 

хйльний;
п. уплотнйтельное Пристрій 

ущ ільню вальний ; 
п. уравнительное пристрій  зр ів 

няльний;
п. устанОвочное пристрій  у с т а 

новочний;
п. учётно-фиксйрующее прйстрій 

облікОво-фіксуючий; 
п. центрирующее прйстрій цен

трувальний, центруючий, 
приспособляемость (р егу л я т ор а )  

пристосовність, -ності. 
приставнОй приставнйй. 
пристенный (к р а н )  пристінний, 
присыпка присйпка. 
притёртый (кл а п ан ) притертий, 
притйр (п р и сп особ л ен и е) прйтир, 

-ра.
притирать(ся), притерЄть(ся) при

тирати (ся), притерти(ся), 
притйрка (к л а п а н ов )  притйрка; 

(неокон ч . дей стви е  — об ы ч н о )  
притирання.

притйрочный (м а тер и а л ) прити
ральний;

притОк (в о з д у х а , в о д ы )  приплйв, 
-ву;
п. обратный приплйв зворОтний. 

притупление притуплювання, при
туплення.

притык (к р ом ок , т р у б )  притйк, -ку, 
притул, -лу.

прихватка прихвИтка; (н еоконч. 
проц есе  — ещ ё) прихвИчуван- 
ня.

пришабренный пришабрОваний. 
пришабрОвка пришабрОвка, при- 

шИбрення; (неокон ч . проц есе  — 
ещ ё) пришИбрювання. 

пришлифОванный пришліфований. 
пришлифОвка пришліфОвка, при- 

шліфувОння; (неокон ч . п р о - 
ц есс  — ещ ё) пришліфовування, 

приямок (топки) приямок, -мка. 
прОба 1) (о б р а з е ц )  прОба; 2) (п о 

п ы тк а ) спрОба;
п. аспираторная прОба аспіра

торна;

прОба барабанная прОба барабан
на;

п. гидравлйческая прОба гідрав
лічна;

п. лабораторная прОба лабора
торна;

п. средняя прОба середня; 
п. тИгельная прОба тйгельна; 
п. ударная прОба ударна, 

пробанивать, пробанить (д ы м о га р 
ные тр у б ы )  пробанювати, про- 
банити.

пробЄг (зол от н и к а )  пробіг, -гу. 
пробйвка пробйвка, пробивання. 
пробивнОй ( о  си те ) пробивнйй. 
пробйвочный (и н стр у м ен т) проби

вальний.
прОбка прОбка; (и з  п р об к ов ого  д е 

р е в а )  кОрок, -рка; 
п. воздушная прОбка повітря

на;
п. ввйнчиваемая прОбка вгвин

чувана;
п. водянОя прОбка водянИ; 
п. газовая прОбка гИзова; 
п. гидратная прОбка гідратна; 
п. дренажная прОбка дренажна; 
п. легкоплавкая прОбка легко

плавка;
п. предохранительная прОбка за

побіжна;
п. притёртая прОбка притер

та;
п. пришлИфованная прОбка при

шліфована;
п. промывочная, промывная

прОбка промивнО; 
п. спускная прОбка спускна. 

прОбка-заглушка прОбка-заглушка. 
пробкообразный (кл а п ан ) пробко- 

подїбний.
пробный ( о  давлении, н агрузке)  

прОбний, спрОбний. 
пробОина (в  к отл е )  пробОїна. 
пробОй (и ск р ы )  пробій, -бОю. 
пробОйник пробійник. 
пробОйный пробійний, 
пробочный прОбочний; кОркОвий 
пробуксОвка пробуксОвка, пробук- 

сувОння; (неоконч. дей стви е  — 
ещ ё) пробуксовування. 

провОл (топ л и в а )  провал, -лу.

ІЗ—119*
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проверка перевірка; (неокон ч . дей 
стви е  — ещ ё) перевіряння; 
п. натурная перевірка натурна; 
п. расчётная перевірка розра

хункова;
п. экспериментальная перевірка 

експериментальна, 
проверочный (р а сч ёт )  перевірнгій. 
провес (ка н а та , р ем н я ) провйс, 

-су, провисання. 
провЄтривание провітрювання, 
проветривать, проветрить провіт

рювати, провітрити, 
провисающий (кан ат , л ен та ) про- 

виснйй.
прОвод эл. прОвід, -вода; 

п. заземляющий прОвід зазем
люючий;

п. компенсационный прОвід ком
пенсаційний;

п. термоэлектрОдный прОвід тер- 
моелектрОдний.

проводймость провідність, -ності. 
проводйть, провестй (га з , теп л о)  

провОдити, провестй. 
провОдка проводка, проведення; 

п. внутриквартйрная провОдка 
внутрішньоквартйрна; 

п. гОзовая провОдка гИзова. 
проводнИк провіднйк, -кО;

п. плохОй провіднйк погИний; 
п. хороший провіднйк дОбрий. 

провОдчик провідник, 
проводящий (сл ой , о гр аж д ен и е)  

провіднйй.
прОволока дріт (род . дрОту); 

п. обвязочная дріт обв ’язуваль
ний;

п. фасОнная дріт фасОнний; 
п. электродная дріт електрОд- 

ний.
прОволочно-канИтный ( о  п ередаче) 

дротяно-канИтний. 
проволочный 1) (сделан ны й  из 

п р ов ол ок и ) дротянйй; 2) (о т н о Г 
сящ ийся к п р ов ол ок е ) дрото- 
вйй.

проворачивание (м а х о в и к а )  про
кручування, 

прогар прогар, -ру. 
прогйб (т р у б о п р о в о д а )  прогйн, 

-ну.

прогОнка (топ л и в а )  прогонка, про
ганяння.

прогорание прогоряння, 
прогорать, прогореть прогоряти, 

прогоріти.
прогоревший (о с т а т о к  топ л и в а )  

прогорілий.
прографйчивание прографїчуван- 

ня.
прогрев прогрів -ву, прогрівання; 

п. верхний прогрів верхній; 
п. нйжний прогрів нйжній. 

продавливание (г а з о п р о в о д а )  про
давлювання, продавлення. 

продОльный (и зги б , р а зр ез ) ио- 
здОвжній, подОвжній. 

продувать(ся), продуть(ся) про
дувати (ся), продути (ся). 

продувка продувка, продування; 
п. горячая продувка гаряча; 
п. инерциОнная продувка інер

ційна;
п. клапанная продувка клапан

на;
п. клапанно-щелевая продувка 

клапанно-щілйнна; 
п. кривошйпно-камерная продув

ка кривошИпно-кОмерна; 
п. непрерывная продувка безпе

рервна;
п. периодическая продувка пе

ріодична;
п. петлеобразная, петлевая про

дувка петльовИ;
п. поперечная продувка попе

речна;
п. прямотОчная продувка пря- 

мотОкова;
п. резонансная продувка резо

нансна;
п. холОдная продувка холОдна; 
п. щелевая продувка щілйнна. 

продувнОй, продувочный продув- 
нйй, продувальний, 

продукт продукт, -ту;
п. компаундированный продукт 

компаундОваний; 
п. остИточный продукт залиш

ковий;
п. побОчный продукт побічний, 

продуктивность продуктивність, 
-ності.
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продукты ( гор ени я , перегонки)
продукта, -тів;
п. газообразные, газовые про

дукти газоподібні, газові; 
п. летучие продукти леткі; 
п. парообразные, паровые про

дукти пароподібні, парові. 
проЄкт проЄкт, -ту; 

п. рабОчий проЄкт робОчий; 
п. технический проЄкт технічний; 
п. типовОй проЄкт типовйй; 
п. эскйзный проЄкт ескізний. 

проектОнт проектОнт. 
проектировать проектувати, 
проектировка, проектирование про

ектування.
проектировщик проектувальник, 
проектный проЄктний. 
проекция проекція; 

п. аксонометрическая проекція 
аксонометрична.

прожигать, прожЄчь (т р у б ы )  про
палювати, пропалйти. 

прожирОвка (м е м б р а н )  прожйрю- 
вання, прожйрення. 

прозОр, просвет (в  к ол осн и ковой  
реш ётк е) прозір, -зОру. 

прозрачный (га з , п л ам я ) прозо
рий.

произведение мат. добуток, -тку;
п. векторное добуток векторний, 

производительность 1) (о тд а ч а  
м аш ин ы ) видатність, -ності; ви
робність, -ності; 2) (п р о д у к т е *  
н ость  т р у д а )  продуктивність, 
-ності;
п. гарантированная видатність 

гарантована;
п. действительная видатність 

дійсна;
п. кажущаяся видатність уявіп; 
п. мгновенная видатність мит

тьова;
п. номинальная видатність но

мінальна;
п. объёмная видатність об ’єм

на;
п. полезная видатність корйсна; 
п. секундная видатність секунд

на;
п. среднегодовая зидатність се

редньорічна;

производительность среднемЄсяч~
ная видатність середньомісячна; 
п. среднесуточная видатність се

редньодобова;
п. часовИя видатність годйнна; 
п. эффективная видатність ефек

тивна.
производительный виробний; про

дуктивний.
производить, произвести 1) (в ы 

р а б а ты в а ть )  виробляти, вироби
ти; 2) (д е л а т ь )  робИти, зробИ- 
ти; 3) (п р о в о д и т ь )  провадити,, 
провестй.

производная сущ . мат. похідна, 
-нОї.

производственный (п ар , н агр узк а) 
виробнйчий.

производство 1) виробництво; 
(д ей ств и е  — ещ ё) виробляння, 
вироблення; 2) (п р ов ед ен и е)  
проведення;
п. газовое виробництво газо

ве;
п. дОменное виробництво дОмен- 

не;
п. кирпйчное виробництво ц є - 

г Єл ь н є ;
п. кОксовое виробництво кОксо- 

ве;
п. крупносерийное виробництво 

крупносерійне;
п . л и т Єй н о є  виробництво ливар

не;
п. массовое виробництво мИсо- 

ве;
п. поточное виробництво пото

кове;
п . чугунолитейное виробництво 

чавуноливарне.
прокИливаемость прогартОвува- 

ність, -ності.
прокИливание прогартОвування. 
прокатка мет. прокатка; (неоконч. 

проц есе  — об ы ч н о )  прокатуван
ня.

прокатный (п р оф и л ь ) прокатний, 
прокачиваемость прокачуваність, 

-ності.
прокачивающий (н а с о с )  прокачу- 

вальний.
прокладка (д ей стви е , п р ед м ет)

із*
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прокладка; (неоконч. действие) 
прокладання;

прокладка бесканальная прокладка 
безканальна;
п. бестраншейная прокладка без- 

транінЄйна;
п. диэлектрическая прокладка

діелектрична;
п. изоляциОнная прокладка ізо

ляційна;
п. канальная прокладка каналь

на;
п. крупноблОчная прокладка

крупноблОчна;
п. мЄдно-асбЄстовая прокладка 

мідно-азбЄстова;
п. металлйческая прокладка ме

талева;
п. одно-, двух-, многотрубная

прокладка одно-, дво-, бага- 
тотрубна;

п. паронйтовая прокладка паро- 
нітова;

п. профилированная прокладка 
профільОвана;

п. резИновая прокладка гумова, 
резйнова;

п. сбОрная прокладка збірна; 
п. скрытая (труб) прокладка за- 

хОвана;
п. уплотняющая, уплотяйтель-

ная прокладка ущільнюваль
на;

п. упругая прокладка пружна; 
п. устанОвочная прокладка уста- 

нОвочна.
прокладочный 1) (прокладной — 

материал) прокладнйй; 2) (от
носящийся к прокладке); 
3) проклИдковий.

прококсОванность прококсОваність,
-НОСТІ.

пролёт 1) проліт, -льОту; 2) (кра
на, моста) прогін, -гОну.

пролётный 1) (пар) пролітний; 
2) (относящийся к мостовому 
пролёту) прогОновий.

промбункер, промежуточный бун
кер промбункер, -ра, проміжний 
бункер.

промежуток проміжок, -жку; 
п. искровОй проміжок іскровйй;

промежуток кольцевОй проміжок 
к іл ь ц Єв и й .

промежуточный (отбор пара, пе
регрев) проміжний. 

промерзИемость (ограждения) про- 
мерзИність, -ності, промЄрзли- 
вість.

промерзИние промерзання. 
промперегрОв, промежуточный пе

регрев промперегрїв, -ву, про
міжний перегрів, -ву. 

промперегреватель, промежуточ
ный перегреватель промперегрів- 
нйк, проміжний перегрівнйк, -ка. 

промыватель промивнйк, -ка; 
п. барабанный промивнйк бара

банний;
п. центробежный промивнйк 

відцентровий.
промывка промйвка; (неоконч. 

действие — обычно) промиван
ня;
п. барботИжная промйвка бар- 

ботИжна;
п. вОдная промНвка водянИ; 
п. дождевИя промйвка дощовИ; 
п. кислОтная промйвка кислОт- 

на;
п. поверхностная промИвка по

верхнева;
п. противотОчная промйвка про- 

титОкова;
п. прямотОчная промИвка пря- 

мотОкова.
промывной, промывочный, промы

вательный, промывающий (сто
як, клапан) промивнйй, проми
вальний.

прОмысел прОмисел, -слу;
п. газовый прОмисел гОзовий. 

промыслОвый (газ) промислОвий. 
промышленность промисловість, 

-вості;
п. газовая промисловість газо

ва;
п. каменноугольная промисло

вість кам’яновугільна; 
п. машиностроительная проми

словість машинобудівна; 
п. металлургическая промисло

вість металургійна; 
п. нефтегазоперерабИтывающая
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промисловість нафтогазопере- 
рОбна;

промышленность нефтяная проми
словість нИфтОва; 
п. торфяная промисловість тор- 

фОва;
п. фабрично-заводская проми

словість фабрйчно-заводськИ; 
п. химйческая промисловість хі

мічна;
промышленный промислОвий. 
проницаемость пронйкність, -НОСГІ. 
проницаемый (о  перегородке) про- 

никнгій.
пропан пропйн, -ну;

п. жйдкий пропИн рідкйй. 
пропИн-бутИн пропан-бутан, -ну. 
пропанбутановый (о  смеси) про- 

панбутановий.
пропаривать, пропарить пропарю

вати, пропарити.
пропарка, пропаривание пропарка, 

пропарювання.
пропОллерный (о  насадке) пропе

лерний.
пропилЄн пропілЄн, -ну. 
пропйловый пропіловий. 
пропйтанный просОчений, просяк

лий.
пропйтка 1) (материалов) просо

чування, просОчення; 2) (от  
«пропитываться») просякання, 

пропйточный (материал) просочу
вальний.

пропорциональность пропорціо- 
нИльність, -ності; 
п. обратная пропорціонИльність 

обернена;
п. прямая пропорціонИльність 

пряма.
пропорционйрование (смеси) про- 

порціонування.
пропорционйрующий (механизч) 

пропорціонуючий.
пропуск пропуск, -ку; (неоконч. 

действие — ещё) пропускання; 
п. относительный пропуск від

носний;
п. расчётный прОпуск розрахун

ковий.
пропускний, пропускателъный (о

способности) пропускний.

прорЄз 1) (место) прОріз, -зу; 
2) (процесс) прорізування: 
п. дуговОй прОріз дуговйй; 
п. зубчИтый прОріз зубчОстий; 
п. сквознОй прОріз наскрізний, 

прорезйненный прогумОваний, про- 
резйнений.

проржавевший, проржавелый про.
іржИвілий, проржавілий, 

прорыв (газа, пара) прорйв, -ву. 
просИдка (теплопровода) просад- 

ка; (неоконч. действие — ещё) 
просаджування, 

просадочный просаднйй. 
просаленный, промасленный (о  на

бивке) промаслений, 
просачивание (газов, жидкостей) 

просОчування, просмОктування. 
просвЄт просвіт, -ту. 
просвЄчивание (газопровода) про

свічування.
просЄв, просЄивание (пыли, мело

чи) просів, -ву, просівання. 
проскОк (искры, пламени) про- 

скОк, -ку.
прослойка, прослОек прОшарок, 

-рку; , , ,
п. воздушный прОшарок повітря- 

ний;
п. газовый прОшарок гИзовий; 
п. жйдкостный прОшарок рідйн- 

ний;
п. изоляциОнный прОшарок ізо

ляційний;
п. невентилйруемый прОшарок 

невентильОваний. 
просмолённый просмОлений. 
проставнОй проставнйй. 
простОнок простінок, -нка;

п. обогревательный простінок 
обігрівальний, обігрівнгій; 

п. отопйтельный простінок опа
лювальний.

простОй (машин, агрегатов) про
стій, -тОю.

пространственный просторовий, 
пространство прОстір, -тОру; 

п. безвоздушное прОстір безпо
вітряний;

п. водянОе прОстір водянйй; 
п. врёдное прОстір шкідлйвий;
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пространство зарубашечное про
стір позасорОчковий; 
п. маслосбОрное прОстір масло- 

збїрний;
п. надмембранное прОстір над- 

мембрОнний;
п. паровОе прОстір паровйй; 
п. паровоздушное прОстір паро

повітряний;
п. паросбОрное прОстір парозбїр- 

ний;
п. плавйльное прОстір плавйль- 

ний;
п. подкупольное прОстір підку- 

польний;
п. подмембранное прОстір під- 

мембрОнний;
п. тОпочное прОстір тОпко-

кий.
просушивать, просушйть просушу

вати, просушйти.
просушка, просушивание ( обму

ровки) просушка, просушуван
ня.

проталкивание (топлива) про
штовхування.

протектор протектор, -ра. 
протекторный протекторний, 
противовес противага; 

п. кривошйпный противага крк 
вошйпна;

п. переставнОй противага пере
ставна;

п. самоустанавливающийся про
тивага самоустанОвна; 

п. уравновешивающий проти
вага зрівноважувальна. 

противоветровОй ( щит) противіт- 
ровий.

противовзрывнОй противибухОвий. 
противогаз протигаз, 
противогазовый протигазовий, 
противодавление протитйск, -ку. 
противодавлЄнческий, с противо

давлением (турбина) протитис- 
ковий.

противодействие протидія, 
противодействующий (о  силе) 

протидіючий.
противоизнОсный протизнОсний 
противокоррозионный протикоро

зійний.

противонакипнОй, антинакипнОй
протинакипнйй.

противопИр, контрпар протипОра. 
противопожарный протипожежний, 
противоположный ( излучатель ) 

протилежний.
противостарйтель протистарйтель, 

-теля.
противосыростнОй (об  изоляции) 

противОгкісний. 
противоток протитік, -току;

п. естественный протитік при
родний;

п. принудительный протитік при
мусовий.

противотОчный протитОковий. 
протйрка 1) (предмет) прОтирка; 

2) (действие) протйрка, проти
рання.

протйрочный протиральний; (от 
носящийся к предмету) прОтир- 
ковий.

проточка 1) (каназка) проточка; 
2) (действие) проточка, прото
чування.

проточный (водонагреватель, часть 
турбины) проточний, 

проушина (поршня) вушко, 
профилактический (речонт) про

філактичний.
профилированный профільОваний 
профиль профіль, -лю;

п. аэродинамический прОфіль 
аеродинамічний;

п. конгруОнтный (лопаток) про
філь конгруентний; 

я. обтекаемый профіль обтічнйй; 
п. удобообтекйемый Профіль 

зручнообтічнйй. 
профильный профільний, 
профильтрованный ирофільтрОза- 

ний.
профильтровывать, профильтро

вать профільтровувати, профіль
трувати.

прохОд прохід, -хОду;
п. услОвный прохід умОвний. 

проходймость (каналов) прохід
ність, -ності. 

прохОдка прохОдка; 
п. туннельная прохОдка тунель

на;
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прохОдка шахтная прохОдка шахт
на;
п. щитовая прохОдка щитова. 

лроходнОй (вентиль) прохіднйй. 
зіроцЄсс процЄс, -су;

п. агломерационный процЄс агло
мераційний;

п. адиабатйческий, адиабатный
процЄс адіабатний; 

п. бессемеровский процЄс бесе- 
мерівський;

п. бесфазовый процЄс безфОзо- 
вий;

л. восстановйтельный процЄс від
новний, віднОвлювальний; 

п. двухзОнный процЄс двозон
ний;

л. двух-, четырёхтактный про
цес дво-, чотиритактний; 

п. дОменный процЄс дОменний; 
п. дроссельный процЄс дросель

ний;
п. замкнутый процес зОмкнутий; 

л. изобарный, изобарический про
цес ізобарний;

п. изотермйческий процЄс ізотер
мічний;

п. изохОрный, изохорйческий про
цес ізохОрний;

п. квазистационарный процЄс 
квазістаціонОрний; 

п. крйчный процЄс крйчний; 
п. круговОй процЄс круговйй; 
п. мартеновский процЄс марте

нівський;
п. необратймый процЄс необо

ротний;
п. обращённый процЄс оберне

ний;
л. окислйтельно-восстановйтель-

ный процЄс окйслювально- 
віднОвний;

л. окислйтельный процЄс ОКИС
НИЙ, окйслювальний; 

л. переходный процЄс перехід
ний;

п. политрОпный, политропйче- 
ский процЄс політрОпний; 

п. пудлинговый процЄс пудлін- 
говий;

п. равновесный процЄс рівно
важний;

процесс разОмкнугый процЄс ро- 
зїмкнений;
п. регенеративный процЄс реге

неративний,
п. релаксационный процЄс ре

лаксаційний;
п. сйменс-мартЄновский процЄс 

сіменс-мартЄнівський; 
п. сыродутный процЄс сиродутий; 
п. тепловОй, термйческий процес 

тепловйй, термічний; 
п. термодинамический процЄс 

термодинамічний; 
п. томОсовский процЄс томасів

ський;
п. установившийся процЄс уста

лений;
п. фазовый процЄс фазовий; 
п. экзотермический процЄс екзо

термічний;
п. эндотермический процЄс ендо

термічний.
прочистнОй ( о  дверке , ш танге)  

прочиснйй.
прочйстка прочйстка; (неокон ч . 

дей стви е  — об ы ч н о )  прочищан
ня.

прочно-плОтный (ш о в )  міцно-щіль
ний.

прочность міцність, -ності; 
п. длйтельная міцність тривала; 
п. допускаемая міцність допу

стима;
п. механйческая міцність меха

нічна;
п. разрывнИя міцність розрив- 

нИ;
п. термйческая міцність терміч

на;
п. ударная міцність ударна; 
п. усталостная міцність втОмна. 

прОчный 1) (кр еп к и й ) міцнйй;
2) (у стой ч и в ы й ) тривкйй. 

пруд став, -ву;
п. отстойный (д л я  зол ы ) став 

відстійний;
п. охлаждающий став охолод- 

нйй;
п.-охладйтель став-охолОдник. 

прудовОй ( о б  ох л а ж д ен и и ) ставо- 
вйй, ставнйй.
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пружйна пружгіна; 
п. амортизирующая пружйна 

амортизуюча;
п. биметаллическая пружйна бі

металева;
п. вибрирующая пружгіна вібру

юча;
п. винтовИя пружйна гвинтовИ; 
п. вигая пружйна вйта, круче

на;
п. возвратная пружйна зворОт- 

на;
п. выключающая пружИна ви- 

ключИльна;
п. геликоидальная пружйна ге

лікоїдальна;
п. змеевИдная пружгіна змієвйд- 

на;
п. конйческая пружйна конічна; 
п. нажимнИя пружйна натиск

на;
п. натяжнИя пружйна натяжнИ; 
п. отбОйная пружйна відбійна; 
п. отжимнИя пружйна відтиск

на;
п. оттяжнИя пружИна відтяж

на;
п. одно-, двухвиткОвая пружйна 

одно-, двовиткОва; 
п. плОская пружйна плОска; 
п. распОрная пружйна розпірна; 
п. слабая (и н д и к а тор а ) пружй

на слабкИ;
п. спиральная пружйна спіраль

на;
п. стержневая пружйна стерж

нева;
п. тарельчатая пружйна таріл

часта;
п. цилиндрическая пружйна ци

ліндрична.
пружйнный пружйнний. 
пружйнящий, пружйнистый ( с т е р 

ж ен ь )  пружйнистий, пружнйй. 
пруткОвый пруткОвий. 
прядь (к а н а та )  стИлка. 
прямодЄйствующий (р е гу л я т о р )  

прямодіючий.
прямозубчИтый, прямозубый ( о  к о 

л есе )  прямозубчИстий, прямозу- 
бий.

прямОй 1) (х о д , п р оц есс )  прямйй;

2) (н еп оср ед ствен н ы й ) безпосе
редній.

прямотОк прямотік, -тОку. 
прямотОчность прямогОковість, -во-

СТІ.
прямоточный ( теплообм енник )

прямотОковий.
прямолинейный прямолінійний, 
прямоугольный прямокутний, 
псевдоастатйческий псевдоастатйч- 

ний.
псевдосжйженный (сл о й )  псевдо- 

зріджений.
психрометр психрометр, -ра. 
пуИз физ. пуИз.
пудлингование мет. пудлінгуван

ня;
п. шлаковое пудлінгування шлИ- 

кове.
пудлинговый ( о  печи) пудлінго- 

вий.
пузырь (п а р а , в о з д у х а )  пузйрг 

-ря, булька;
п. газовый пузйр газовий; 
п. паровОй пузйр паровйй; 
п. смолянОй пузйр смолянйй. 

пузырчатый (р е ж и м )  пузирчас
тий.

пулеобрИзный (к о р п у с )  кульопо- 
дібний.

пульверизатор пульверизатор, -ра. 
пульверизациОнный пульверизацій

ний.
пульверизация (г о р ю ч е г о )  пульве

ризація, 
пульпа пульпа;

п. флотациОнная пульпа флота
ційна.

пульсациОнный пульсаційний. 
пульсация пульсація, 
пульсирующий (н а п ор , давлен и е) 

пульсуючий.
пульсОметр пульсОметр, -ра. 
пульт пульт;

п. шкИфный пульт шафовий, 
пункт пункт, -ту; 

п. газорегулирующий (ГРП ) 
пункт газорегулЮючий (ГРП ); 

п. контрОльно-распределйтельный 
(К РП ) пункт контрОльно-роз- 
подільний (К Р П ); 

п. центральный диспетчерский
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(Ц Д П ) пункт центральний ди
спетчерський (Ц Д П ). 

пуск пуск, -ку. 
пускатель пускач, -ча; 

п. магнйтный пускач магнітний; 
п. мотОрный пускйч моторний; 
п. стартерный пускйч стартер- 

ний;
п. реверсйвный пускйч ревер- 

сйвний.
пусковОй пусковйй. 
пустОй (р езер в у а р , б ун к ер ) порож

ній, пустйй.
пустотелый (ки р п и ч) порожнйс- 

тий, пустотілий.
пустОтность, пустотелость порож

нистість, -тості; пустОтність, 
-ності.

пустотообразующий ( о  в ста в к е )  
порожнинотвірний, пустотвїрний. 

путь шлях (р од . шляху); (ж е л е з 
н од ор ож н а я  к ол ея )  кОлія; 
п. подкрановый кОлія підкрано

ва;
п. подъезднОй кОлія під’їзнО; 
п. рельсовый кОлія рейкова. 

пучОк пучОк, -чкО;
п. котельный пучОк котЄльний; 
п. коридОрный пучОк коридор

ний;
п. одно-, двух-, трёх-, многоряд

ный пучОк одно-, дво-, три-, 
багаторядний;

п. поперечно-обтекОемый пучОк 
поперЄчно-обтічнйй; 

п. продОльно-обтекОемый пучОк 
поздОвжньо-обтічнйй; 

п. расходящийся пучОк розбіж
ний;

п. сходящийся пучОк збіжний; 
п. шОхматный пучОк шаховий, 

пушка мет. гармОта. 
пылевйдный ( о  топ л и в е) пиловйд- 

ний.
пылевОй пиловйй. 
пылевоздушный (п о то к , см есь )  

пилоповітряний.
пылевсИсывающий (п а т р у б о к )  пи

ловсмоктувальний, 
пылевытяжной пиловитяжнйй. 
пыленепроницаемый пилонепроник

ний.

пылемОр пиломір, -ра. 
пылеосадйтель пилоосИджувач. 
пылеосадИтельный пилоосИджу- 

вальний.
пылеотбОрник пиловідбірник. 
пылеотббрный пиловідбірнйй. 
пылеотвОд пиловідвід, -воду, 
пылеотводящий (п а т р у б о к )  пило- 

відвіднйй.
пылеотделйтель пиловіддільник; 

п. скрубберный пиловіддільник 
скруберний;

п. центробежный пиловіддільник 
відцентровий;

П. ЦИКЛОННЫЙ пиловіддільник 
циклОнний.

пылеотделйтельный пиловідді ль-
нйй.

пылеотражОтель пиловідбивИч, -чй. 
пылеотражОтельный пиловідбив- 

нйй.
пылеотсасывание пиловідсмОкгу- 

вання.
пылеотсасыватель пиловідсмОкту- 

вач.
пылеотсасывающий, пылеотсасыва- 

тельный пиловідсмоктувальний, 
пылепитание пиложйвлення. 
пылепитатель пиложивйльник; 

п. барабанный пиложивйльник 
барабанний;

п. лОпастный пиложивйльник ло
патевий;

п. шнЄковьій пиложивйльник 
шнЄковий.

пылепитательный пиложивйльний. 
пылеподавИтель пилоподавИч, -ча. 
пылеподИча пилоподИча, пилопо- 

давИння.
пылеподающий (м ех а н и зм ) пило- 

подавИльний.
пылеприготовйтельный пилоготу- 

вИльний.
пылеприготовлОние пилоготувИння. 
пылеприёмник пилоприймИч, -ча. 
пылеприёмный пилоприймальний. 
пылепровОд пилопровід, -вОду. 
пылепровОдный пилопровідний. 
пылесбОрник, пылесобирИтель ПІЇ- 

лозбірник.
пылесобирательный пилозбираль- 

ний.
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пьілесистЄма пилосистЄма. 
пылесодержание пиловміст, -ту. 
пылесжигание пилоспалювання. 
лылесжигательный пилоспОлюваль- 

ний.
пылеспускнОй пилоспускнйй. 
пылеугОльный пиловугільний, 
пылеудалйтель пиловидаляч, -чО. 
пылеудалИтельный пиловидаляль- 

ний.
пылеулавливание пиловловлюван

ня.
пылеулавливающий, пылеулавли- 

вательный (конус, камера) 
пиловлОвлювальний, пиловлОв- 
ний.

пылеуловйтель пиловлОвлювач; 
п. циклОнный пиловлОвлювач 

циклОнний.
пылеуловйтельный см. пылеулавли

вающий, 
пыль пил, -лу;

рабОта 1) (машин) робОта; 2) (за
нятие, труд — ещё) прОця;
р. высокопроизводительная ро

бота високопродуктивна; 
р. индикаторная робОта індика

торна;
р. малоэкономичная робОта ма- 

лоекономічна;
р. механйческая робОта механіч

на;
р. поглощИемая робОта вбйрана, 

поглинИна;
р. полезная робОта корйсна; 
р. располагаемая робОта наяв

на;
р. трудоёмкая прОця трудоміст

ка*,
р. удельная робОта питОма; 
р. устойчивая робОта стійкО; 
р. форсированная робОта форсО- 

вана;
р. эффективная робОта ефектив

на.
работоспособность 1) (машин, па

ра) роботоспромОжність, -ності;

пыль каменноугольная пил кам’я
новугільний;

п. колошникОвая пил колошни- 
кОвий;

п. крупная пил грубий, крупний. 
пылевОй пиловйй. 
пьезомЄтр п’єзомЄтр, -ра; 

п. дифференциальный п’єзомЄтр 
диференціальний, 

пьезометрический п’єзометричний. 
пьедестИл п’єдестИл, -лу; 

п. широкоопОрный п’єдестал ши- 
рокоопОрний. 

пята п’ятй;
п. гребенчатая п’ята гребінчас

та;
п. кольцевая п’ята кільцева; 
п. шаровая п’ята кульова, 

пятилюлечный (о печи) п’ятико- 
лискОвий.

пятисекционный (котел) п’ятисек- 
ційний.

2) (человека) працездатність, 
-ності.

рабОчий 1) сущ. робітнйк, -кИ; 
2) прил. (относящийся к рабо
те) робОчий; 3) прил. (относя
щийся к рабочим) робітнй- 
чий.

равновесие рівновага; 
р. динамйческое рівновага дина

мічна;
р. температурное рівновага тем

пературна;
р. устОйчивое рівновага стійка*, 
р. фОзовое рівновага фазова; 
р. химйческое рівновага хімічна, 

равенство мат. рівність, -ності. 
равновесный рівноважний, 
равнодействующая сущ. рівнодію

ча, -чої.
равнодействующий (эксцентрик, 

усилие) рівнодіючий, 
равномерно-замедленный рівномїр- 

но-сповільнений.
равномЄрно-ускЄренньій рівномїр- 

но-прискОрений.
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равномерный (ход, движение) 
рівномірний.

равнопадаемость (кусков) рівно- 
паданість, -ності. 

равносторонний мат. рівнобічний. 
радиОльно-упОрный (подшипник) 

радіОльно-упОрний. 
радиальный радіальний, 
радиатор радіатор, -ра; 

р. безметальный радіатор без- 
металОвий;

р. водянОй радіатор водянйй; 
р. керамйческий радіатор кера

мічний, кераміковий; 
р. мИсляный радійтор масля

ний;
р. металлйческий радіатор мета

левий;
р. облегчённый радіатор облЄг- 

шений;
р. одно-, двух-, трёх-, многоко- 

лОнный радійтор одно-, дво-, 
три-, багатоколОнний; 

р. пластйнчатый радійтор пла
стинчастий;

р. ребрйстый радіатор ребрис
тий;

р. секционный радійтор секцій
ний;

р. сОтовый радійтор стільнико
вий;

р. трубчатый радійтор трубчас
тий.

радиОторный радіаторний, 
радиационный радіаційний, 
радиация, излучение радіація, ви

промінювання;
р. инфракрасная радіація інфра

червона;
р. полусферическая радіація на- 

півсферйчна;
р. рассеянная радіація розсія

на;
р. солнечная радіація сОнячна. 

радиоактивный радіоактйвний. 
радиографйрование (труб) радіо- 

графувИння. 
радиус радіус;

р. гидравлйческий радіус гідрав
лічний.

разбавИтель розріджувач. 
разбИвка (сетей, теплопадений)

розбйвка, розбиття; (неоконч. 
процесс — ещё) розбивання, 

разбор (воды) розбір, -бОру, роз
бирання;
р. многоточечный розбір багато- 

точкОвий.
разборка (агрегатов) розбирання, 

розібрання. 
разбОрный розбірнйй. 
разбортОвка (труб) розбортОвка, 

розбортувИння; (неоконч. про
цесс — ещё) розбортОвування. 

разбрызгивание розбризкування, 
разбрызгиватель розбрйзкувач; 

р. насОдочный розбрйзкувач на- 
сИдковий;

р. ударный розбрйзкувач удОр- 
ний.

разбрызгивать, разбрызгать роз
бризкувати, розбрйзкати. 

разбрызгивающий (аппарат, на
садка) розбрйзкувальний. 

развальцованный розвальцьова
ний.

развальцОвка 1) (процесс) роз
вальцьовування, розвальцюван
ня; 2) (инструмент) розвальців- 
ка;
р. двойная розвальцівка подвій

на.
развальцОвочный розвальцьОву-

вальний.
развальцовывать, развальцевать,

розвальцьовувати, розвальцюва
ти.

развЄрка рОзвірка; 
р. температурная рОзвірка тем

пературна.
развёрнутый (о схеме, сети) роз

горнутий, розгорнений, 
развёртка 1) (инструмент) рОз- 

вертка; 2) (процесе от «развер
чивать») розвірчування, розвер
чення; 3) (развернутая кривая) 
розгОртка; 4) (процесе от «раз
вертывать») розгортання, роз
горнення;
р. котельная рОзвертка котель

на;
р. машйнная рОзвертка машйн- 

на.
развёрточный 1) (инструмент) роз-
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верткОвий; 2) ( о  зацеплении)  
розгорткОвий.

разветвление (п редм ет, м е с т о )
розгалуження; (п р оц есс  — ещ ё) 
розгалужування.

разветвлённый (га зо п р о в о д , сеть )  
розгалужений.

развиваемый ( о  м ощ н ости )  роз
виваний.

развивать, развгіть розвивати, роз- 
вйти.

развйлка, развИлина ( т р у б )  рОз- 
вилка.

развинчивание розгвинчування, 
розгвйнчення.

развОдка ( т р у б )  розвОдка; (п р о 
ц есс  — ещ ё) розвОдження, роз
ведення;
р. верхняя розвОдка верхня;
р. внутридомОвая, домОвая роз

вОдка внутрішньодомОва, до- 
мОва;

р. внутриквартйрная, квартйрная
розвОдка внутрішяьоквартйр- 
на, квартйрна;

р. дворовая розвОдка дворова;
р. надземная розвОдка надзем

на;
р. нйжняя розвОдка нйжня;
р. подземная розвОдка підзЄмна. 

разводной (кл ю ч, печь) розвід- 
нйй.

разводящий (кан ал , тр у б о п р о в о д )  
розводящий.

разворОт (д в и га тел я ) розворОт, 
-ту, розвертання.

разгОн (д в и га тел я ) розгін, -гОну;
(п р оц есс  — ещ ё) розганяння. 

разгОнка (топ л и в а )  розгОнка; (д е й 
стви е  — ещ ё) розганяння. 

разгОнный розгінний. 
разгораживание (п ечей ) розгоро

джування, розгородження, 
разгрузка розвантаження; (н е- 

оконч. дей стви е  — ещ ё) розван
тажування;
р. кратковременная розванта

ження короткочасне, 
разгрузочный, разгружающий (м е 

ханизм , д и аф р агм а) розвантаж
ний, розвантажувальний, 

разгрузчик 1) (р а б оч и й )  розван

тажник; 2) (м ех а н и зм ) розван
тажувач.

раздавать, раздать (т р у б у , ш ту 
ц ер ) роздавати, роздати, 

раздаточный, раздающий (ш л ан г, 
тр у б а )  роздавальний, 

раздатчик роздавач, -ча, розда
вальник.

раздача (в о д ы , р еа к ти в ов ) розда
ча; (неоконч. д ей стви е) розда
вання.

разделение (н а гр у зк и ) пбділ, -лу, 
розділення, поділення; (неоконч. 
дей стви е  — ещ ё)  розділяння, по
діляння.

разделитель («р а з б о й н и к »  — 
стр у и )  роздільник, 

раздвоённый ( о  р а м е )  роздвОе- 
ний.

разделительный роздільний; ( о т -  
н осящ и й ся  к р азд ел ен и ю ) роз- 
ділОвий.

раздЄлка 1) (о б р а б о т к а )  обробка, 
оброблення; (неоконч. п р оц есс  — 
ещ ё) обробляння; 2) (п е р е б о р 
к а ) стр. переділка, 

раздроблять, раздробйть (то п л и 
в о )  роздробляти, роздробйги, 
роздрібнювати, роздрібнйти. 

раздувка (п ечи ) роздувка, розду
вання.

раздувочный, раздувИтельный роз
дувальний.

разжИтие (к о м п е н са т о р а )  розтис- 
кання, розтйснення. 

разжигИтельный, разжигающий ( о
ф орсунке, гор ел к е ) розпалюваль
ний, розпальнйй.

разжигать, разжЄчь розпалювати, 
розпалйти.

разжижение розоідження; (н е 
оконч. дей стви е  — ещ ё) розрі
джування.

разжижённый (р а ст в о р , см е сь )  
розріджений.

разжймный, разжимательный роз- 
тискнйй, розтискИльний. 

разладка, разлад (о б о р у д о в а н и я ,  
п р и б о р о в )  рОзлад, -ду, розлад
нання.

разлйвка (г о р ю ч и х )  розлйвка, роз
ливання.
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разлйвочный, разливнОй розли
вальний, розливнйй. 

разложение рОзклад, -ду; (д е й 
ств и е ) розкладання, розкладен
ня;
р. пирогенетйческое рОзклад пі

рогенетичний;
р. термйческое рОзклад терміч

ний.
размалывание (то п л и в а )  розмелю

вання, розмЄлення. 
размельчать, размельчйть роздріб

нювати, роздрібнйти. 
размельчЄние (то п л и в а )  роздріб

нення (неокон ч . дей стви е  — 
ещ ё) роздрібнювання, 

размер розмір, -ру; 
р. габарйтный рОзмір габарит

ний;
р. КОМПОНОВОЧНЫЙ рОзмір компо- 

нОвочний;
р. присоединительный рОзмір 

приєднувальний.
размерность розмірність, -ності. 
размётка (т р у б , п р ов од к и )  розміт

ка; (неоконч. дей ств и е ) розмі
чання, розмічування, 

размёточный розмічувальний, 
размешивать, размешать розмішу

вати, розмішати.
размещение розміщення (неокон ч . 

п роц есс  — ещ ё) розміщання, 
розміщування;
р. встречное розміщення зустріч

не;
р. рядовОе розміщення рядо- 

вО;
р. коридОрное розміщення кори

дорне;
р. шахматное розміщення шахо

ве.
размножающий, размножательный

(р е а к т о р )  розмножувальний, 
размножитель (р е а к т о р )  розмно- 

жувач.
размОл розмЄл, -лу; 

р. грубый, крупный розмЄл гру
бий;

р. тОнкий розмЄл м’якйй; 
р. сверхтонкий розмЄл надм’я- 

кйй.
размолоспосОбность розмелоздОт-

ність, -ності, розмЄлювальність, 
-ності.

размолоспосОбный (у г о л ь )  розме- 
лоздИтний.

размОльный розмелювальний, роз- 
мЄльний.

размораживание (топ л и в а )  розмо
рожування, розморОження. 

размыв ( топли ва , пены ) розмйв, 
-ву; (д е й ст в и е )  розмивання, роз
миття.

размыкание розмикИння. 
размыкатель розмикач, -ча. 
размыкать, разомкнуть розмикати, 

розімкнути.
размыкательный, размыкающий

(м ех а н и зм )  розмикальний. 
размягчОние (з о л ы )  розм’якшення, 
размягчённый (ш л а к )  розм’якше

ний.
разновременность (р а б о т ы )  різно

часність, -ності, неодночасність, 
-ності.

разнородность (за сы п к и ) різнорід
ність, -ності.

разнОс (д ви га тел я , м аш ин ы ) роз- 
нОс, -су, рознЄсення. 

разносортный (у г о л ь )  різносорт
ний.

разность (тем п ер а ту р , давлен ий) 
різнйця;
р. конечная мат. різнйця скін

ченна.
разнотолщйнность (сты к у ем ы х  к он 

ц о в )  різнотовщйнність, -ності. 
разобщающий, разобщительный 

(м ех а н и зм )  роз’єднувальний. 
разобщЄние роз’єднування, роз’єд

нання.
разогрев розігрів, -ву; розігріван

ня.
разогревать, разогреть розігріва

ти, розігріти.
разомкнутый (цикл, сх ем а )  ро- 

зїмкнений, розїмкнутий. 
разрабатывать(ся), разрабОтагь- 

(ся ) розробляти(ся), розроби
ти (ся).

разработка розробка, розроблення; 
(неокон ч . дей стви е  — ещ ё) роз
робляння, розроблювання; 
р. нефтянИя розробка нОфтОва;
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разработка торфяная розробка 
торфОва.

разрегулировка (отопления)  розре- 
гулювОння.

разрежающий (насос) розріджу- 
вальний.

разрежОние розрідження; (нео- 
конч. процесс — ещё) розріджу
вання;
р. глубокое розрідження глибо

ке.
разрежённый (о пространстве) 

розріджений.
разрез 1) рОзріз, -зу; 2) (дей

ствие) розріз, -зу; (неоконч. — 
обычно) розрізування; 
р. поперечный рОзріз попереч

ний;
р. продОльный рОзріз ПОЗДОВЖ

НІЙ.
разрезнОй розрізнйй. 
разрешйтельный, разрешающий (о

блокировке) дозвільнйй. 
разрушающий, разрушительный (о

нагрузке, давлении) руйнуючий, 
руйнівнйй.

разрушение руйнування, зруйну
вання.

разрыв розрйв, -ву, розривання. 
разрывнОй, разрывающий (об уси

лии, напряжении) розривнйй. 
разрыхлОние (топлива) розпушу

вання, розпушення, 
разрыхлйтельный (о машине) роз

пушувальний.
разряд 1) мат. розряд; 2) эл. роз

ряд, -ду;
р. дуговОй розряд дуговгій; 
р. искровОй розряд іскровйй; 
р. корОнный розряд корОнний. 

разрядка (аккумуляторов) розряд
ка, розряджання, розрядження, 

разряжённый розряджений, 
разъедание роз’їдання; 

р. коррозиОнное роз’їдання ко
розійне;

р. поверхностное роз’їдання по
верхневе.

разъедина роз’їдина. 
разъединение роз’єднування, роз’

єднання.
разъединйтель роз’Єднувач.

разъединйтельный, разъединяющий
(механизм) роз’єднувальний, 

разъём роз’Єм, -му; (процесс) роз
німання, розняття; 
р. штепсельный роз’ем штеп

сельний.
разъёмный (вкладыш, соединение) 

роз’Ємний, рознімнйй. 
райОн район, -ну; 

р. газонОсный райОн газонОс- 
ний;

р. нефтедобывающий райОн на
фтодобувний;

р. торфодобывающий райОн тор
фодобувний;

р. угледобывающий райОн вугле
добувний.

районный (теплопровод) райОн- 
ний.

ракОтный (о топливе) ракетний, 
раковина рИковина; 

р. водопровОдная раковина во
допровідна;

р. газовая раковина гИзова; 
р. сливная раковина зливна; 
р. усадочная раковина усадоч

на.
раковистый (излом) раковистий, 
рама рама;

р. армйрующая рИма армую
ча;

р. байонЄтная рама байонЄтна;
р. вилкообразная, вИлочная* 

вйльчатая рама вилкоподіб- 
на, вйлочна, вилчИста; 

р. колосникОвая рама колосни- 
кОва;

р. несущая рИма несуча;
р. одно-, двух-, многобИлочная

рама одно-, дво-, багатобй- 
лочна;

р. одно-, двусторонняя рОма 
одно-, двобічна;

р. полуприлегИющая рама напіз- 
прилягаюча;

р. присоединительная рама при
єднувальна;

р. раздвоённая рама роздвОена; 
р. сварнОя рама зварна; 
р. составная рама складена; 
р. шарнйрная рама шарнірна, 

рамный рамний.
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рамовйдный (зол от н и к )  рамопо- 
дібний, рамовйдний. 

рампа (к ок сов ы х  печей)  рам
па.

раскалённый розжарений. 
раскалять(ся), раскалйть(ся) роз

жарювати (ся), розжарити (ся). 
раскачивание (р е гу л я т о р а )  розка

чування.
раскисление розкйслення; (н е -  

оконч. дей стви е  — ещ ё) роз
кислювання.

раскислйтель розкйслювач. 
раскислйтельный розкйслювальний. 
расклёпка розклЄпка; (неокон ч .

д ей стви е ) розклепування. 
расклИнивать, расклинИть розклй- 

нювати, розклинйти. 
раскрытие (д и ф ф у з о р а )  розкрит

тя.
распИд рОзпад, -ду; 

р. радиоактйвный рОзпад радіо
активний;

р. химйческий рОзпад хімічний; 
р. ядерный рОзпад ядерний. 

распИр мет. розпИр, -ру. 
распилОвка (д р о в )  розпйлюваннд, 

розпиляння.
распирание (о б м у р о в к и )  розпи

рання.
расплав (ш л а к а ) розплав, -ву. 
расплавка, расплавление розплИв- 

ка, розплавлення; (неокон ч . дей 
ств и е ) розплавляння, 

расплавлять, расплавить розплав
ляти, розплавити, 

расплавленный розплавлений, 
располагать 1) (о б о р у д о в а н и е )  

розташовувати; 2) (и м еть  в р а с 
п оряж ен и и ) мИти. 

располагаемый ( о б  эн ергии , м о щ 
н ости )  наявний.

расположение розташування; (н е 
оконч. дей стви е  — ещ ё) розта
шовування;
р. коридОрное розташування ко- 

ридОрне;
р. зигзагообразное розташуван

ня зигзагоподібне; 
р. каскадное розташування кас

кадне;
р. одно-, двух-, многорядное роз-

ташування одно-, дво-, бага- 
торядне;

р. раздельное розташування роз
дільне, нарізне;

р. разОмкнутое розташування ро-
ЗІМКНЄНЄ;

р. ступЄнчатое розташування 
східчасте;

р. шахматное розташування ша
хове.

распОрный розпірнйй.
распорядительный (б л о к )  розпо

рядчий.
расправйтель розправляч, -чй; 

р. винтовОй розправляч гвинто- 
вйй.

распределение (п а р а , нагрузки )  
розпОділ, -лу; (д ей ств и е  — ещ ё)  
розподіляння, розподілення; 
р. золотникОвое розпОділ золог- 

никОвий;
р. клИпанное розпОділ клапан

ний;
р. крановое розпОділ крОновий;
р. кулачное, кулачкОвое розпО

діл кулОчний, кулачкОвий;
р. одно-, двухкамерное розпОділ 

одно-, двокамерний;
р. одно-, двухзксцЄнтриковое роз

пОділ одно-, двоексцЄнтрико- 
вий;

р. поярусное розпОділ поярус
ний;

р. реверсйвное розпОділ ревер- 
сйвний.

распределённый (о т б о р , н а гр у зк а )  
розподілений;
р. равномерно розподілений рів

номірно.
распределитель розподільник; 

р. пластйнчатый розподільник 
пластйнчастий;

р. слойстый, слОйный розподіль
ник шаровйй.

распределительный розподільний.
распредустрОйство, распредели

тельное устройство розподільне 
обладнання.

распространение (плам ени , в ол н )  
поширення; (неоконч. д е й 
ствие  — ещ ё) поширювання.

распыл розпйл, -лу;
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распыл грубый розпйл грубий; 
р. тОнкий розпйл ТОНКИЙ.

распылённый ( о  топли ве)  розпй- 
лений.

распыливание, распьілЄние розпи
лювання, розпйлення;
р. бескомпрЄссорное розпилю

вання безкомпрЄсорне; 
р. вихревОе розпйлювання вих- 

ровЄ;
р. компрессорное розпйлювання 

компресорне;
р. механйческое розпйлювання 

механічне;
р. паровОе розпилЮвання паро

ве;
р. предкИмерное, аванкИмерное, 

форкймерное розпйлювання 
передкамерне;

р. струйное розпйлювання стру- 
мИнне.

распылйтель розпйлювач; 
р. кольцевОй розпНлювач кільцЄ- 

вий;
р. пароструйный розпйлювач па- 

рострумйнний;
р. пластйнчатый розпйлювач пла

стинчастий;
р. спиральный розпйлювач спі

ральний;
р. трубчатый розпйлювач труб

частий;
р. щелевОй розпйлювач щілйн- 

ний.
распыл Отельный, распыливающий

(к он у с , со п л о )  розпилюваль
ний.

рассверлОвка розсвердлювання, 
розсвердлення.

рассеивание, рассеяние розсіюван
ня, розсіяння;
р. тепловОе розсіювання тепло

ве.
рассекатель розсікИч, -чй;

р. керамйческий розсікйч кера
мічний.

рассЄчка (ком п он овк а  а г р е г а т е )  
розсічка.

рассеянный (п о д в о д  в о з д у х а )  роз
сіяний.

расслайвание, расслоение розша
ровування, розшарування;

расслайвание веерообразное роз
шаровування віялоподібне, 

расслаивать, расслойть розшаро
вувати, розшарувати. 

рассОл розсіл, -сОлу; 
р. холодйльный розсіл ХОЛОДИЛЬ

НИЙ.
рассОльный розсільний. 
рассортирОвка (топ л и в а )  розсорту

вання.
рассредоточенный (п отреби тел ь , во- 

д о р а з б о р )  розосереджений. 
рассредотОчивание, рассредоточе

ние розосереджування, розо
середження.

расстояние відстань, -ні, віддаль, 
-лі;
р. межосевОе відстань міжосьо- 

вИ;
р. межцЄнтровое відстань між- 

цЄнтрова;
р. компонОвочное відстань ком- 

понОвочна.
расстройство (к он та к тов , регул я 

т о р а )  рОзлад, -ду. 
раствОр 1) хим. рОзчин, -ну; 

2) (и зм ер и тел я ) рОзхил, -лу; 
р. водоаммиачный рОзчин водо- 

аміОчний;
р. водный рОзчин вОдний; 
р. глйняный рОзчин глйняний; 
р. коллОидный рОзчин колОїд- 

ний;
р. концентрированный рОзчин 

концентрований; 
р. мыльный рОзчин мйльний; 
р. насыщенный рОзчин насйче- 

ний;
р. несмесймый рОзчин незмі'цу- 

ваний;
р. огнеупорный рОзчин вогне

тривкий;
р. перенасыщенный рОзчин пе

ренасичений;
р. поглотйтельный рОзчин вбир- 

нйй, поглинИльний; 
р. регенерированный рОзчин ре

генерований;
р. упаренный рОзчин упарений; 
р. цементный рОзчин цЄмЄнтний; 
р. эвтектйческий рОзчин евтек- 

тйчний.
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растворение розчйнювання, розчй- 
нення.

растворённый (га з , сол ь ) розчйне- 
ний.

растворимость розчйнність, -ності; 
р. взаИмная розчйнність взаєм

на.
растворимый ( о  соли , ж и д к ости )  

розчйнний.
растворитель розчйнник. 
растйтельный ( о  топли ве) рослйн- 

ний.
растОпка (п ечей ) рОзпал, -лу, 

розпалювання.
растОпочный розпалювальний. 
растормОживание, расторможение

розгальмовування, розгальму
вання.

растОчка, растИчивание (ц ил ин 
д р о в )  розтОчка, розточування, 
розточення.

расточный, растачивающий ( с т а 
н ок )  розточнйй, розточуваль
ний.

растрескивание (изоляц и и , об л и 
ц овк и ) розтріскування, 

раструб рОзтруб. 
раструбный рОзтрубний. 
раструска (топ л и в а )  розтруска; 

(неокон ч . дей стви е)  оозтрушу- 
вання.

растяжение рОзтяг, -гу, розтягнен
ня; ( н еоконч . дей стви е  — ещ ё) 
розтягання;
р. упругое рОзтяг пружнйй. 

растяжймость розтяжність, -ності. 
растяжка (п р е д м е т )  розтяжка; 

(д ей ст в и е )  розтягання, розтягу
вання, розтягнення. 

растяжнОй, растягивающий ( о  п р у 
ж ине, си ле) розтяжнйй, розтя- 
гальний.

расхОд 1) (з а т р а т а )  вйтрата, ви
трачання; 2) (бу х га л тер ск и й )  
видаток, -тку; 3) (р а сх о ж д е н и е )  
розхід, -хОду;
р. безвозвратный вйграта без- 

поворОтна;
р. быстроменяющийся вйтрата 

швидкозмінна;
р. гарантийный вйтрата гаран

тійна;

расхОд годовОй вйтрата річ
на;
р. месячный вйтрата місячна;
р. путевОй, попутный вйтрата 

попутна;
р. равномерный вйтрата рівно

мірна;
р. расчётный вйтрата розрахун- 

кОва;
р. регулируемый вйтрата регу

льована;
р. секундный вйтрата секунд

на;
р. служебный вйтрата службо

ва;
р. среднесуточный вйтрата се

редньодобова;
р. удельный вйтрата питОма;
р. часовОй вйтрата годйнна;
р. эквивалентный вйтрата екві

валентна;
р. эксплуатационный вйтрата 

експлуатаційна, 
расходный ( б а к )  вйтратний. 
расходовать (теп л о , га з )  витрача

ти.
расходомер витратомір, -ра; 

р. дроссельный витратомір дро
сельний;

р. мембранный витратомір мем
бранний;

р. «кольцевые весы» витратомір 
«кільцева вага»; 

р. регистрирующий витратомір 
реєструючий;

р. скоростнОй витратомір швйд- 
кісний;

р. считающий витратомір лічйль_ 
ний.

расходомОрный витратомірний. 
расхОды вйтрати, -трат;

р. капитальные вйтрати капі
тальні;

р. общестанциОнные вйтрати за- 
гальностанційні;

р. эксплуатационные вйтрати екс
плуатаційні.

расходящийся (п уч ок , л учи ) роз
біжний.

расхождение (щ ек , ш в ов )  розхо
дження.

14—119.
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расхолаживание розхолОджування, 
розхолОдження.

расцепляющий (м ехан и зм , п р и в од )  
розчіплю вальний .

расцепнОй, расцепляющийся ( о
м у ф те )  РОЗЧІПНИЙ.

расчекИнка розчекИнка, розкарбу
вання; (неокон я , п р оц есс  — 
ещ ё) розчеканювання, розкарбо
вування.

расчёт р озр ахун ок , -нку; 
р. аэродинамический р озр ах у н ок  

аеродинам ічний;
р. гидравлйческий р озр ах у н ок  

гідравлічний;
р. статйческий р озр а х у н ок  ста - 

тйчний;
р. тепловОй р озр а х у н ок  тепло- 

вйй;
р. тЄхнико-химйчєский р озр а х у 

нок т Єхніко -хімїчний ; 
р. тЄхнико-зкономйчєский р озр а 

х у н ок  т Єхніко -єкономічний; 
р. тяговый р озр а х у н ок  т я г о 

вий.
расчётный (р а зм ер , уси л и е) роз

рахунковий.
расширение розширення; (н е- 

оконч. дей стви е  — ещ ё)  роз
ширювання;
р. адиабатическое, адиабатное

розширення адіабИтне;
р. изобарическое, изобарное роз

ширення ізобарне; 
р. изотермйческое розширення 

ізотермічне;
р. нзоэнтропййное розширення 

ізоентропійне;
р. линЄйноє розширення ліній

не;
р. объёмное розширення об ’Єм- 

не;
р. одно-, двух-, трёх-, много

кратное розширення одно-, 
дво-, три-, багатократне; 

р. остаточное розширення за
лишкове;

р. политропйческое, политрОпное
розширення політрОпне;

р. тепловОе, термйческое розши
рення т є п л о в Є, термічне.

расширйтель розш йрник.

расширительный (зол от н и к )  роз
ширювальний, розшйрний, 

расширяемость розширюваність, 
-ності;
р. термйческая розширюваність 

термічна.
расширяющийся, расширенный ( о

соп л е ) розширений. 
расщеплОние розщеплення; (н е- 

оконч. п р оц есс  — ещ ё) розщеп
лювання;
р. ядерное розщеплення ядер

не.
расщепйтельный розщіплювальний. 
расщеплённый ( о  ф а зе ) розщепле

ний.
расщепляющийся (м атери ал , г о 

р ю ч ее ) розщіпнгій. 
рафинирование рафінування, 
рафинированный рафінОваний. 
рафинировать рафінувати, 
рационализатор раціоналізатор, 

-ра.
рационализаторский раціоналіза

торський.
рационализация раціоналізація, 
реагент реагент, 
реактйв реактйв, -ву. 
реактйвность реактйвність, -ності. 
реактйвный реактйвний. 
реИктор реактор, -ра; 

р. атомный реИктор, атомний; 
р. барботажный рейктор барбо- 

тажний;
р. вихревОй реактор вихровйй; 
р. переливнОй реактор перелив- 

нйй;
р. пластйнчатый реИктор пла

стинчастий;
р. плутОниевый реИктор плутО- 

нієвий;
р. размножающий, размножи

тель реИктор розмножуваль
ний, розмнОжувач; 

р. термоядерный реОктор термо
ядерний;

р. урановый реактор урановий, 
реакционный ( о  сп о со б н о ст и )  ре

акційний, 
реакция реакція;

р. автокаталитйческая реакція 
автокаталітйчна;
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реакция взрывная реакція вибу- 
хбва;
р. восстановительная реакція

віднОвна;
р. мономолекулярная реакція

мономолекулярна; 
р. обменная реакція обмінна; 
р. обратймая реакція оборот

на;
р. окислИтельная реакція окис

на, окйслювальна; 
р. опОрная реакція опОрна; 
р. промежуточная реакція про

міжна;
р. термохимйческая реакція тер

мохімічна;
р. термоядерная реакція термо

ядерна;
р. цепнОя реакція ланцюгОва; 
р. щёлочная реакція лужна; 
р. экзотермическая реакція ек

зотермічна;
р. эндотермическая реакція ен

дотермічна.
реальный (газ) реальний, 
ребристотрубный ребристотрубний. 
ребрйстый ребрйстий. 
ребрО ребрО;

р. направляющее ребрО напрям
не;

р. охлаждающее ребрО охоло
джувальне, охолоднЄ; 

р. поперечное ребрО поперечне; 
р. продОльное ребрО поздОвж- 

нє;
р. скрепляющее ребрО скріплю

вальне;
р. усилйтельное ребрО підсилю

вальне.
реверс реверс.
реверсйвность реверсйвність, -но- 

сті.
реверсйвный реверсйвний. 
реверсирование реверсування, 
реверсйровать реверсувИти. 
реверсйрующий (кран) реверсу- 

вИльний.
ревйзия (аппаратов, чашин) ре

візія.
регазификИция регазифікИція. 
регенеративный регенератгівний. 
регенератор регенератор, -ра;

регенератор вращающийся регене^ 
ратор обертовий. 

регенерациОнный регенераційний, 
регенерация регенерація, 
регенерированный регенерований, 
регенерировать регенерувати, 
регйстр регістр, -ра; 

р. змеевикОвый регістр змійови- 
новий.

регистрационный реєстраційний, 
регистрирующий (прибор, ци

линдр) реєструючий, 
регулирование, регулировка регу

лювання;
р. автоматическое регулювання 

автоматичне;
р. автонОмное регулювання ав- 

тонОмне;
р. апериодйческое регулювання 

аперіодйчне;
р. гидродинамическое регулю

вання гідродинамічне; 
р. двухпозициОнное регулюван

ня двопозиційне; 
р. дрОссельное регулювання дро

сельне;
р. изодрОмное регулювання ізо- 

дрОмне;
р. качественное регулювання 

якісне;
р. количественное регулювання 

кількісне;
р. косвенное регулювання посе

реднє;
р. многопозициОнное регулюван

ня багатопозиційне; 
р. обвОдное регулювання обвід

не;
р. однорычИжное регулювання 

одноважільне;
р. прецизиОнное регулювання

прецизійне;
р. программное регулювання

програмне;
р. пропусками регулювання про

пусками;
р. ручнОе регулювання руч- 

нЄ;
р. смешанное регулювання змі

шане;
р. сопловое регулювання сопло

ве.

14*
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регулировочный регулювальний, 
регулируемость регульОваність,

-НОСТІ.
регулируемый, регулирующийся

(участок, отбор) регульований, 
регулирующий (механизм, ступень 

турбины) регулЮючий. 
регулятор регулятор, -ра; 

р. автоматический регулятор ав
томатичний;

р. астатйческий регулятор аста- 
тйчний;

р. безопасности регулятор без
пеки;

р. впрыскивающий регулятор 
впОрскувальний;

р. всережймный регулятор все- 
режймний;

р. гидравлйческий регулятор гід
равлічний;

р. гидродинамический регулятор 
гідродинамічний; 

р. грузовОй регулятор вантаж
ний;

р. давления регулятор тгіску; 
р. «до себя» регулятор «до се

бе»;
р. дроссельный регулятор дро

сельний;
р. инерциОнный регулятор інер

ційний;
р. компенсационный регулятор 

компенсаційний;
р. конйческий регулятор коніч

ний;
р. корректирующий регулятор 

коректуючий;
р. маслоструйный регулятор ма- 

слострумйнний;
р. мембранный регулятор мем

бранний;
р. маятниковый регулятор маят

никовий;
р. одно-, двух-, многоймпульс-

ный регулятор ОДНО-, ДВО-, 
багатоїмпульсний;

р. одно-, двух-, трёх-, многопо- 
зициОнный регулятор одно-, 
дво-, три-, багатопозицїйний; 

р. плОский регулятор плОский; 
р. пневматйческий регулятор 

пневматйчний;

регулятор «пОсле себя» регулятор 
«після сЄбе»;
р. прецизиОнный регулятор пре

цизійний;
р. предохранительный регулятор 

запобіжний;
р. прямОго действия, прямодей

ствующий регулятор прямОЇ 
дії, пдямодіючий; 

р. поплавковый регулятор по- 
плавкОвий;

р. пружйнный регулятор пру- 
жйнний;

р. скОрости регулятор швидко
сті;

р.-стабилизатор регулятор-стабі- 
лізйтор, -ра;

р. статйческий регулятор ста- 
тйчний;

р. струйный регулятор струмйн- 
ний;

р. термостатический регулятор 
термостатичний;

р. тормознОй регулятор гальмів
ний;

р. центробежный регулятор від
центровий;

р. шаровОй регулятор кульовйй;
р. электрогидравлйческий регу

лятор електрогідравлічний;
р. электромеханический регуля

тор електромеханічний; 
р. электронный регулятор елек

тронний.
регуляторный регуляторний, 
редистилляция (смол) редистиля-

ЦІЯ.
редуктор редуктор, -ра;

р. дифференциальный редуктор 
диференціальний; 

р. зубчатый редуктор зубчас
тий;

р. конйческий редуктор коніч
ний;

р. одно-, двухскоростнОй редук
тор одно-, двошвйдкісний;

р. одно-, двух-, многоступенча
тый редуктор одно-, дво-, ба- 
гатосхідчИстий;

р. планетарный редуктор плане
тарний;

р. соОсный редуктор співвісний;
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редуктор червячный редуктор чер
в’ячний.

редуктор-увлажнйтель редуктор- 
зволОжник.

редукторный редукторний. 
редукциОнно-увлажнйтельный ре- 

дукційно-зволОжувальний. 
редукционный редукційний, 
редуцйрование редукувйння. 
редуцированный (п а р , га з) реду- 

кОваний.
редуцируемый (п а р , давление)  

редукОваний.
редуцирующий (а п п а р а т )  реду- 

куючий.
редюсинг редЮсинг, -гу. 
реечный ( о  передаче) рейковий, 
режйм режйм, -му;

р. автоколебательный режйм ав
токоливальний;

р. влИжностный режйм волОгіс- 
ний;

р. водный (к о т л а )  режйм вОд- 
ний;

р. докритйческий режйм докри- 
тйчний;

р. закритйческий режйм закри- 
тйчний;

р. критйческий режИм критич
ний;

р. ламинарный режйм ламінар
ний;

р. плёночный режгім плівковий; 
р. помпИжный режйм помпИж- 

ний;
р. пузырчатый режйм пузирчас

тий;
р. пульсирующий режйм пуль- 

саційний;
р. равновесный режИм рівно

важний;
р. скользящий режйм ковзнйй; 
р. теплофикационный режйм теп

лофікаційний;
р. термовлИжностный режйм тер- 

моволОгісний;
р. турбулентный режйм турбу

лентний;
р. установившийся, стационар

ный режйм усталений, стаціо
нарний.

режймный режгімний.

режущий (п р и б ор , у ст р о й ст в о )  рі
зальний, ріжучий. 

резИк різйк, -ка; 
р. ацетиленовый різОк ацетиле

новий;
р. газовый різйк газовий; 
р. кочегарный різйк кочегарний, 

резерв резерв, -ву;
р. огневОй резЄрв вогнЄвий. 

резервирование резервування, 
резервный (а гр ега т , м ощ н ость )  ре

зервний.
резервуар резервуар, -ра;

р. высокорасполОженный резер 
вуар високорозмїщений; 

р. напОрный резервуар напір- 
нйй;

р. отстОйный резервуар відстій
ний;

р. продувочный резервуар про- 
дувнйй;

р. сливнОй резервуар зливнгій; 
р. уравнительный резервуар зрів

няльний.
резйна гума, резйна;

р. вулканизированная гума вул
канізована;

р. губчатая гума губчата; 
р. микропористая гума мікропо

риста;
р. протекторная гума протектор

на;
р. синтетйческая гума синтетйч- 

на.
резйновый гумовий, резйновий. 
резинотканьевОй (р у к а в , ш ланг) 

гумотканйнний, резинотканйн- 
ний.

рЄзка (м ета л л а )  різання; 
р. автогенная різання автоген

не;
р. ацетилЄно-кислорОдная різан

ня ацетилЄно-киснЄве;
р. бЄнзо-кислорОдная різання 

бЄнзо-киснЄве;
р. водорОдно-кислорОдная різан

ня воднЄво -киснЄвє ; 
р. гОзовая різання гИзове; 
р. дуговая різання дуговЄ; 
р. электрическая різання елек

тричне.
резкий (п о в о р о т  тр у б ы )  різкйй.
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резнОй (т о р ф )  різаний, 
резонанс резонанс, -су. 
резонансный резонансний, 
результативный ( о б  излучении) 

результативний.
резьба, нарезка нарізка, різь, -зі;

прои зводн ы е см. нарезка. 
резьбовОй нарізнйй, різальний. 
резьбонарезИтельный, резьборЄз- 

ный (и н стр у м ен т) різенарізу- 
вальний, різенарізнйй. 

резьборЄз наріжчик, 
рейка рейка;

р. деревянная рейка дерев’яна; 
р. зубчатая рейка зубчИста. 

рейсфедер рейсфедер, -дера. 
рейсшйна рейсшйна. 
реконструировать реконструювати, 
реконструкция реконструкція, 
рекристаллизация рекристалізація, 
ректификат ректифікат, -ту. 
ректификатор ректифікатор; -ра; 

р. центробежный ректифікатор 
відцентровий.

ректификационный ректифікацій
ний^

ректифицированный ректифікова
ний.

ректификация ректифікація, 
ректифицйровать ректифікувати, 
рекуперативный рекуперативний, 
рекуператор рекуператор, -ра; 

р. игОльчатый рекуператор гол
частий.

рекуперация рекуперація, 
релаксационный релаксаційний, 
релаксация релаксація. 
релО неизм. релО; 

р. аварийное релО аварійне; 
р. включающее релО вмикйльне, 

вмикаюче;
р. возвратное реле поворотне; 
р. времени реле чОсу; 
р. выключающее реле вимикИль- 

не, вимикаюче;
р. замедляющее реле сповїльню- 

вальне, сповільнююче; 
р. защйтное реле захисне*, 
р. исполнительное реле вико

навче;
р. магнйтное реле магнітне; 
р. мОщности релО потужності;

релО перегрузочное реле переван
тажне;

р. пневматйческое реле пневма- 
тгічне;

р. позициОнное реле позиційне; 
р. поляризОванное релО поляри

зоване;
р. поплавкОвое релО поплав- 

кОве;
р. пусковОе релО пусковЄ; 
р. резонансное реле резонансне; 
р. сигнализационное релО сигна

лізаційне;
р. тепловОе релО тєпловЄ; 
р. термостОтное реле термостат

не;
р. термоэлектрическое реле тер

моелектричне;
р. управляющее реле керую

че;
р. ускорйтельное реле прискОрю- 

вальне;
р. центробежное реле відцент

рове;
р. частОтно-чувствйтельное реле 

частОтно-чутлйве.
релЄ-регулятор релЄ-регулятор, -ра. 
релейный релейний, 
рельс ж .-д . рейка;

р. утОпленный рейка утОплена. 
рельсовый рейковий, 
ремённый 1) ( о  м атер и ал е) ремін

ний; 2) ( о  п ередаче) пИсовий. 
РємЄнь 1) ремінь, -меня, 2) (п р и 

в о д н о й )  пас;
р. армированный пас армОва- 

ний;
р. бесконечный пас безконеч

ний;
р. двух-, трёхрядный пас дво-, 

трирядний;
р. клиновОй пас клиновйй; 
р. кОжаный пас шкірянйй; 
р. перекрёстный пас перехрес

ний;
р. плетёный пас плЄтєний; 
р. плОский пас плОский; 
р. полуперекрёстный пас напів- 

перехресний;
р. прорезйненный пас прогумо

ваний, прорезйнений; 
р. текстрОпный пас текстрОпний;



РємЄнь 215 решётка

РємЄнь хлопчатобумажный пас
бавОвняний;
р. шерстянОй пас шерстянйй. 

ремненадевИтель пасонатягИч, -чО. 
ремнесшивИтель пасозшивИч, -ча. 
ремнесшивательный пасозшивИль- 

ний.
ремОнт ремОнт, -ту; 

р. аварийный ремОнт аварійний; 
р. капитальный ремОнт капіталь

ний;
р. планово-предупредйтельный

ремОнт планово-запобіжний; 
р. попутный ремОнт попутний; 
р. профилактический ремОнт про

філактичний;
р. средний ремОнт середній; 
р. текущий ремОнт потОчний. 

ремонтйровать ремонтувати. 
ремОнтный (срок, инструмент) ре- 

мОнтний.
рентабельность (установки) рен

табельність, -ності. 
рентгенограмма рентгенограма, 
рентгенографический рентгеногра

фічний.
рентгенография рентгенографія, 
рентгенометаллография рентгено- 

металографія.
рентгеноскопия рентгеноскопія, 
реожёлоб реожОлоб. 
реомОтр реомЄтр, -ра. 
реомОйка реомййка. 
реостИт реостИт;

р. пусковОй реостОт пусковйй; 
р. регулировочный реостИт ре

гулювальний, 
ресйвер ресйвер, -вера, 
ресйверный ресйверний. 
респиратор респіратор, -ра. 
рессОра ресОра; 

р. конйческая ресОра конічна; 
р. листовИя ресОра листова; 
р. пластйнчатая ресОра пластин

часта;
р. пружйнная ресОра пружгінна; 
р. спиральная ресОра спіраль

на;
р. цилиндрическая ресОра цилін- 

дрйчна;
р. эллиптйческая ресОра еліп- 

тйчна.

рессорный ресОрний. 
ресурсы ресурси, -сів; 

р. тОпливные ресурси пИливні; 
р. энергетйческие ресурси енер

гетичні.
ретОрта ретОрта; 

р. бессемеровская ретОрта бе- 
семОрівська;

р. обогревающая ретОрта обі
грівальна, обігрівна; 

р. перегОнная ретОрта перегін
на.

ретОртный ретОртний. 
ретрубЄнд ретрубЄнд. 
рефлЄктор рефлЄктор, -ра; 

р. тепловОй рефлЄктор тепло- 
вйй.

рефлекторный рефлекторний, 
рефлюкс рефлЮкс, -су. 
рефрижератор рефрижератор, -ра. 
рефрижераторный рефрижератор

ний.
реформинг рефОрмінг, -гу. 
рециркуляционный, рециркулйрую-

щий (газ, отбор) рециркуляцїй- 
ний.

рециркуляция рециркуляція, 
решётка решітка; (ограда, ограж

дение) грати (род. грат); 
р. беспровальная решітка без- 

провальна;
р. вращающаяся решітка обер- 

тОва;
р. встряхивающая решітка стру- 

шувальна;
р. выдвижная решітка висувнО; 
р. вьіпрямйтельная решітка ви

прямна*,
р. газораспределйтельная решіт

ка газорозподільна; 
р. двухскатная решітка двосхй- 

ла;
р. дожигательная решітка до- 

пИлювальна;
р. жалюзййная решітка жалю

зійна;
р. зажигательная решітка запа

лювальна;
р. зажимающая решітка затис- 

кальна;
р. качающаяся решітка хитна;
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решётка колосникОвая решітка 
колосникОва;
р. корзинообрОзная решітка кор- 

зиноподібна;
р. крышеобразная, дахрОст ре

шітка дахоподібна; 
р. лоткОвая решітка лоткОва; 
р. механйческая решітка меха

нічна;
р. многопланочная решітка ба- 

гатопланкова;
р. наклОнно-переталкивающая ре

шітка похйло-перештОвхуваль- 
на;

р. неподвижная
хОма;

решітка неру-

р. огнеупорная
тривкО;

решітка вогне-

р. опрокидывающаяся решітка 
перекидна*,

р. охлаждаемая
лОджувана;

решітка охо-

р. перестановочная решітка пе
рестановочна;

р. пластйнчатая решітка пла
стинчаста;

р. плоскошурующая решітка пло- 
скошуруюча;

р. поворотная решітка поворот
на;

р. поджигающая решітка підпй- 
лювальна;

р. полумеханйческая решітка на- 
півмеханїчна;

р. предохранительная решітка 
запобіжна;

р. прутковИя решітка пруткова; 
р. реактйвная решітка реактйв- 

на;
р. рОликовая решітка рОликоза; 
р. ступОнчатая решітка східчас

та;
р. съёмная решітка знімна; 
р. трубная решітка трубна; 
р. цепная решітка ланцюгОва; 
р. чешуйчатая решітка лускопо

дібна;
р. ярусная решітка ярусна, 

решётчатый решітчастий, гратчас
тий.

решофЄр решофЄр, -ра. 
рибОйлер рибОйлер, -ра.

рисОйкл рисййкл, -лу. 
рисайклинг-процЄсс рисййклінг-про- 

цЄс.
ржавеющий (чугун , ста л ь ) ржа

віючий.
ржавление ржавіння, іржавіння, 
ржавчина іржа, ржа. 
ржавый ржавий, іржавий, 
рйска рйска;

р. указательная рйска вказів
на.

рифлённый ( о  ж елезе, п ов ер х н о
сти )  рифлений.

рихтовальный (м о л о т )  рихтуваль
ний.

рихтОвка рихтОвка, рихтування. 
рожОк ріжОк, -жка;

р. газовый ріжОк газовий;
р. душевОй ріжОк душовйй. 

розЄтка розЄтка;
р. одно-, двух-, многолОпастная 

розЄтка одно-, дво-, багато- 
лопатева. 

рОлик рОлик;
р. ведОмый рОлик в Єд є н и й ; 
р. ведущий рОлик ведучий; 
р. нажимнОй рОлик натискнйй; 
р. направляющий рОлик напрям- 

нйй;
р. натяжнОй рОлик натяжнйй; 
р. опорный рОлик опОрний; 
р. распОрный рОлик розпірнйй; 
р. цепнОй рОлик ланцюгОвий. 

рОликовый рОликовий. 
роликоопОра роликоотюра. 
роликоподпятник роликопідп’ят- 

ник.
роликоподпятниковый роликопід- 

п’ятниковий.
роликоподшипник роликопідшип

ник;
р. конйческий роликопідшипник 

конічний;
р. упОрный роликопідшипник 

упОрний.
РОЛИКОПОДШИПНИКОВЫЙ р о л и к о п ід 

ш и п н и к ов и й .
ромбйческий ( о  распол ож ен и и  

т р у б )  ромбічний.
роса (н а  охл аж д ен н ы х п ов ер х н о

ст я х )  роса.
ротаметр ротаметр, -ра;
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ротаметр регулирующий ротйметр 
регулЮючий.

ротатйвный ротатйвний. 
ротациОнный ротаційний, 
ротация ротація, 
ротор рОтор, -ра; 

р. барабанный рОтор барабан
ний;

р. дйсковый рОтор дйсковий; 
р. распределительный рОтор роз

подільний;
р. сварнОй рОтор зварнйй; 
р. цельнокОванный рОтор суціль- 

нокОваний. 
роторный рОторний. 
ртутный (п а р , к отёл )  ртутний, 
ртуть ртуть, -ті;

р. гремучая ртуть гримуча, 
рубашка (о б ол оч к а ) сорОчка; 

р. водяная сорОчка водянИ; 
р. воздушная сорОчка повітря

на;
р. греющая, нагревательная, обо

гревательная сорОчка нагрі
вальна, обігрівальна;

р., отлйтая зацЄло с цилйндром
сорОчка, відлйта разом з ци
ліндром;

р. отъёмная сорОчка віднімнИ, 
відйОмна;

р. охладйтельная сорОчка охо
лоджувальна, охолОдна; 

р. пароводяная сорОчка парово
дяна.

руда руда;
р. болОтная руда болОтна; 
р. обожжённая руда вйпалена; 
р. урановая руда уранова;
р. урановая смоляная руда ура

нова смоляна, 
рукав рукав, -ва; 

р. гйбкий рукИв гнучкйй; 
р. пожарный рукав  п ож Єж ний ; 
р. резинотканевОй рукав гумо- 

тканйнний, резинотканйнний; 
р. спускнОй рукйв спускнйй. 

рукоятка, рукоять рукоятка; 
р. кривошйпная рукоятка криво- 

шгіпна;
р. съёмная рукоятка знімнИ; 
р. уравновешенная рукоятка 

зрівноважена.

рулОн ( изоляции ) рулОн. 
рулевОй ( о б  управлении, к ол есе )  

рульовйй, стерновйй. 
руль руль, -ля; (н а  лодке, с у д 

не — та к ж е )  кермО, стернО. 
румп румп. 
ручка ручка;

р. пусковая ручка пускова. 
ручнОй (п р и в од , то р ф )  ручнгій. 
рытьё (тр а н ш ей ) копИння. 
рыхлый (ш л ак , то р ф )  пухкий, 
рычаг важіль, -желя, підОйма; 

р. блокирующий вйжіль блоку
вальний;

р. вйльчатый важіль вилкувИ- 
тий;

р. включающий важіль вклю- 
чальний, вмикальний; 

р. выключающий вйжіль виклю- 
чальний, вимикальний;

р. катучий, катящийся, перека
тывающийся важіль коткйй, 
котЮчий;

р. качающийся вйжіль хитнйй; 
р. клапанный важіль клапанний; 
р. коленчатый в Єж іль  колінчас

тий;
р. контактный важіль контакт

ний;
р. кулйсный вИжіль кулісний;
р. одно-, двухплЄчий важіль 

одно-, двоплЄчий; 
р. останОвочный важіль зупи- 

няльний, зупйнний; 
р. отсечнОй важіль відсічнйй; 
р. переводнОй вИжіль перевід

ний;
р. передаточный вИжіль переда

вальний;
р. переключательный, переключа

ющий вйжіль переключИль- 
ний, перемикальний; 

р. перестановочный важіль пе- 
рестанОвочний;

р. пйшущий вИжіль пйшучий; 
р. плИвающий вИжіль плаваю

чий;
р. поводкОвый вйжіль повідко

вий;
р. поворОтный вйжіль поворот

ний;
р. приводнОй вОжіль приводнйй;
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рычйг пусковой вйжіль пуско-
вйй;
р. равноплОчий вйжіль рівнопле

чий;
р. распОрный вйжіль розпірнйй;
р. распределительный важіль 

розподільний;
р. расцепнОй важіль розчіпнйй;
р. синхронизирующий вИжіль 

синхронізуючий;
р. сцепнОй, сцепляющий важіль 

зчіпнйй;
р. тормознОй важіль гальмовйй;
р. уравнительный вИжіль зрів

няльний;
р. шарнйрный важіль шарнір

ний.

рычИжный важільний, 
рюмка (изразца) чИрка. 
ряд ряд, -ду;

р. ароматйческий ряд ароматйч- 
ний;

р. гармонйческий ряд гармоніч
ний;

р. нафтеновый ряд нафтеновий;
р. метИновый ряд метИновий;
р. парафйновый ряд парафіно

вий;
р. радиоактйвный ряд радіоак

тивний;
р. термоэлектрический ряд тер

моелектричний;
р. терпЄновьій ряд терпеновий. 

рядовОй (уголь) рядовйй.

С
садйться (о клапане, опоре) сіда

ти.
сИдка (чугуна) садіння, саджен

ня, саджання. 
сИжа сажа;

с. ацетиленовая сажа ацетиле
нова;

с. гИзовая сажа газова;
с. печная сажа пічна, 

сажекоптйльный сажокоптйльний. 
сажеотделйтель сажовіддільник. 
сажеотделйтельный сажовідділь- 

нйй.
сажесдуватель сажоздувИч, -чИ. 
сажесдувающий, сажесдуватель- 

ный (прибор) сажоздувИльний, 
сажоздувнйй. 

сажистый сИжистий. 
сайклинг-процЄсс сИйклінг-процЄс, 

-су.
салазки (для двигателя) полозкй, 

-кїв;
с. вращающиеся полозкй обер- 

тОві;
с. натяжные полозкй натяжні;
с. устанОвочные полозкй устанО-

ВОЧНІ.
сальник сИльник;

с. безнабйвочный сальник безна- 
бйвковий;

сИльник вОйлочный сИльник пов- 
стянйй;
с. желОбчатый сИльник жолоб

частий;
с. лабирйнтовый сИльник лабі

ринтовий;
с. подвеснОй сИльник підвіснгій; 
с. п о д в и ж н о й  сИльник рухО- 

мий;
с. сдвОенный сальник здвОе- 

ний;
с. телескопический сИльник теле

скопічний;
с. уравнительный сИльник зрів

няльний;
с. уравновешенный сйльник зрів

новажений;
с. штИнговый сйльник штанго

вий.
сальниковый сальниковий, 
самовентиляция самовентиляція. 
самовозгорание, самовоспламене

ние самозаймання, 
самовоспламеняемость самоза

ймистість, -тості.
самовоспламеняющийся, самовоз

горающийся (о топливе) само
займистий.

самовсасывающий ( газогенератор) 
самовсмОктувальний.
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самовспышка самоспйлах, -ху. 
самовыравнивание самовирівню

вання.
самодвйжущийся (погрузчи к )  са

морушний.
самодействующий (клапан , за сл он 

к а )  самодіючий. 
самодиффузия самодифузія, 
самодренйрующийся (п а р оп ер егр е 

ва тел ь ) самодренОваний. 
самодувный самодувний. 
самозабрасыватель самозакидИч, 

■чИ;
с. тОпочный самозакидач тОпко- 

вий.
самозажигание самозапалювання, 
самозажигающийся ( о  горю чей  

см еси ) самозапальний, 
самозакаливание самозагартову

вання, самозагартування, 
самозакаливающийся (р е з е ц )  са- 

мозагартівнйй.
самозамыкающийся ( о  м у ф те ) са- 

мозамиканий.
самозаписывающий, самопйшущий

(п р и б о р )  самопйсний. 
самозИпись самозИпис, -су. 
самозапОрный, самозапирающий-

ся (клапан , к р а н ) самозапір- 
нйй, самозапирИльний. 

самозахвИт самозахОпник, самоза- 
хОплювач.

самозахвИтывающий, самозахвИт-
ный (к о в ш )  самозахОпний, са- 
мозахОплювальний. 

самоиспарЄние самовипарОвуван- 
ня.

самоиспарйтель самовипарнйк, 
-кй.

самокомпенсация самокомпенсИ-
ЦІЯ.

самокомпенсйрующийся, самоком- 
пенсациОнный (п а р о п р о в о д )  са- 
мокомпенсацїйний, самокомпен- 
сОвний.

самолёт літак, -ка; 
с. газотурбйнный літак газотур

бінний;
с. ВИНТОВОЙ ЛІтОк ГВИНТОВИЙ;
с. ракОтный літак ракетний; 
с. реактйвный літОк реактйв- 

ний;

самолёт турбовинтовой літИк тур
богвинтовий;
с. турбореактивный літйк турбо

реактивний.
самонагревание самонагрівання, 
самонагревающийся (у гол ь , топ л и 

в о )  самонагрівнйй. 
самонатяжнОй самонатяжнйй. 
самообдувка, самообдувИние само- 

обдувка, самообдувИння. 
самоокисление самоокйслення. 
самоопрокйдывающийся (в а г о н )  

самоперекидний.
самоостанИвливающийся (п р и в о д )  

самозупйнний.
самоостанОв 1) (м ех а н и зм ) само- 

зупйнник; 2) (п р о ц е сс )  самозу- 
пйн, -ну, самозупйнення. 

самоотвйнчивание самовідгвйнчу- 
вання.

самоохлаждИемый, самоохлаждИю- 
щийся (кол осн и к , б а л к а ) само- 
охолОджуваний, самоохолоднйй. 

самоперегревИние самоперегрівИн- 
ня.

самопйсец (сам оп и ш ущ и й  п р и б ор )  
самозапйсувач, самопйсець, -сця. 

самопИшущий, самозаписывающий
(м ехан и зм , п р и б ор ) самопйсний, 
самопйшучий, самозаписуваль
ний.

самопотреблЄние (эн ер ги и ) само- 
споживИння.

самоприжимИющийся, самопри- 
жимнОй (клапан , к ол ь ц о ) само- 
притискнйй.

самопружйнящий ( о  к ол ьц е) само- 
пружйнячий, самопружйнний. 

самопуск самопуск, -ку. 
саморазгружатель саморозванта

жувач.
саморазгружающийся (в а г о н )  са

морозвантажний.
саморазгрузка саморозвантажу- 

вання, саморозвантаження. 
саморазогревание саморозігріван- 

ня.
саморазогревающийся (у г о л ь )  са- 

морозігріваний.
саморегистрирующий (п р и б о р )  са- 

мореєструючий.
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саморегулирование саморегулюван
ня;
с. отрицательное саморегулюван

ня негатйвне.
саморегулирующийся (к а р б ю р а 

т о р )  саморегулівнйй. 
самосмОзывающийся, самосмазоч

ный (палец , б у к са )  самомастйль- 
ний, самозмащувальний, 

самосмазыватель, самосмазчик са- 
момастйльник. 

самотёк самоплйв, -ву. 
самотёчный ( о  за гр узке ) само- 

плйвний.
самотяга самотяга, 
самотормозящийся (п р и б о р )  само- 

гальмівнйй.
самоуплотняющийся ( о  н аби вк е) 

самоущільнювальний. 
самоустанавливающийся (в к л а 

д ы ш ) самовстановнйй. 
самоустанОвка самовстанОвлюван- 

ня, самовстанОвлення. 
самофлюсующийся (сп л а в )  само- 

флюсівнгій, самофлюсОваний. 
самохОдный самохідний, 
самоциркулйрующий (к о н т у р )  са- 

моциркулЮючий. 
сантиметр сантиметр, -ра. 
сантипуИз сантипуИз, 
сантистОкс сантистОкс. 
сапропелевый сапропелевий, 
сапропелйтовый (у г о л ь )  сапропе

літовий.
сапропель сапропель, -лю. 
сапун сапун, -на. 
сарай сарай, -рая;

с. приЄмно-разгрузочньій сарай 
приймально-розвантажний, 

сатуратор сатуратор, -ра; 
с. закрытый сатуратор закрй- 

тий;
с. открытый сатуратор відкри

тий.
сатураторный сатураторний. 
сатурациОнный сатураційний, 
сатурация сатурація, 
сатурированный сатурОваний. 
сатурировать сатурувИти. 
сбИлчивание збОлчування, збОлчен- 

ня.
сбегающий (р ол и к )  збігаючий.

сбалансированный збалансОва- 
ний.

сблокирОвка, сблокйрование збло- 
кОвування, зблокування. 

сборка (м о н т а ж )  складання, зби
рання.

сборник збірник;
с. трубчатый збірник трубчас

тий.
сбОрный збірний,
сбОрность (п ечей ) збірність, -ності. 
сбОрочный (ц ех , м аш ин а) скла

дальний.
сбОрщик (м о н т ё р )  складальник, 
сбрасыватель скидач, -ча; 

с. двухбарабанный скидйч дво- 
барабОнний;

с. плужкОвый скидйч плужкО- 
вий;

с. самохОдный скидйч самохід
ний.

сбрасывающий (м ехан и зм , тел еж 
к а )  скидальний.

сброс скид, -ду; (неокон ч . д ей 
стви е  — ещ ё) скидання; 
с. аварийный скид аварійний. 

сброснОй, сбросовОй скиднйй. 
сваренный зварений, 
свариваемость зварюваність, -но

сті, зварність, -ності. 
сваривать, сварйть зварювати, 

зварйти.
сварка зварювання, зварка, зва

рення;
с. автогенная зварювання авто

генне;
с. автоматическая зварювання 

автоматичне;
с. ацетиленовая зварювання аце

тиленове;
с. бензйновая зварювання бен- 

зйнове;
с. внахлёстку зварювання внИ- 

пуст, внапусток;
с. водорОдная зварювання вод- 

нЄвє ;
с. впритык зварювання впри

тул;
с. встык зварювання встик; 
с. газовая зварювання газове; 
с. газопрОссовая зварювання га

зопресове;



сварка 221 свод

сварка горновая зварюзання гор
нове;
с. двух-, трёхслОйная зварюван

ня дво-, тришарОве; 
с. дуговая зварювання дуговЄ; 
с. контактная зварювання кон

тактне;
с. кузнЄчная зварювання коваль

ське;
с. термйтная зварювання терміт

не;
с. тОчечная зварювання точко- 

вЄ;
с. шОвная зварювання шОвне; 
с. электрическая зварювання 

електрйчне;
с. електродуговая зварювання 

електродугове. 
сварнОй зварнйй. 
сварочный 1) ( а гр ега т , п р и б ор )

зварювальний; 2) ( полученный  
путем  свар ки ) зварнйй. 

сварщик зварник, зварювач. 
свежезабрОшенный ( о  топливе)  

свіжовкгінутий.
свежезагруженный свіжозаванта- 

жений.
свежеизолйрованный свіжоізольО- 

ваний.
свЄжий (п а р )  свіжий. 
сверлОние свердління, свердлуван

ня; (отвер сти е  для см азки ) 
свердлення.

сверлйльный свердлйльний, сверд
лувальний.

сверлйть свердлйти, свердлува
ти.

сверлО свердло.
свёртный (м а х ов и к , соединение)  

скрутний.
сверхвысОкий надвисОкий. 
сверхдавлОние надтйск, -ку. 
сверхзвуковой надзвуковйй. 
сверхкритйческий надкритйчний. 
сверхмощный надпотужний, 
сверхоктановый надоктИновий. 
сверхплановый надплановий, 
сверхпроводник надпровіднйк, -кИ. 
сверхскоростной надшвйдкісний. 
сверхтвёрдый надтвердйй. 
сверхтекучесть (ж и д к о ст е й )  над

текучість, -чості.

сверхтонкий надтонкйй; ( о  р а з м о 
ле — ещ ё ) надм’якйй. 

сверхцентрифуга надцентрифуга. 
свес (к о л е ц )  звис, -су. 
светйльник світйльник; 

с. взрывобезопасный світйльник 
вибухобезпЄчний. 

светйльный ( г а з )  світйльний. 
светймость СВІТНІСТЬ, -НОСТІ. 
световОй СВІТЛОВИЙ, 
светопроём світлопроріз, -зу. 
светофйльтр світлофільтр, -ра;

с. монохроматический світло
фільтр монохроматичний; 

с. поляризационный світлофільтр 
поляризаційний, 

светящийся (ф а к ел ) світийй. 
свеча свічка;

с. выхлопная свічка вихлопна; 
с. газоотвОдная свічка газовід

відна;
с. запальная, зажигальная свіч

ка запальна;
с. продувочная свічка продув

на;
с. пусковая свічка пускова, 

свешивающийся (к о ж у х , к ол ь ц о )  
звиснйй.

свинЄц свинЄць, -нцЮ. 
свинцОвый ( о  пробке, зал и вке)  

свинцЄвий.
свйнчивание згвйнчування, згвйн- 

чення.
свистОк свистОк, -т к Є;

с. паровОй свистОк паровйй; 
с. сигнальный свистОк сигналь

ний.
свищ (в  стенке к отл а )  свищ, 

-щй.
свободно висящий (к о ж у х )  вільно 

висячий;
с. лежОщий вільно лежОчий; 
с. падающий (б у р )  вільно па

даючий;
с. подвешенный вільно підвіше

ний.
свободный (х о д )  вільний, 
свод склепіння; 

с. арочный склепіння Орочне; 
с. дожигательный склепіння до- 

палювальне;
с. зажигательный, воспламенй-
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тельный склепіння запалю
вальне;

свод огневОй склепіння вогнЄв є ;
с. огнеупорный склепіння вогне

тривке;
с. отражательный склепіння від

бивне*,
с. перекрывающий склепіння пе- 

рекривне;
с. подвеснОй склепіння підвіс- 

нЄ;
с. полукруглый склепіння ПІВ- 

кругле;
с. полусферический склепіння пів

сферичне.
сводообразование (в толще топли

ва) склепінньоутвОрення.
свОдчатый склепйстий.
с в о й с т в о  властивість, -вості;

с. коксообразующее властивість 
коксоутвОрювальиа;

с. теплофизйческое властивість 
теплофізйчна;

с. термодинамическое власти
вість термодинамічна.

связанный (о регулировании)  зв’я
заний.

связка 1) (связующий материал) 
зв’язка; 2) (процесс) зв’язу
вання.

связующий, связывающий (слой) 
зв’язувальний, зв’язнйй, зв’язую
чий.

связь 1) зв’язОк, -зку; 2) (пред
мет) в’язь, пОв’язь, -зі;
с. адсорбциОнная зв’язОк ад

сорбційний;
с. балочная в’язь, пОв’язь 60- 

лочна;
с. динамйческая зв’язОк дина

мічний;
с. жёсткая в’язь, пОв’язь жор

стка;
с. запаздывающая зв’язОк за- 

пізнюваний;
с. изодрОмная зв’язОк ізодрОм- 

ний;
с. иОнная зв’язОк іонний;
с. исполнительная зв’язОк вико

навчий;
с. кинематическая зв’язОк кіне

матичний;

связь молекулярная зв’язОк мо
лекулярний;
с. обменная зв’язОк обмінний;
с. обратная зв’язОк зворОтний;
с. осмотйческая зв’язОк осмотйч- 

ний;
с. полая в’язь, пОв’язь порож- 

нйста;
с. распОрная в’язь, пОв’язь роз

пірна*,
с. рычИжная в’язь, пОв’язь ва

жільна;
с. сейсмйческая в’язь, пОв’язь 

сейсмічна;
с. сквозная в’язь, пОв’язь на

скрізна;
с. структурная зв’язОк структур

ний;
с. тОпочная в’язь, пОв’язь топко

ва;
с. угловая в’язь, пОв’язь кутова*,
с. упругая зв’язОк пружний;
с. фйзико-механйческая зв’язОк 

фізико-механічний;
с. фйзико-химйческая зв’язОк фї-

ЗИКО-ХІМЇЧНИЙ.
сглИживание (пульсаций) згла

джування, згладження. 
сгон згін (род. згОну); (неоконч. 

действие — ещё) зганяння;
с. соединительный згін з’єдну

вальний.
сгОновый (о соединении) згінний, 
сгораемый (об ограждении) спа- 

лймий.
сгорание згоряння;

с. детонациОнное згоряння де
тонаційне;

с. замедленное згоряння спо
вільнене;

с. мгновенное, моментальное зго
ряння миттьовЄ;

с. непОлное згоряння непОвне;
с. ступЄнчатое згоряння ступін

часте.
сгорать, сгореть згоряти, згоріти, 
сгоревший (о топливе) згорілий, 
сгустйтель згущувач. 
сгущИть, сгустйть (осадок) згущИ- 

ти, згущувати, згустйти. 
сдавливание см. сжатие, 
сдача (оборудования) здавОння.
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сдвиг зсув, -ву; ( действие — ещё) 
зсування;
с. осевОй зсув осьовйй. 

сдвигающий (об усилии) зсуваль- 
ний.

сдвижнОй, сдвигающийся (о пла
стинах) зсувнйй.

сдвОенный ( сальник, машина)
здвОений.

сдросселйрованный, редуцирован
ный здросельОваний, редукОва- 
ний.

себестоимость (энергии) собівар
тість, -тості;
с. коммерческая собівартість ко

мерційна. 
с є г м Єн т  сєгмЄн т ;

с. сопловОй сєгмЄнт сопловйй; 
с. кольцевОй сєгмЄнт кільцЄвий ;
с. теплоизолирующий, теплоизо

ляционный сєгмЄнт теплоізо
ляційний.

с є г м Єн т н ь ій  сєгмЄнтний. 
сегменторЄз сегменторїз. 
сегрегация (топлива) сегрегація. 
седлО сідлО;

с. клапанное сідлО клапанне; 
с. кольцевОе сідлО кільцЄвє ;
с. плОское сідлО плОске. 

седлообразный, седловйдный сід
лоподібний, сідловйдний. 

сезОн сезОн, -ну;
с. отопйтельный сезОн опалю

вальний.
сезОнный (график, отопление) се

зонний.
сЄктор сЄктор, -ра;

с. гребенчатый сЄктор гребін
частий;

с. дистанционйрующий сЄктор 
дистанціонуючий;

с. зубчИтый сЄктор зубчИстий;
с. червячный сЄктор черв’ячний, 

секторный секторний, 
секунда секунда.
секундный (о производительности) 

секундний.
секционирование секціонувИння. 
секционированный (экран) секці- 

онОваний.
секционный (котёл) секційний. 
с Єк ц и я  сЄк ц і я ;

сЄк ц и я  лобовОя сЄкція лобовО;
с. сварная сЄкція зварна, 

селектйвный (об очистке) селек- 
тйвний.

сЄм є ч к о  (марка угля) насіннячко;
с. антрацйтовое насіннячко ан

трацитове.
семисекциОнный (котёл) семисек- 

ційний.
семищелевОй (кирпич, камень) се- 

мищілгінний.
сепаратор сепаратор, -ра;

с. внутрибарабанный сепаратор 
внутрішньобарабанний;

с. гравитационный сепаратор гра
вітаційний;

с. жалюзййный сепаратор жа
люзійний;

с. магнйтный сепаратор магніт
ний;

с. м Єл ь н и ч н ь ій  сепаратор млинО- 
вйй;

с. одно-, двух- трёх-, четырёх
рядный сепаратор одно-, дво-, 
три-, чотирирядний;

с. одно-, двух-, многоступенча
тый сепаратор одно-, дво-, 
багатосхідчасгий;

с. плёночный сепаратор плівко
вий;

с. растОпочный сепаратор роз
палювальний;

с. центробежный сепаратор від
центровий;

с. циклОнный сепаратор циклОн- 
ний;

с. швеллеркОвый сепаратор шве- 
леркОвий;

с. электромагнитный сепаратор 
електромагнітний, 

сепараторный сепараторний 
сепарациОнный сепараційний, 
сепарация сепарація;

с. воздушная сепарація повіт
ряна;

с. естественная сепарація при
родна;

с. механйческая сепарація меха
нічна;

с. плёночная сепарація плівко
ва;
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сепарация сйтовая сепарація сй- 
това;
с. ударная сепарація ударна; 
с. центробежная сепарація від

центрова;
с. щитковая сепарація щиткова; 

сера хим. сірка; 
с. горючая сірка горЮча; 
с. летучая сірка летка; 
с. колчеданная сірка колчедан

на;
с. органйческая сірка органіч

на;
с. сульфатная сірка сульфатна, 

сервоклапан сервоклапан, 
сервомеханизм сервомеханїзм, -му. 
сервомотор сервомотор, -ра; 

с. воздушный сервомотор повіт
ряний;

с. выключающий сервомотор ви- 
ключОльний;

с. гидравлйческий сервомотор 
гідравлічний;

с. мИсляный сервомотор масля
ний;

с. мембранный сервомотОр мем
бранний;

с. поворОтный сервомотОр пово
ротний;

с. поршневОй сервомотОр порш
невий;

с. электромеханический сервомо
тОр електромеханічний. 

сервомотОрный сервомотОрний. 
сервопривод сервопривод. 
сервоприводнОй сервоприводнйй. 
серворегулятор серворегулятор,-ра. 
серворегуляторный серворегуля- 

торний.
сервосистема сервосистема. 
сервотОрмоз сервогальмО. 
сервотормознОй сервогальмовйй. 
сервоуправляемый (о б  у ста н ов к е )  

сервокерОваний.
сервоусилитель сервопідсгілювач. 
сервоусилйтельный сервопідсйлю- 

вальний.
сердЄчник сердЄчник; осЄрдя; 

с. втягиваемый сердЄчник втягу
ваний;

с. выталкиваемый сердЄчник ви
штовхуваний.

сердцевйдный (эк сц ен тр и к ) серце- 
вйдний.

серёжка (р е с с о р ы )  сережка, 
серийный ( о  п р ои зв од ств е )  серій

ний.
сернйстость сірчОстість, -тості, 
сернйстый (у г о л ь )  сірчИстий. 
сернокйслый сірчанокислий, 
серный сірчИний. 
сероводород сірковОдень, -дню. 
сероводородный сірководневий. 
сероОкись сіркоОкис, -су, сіркоох- 

сйд, -ду.
сероочистнОй, сероочистйтельный

сіркоочйснйй. 
сероочйстка сіркоочйстка; 

с. двухступенчатая сіркоочйстка 
двосхідчИста;

с. желЄзо-аммиОчная сіркоочйст
ка залізо-аміИчна; 

с. жезЄзо-сОдовая сіркоочйстка 
залїзо-сОдова;

с. мышьякОво-сОдовая сірко
очйстка миш’якОво-сОдова; 

с. этаноламйновая сіркоочйстка 
етаноламінова.

сероуглерод сірковуглець, -цЮ. 
сероулОвливание сіркоулОвлюван- 

ня.
сероулИвливатель сіркоулОвлювач. 
сероулавливающий, сероулавлива- 

тельный (оч и сти тел ь ) сіркоулОв- 
ний, сіркоулОвлювальний. 

сертификат сертифікат, -ту. 
серьга серга, сережка; 

с. направляющая серга напрям
на;

с. переставная серга перестав
на;

с. поворачивающаяся серга по
воротна;

с. соединйтельная серга з’єдну
вальна;

с. сцепнИя серга зчіпна. 
сетевОй (н а с о с )  сітьовйй, сітковйй. 
сЄткд сітка;

с. всасывающая сітка всмокту
вальна;

с. воздухофильтрующая сітка 
повітрофільтрувОльна, пові- 
трофільтруюча;
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сЄткд огнепреградйтельная сітка 
вогнеперегорОдна: 
с. пламягасящая сітка полум’є- 

гасна;
с. предохранительная сітка за

побіжна;
с. прОволочная сітка дротянО; 
с. чИстая сітка густа, 

сеткодержатель сіткотримОч, -ча. 
сЄточньій сітковйй. 
сОтчатый (колпак) сітчастий, 
сеть сіть, -ті, сітка; 

с. внутридомОвая сіть внутрі- 
шньодомОва;

с. внутризаводская сіть внутрі
шньозаводська;

с. внутрицеховая сіть внутріш- 
ньоцЄхова;

с. газовая сіть газова; 
с. газоразводящая сіть газороз- 

відна;
с. газораспределйтельная сігь 

газорозподільна;
с. закольцОванная сіть закіль

цьована;
с. кольцевИя сіть кільцева; 
с. отопйтельная сіть опалюваль

на;
с. потребительная сіть спожйв- 

ча;
с. разветвлённая сіть розгалу

жена;
с. тепловИя сіть тепловИ; 
с. теплофикационная сіть тепло

фікаційна;
с. тупикОвая сіть тупикОва; 
с. уличная сіть вулична. 

сєчЄниє переріз, -зу; 
с. входнОе переріз вхіднйй; 
с. выходнОе переріз вихіднйй; 
с. двутавровое переріз двотав

ровий;
с. живОе переріз живйй;
с. зЄтовоє переріз зЄтовий; 
с. корневОе перЄріз корене

вий;
с. критическое перЄріз критйч- 

ний;
с. овальное перЄріз овИльний; 
с. опасное перЄріз небезпечний; 
с. поперечное перЄріз попереч

ний;

сєчЄниє продОльное перЄріз по- 
здОвжній;
с. проходнбе перЄріз прохід

ний;
с. регулируемое перЄріз регу

льований;
с. свободное перЄріз вільний; 
с. сплюснутое перЄріз сплЮсну- 

тий;
с. таврОвое перЄріз таврОвий;
с. угловОе, уголкОвое переріз 

кутниковий.
сжИтие стиск, -ку; стгіснення; (не- 

оконч. действие — ещё) стис
кання;
с. адиабатное, адиабатйческое

стиск адіабатний; 
с. динамИческое стиск динаміч

ний;
с. изобарическое, изобарное

стиск ізобарний; 
с. изотермйческое стиск ізотер

мічний;
с. изоэнтропйческое, изоэнтро- 

пййное стиск ізоентропійний;
с. одно-, двух-, многоступенча

тое стиск одно-, дво-, багато- 
східчастий;

с. политропйческое, политрОпное
стиск політрОпний; 

с. поперечное стиск попереч
ний;

с. продОльное СТИСК ПОЗДОВЖ
НІЙ.

сжИтый (газ) стйснутий, стйсне- 
ний.

сжигИние спалювання; 
с. беспламенное, бесфакельное

спалювання безполум’яне, без- 
факельне;

с. бездымное спалювання без- 
дймне;

с. пламенное спалювання полу
м’яне;

с. циркуляционно-вихревОе спа
лювання циркуляційно-вихро
ве.

сжигать, сжечь спалювати, спалгі- 
ти.

сжижаемый (углеводород) зрі
джуваний, скраплюваний. 

сжижЄниє, ожижЄниє зрїджуван-

15— 119.
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ня, зрідження, скраплювання, 
скраплення.

сжимаемость стйсливість, -вості; 
с. адиабатйческая стйсливість 

адіабИтна.
сжимаемый, сжимающийся (слой) 

стйсливий.
сжимающий (ход, сила) стискаль

ний, стйскуючий.
сигнИл сигнал, -лу; 

с. звуковОй сигнал звуковйй; 
с. предохранительный сигнал за

побіжний;
с. предупредительный сигнал по

переджувальний; 
с. световОй сигнал СВІТЛОВИЙ.

сигнализИтор сигналізатор, -ра; 
с. автоматический сигналізатор 

автоматичний;
с. кИмерный сигналізатор камер

ний.
с. поплавковый сигналізатор по- 

плавкОвий;
сигнализация сигналізація;

с. аварийная сигналізація ава
рійна;

с. звуковая сигналізація звуко
ва*,

с. командная сигналізація ко
мандна;

с. контрольная сигналізація кон
трольна;

с. световОя сигналізація світло
ва;

с. электросветовая сигналізація 
електросвітлова.

сигнализйрующий, сигнализацион
ный (термометр) сигналізацій
ний.

сигнальный сигнальний.
сйла сйла;

с. актйвная сйла актйвна; 
с. аэродинамическая сйла аеро

динамічна;
с. гидродинамическая сйла гі

дродинамічна;
с. гравитационная сйла гравіта

ційна;
с. двйжущая сйла рушійна; 
с. живая сйла живИ; 
с. жироскопйческая сйла жиро- 

скопїчна;

сйла касательная, тангенциальная
сйла дотйчна, тангенціальна; 
с. инерции, инерциОнная сйла 

інерції, інерційна; 
с. кориОлисовая сйла коріОлісо- 

ва;
с. лошадйная (л. с.) сИла кін

ська (к. с.);
с. окружная сйла коловИ; 
с. перестановочная, перестанав

ливающая сйла перестано
вочна, перестановляльна; 

с. поверхностная сгіла поверхне
ва;

с. подсИсывающая сйла підсмОк- 
тувальна;

с. подъёмная сйла підіймальна; 
с. посадочная сйла посадочна; 
с. потенциальная сгіла потенці

альна;
с. прижимающая сИла притиск

на;
с. растягивающая сйла розтя- 

гИльна, розтяжнИ; 
с. реактйвная сйла реактйвна; 
с. сжимающая сйла стискальна, 

стискнИ;
с. термоэлектродвйжущая сйла 

термоелектрорушійна; 
с. тормозная сйла гальмова, 

гальмівнИ;
с. центробежная сйла відцентро

ва;
с. центростремительная сйла до- 

центрОва;
с. уравновешивающая сйла зрів- 

новИжувальна, зрівноважую-

силикагель силікагель, -лю;
с. активированный силікагель 

активований;
с. крупнозернистый силікагель 

крупнозернйстий; 
с. мелкозернйстый силікагель 

дрібнозернистий; 
с. регенерированный силікагель 

регенерований. 
силикИт силікИт, -ту. 
силикатный силікатний. 
силовОй (газ, установка) силовгій. 
силомер, силомЄтр силомір, -ра.
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силочас силогодйна; 
с. индикаторный силогодйна ін

дикаторна;
с. эффективный силогодйна ефек

тивна.
сильнозатухающий ( о  кол еба н и я х)  

дужезагасОючий.
сильнонагруженный сильнонаваи- 

тОжений.
сильнопарафйнистый (м а з у т )  ду- 

жепарафінистий.
сильноразложйвшийся ( тор ф )  ду- 

жерозклОдений.
сильноспекающийся (у г о л ь )  дуже- 

спіклйвий. 
сильфон сильфОн;

с. сдвОенный сильфОн здвоєний. 
сильфОнный сильфОнний. 
симметричный ( о  л оп а тк а х )  симе

тричний.
синелОмкость синьоламкість, -кості, 
сйнтез (га зо в , топ л и в а) сйнтез, 

-зу.
сйнтез-газ сйнтез-газ, -зу. 
синтетйческий синтетйчний. 
синтйн синтйн, -ну. 
синхронизатор синхронізатор, -ра. 
синхронизационный синхронізацій

ний.
синхронизация синхронізація, 
синхронность синхронність, -ності. 
синхроноскОп синхроноскОп. 
сйнька (св е т о к о п и я )  сйнька. 
сирОна сирена;

с. паровая сирена паровО. 
систОма система; 

с. абсорбциОнная система аб
сорбційна;

с. автоматизированная система 
автоматизована;

с. адиабатйчески изолированная
система адіабатно ізольова
на;

с. бескрОновая система безкра- 
нова;

с. вакуумная система вакуумна; 
с. газосмесйтельная система га

зозмішувальна;
с. гидравлйческая система гід

равлічна;
с. гравитационная система гра

вітаційна;

систОма деаэрирующая система
деаерувОльна, деаеруюча;
с. закольцОванная систем а за 

кільцьована ;
с. замкнутая система зОмкнена, 

замкнута;
с. испарительная система випар- 

нО;
с. конвейерная систем а конвЄй- 

єрна;
с. местная (о топ л ен и я )  систем а 

м ісцева ;
с. метрическая система метргіч- 

на;
с. механйческая система меха

нічна;
с. насОсная система насОсна;
с. низконапОрная система низь

конапірна;
с. одно-, многокомпонентная си

стема одно-, багатокомпонент
на;

с. одно-, двух-, многокОнтурная
система одно-, дво-, багато- 
кОнтурна;

с. одно-, двух-, многоступенча
тая система одно-, дво-, ба
гатоступінчаста ;

с. одно-, двух-, трёхтрубная си
стема одно-, дво-, тритруб
на;

с. отопйтельная система опалю
вальна;

с. отопйтельно-вентиляциОнная
система опалювально-венти
ляційна;

с. охладйтельная система охо
лоджувальна, охолОдна;

с. противотОчная система проти- 
тОкова;

с. протОчная система протОчна;
с. прямотОчная систОма прямо- 

тОкова;
с. регулируемая система регу

льована;
с. регулирующая система регу- 

лЮюча;
с. редуцирующая система реду- 

куюча;
с. следящая система слідкуюча;

15*
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система смесйтельная система змі
шувальна;
с. телемеханическая система те

лемеханічна;
с. теплоизолированная система 

теплоізольОвана;
с. тормозная, тормозящая систе

ма гальмівна, гальмова; 
с. уравновешенная система зрів

новажена;
с. центральная (отоп л ен и я )  си

стема центральна; 
с. циркуляционная система цир

куляційна;
с. электромагнитная система 

електромагнітна; 
с. энергетическая система енер

гетична, 
сйто сйто;

с. вибрациОнное сйто вібрацій
не;

с. лЄнточноє сйто стрічкове; 
с. пробивнОе сйто пробивнЄ; 
с. прОволочное сйто дротянЄ;
с. распределительное сйто роз

подільне;
с. сортировочное сйто сорту

вальне;
с. тканевОе сйто тканйнне; 
с. фильтровальное сйто фільтру

вальне.
сИтовый сйтовий.
сйтчатый ( о  колон н е) ситчИстий. 
сифОн сифОн. 
сифОнный сифОнний. 
сихромаль сихромаль, -лю. 
скалка скалка;

с. золотникОвая скалка золотни- 
кОва;

с. поршневая скалка поршнЄва. 
скалочный, скальчатый (п ор ш ен ь)  

скОлковий.
скалывание (н аки п и ) скОлювання. 
скалывающий ( о б  уси л и и ) скОлю- 

вальний, скОлюючий. 
скачкообразный стрибкоподібний, 

стрибкуватий. 
скачОк стрибОк, -бкй;

с. косОй (в  п о то к е )  стрибОк кО- 
сий;

с. температурный стрибОк тем
пературний.

скашивание (к р ом к и )  скОшуваи- 
ня.

скважина 1) горн, свердловгіна; 
2) (щ ел ь )  щілина, шпОра; 
с. буровая свердловйна бурова; 
с. гИзовая свердловйна газова; 
с. инжекциОнная свердловйна ін

жекційна;
с. нефтянИя свердловйна нйфтО- 

ва;
с. разведочная свердловйна роз

відувальна;
с. эксплуатационная свердловй

на експлуатаційна. 
сквознОй (п р о х о д , б о л т )  наскріз

ний.
скелетный (к а та л и за тор )  скєлЄт - 

ний.
скип скіп.
СКЙПОВЫЙ скіповий, 
склад склад, -ду; 

с. базисный склад базисний; 
с. закрытый склад закрйтий; 
с. материальный склад матері

альний;
с. механизированный склад ме

ханізований;
с. открытый склад відкритий; 
с. расходный склад витратний; 
с. скреперный склад скреперний; 
с. топливный склад паливний, 

складирование (топ л и в а )  складу
вання.

склОдка (н а  га зо п р о в о д е )  склад
ка;
с. компенсационная складка ком

пенсаційна.
складнОй (и зм ер и тел ь)  склйда- 

ний.
склёпка 1) (п р о ц е се )  склепування; 

2) (скл ёп ан н ое  м е ст о )  склепка, 
склепане, -ного, 

скоба скобй;
с. биметаллическая скоба біме

талева;
с. зажимная скоба затискна;
с. предохранительная скоба за

побіжна;
с. стяжнИя скоба стяжна; 
с. упОрная скоба упОрна. 

скОбка 1) (м е х .)  скОбка; 2) мат. 
дужка.
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скоксовавшийся, скоксОванный
(у гол ь , см ол а )  скоксбваний.

скольжЄниє кОвзання, скОвзання; 
с. упругое кОвзання пружнб.

скользящий (за тв о р , ры чаг) ковз- 
нйй.

скомплектовать скомплектувати.
скомпоновать (а г р е га ты )  скомпо

нувати.
сконденсированный сконденсова

ний.
скопление (кон д ен са та , ш лам а)  

скупчення.
скорлупа (и зол я ц и и )  шкаралупа; 

с. цилиндрическая шкаралупа 
циліндрйчна;

с. эллиптическая шкаралупа еліп- 
тйчна.

скорлупный (к а н а л )  шкаралупний.
скороподъёмность (кл а п ан а )

швидкопідйОмність, -НОСТІ.
скороподъёмный (к р а н )  швидко- 

підйОмний.
скоростнОй (р еж и м , топ к а )  швйд- 

кісний.
скОрость швгідкість, -кості; 

с. вихревая швйдкість вихровй; 
с. входная швйдкість вхіднО;
'С. выхлопнИя швйдкість вихлоп- 

нИ;
с. выходная швгідкість вихід

на;
с. дозвуковая швгідкість дозву

кова;
с. докритйческая швгідкість до- 

критйчна;
с. звуковая швИдкість звуковО; 
с. космическая швйдкість кос

мічна;
с. критическая швйдкість кри- 

тйчна;
с. мгновенная швИдкість мит

тьова;
с. окружная швйдкість колова; 
с. осреднённая швйдкість осе-

реднена;
с. относительная швйдкість від- 

нОсна;
с. перенОсная швйдкість пере

носна;
с. сверхзвуковая швгідкість над

звукова;

скОрость сверхкритйческая швйд
кість надкритйчна; 
с. средневЄкторная швйдкість 

середньовЄкторна; 
с. угловОя швйдкість кутовО; 
с. эквивалентная швйдкість ек

вівалентна.
скос (к р о м о к )  скіс (р о д . ско

су).
скошённый (к р а й )  скошений. 
скребкОвый скребкОвий. 
скребОк скребОк, -бкО; 

с. механйческий скребок меха
нічний;

с. переставнОй скребОк перестав
ний;

с. регулируемый скребОк регу
льований.

скрепер скрепер, -ра. 
скреперный скреперний, 
скрепление 1) скріплення; (н е -  

оконч. п р оц есс  —  ещ ё)  скріплю
вання, 2) (п р е д м е т )  скріпа; 
с. заклёпочное скріплення за

клепочне;
с. клиновОе скріплення клино- 

вЄ;
с. разъёмное скріплення рознім- 

нЄ, роз’Ємне.
скрепляющий (х о м у т , б а н д а ж )  

скріплювальний, скріпнйй. 
скрещивание (ремн.ей) схрещуван

ня.
скруббер скрубер, -ра;

с. каскИдный скрубер каскад
ний;

с. насадочный скрубер насОдко- 
вий;

с. оросйтельный скрубер зрошу
вальний;

с. тарельчатый скрубер таріл
частий;

с. центробежный скрубер від
центровий.

скруббер-абсорбер скрубер-абсор- 
бЄр, -ра.

скругливание (к р о м о к )  округлю
вання, скруглення, 

скручивание (в а л а )  скручування, 
скручивающий (м о м е н т )  скручу- 

вальний, скручуючий, 
скрытый прихОваний;



скрытая 230 служба

скрытая теплота ( и спарения, плав
л ен и я) прихОвана теплота, 

слабина (к о л е ц )  слабкість, -кості, 
слабозатухающий ( о  к ол еба н и я х)  

малозагасаючий.
слабоперегрЄтьій малоперегрітий. 
слабосвязанный слабкозв’язаний. 
слабоспекающийся (у г о л ь )  мало-

СПІКЛЙВИЙ.
слабоспёкшийся (к о к с )  малоспік- 

лий.
слабосплавленный (к о к с )  мало- 

сплавлений.
слабый 1) (н е  ту го й )  слабкйй; 

2) (м а л ы й )  малйй; 3) (н еп р оч 
н ы й ) неміцнйй. 

слИнец слИнець, -нцю;
с. битуминозный сланець бітумі

нозний;
с. углекйслый слОнець вуглекйгс- 

лий.
слИнцы слИнці, -ців;

с. горючие сланці горЮчі. 
слегаемость ( н асадки , топ л и в а ) 

злЄжуваність, -ності. 
след слід, -ду;

с. аэродинамический слід аеро
динамічний.

следящий ( о б  у ст р о й ст в е )  слід
куючий.

слеживание, слегИние злежування, 
злЄжання.

слесарно-монтажный слюсйрно- 
монтажний. 

слесарный слюсарний, 
слесарь слЮсар, -ря;

с.-сантЄхник слЮсар-сантЄхнік. 
слив злив, -ву; (неокон ч . д ей ст 

вие  —  ещ ё) зливання; 
с. аварийный злив аварійний; 
с. каскадный злив каскадний. 

сливнОй зливнйй. 
слипИние злипИння. 
слйпшийся (к ок с , ш л ак ) злйплий. 
слияние (п о т о к о в )  злиття; (н е 

оконч. п р оц есс  —  ещ ё)  зливан
ня.

слоевОй шаровйй. 
сложение (с и л )  складання, дода

вання.
слОжный ( теп л ообм ен )  складнйй.

слоистость шаруватість, -тості. 
слОистый (т о р ф )  шаруватий, 
слой шар, -ру;

с. абсорбционный шар абсорб
ційний;

с. антикоррозионный шар анти
корозійний;

с. вихревОй шар вихровйй; 
с. влагоизоляционный, влагоизо- 

лйрующий шар вологоізоля- 
ційний, вологоізолЮючий; 

с. газозащйтный шар газозахис
ний;

с. горящий шар горящий; 
с. двйжущийся шар рухОмий; 
с. зернйстый шар зернйстий; 
с. изоляциОнный шар ізоляцій

ний;
с. кипящий шар киплячий; 
с. ламинарный шар ламінарний; 
с. накалённый шар нажарений, 

розжарений;
с. несжимаемый шар нестйсли- 

вий;
с. обёрточный (и зол я ц и и )  шар 

обгОрткОвий;
с. пластйческий шар пластйч- 

ний;
с. погранйчный шар погранйч- 

ний;
с. покрОвный шар покривнйй; 
с. псевдоожйженный шар псев- 

дозрїджений;
с. связующий шар зв’язуваль

ний;
с. спекающийся шар спіклйвий; 
с. утоняющийся шар стОншува- 

ний;
с. теплоизоляционный шар те

плоізоляційний;
с. турбулентный шар турбулент

ний;
с. фильтрующий шар фільтру

вальний, фільтруючий; 
с. флюидизированный шар флю- 

їдизОваний. 
служба служба; 

с. аварийная служба аварійна; 
с. диспетчерская служба диспет

черська;
с. эксплуатационная служба екс

плуатаційна.
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служебный (р а с х о д  п а р а ) служ
бовий.

слюда слюда.
слюдянОй слюдянйй.
смазка 1) змазування, змазання;

2) (см азоч н ы м  м а сл ом )  мастін
ня, мащення, змащування;
3) (см а зоч н ое  в ещ еств о ) мастй- 
ло;
с. автоматическая мащення ав

томатичне;
с. антикоррозионная змИзання 

антикорозійне;
с. водостОйкая мастйло водо

стійке;
с. графйтная мастйло графітне; 
с. густОя мастйло густе; 
с. жйдкая мастйло р ід к Є; 
с. зИмняя мастйло зимОве; 
с. кИльциевая мастйло кальціє

ве;
с. капельная мащення краплйн- 

не;
с. кольцевая мИщення кільцЄвє ; 
с. лЄтняя мастйло лі гне; 
с. местная мИщення місцЄвє ; 
с. морозостОйкая мастйло моро

зостійке;
с. нИтриевая мастйло натріє

ве:
с, низкоплИвкая мастйло низько- 

плавке;
с. принудительная мащення при

мусове;
с. среднеплИвкая мастйло се- 

редньоплИвке;
с. твёрдая мастйло тверде*, 
с. тугоплавкая мастйло туго

плавке;
с. уплотнйтельная мастйло ущіль

нювальне;
с. централизованная мащення 

централізоване;
с. центробежная мИщення від

центрове;
с. цепнИя мИщення ланцюгОве; 
с. циркуляционная мащення цир

куляційне;
с. фитильная мИщення гното- 

вЄ;
с. эмульсионная мИщення емуль

сійне.

смОзочный 1) змИзувальний; 2) ( о  
см а зочн ом  м а сл е )  мастйльний. 

смазчик мастйльник. 
смачиваемый (ф и л ьтр , п ов ер х 

н о сть )  змОчуваний. 
смачиватель змОчувач. 
смачивающий ( о  ж и д к о сти )  змо

чувальний.
смОна 1) зміна; 2) (зам ен а  д е т а 

л ей ) заміна; 
с. дневная зміна денна, 
с. ночная зміна нічий; 

сменный змінний; (зам ен я ем ы й ) 
замінний.

смерзаемость (топ л и ва , зол ы )  
змЄрзливість, -вості. 

смерзание змерзання. 
смесевОй (п р о в о д , д р оссел ь )  сумі

шевий.
смесеобразование сумішоутворен

ня;
с. вихревОе сумішоутворення ви

хрове;
с. внЄшнєє сумішоутворення зо

внішнє;
с. внутреннее сумішоутворення 

внутрішнє;
с. вторйчное сумішоутворення 

вторгінне;
с. первйчное сумішоутвОрення 

первйнне;
с. предкИмерное сумішоутворен

ня передкамерне, 
смесйтель змішувач;

с. вентиляторный змішувач вен
тиляторний;

с. двухпровОдный змішувач дво- 
провіднйй;

с. диафрагмовый змішувач діа
фрагмовий;

с. лОпастный змішувач лопате
вий;

с. перчаточный змішувач рука- 
вйчний;

с. полуэжекциОнный змішувач 
напівежекційний; 

с. слойстый змішувач шарува
тий;

с. сопловОй змішувач сопловйй; 
с. струйный змішувач струмйн- 

ний;
с. щелевОй змішувач щілинний;
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смесйтель эжекционный змішувач 
ежекційний.

смесйтельный (кл апан , к а м ер а )  
змішувальний, 

смесь суміш, -ші, сумішка;
с. антинакипная, противонакип- 

ная суміш антинакиина, про
тинакипна;

с. бЄдная суміш бідна; 
с. бинарная суміш бінарна; 
с. богатая суміш багата; 
с. взрывчатая суміш вибухО- 

ва;
с. воспламеняющаяся суміш за- 

ймйста;
с. газовоздушная суміш газопо

вітряна;
с. газожйдкостная суміш газо- 

рідйнна;
с. газокислородная суміш газо

киснева;
с. гидрозолошлаковая суміш гі- 

дрозолошлОкова; 
с. горючая суміш горЮча; 
с. двухфазная суміш двофаз

на;
с. двух-, трёхкомпонентная су

міш дво-, трикомпонентна; 
с. детонйрующая суміш детону

юча;
с. жИдкая суміш рідкИ; 
с. зарядная суміш зарядна;
с. метанокислородная суміш ме- 

танокиснЄва;
с. неразделяющаяся суміш не

роздільна;
с. обеднённая суміш збіднена; 
с. обогащённая суміш збагаче

на;
с. охлаждающая, охладйтельная

суміш охолодна, охолоджу
вальна;

с. паровоздушная суміш паро
повітряна;

с. парожйдкостная суміш паро
рідинна;

с. пароуглекислОтная суміш па- 
ровуглекислОтна; 

с. пропанбутИновая суміш про- 
панбутИнова;

с. пылевоздушная суміш пило- 
повітряна;

смесь спиртобензйновая суміш 
спиртобензйнова; 
с. спиртобензольная суміш спир

тобензольна;
с. стехиометрическая суміш сте

хіометрична;
с. топливовоздушная суміш па- 

ливоповїтряна;
с. шлаководовоздушная суміш 

шлаководоповїтряна. 
смешанный (цикл, регул и рован и е) 

змішаний.
смешение змішування, змішання; 

с. адиабатическое змішування 
адіабатне;

с. насосное змішування насОс- 
не;

с. предварительное змішування 
попереднє;

с. струйное змішування стру- 
мйнне.

смешивающийся, смешиваемый
( о  ж и д к остя х  ̂ змішуваний, 

смешиваемость зміщуваність, -но- 
сті.

смешивающий (к он д ен са тор , з о 
лотн и к ) зм іш увальний, 

смещение зм іщ ення; (неокон ч . 
п роц есс  —  ещ ё)  зм іщ уванн я; 
с. осевОе зм іщ ення осьовЄ; 
с. радиальное зміщ ення р ад іал ь

не;
с. угловОе зм іщ ення кутовЄ. 

сминание, смятие (т р у б , п а р а )  
зминання, з м ’яття, з ім ’яття. 

смола смола;
с. акрйловая смола акрйлова; 
с. буроугольная смола бурову- 

пльна;
с. гИзовая смола газова; 
с. ионообменная смола іонооб

мінна;
с. каменноугольная смола кам’я

новугільна;
с. лёгкая смола легка; 
с. препарированная смола пре

парована;
с. скоксовавшаяся, скоксОван-

ная смола скоксОвана; 
с. средняя смола середня; 
с. тяжёлая смола важка; 
с. фенОльная смола фенОльна.
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смолйстый смолйстий. 
смОлка смолка; ( дей стви е )  смолін

ня;
с. кИслая смОлка кйсла. 

смолообразующий (к ом п он ен т)  
смолотвірнйй, смолоутвОрюючий. 

смолоотделение смоловідділяння, 
смоловіддїлення.

смолоотделйтель смоловіддїльник; 
с. вращающийся смоловідділь- 

ник обертОвий;
с. инерционный (Пелуза) смоло- 

віддільник інерційний (Пелу
за);

с. центробежный смоловідділь- 
ник відцентровий, 

смолоотделйтельный смоловіддїль- 
ний.

смолоотстОйник смоловідстїйник. 
смолоотстОйный СМОЛОВІДСТІЙНИЙ. 
смолопродукт смолопродукт, -ту. 
смолосодержание СМОЛОВМІСТ, -ту. 
смолосодержащий ( газ, к о м п о 

н ен т) СМОЛОВМІСНИЙ. 
смолоулавливатель, смолоуловй- 

тель смолоулОвлювач. 
смолоулавливательный, смоло- 

улавливающий (а п п а р а т )  смоло- 
, влбвний, смоловлОвлювальний. 
смоляной смолянйй. 
смонтировать змонтувати. 
смотровОй (л ю к , к о л од ец )  огля- 

дОвий.
смОченный (п ер и м етр )  змОчений. 
смыв змив, -ву; (неокон ч . дей 

стви е  —  ещ ё)  змивання;
с. одно-, двухсторонний змив 

одно-, двобічний.
смывнОй, смывочный змивнгій, зми

вальний.
смягчЄниє (у д а р о в )  зм’якшування, 

зм’якшення.
снабжение постачання; 

с. газобаллОнное постачання га- 
зобалОнне;

с. гОзовое, газоснабжение п о ст а 
чання газове , га зоп оста ч а н 
ня;

с. тепловОе, теплоснабжение п о 
стачання тєпловЄ, т еп л оп оста 
чання;

с. энергетическое, энергоснабже

ние постачання енергетйчне, 
ен ергопостачан ня. 

снеготИялка сн іготаялка . 
снижение (н а гр у зк и )  знйж ення; 

(неокон ч . п р оц есс  — . ещ ё)  зни
ж уван н я.

снос (т р у б ы  в ст о р о н у )  зное, -су ; 
знЄсєння.

снятие (н а гр у зк и )  знімИння, з д і
ймання, зняття ;
с. двух-, одностороннее зн ім ан 

ня д в о -, одн обічн е. 
собОчка 1) (в  хр ап ов и к е )  с о б а ч 

ка; 2) (за щ ёл к а )  заскочка ; 
с. ведущая соба чка  ведуча ;
с. предохранительная соба чка  

за п об іж н а ;
с. скользящая соба чка  ковзна; 
с. стопорная соба ч к а  стОпор- 

на;
с. управляемая собачка керова

на;
с. храповая, храповИчная с о б а ч 

ка х р а п ов а ;
с. центробежная собачка від

центрова.
собирательный 1) (со б и р а ю щ и й )  

збиральний; 2) (сб о р н ы й )  зб ір - 
нйй.

собирать, собрать (м аш и н у, м ех а 
н и зм ) збирИти, з ібр ати ; ск л а д а 
ти, скласти .

собственный ( о  колебан иях, р а с 
х о д а х )  власний, 

совелйт совел іт , -ту. 
совелйтовый СОВЄЛЇТОВИЙ. 
совместный ( о  сж игании топ л и в а)  

сум існий .
совмещение сум іщ анн я, су м іщ ен 

ня.
совмещённый ( о  кровл е, перекры 

тии) сум іщ ений.
совпадающий (п о то к , направле

н и е) збіж ний, 
совпадение збіг , -гу. 
согревание зогр івання, 
согревательный, согревающий ( э л е 

м ен т)  зогрівальний. 
сОда сОда;

с. двууглекислая, бикарбонИтная
сОда двовуглекисла, бікарбо- 
нИтна;
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сбда кальцинированная сОда каль- 
цинОвана;
с. каустйческая сОда каустйчна. 

содержание 1) (с о д е р ж и м о е )  
вміст, -ту; 2) (п оддерж и ван и е
в и сп равн ости ) тримИння. 

сОдовый сОдовий. 
содоизвесткОвый ( о б  умягчении

в о д ы )  содовапняний. 
соединение 1) з’ЄднИння; (н е- 

оконч. п роц есе  —  ещ ё) з ’єдну
вання; 2) хим. сполука, сполу
чення;
с. анкерное з’єднання анкерне; 
с. безразъёмное, неразъёмное 

з’єднання нероз’Ємне; 
с. бесшарнйрное з’ЄднИння без

шарнірне;
с. болтовОе з’єднання болтовё; 
с. вальцОвочное з’ЄднЄння валь

цювальне;
с. винтовОе з’єднання гвинтовЄ; 
с. внИпуск, внахлёстку з’єднан

ня внапуск, внапусток; 
с. У-образное з’єднання У-по- 

дібне;
с. впритык з’єднання впритул; 
с. высокомолекулярное сполука 

високомолекулярна; 
с. гйбкое з’ЄднИння гнучкЄ; 
с. гладкостЄнное з’єднання глад- 

костїнне;
с. глухОе з’єднання глухе; 
с. заклёпочное з’єднання закле

почне;
с. кардИнное з’єднання кардан

не;
с. катушечно-козырькОвое з’єд

нання котушково-козиркОве; 
с. клиновОе з’єднання клино-

ВЄ;
с. кремнийорганйческое сполука 

кремнійорганічна; 
с. металлоорганйческое сполука 

металоорганічна; 
с. муфтовое з’ЄднИння муфтове; 
с. напряжённое з’єднання на

пружене;
с. неустойчивое хим. сполука 

нестійка, нетривка; 
с. органйческая сполука орга

нічна;

соединение параллельное з’єднан
ня паралельне;
с. последовательное з’єднання 

послідОвне;
с. прОчно-плОтное з’ЄднОння міц

но-щільне;
с. разъёмное з’єднання рознім- 

нЄ, роз’Ємне;
с. раструбное з’єднання рОзтруб- 

не;
с. р егул и руем ое з’єднання ре

гульоване;
с. сварочное, сварнОе з’єднання 

зварнЄ;
с. сернйстое сполука сірчИста; 
с. стыковОе з’ЄднИння стиковЄ; 
с. трубное з’єднання трубне; 
с. флИнцевое з’єднання фланце

ве;
с. химйческое сполука хімічна; 
с. шарнйрное з’ЄднИння шарнір

не;
с. ш арнйрно-ш аровО е з ’єднання 

шарнірно-кульовЄ; 
с. шлицевОе з’єднання, ш ліцьовЄ; 
с. шпОночное з’єднання шпОнко- 

ве;
с. зластйчное з’єднання еластич

не;
с. электрическое з’ЄднИння елек

тричне.
соединйтель з’Єднувач. 
соединйтельный, соединяющий 1)

мех. з’єднувальний; 2) хим. спо- 
лучнйй.

сожигательный опалювальний. 
сОкинг-кИмера сОкінг-кИмера. 
солевОй СОЛЬОВИЙ, 
солеёмкий солемісткйй. 
солеёмкость (к о т л а )  солемісткісгь, 

-кості.
солеконцентрИт солеконцентрИт, 

-ту.
солеконцентратор солеконцентра- 

тор, -ра.
солемер солемір, -ра. 
солемерный солемірний. 
соленОид эл. соленОїд; 

с. закрывающий соленОїд закри- 
вОльний.

с. открывающий соленОїд від- 
кривальний;



соленоидный 235 соплО

соленОидный (п р и в о д )  соленоїд
ний.

солеобразующий (ком пон ен т) со- 
летвірний.

солеохладйтель солеохолОдник. 
солеохладйтельный солеохолОд- 

ний.
солесодержИние солевміст, -ту. 
солесодержащий (п а р , в о д а )  со-

ЛЄВМІСНИЙ.
солидОл солідОл, -лу; 

с. жировОй солідОл жировйй; 
с. синтетйческий солідОл синте- 

тйчний;
с. эмульсиОнный солідОл емуль

сійний.
солОма (топ л и в о , и зол яц и я) со- 

лОма.
соломйт соломіт, -ту. 
соль хим. сіль (р од . сОлі); 

с. кремнекйслая сіль кремне
кисла;

с. поваренная сіль кухОнна; 
с. растворимая сіль розчйнна; 
с. сернокИслая сіль сірчанокис

ла;
с. углекйслая сіль вуглекйсла. 

соляровый соляровий. 
сОмкнутый (р я д )  зімкнений, зі

мкнутий.
сообщающийся (р езер в у а р , с о с у д )  

сполучений.
сооружение 1) (зд а н и е )  споруда, 

спорудження; 2) (п р о ц е сс )  спо
рудження; (неокон ч . —  ещ ё) 
споруджування;
с. водозабОрное споруда водо

забірна;
с. несгораемое споруда неспалй- 

ма;
с. огнестойкое споруда вогне

стійка;
с. погрузочное споруда вантаж

на, навантажувальна; 
с. полуогнестОйкое споруда на- 

піввогнестійка;
с. полусгораемое споруда напів- 

спалйма;
с. промыслОвое споруда проми- 

слОва;
с. разгрузочное споруда розван

тажна, розвантажувальна.

соОсный співвїсний. 
соотношение співвідношення; 

с. безразмерное співвідношення 
безрозмірне;

с. линЄйноє співвідношення лі
нійне.

соплО соплО;
с. актйвное соплО актИвнО; 
с. впрыскивающее соплО впОр- 

скувальне, впрйскувальне; 
с. входнОе соплО вхіднЄ; 
с. выходнОе соплО вихіднЄ; 
с. гИзовое соплО гИзове; 
с. игОльчатое соплО голчасте; 
с. измерительное соплО вимірю

вальне;
с. инжектирующее соплО інжек- 

туюче;
с. инжекторное соплО інжектор

не;
с. кольцевОе соплО кільцЄвє ; 
с. «НавИля соплО ЛавОля; 
с. литОе соплО лйте; 
с. нагнетательное, нагнетающее 

соплО нагнітальне; 
с. напОрное соплО напірне*, 
с. нйппельное соплО ніпельне; 
с. одновиткОвое соплО одновит- 

кОве;
с. одно-, многодырчатое соплО 

одно-, багатодіркОве; 
с. оросйтельное, орошИющее соп

лО зрОшувальне; 
с. откиднОе соплО відкиднЄ; 
с. паровое соплО паровЄ; 
с. переставнОе соплО перестав

не*,
с. побудйтельное соплО спону

кальне;
с. подающее соплО подавальне; 
с. подвйжное соплО рухОме; 
с. полутепловОе соплО напівтеп- 

л овЄ;
с. приёмное соплО приймальне; 
с. пылеугольное соплО пилову

гільне;
с. разбрызгивающее соплО роз- 

брйзкувальне;
с. расходное соплО витратне; 
с. расширяющееся, расширенное 

соплО розширене; 
с. реактйвное соплО реактйвне;
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соплО регулируемое соплО регу
льоване;
с. смешивающее, смесйтельное

соплО змішувальне;
с. смывное соплО змивнЄ;
с. сплюснутое соплО сплЮснуте;
с. стаканообразное соплО стака- 

ноподібне;
с. суживающееся, суженное со

пло звужене;
с. фрезерованное соплО фрезеро

ване;
с. цельнолитОе соплО суцільно- 

лйте;
с. штампОванное соплО штампо

ване;
с. щелевое соплО щілйнне; 
с. звольвЄнтноє соплО еволь- 

вЄнтнє;
с. эжектйрующее сопло ежекту- 

вИльне.
сопловОй СОПЛОВИЙ. 
соплодержИтель соплотримОч, -ча. 
соплообразный (штуцер, отвер

стие) соплоподібний. 
соприкасающийся (выступ, фла

нец) стгічнйй.
соприкосновение, соприкасание (де

талей) стикання, зіткнення;
с. плОтное зіткнення щільне, 

сопротивление Опір (род. Опору);
с. аэродинамическое Опір аеро

динамічний;
с. вентиляционное Опір вентиля

ційний;
с. волновОе Опір хвильовйй;
с. вредное Опір шкідлйвий;
с. временное Опір тимчасОвий;
с. газовое Опір гИзовий;
с. гидравлическое Опір гідрав

лічний;
с. допускаемое Опір допустймий;
с. индуктйвное Опір індуктгів- 

ний;
с. инерционное Опір інерційний;
с. кажущееся Опір уявний, по

зірний;
с. лобовОе Опір лобовйй; 
с. мЄстноє Опір місцевий;
с. механйческое Опір механіч

ний;
с. переменное Опір змінний;

сопротивление полезное Опір ко- 
рйсншц
с. ИредЄльное Опір грангічний; 
с. профильное Опір профіль

ний;
с. равное Опір однаковий; 
с. термйческое, тепловое Опір 

термічний, тепловйй; 
с. тормозящее Опір гальмів

ний;
с. удОльное Опір питОмий; 
с. упругое Опір пружнйй; 
с. электрическое Опір електрич

ний.
сопротивляемость опірність, -но- 

сті.
сорбОнт сорбент, -ту. 
сорбированный сорбОваний. 
сОрбция сОрбція.
сортированный (уголь)  сортОва- 

ний.
сортировать сортувати. 
сортирОвка 1) (машина) сорту

валка; 2) (действие) сортуван
ня.

сортировочный, сортировальный
сортувальний.

сортировщик сортувальник. 
сОртность (топлива) сортність,

-НОСТІ.
сортовОй сортовйй. 
соскакивание (кулака) зіскакуван

ня.
сосредоточенный ( расход, нагруз

ка) зосереджений. 
сосОк (масленки) сосОк, -скй. 
состав склад, -ду; 

с. весовОй склад ваговйй; 
с. горючий склад горЮчий; 
с. гранулометрический склад гра

нулометричний; 
с. зерновОй склад зерновйй; 
с. объёмный склад об ’ємний; 
с. слоевОй, послОйный склад по- 

шарОвий;
с. химйческий склад хімічний; 
с. углеводородный склад вугле

водневий;
с. фракционный склад фракцій

ний;
с. элементарный склад елемен

тарний.
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составляющая сущ . складова, 
-вОЇ;
с. аксиальная складова аксіаль

на;
с. балластная складова баласт

на;
с. временная складова часова; 
с. горючая складова горЮча; 
с. касательная складова дотйч- 

на;
с. радиальная складова радіаль

на.
составной 1) (со сто я щ и й  из час

тей ) складений; 2) (яв л я ю щ и й 
ся  ч а сть ю )  складовйй. 

состояние стан, -ну;
с. агрегатное стан агрегатний; 
с. взвОшенное (в  га за х )  стан 

завйслий;
с. газообразное, газовое стан 

газоподібний, газовий; 
с. жйдкое стан рідкйй; 
с. идеальногазовое стан ідеаль- 

ногИзовий;
с. капельное, каплеобразное стан 

краплйнний, краплеподібний; 
с. коллоидальное, коллОидное

стан колоїдальний, колОїдний; 
с. критйческое стан критйчний; 
с. метастабйльное стан метаста

більний;
с. относительно устОйчивое стан 

віднОсно стійкйй; 
с. парообразное, паровОе стан 

пароподібний, паровйй; 
с. пластйческое стан пластйч- 

ний;
с. приведённое стан звЄдєний; 
с. равновесное стан рівноваж

ний;
с. сфероидальное стан сферої

дальний;
с. твёрдое стан твердий; 
с. туманообразное стан тумано- 

подібний;
с. устОйчивое, стабйльное стан 

стійкйй, стабільний, 
сосуд посудина;

с. измерительный посудина ви
мірювальна;

с, одно-, двухкамерный посуди
на одно-, двокамерна;

сосуд отстойный посудина відстій
на;
с. охладйтельный посудина охо

лоджувальна, охолОдна; 
с. питательный посудина жи- 

вйльна;
с. поглотйтельный посудина вбир

на, поглинальна; 
с. поплавковый посудина по- 

плавкОва;
с. разделительный посудина роз- 

ділювальна;
с-ды сообщающиеся посудини 

сполучені;
с. уравнительный посудина зрів

няльна, зрівнювальна. 
сосун (н а с о с а )  сосун, -нй;

с. дырчатый сосун дірчастий. 
сОтовый (р а д и а тор , ф и льтр) стіль

никовий.
сотрясательный, сотрясающий

( п р и вод , д ви ж ен и е)  стрясОль- 
ний.

соударяющийся ( о  с т р у я х )  спів- 
ударний.

сочлєнЄниє зчленування; 
с. рычажное зчленування ва

жільне;
с. шарнйрное зчленування шар

нірне.
спай спай (род . спаю); 

с. горячий спай гарячий; 
с. холОдный спай холОдний. 

спИйка спайка; (неокон ч . п р о 
ц есс  —  ещ ё)  спаювання, 

спаренный (котёл , топ к а )  спаре
ний.

спарник спарник;
с. дышловОй спарник дишловйй. 

спекаемость СПІКЛИВІСТЬ, -ВОСТІ. 
спекИние (топ л и в а )  спікання, 
спекающийся (у гол ь , к о к с )  спіклй- 

вий.
спектр спектр, -ра; 

с. полосовОй, полосатый, полОс- 
чатый спектр смугИстий;

С. СПЛОШНОЙ спектр суцільний, 
спёкшийся (к ок с , к ор ол ёк )  спік- 

лий.
спираль спіраль, -лі; 

с. водоподъёмная спіраль водо
підіймальна;
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спираль нагревательная спіраль 
нагрівальна;
с. направляющая спіраль на

прямна.
спиральный спіральний, 
спирт спирт, -ту; 

с. метйловый спирт метйловий; 
с. пропйловый спирт прош'ло- 

вий;
с. этйловый спирт етйловий. 

спиртобензбльный (о смеси)  спир
тобензольний, 

спйца спйця;
с. двутавровая спйця двотаврО- 

ва;
с. изОгнутая спйця зігнута; 
с. крестообразная спйця хреща

та.
сплав мет. сплав, -ву; 

с. антифрикционный сплав анти
фрикційний;

с. жаростОйкий сплав жаростій
кий;

с. жароупорный сплав жаро
тривкий;

с. жидкостнометаллйческий
сплав рідиннометалЄвий; 

с. легкоплавкий сплав легко
плавкий;

с. металлокерамйческий сплав 
металокерамічний; 

с. тугоплавкий сплав тугоплав
кий.

сплавка (металлов)  сплавка, 
сплавлення; (неоконч. процесс— 
ещё) сплавляння, сплавлюван- 
ня.

сплавленный (кокс) сплавлений. 
сплавнОй (катализатор) сплав- 

нйй.
сплошной, цОльный (вал, струпи- 

ца) суцільний.
сплОшность (массы) суцільність,

-НОСТІ.
сплюснутый, сплющенный сплЮс- 

нутий, сплЮщений. 
сползОние (топлива) сповзання. 
спОсоб спОсіб, -собу; 

с. регенеративный спОсіб реге
неративний;

с. рекуперативный спОсіб реку
перативний;

спОсоб фенолятный спОсіб фено- 
лятний;
с. фотометрический спОсіб фото

метричний.
способность здатність, -ності; 

с. абсорбирующая, абсорбцион
ная здатність абсорбційна; 

с. адсорбирующая, адсорбцион
ная здатність адсорбційна; 

с. аккумулирующая здатність 
акумулЮюча;

с. всасывающая здатність всмок
тувальна;

с. испарительная, испарйтель- 
ность здатність випарна, ви
парність, -ності;

с. демпфирующая здатність демп- 
фуюча;

с. излучательная, лучеиспуска
тельная здатність випромі
нювальна, випромїнна; 

с. инжекциОнная здатність Ін
жекційна;

с. компенсирующая здатність 
компенсуюча;

с. облучИтельная здатність опро- 
мінювальна;

с. отражательная здатність від
бивна;

с. поглощательная здатність вби
рна, поглинальна; 

с. производительная, производи
тельность здатність продук
тивна, продуктивність, -ності, 
видатність, -ності. 

с. пропускная здатність пропуск
на;

с. рассеивающая здатність роз- 
сіювальна;

с. реакционная здатність реак
ційна;

с. регулирующая здатність рє- 
гулЮюча, регулювальна; 

с. смОзывающая здатність ма- 
стйльна;

с. теплопоглощательная здат
ність тепловбирна, теплопо
глинальна;

с. теплотворная (топлива), теп
лотворность, теплота сгора
ния (принято с 1954 г.) теп
лота згоряння;
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способность теплотвОрная высшая
теплота згоряння вйща; 
с. т. нйзшая теплота згоряння 

нгіжча.
спрйнклер спрйнклер, -ра. 
спрямляющий ( о  л оп а тк е )  спрям

ляючий, спрямляльний. 
спрямляющий ( о  л оп а тк е )  спрям- 

нйй, спрямляльний. 
спуск спуск, -ку; (неоконч. п р о 

ц есс  —  ещ ё)  спускИння; 
с. аварийный спуск аварій

ний;
с. пожарный (топ л и в а )  спуск 

п ож Єж ни й ;
с. холостОй спуск холостйй. 

спускнОй, спусковОй спускнйй, 
спусковйй.

срабатывание (д етал ей , м ехан и з
м о в )  спрацьовування, 

сработанность ( изнош енность )
спрацьованість, -ності. 

сращивание (т р у б , к а н а та )  зрощу
вання, зрощення, 

среда середОвище; 
с. абсорбирующая середОвище 

абсорбувОльне, абсорбуюче; 
с. агрессивная середОвище агре- 

сйвне;
с. бескислородная середОвище 

безкиснЄве;
с. восстановИтельная середОвище 

віднОвне;
с. коррозиОнная середОвище ко

розійне;
с. нагреваемая середОвище на

гріване;
с. нагревательная середОвище на

грівальне;
с. окислйтельная середОвище 

окиснЄ;
с. окружающая середОвище на

вколишнє;
с. охлаждающая, охладйтельная

середОвище охолодне, охолод
жувальне;

с. поглотйтельная, поглощающая
середОвище вбирне, погли- 
нальне;

с. щелочная середОвище лужне, 
среднеарифметический (н а п о р )  се

редньоарифметичний.

средневОкторный середньовЄктор- 
ний.

среднегодовой (граф и к, тем п ер а
т у р а )  середньорічний. 

среднезОльный середньозОльний. 
среднекалорййный середньокало- 

рійний.
среднелогарифмйческий (н а п о р )  се- 

редньологарифмічний. 
среднемесячный (граф и к, н а гр уз

ка ) середньомісячний. 
среднеплИвкий середньоштвкий. 
среднесуточный (граф и к, тем п ер а 

тур а  ) середньодобовий, 
среднетемпературный середньотем- 

пературний.
среднехОдный ( о  мельнице) серед- 

ньохідний.
средний (р а зм ер , к а ч ест в о )  серед

ній.
средовОй ( о  тем п ер атур е) середО- 

вищний.
средства зйсоби, -бів; 

с. антидетонациОнные засоби ан
тидетонаційні;

с. антикоррозионные зОсоби ан
тикорозійні;

с. водоотлйвные зОсоби водовід
ливні;

с. технические засоби технічні, 
срез зріз, -зу; 

с. косОй зріз кОсий; 
с. прямОй зріз прямйй. 

срезка, срезывание (т р у б )  зрізу
вання, зрізання.

срезывающий ( о б  уси ли и ) зрізу- 
вальний, зрізуючий, 

срыв (плам ени , п о т о к а )  зрив, -ву; 
(неокон ч . дей стви е  —  ещ ё)  зри
вання.

стабилизатор стабілізатор, -ра; 
с. грибообразный стабілізатор 

грибовйдний;
с. керамйческий стабілізатор ке

рамічний.
стабилизация стабілізація; 

с. гидродинамическая стабіліза
ція гідродинамічна; 

с. тепловая стабілізація тепло
ва.

стабилизирующий (м ехан изм ,
у с т р о й с т в о )  стабілізуючий.
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стабилизационный стабілізаційний, 
стабильность стабільність, -ності. 
стабИльный (уровень, режим)  ста

більний.
стакИн (деталь) стакОн;

с. буферный стакИн буферний; 
с. фильтрующий стакан фільтру

вальний, фільтруючий, 
стаканообразный стаканоподіб- 

ний.
сталеплавильный сталеплавильний, 
сталйстый (чугун, железо) ста- 

лйстий.
сталь еталь, -лі;

с. горячекатаная сталь гарячо- 
кйтана;

с. жаропрочная сталь жаротрив
ка;

с. жаростойкая сталь жаростій
ка;

с. закалённая сталь загартова
на;

с. инструментальная сталь ін
струментальна;

с. кислотоупорная сталь кисло
тотривка;

с. конструкционная сталь кон
струкційна;

с. котОльная сталь котЄльна; 
с. кремнйстая сталь кремнйста; 
с. крОвельная сталь покрівельна, 

даховО;
с. легированная сталь легОвана; 
с. листовОя сталь листовО; 
с. малоуглеродистая сталь ма- 

ловуглецЄва;
с. мартеновская сталь мартенів

ська;
с. молибденовая сталь молібде

нова;
с. нержавеющая сталь нержа

віюча;
с. низколегированная сталь низь- 

колегОвана;
с. нИкелевая сталь нікелева; 
с. огнеупорная сталь вогнетрив

ка;
с. полунержавеющая сталь на- 

півнержавїюча;
с. пружИнная сталь пружйнна; 
с. рифлёная сталь рйфлена; 
с. трубная сталь трубна;

сталь углеродистая сталь вугле
цева;
с. хромоалюмИниевая сталь хро- 

моалюмінієва;
с. хромовольфрамовая сталь хро

мовольфрамова;
с. хромонйкелевая сталь хромо

нікелева;
с. хромотитановая сталь хромо- 

титИнова;
с. шарикоподшипниковая сталь 

шарикопідшйпникова. 
стальнОй стальнйй; (реже) стале

вий.
стандарт стандарт, -ту; 

с. общесоюзный (ОСТ) стан
дарт загальносоюзний (О СТ). 

стандартизация стандартизація, 
стандартный (размер) стандарт

ний.
станйна станйна; 

с. А-образная станйна А-подіб- 
на;

с. байонЄтная станйна байонЄт- 
на;

с. вилкообразная, вйльчатая, вй- 
лочная станйна вилкоподібна, 
вилчИста, вйлочна; 

с. двунОгая станйна двонОга; 
с. двухбИлочная станйна двобО- 

лочна;
с. коробчатая станйна короб

часта;
с. литая станйна лйта; 
с. прилегающая станйна прилег

ла, прилягИюча;
с. полуприлегИющая станйна на- 

півприлягаюча, напівпршіЄг- 
ла;

с. составная станйна складена; 
с. сварнИя станйна зварна*, 
с. цОльная станйна суцільна, 

станйнный станйнний. 
станОк верстИт;

с. клепальный верстат клепаль
ний;

с. притйрочный верстйт прити
ральний;

с. расточный, растачивающий
верстйт розтОчувальний, роз- 
точнйй;

с. резьбонарезной верстат різе-
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станОк нарізувальний, різенаріз- 
нйй;
с. сварочный верстат зварюваль

ний;
с. сверлйльный верстйт сверд

лильний;
с. токарный верстИт токарний; 
с. трубогйбочный верстат трубо

згинальний;
с. трубонарезной верстОт трубо- 

нарїзувальний, трубонарізний; 
с. трубоотрезнОй верстОт трубо- 

відрізувальний, трубовідріз
ний;

с. трубоправйльный верстИт тру
боправильний;

с. фрезерный верстИт фрезер
ний;

с. цилиндрошлифовальный вер
стат циліндрошліфувальний. 

станционный станційний, 
станция стОнція; 

с. базовая станція базова; 
с. блОчная станція блОчна; 
с. бустерная станція бустерна; 
с. водоочистйтельная станція

водоочйсна;
с. газогенераторная станція га

зогенераторна;
с. газокомпрессорная станція

газокомпресорна; 
с. газонаполнйтельная станція 

газонаповнювальна; 
с. газораспределйтельная стан

ція газорозподільна; 
с. газорегуляторная станція га* 

зорегуляторна;
с. газотурбйнная станція газо

турбінна;
с. дизельгенерИторная станція 

дизельгенераторна; 
с. дИзельная станція дгізельна; 
с. кислородная станція киснОва; 
с. компрессорная станція ком

пресорна;
с. конденсациОнная станція кон

денсаційна;
с. мусоросжигательная станція 

сміттєпальна;
с. насОсная станція насОсна; 
с. паромашИнная станція паро- 

машйнна;

станция паротурбйнная станція 
паротурбінна;
с. приёмная станція приймаль

на.
с. пылеугОльная станція пилову

гільна;
с. силовая станція силова; 
с. сверхмощная станція надпо

тужна;
с. смесйтельно-повысйтельная

стОнція змїшувально-підвйщу- 
вальна;

с. тепловая станція теплова*, 
с. теплофикационная стОнція 

теплофікаційна;
с. углепомОльная станція вугле- 

молОльна;
с. электрическая станція елек

трична.
старение (масла, металлов)  ста

ріння;
с. тепловОе старіння т є п л о в Є. 

стартер стартер, -ра. 
стартерный стартерний. 
стаскивание (газопровода) стя

гання.
статика статика, 
статйческий статйчний. 
стИтор стИтор, -ра. 
статорный статорний, 
стационарный стаціонарний. 
ствОрка (клапана, двери) стулка; 

с. регулирующая стулка регу- 
лЮюча.

створный, ствОрчатый стулчастий, 
стулковий.

стекОние (масла) стікання, 
стекло скло;

с. водомерное скло водомірне; 
с. водоуказОтельное скло водо- 

п о к Єз н є , водовказівнЄ; 
с. масломЄрное скло масломірне; 
с. маслоуказОтельное скло масло- 

показне, масловказівнЄ; 
с. мерное скло мірне, мірче; 
с. небьющееся скло небиткЄ; 
с. нефтемЄрное скло нафтомїр- 

не, нафтомїрче; 
с. оптйческое скло оптйчне; 
с. предохранительное скло запо

біжне;
с. смотровОе скло оглядОве;

16—119.
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стеклО строительное скло будівЄль- 
не.

стекловйдный (ш л а к )  скловйдний. 
стекловолокно скловолокнО. 
стекломасса скломИса. 
стеклопакЄт склопакЄт. 
стеклопакетный склопакЄтний. 
стеклоплавильный склоплавиль

ний.
стеклоткИнь склотканйна. 
стеклянный (п а кет , в а т а )  скля- 

нйй.
стекОльный (з а в о д )  склянйй. 
стеллйтовый стелітовий, 
стена стінО;

с. брандмауэрная стіна бранд- 
мауерна;

с. экранированная стіна екранО- 
вана.

стенд стенд;
с. аэродинамический стенд аеро

динамічний;
с. испытИтельный стенд випрОб- 

нйй;
с. тепловОй стенд тепловий, 

стенка стінка; 
с. лобовая стінка лобовИ; 
с. нагревательная стінка нагрі

вальна, нагрівна; 
с. одно-, двух-, трёх-, многослой

ная стінка одно-, дво-, три-, 
багатошарова;

с. однородная стінка однорідна; 
с. охлаждающая, охладйтельная

стінка охолодна, охолОджу- 
вальна;

с. пОристая стінка пОриста; 
с. ребрИстая стінка ребрйста; 
с. цилиндрическая стінка цилін

дрична;
с. шаровИя стінка кульова. 

степеннОй (п оказател ь , ф ункция) 
стєпєнЄвий.

степень 1) ступінь, -пеня; 2) мат. 
стЄпінь, -пеня; 3) (м е р а )  міра; 
с. влажности ступінь вологості; 
с. неравномерности ступінь не

рівномірності;
с. нечувствительности ступінь 

нечутлйвості;

стЄпєнь однородности ступінь од
норідності;
с. парциИльности міра парціаль

ності;
с. повышения (давлен ия , тем пе

р а ту р ы )  міра підвйщення; 
с. разложения (топ л и в а )  ступінь 

рОзкладу;
с. расширения міра поширення; 
с. реактйвности ступінь реак

тивності;
с. реактивнОсти кинематйческая

ступінь реактйвності кінема
тична;

с. р. термодинамическая ступінь 
реактйвності термодинамічна; 

с. регенерации міра регенерації; 
с. сжатия міра стйску; 
с. сжимаемости міра стйсливо- 

сті;
с. сухости міра сухості; 
с. черноты міра чорнотй. 

стержень стержень, -жня; 
с. втягиваемый стержень втягу

ваний;
с. направляющий стержень на- 

прямнйй;
с. натяжнОй стержень натяж- 

нйй;
с. несущий стержень несучий; 
с. пустотелый стержень порож- 

нйстий, пустотілий; 
с. регулировочный стержень ре

гулювальний;
с. трубчатый стержень трубчас

тий;
с. урановый стержень урановий. 

стОржень-стабилизатор стержень- 
стабілізатор, -ра.

стержневОй стержньовйй, стержне
вий.

стеснённый ( о  паден ии ) стйснений. 
стехиометрический стехіометрич

ний.
стиральный ( о  м аш и н е) пральний, 
стоградусная шкала (°С) (в м е с т о  

«ш калы  Ц ел ьси я») стоградусна 
шкала (°С).

стоградусный стоградусний, 
стоимостный ( о  хар а к тер и сти к е )  

вартісний.
стОйка стр. стояк, -ка;
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стОйка направляющая стояк на- 
прямнйй;
с. ступЄнчатая стояк східчастий; 
с. швеллерообразная стояк шве

лероподібний.
стОйкость стійкість, -кості;

с. антидетонациОнная стійкість 
антидетонаційна; 

с. коррозиОнная стійкість коро
зійна;

с. механйческая стійкість меха
нічна;

с. термйческая стійкість терміч
на;

с. химйческая стійкість хімічна. 
стойловОй (о печи) сіійловйй. 
сток стік (род. стОку); (о про

цессе — ещё) стікОння; 
с. капельный стік краплйнний; 
с. струйный стік струминний. 

стОкер стОкер, -кера; 
с. паровОзный стОкер паровОз- 

ний;
с. тОпливный стОкер паливний, 

стоке физ. стоке, 
стол стіл (род. стола); 

с. конфОрочный стіл конфорко
вий;

с. концентрационный стіл кон
центраційний;

с. подогревательный стіл підігрі
вальний;

с. породоотбОрный стіл породо- 
відбірний;

с. уплотнйтельный стіл ущіль
нювальний;

с. чертёжный стіл креслярський, 
столб стовп, -пИ; 

с. водянОй стовп водянйй; 
с. разделительный стовп роз

дільний;
с. ртутный стовп ртутний. 

стОлбик стОвпчик; 
с. выступающий стОвпчик ви- 

ступнйй.
стоп-релЄ стоп-релЄ (неизм.). 
стОпор стОпор, -ра. 
стОпорный стОпорний. 
сторона бік (род. бОку); (реже) 

сторонИ;
с. наветренная бік навітряний; 
с. подветренная бік підвітряний.

стОчный (кран, труба) стічнйй. 
стояк стояк, -кИ; 

с. водянОй стояк водянйй; 
с. газопровОдный стояк газо

провідний;
с. кухонный стояк кухОнний; 
с. конденсационный стояк кон

денсаційний;
с. лестничный стояк сходовйй; 
с. обратный стояк зворОтний; 
с. подающий стояк подаваль

ний;
с. подъёмный стояк ПІДЙОМНИЙ. 

стояк-газоотвОд стояк-газовідвід, 
-вОду.

стояк-пылеуловйтель стояк-пило- 
влОвник.

стояночный (о коррозии) стояноч- 
ний.

стоячий (котёл) стоячий, 
стравливание (воздуха, газа) спу

скання.
стравливающий (канал, клапан) 

спускнйй, попускнйй. 
стрела (крана, свода) стріла, 
стрелка стрілка; 

с. указывающая стрілка вказів
на.

стреловОй стріловйй. 
стрйппинг-колОнна стрйпінг-колО- 

на.
строение 1) (структура) будОва; 

2) (сооружение) споруда; 3) 
(постройка) будівля; 
с. волокнйстое будОва волок

ниста;
с. грубозернистое будОва грубо

зерниста;
с. мелкозернйсгое будОва дріб

нозерниста.
строённый ( двигатель)  строений, 
строительный (кирпич, материал) 

будівельний; (завод) будівнйй. 
строительство будівництво, 
струевыпрямйтель струминови- 

прямляч, -ча.
струевыпрямИтельный струминови- 

прямнйй.
стружка стружка; 

с. витая стружка вйта; 
с. насИдочная стружка насадко- 

ва.

16*



струйка 244 сужение

струйка струмйнка; 
с. ламинарная струмйнка ламі

нарна;
с. обтекающая струмйнка обтіч

на;
с. турбулентная струмйнка тур

булентна.
струйный струмйнний.
структура структура;

с. пространственная структура 
просторова.

структурный ( о  связи ) структур
ний.

струя струмйна; 
с. воздушнотОпливная струмйна 

повітрянопИливна; 
с. высокоскоростная струмйнИ 

високошвйдкісна; 
с. диффузиОнно-горящая стру- 

мйна дифузійно-горяща; 
с. затОпленная струмйнИ затоп

лена;
с. и стекаю щ ая, вы текаю щ ая стру- 

мйна витікИюча; 
с. кольцевая струмгіна кільце

ва;
с. концентрическая струмйнИ кон

центрична;
с. огибающая струмйнИ обвід

на;
с. плОская струмйнИ плОска; 
с. подтопленная снйзу струмгі

на, підтоплена знйзу; 
с. свободная струмйнИ вільна; 
с. суженная струмйна звужена; 
с. топливная струмйна паливна.

студка ( изделий)  остуджування, 
остудження.

студнеобразный (о с а д о к )  драгле
подібний, драглйстий.

студочный (п р о ц е сс )  остуджуваль- 
ний, остуднйй.

стул  (оп ор ы , реш ётк и ) стілЄць, 
-льця.

стул овы й  ( о  ти ск а х )  стільцЄвий.
ступенчатошкйвный східчастошкїв- 

ний.
ступенчатый (ш ки в, турбин а , к о м 

п р е ссо р )  східчастий, ступінчас
тий.

ступень 1) (тур би н ы , ш кива, л ест 
ницы ) східець, -дця; 2) ( с т е 

пень, стади я , ф аза ) ступінь, 
-пеня;
с. актйвная східець актйвний; 
с. высоконапОрная східець висо- 

конапїрнйй;
с. давления ступінь тйску; 
с. нерегулируемая східець нере- 

гульОваний;
с. осевая східець осьовйй; 
с. предельная ст у п ін ь  гранйчний; 
с. промежуточная ступінь про

міжний;
с. радиальная східець радіаль

ний;
с. реактИвная східець реактйв- 

ний;
с. регулирующая східець регу

люючий;
с. скОрости ступінь швйдкості; 
с. температурная ступінь темпе

ратурний;
с. центробежная ступінь відцент

ровий;
с. центростремительная ступінь 

доцентрОвий.
ступица (д и ск а , к ол еса )  маточи

на.
стык стик, -ку;

с. У-обрИзный стик У-подібний; 
с. косОй стик кОсий; 
с. муфтовый стик муфтовий; 
с. сварнОй стик зварнйй; 
с. трубный стик трубний. 

стыкОвка стикування.
СТЫКОВОЙ стиковйй. 
стыкуемый (кон ец , т р у б а )  стикО- 

ваний.
стяжка 1) (д е т а л ь )  стяжка; 

2) (п р о ц е сс )  стягування, стяг
нення;
с. проволочная стяжка дротя

на.
стяжнОй, стягивающий (б о л т , б а н 

д а ж )  стяжнйй. 
сублимация сублімація. 
судовОй (д в и га тел ь )  судновйй. 
сужОние звуження; (неоконя, дей 

стви е  —  ещ ё)  звужування; 
с. внезапное звуження раптове; 
с. относительное звуження від

носне;
с. плИвное звуження плИвне.
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суживающий (диффузор) звужу
вальний, звужуючий, 

суживающийся, суженный (сопло, 
труба)  звужений. 

сукнО сукнО;
с. фильтрОвочное сукнО фільтру

вальне.
сульфат сульфат, -ту. 
сульфатный сульфатний, 
сульфированный ( уголь) сульфО- 

ваний.
сульфитный сульфітний, 
сульфоуголь сульфовугілля. 
сульфоугОльный сульфовугільний. 
сумкообразный (о кулисе) сум- 

коподібний.
суммирование підсумовування, під- 

сумувОння.
суммирующий (нефтемер, прибор) 

підсумовуючий.
сумчатый (фильтр) сумчастий, 
сундучный (котел) скриньовйй, 

сундучний.
сурик хим. сурик, -ку. 
суриковый суриковий, 
суточный (график, к. п. д.) добо

вий.
сухарь (деталь) сухйр, -ря. 
сухопарник сухопарник. 
сухОй (пар, перегонка) сухйй. 
сухость сухість, -ХОСТІ. 
сучья (вид топлива) суччя, 
сушйлка 1) (аппарат) сушарка; 

2) (помещение) сушарня, су- 
шйльня;
с. атмосферная сушарка атмо

сферна;
с. аэрофонтИнная сушИрка аеро- 

фонтИнна;
с. барабИнная сушарка бара

банна;
с. вакуумная сушарка вакуум

на;
с. вальцОвая сушарка вальцьо

ва;
с. воздушная сушарка повітря

на;
с. газовая сушарка газова; 
с. двухвальцОвая сушарка дво- 

вальцьова;
с. дйсковая сушарка дйскова; 
с. кИмерная сушИрка кИмерна;

сушИлка канальная сушИрка ка
нальна;
с. конвейерная сушарка конвЄ- 

йерна;
с. конденсационная сушарка кон

денсаційна;
с. коридорная сушарка кори

дорна;
с. корОбчатая сушОрка короб

часта;
с. лЄнточная сушйрка стрічкова*, 
с. многозОнная сушарка багато- 

зОнна;
с. паровОя сушарка парова; 
с. перенбсная сушарка перенОс- 

на;
с. петлевая сушОрка петльова; 
с. пневматйческая сушИрка пнев- 

матйчна;
с. противотОчная сушОрка про- 

титОкова;
с. прямотОчная сушарка прямо- 

тОкова;
с. радиационная сушарка раді

аційна;
с. распылйтельная сушарка роз

пилювальна;
с. трубчатая сушарка трубчас

та;
с. туннельная сушарка тунель

на;
с. шахтная сушарка шахтна. 

сушИло см. сушйлка. 
сушИльный сушйльний. 
сушйльня сушарня, сушйльня. 
сушйлыцик сушйльник. 
сушйтель (пара) сушйльник. 
сушка сушіння, сушення; 

с. высокочастотная сушіння ви
сокочастотне;

с. конвектИвная сушіння конвек- 
тйвне;

с. контактная сушіння контакт
не;

с. огневая сушіння вогневе; 
с. распылИтельная сушіння роз

пилювальне.
сушОнка (бурого угля) сушОнка, 

сушня.
сферический (о радиации) сфе- 

рйчний.
сфероидальный сфероїдальний.
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схватка (п ри сп особл ен и е) схват
ка;
с. крепёжная схватка кріпйль- 

на.
схватывание 1) схОплювання, 

схОплення; 2) (в я ж у щ и х , цемен
т а )  тужавлення, тужавіння, 

схема схема;
с. гидравлическая схема гідрав

лічна;
с. двухинжЄкторная схема дво- 

інжЄкторна;
с. каскадная схема каскадна; 
с. монтажная схема монтИж- 

на;
с. попутная (отоп л ен и я )  схема 

попутна;
с. потенциометрическая схема 

потенціометрична; 
с. пространственная схема про

сторова;
с. противотОчная схема протитО- 

кова;
с. прямотОчная схема прямотО- 

кова;
с. разОмкнутая схОма розімкну- 

та;
с. регулировочная схОма регу

лювальна;
с. сборочная схОма складальна; 
с. скелетная схема скелетна; 
с. совмещённая схема суміще

на;
с. тепловОя схема теплова; 
с. технологическая схема техно

логічна;
с. тупикОвая схема тупикОва. 

сцОпка 1) (п р и сп особ л ен и е)  зчіп
ка, зчеп, -пу; 2) (д е й ст в и е )  зчіп
лювання, зчеплення; 
с. универсальная зчіпка універ

сальна.
сцєплЄниє зчЄплєння; (неокон ч . 

проц есе  —  ещ ё)  зчіплювання; 
с. гйбкое зчЄплєння гнучкЄ; 
с. дИсковое зчЄплєння дйско- 

ве;
с. зубчИтое зчЄплєння зубчасте; 
с. фрикциОнное зчЄплєння фрик

ційне;
с. шарнирное зчЄплєння шарнір

не.

сцепнОй зчіпнйй.
счётный (м ехан и зм , м аш ин а) лі- 

чйльний.
счётчик лічйльник; 

с. водянОй лічйльник водянйй; 
с. вращающийся лічйльник обєр- 

тОвий;
с. гИзовый лічйльник гИзовий; 
с. ГОйгера лічйльник Гейгера; 
с. двухкамерный лічйльник дво

камерний;
с. двухлОпастный лічйльник дво

лопатевий;
с. дйсковый лічйльник дйско- 

вий;
с. золотникОвый лічйльник зо

лотниковий;
с. квартйрный лічйльник квар- 

тйрний;
с. клапанный лічйльник клапан

ний;
с. лабораторный лічйльник лабо

раторний;
с. мокрый лічйльник мОкрий; 
с. объёмный лічйльник об ’Ємний; 
с. одно-, двухмембранный лі

чйльник одно-, двомембрОн- 
ний;

с. регистрирующий лічйльник реє
струючий;

с. ротациОнный лічйльник рота
ційний;

с. самопйшущий лічйльник са- 
мопгісний;

с. сухОй лічйльник сухйй. 
счетчикодержИтель лічильникотри- 

мОч, -чИ, тримач лічйльника. 
считающий (р а с х о д о м е р )  лічйль- 

ний.
сшгівка (р е м н я )  зшиття; (неоконч. 

п роц есе  —  ещ ё)  зшивИння; 
с. временная зшиття тимчасбве. 

съём зйом, -му;
с. пара, паросъём зйом пари, 

парозйОм, -му. 
съёмка знімання, зняття, 
съёмник (м а с л а )  знімач, -ча. 
съёмный (в е р х , к ры ш к а) знім- 

нйй.
сыпучесть сйпкість, -кості, сипу

чість, -чості.
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сыпучий (м атери ал , топ л и в о) сип- 
кйй, сипучий.

сыродутный мет. сиродутий, 
сырой 1) ( влаж н ы й ) вОгкий, си- 

рйй; 2) (н еоб р а б ота н н ы й )  сиро- 
вйй.

сырость (в  п ом ещ ен и я х) вОгкість, 
-кості, сйрість, -рості, 

сырьё сировина. 
сырьевОй сировйнний.

т
табло таблО;

т. светящееся таблО світнЄ. 
тавОт тавОт, -ту. 
тавОтница тавОтниця. 
таврОвый (п р оф и л ь )  таврОвий. 
тагОн тагйн, -нО; 

т. гОзовый тагйн газовий; 
т. настОльный таган настільний;
т. одно-, двух-, четырёх-, шести- 

конфОрочный тагйн одно-, 
дво-, чотири-, шести конфор
ковий.

таганОк, таганОц таганОць, -нця. 
такт (д в и га тел я )  такт, -ту. 
тали тОлі, -лів. 
тандОм тандОм, -му;

т.-компаунд тандЄм-компаунд; 
т. сдвОенный тандем здвОєний. 

тандЄм-машйна тандЄм-х\іашйна. 
танк танк;

т. кислородный танк киснЄвий. 
танк-паровОз танк-паровОз. 
тОнкер танкер, -кера. 
тарОлка тарілка;

т. буферная тарілка буферна; 
т. зубчОтая тарілка зубчаста; 
т. колпачкОвая тарілка ковпач- 

кОва;
т. пружйнная тарілка пружйн- 

на;
т. разгрузочная тарілка розван

тажна;
т. сЄтчатая тарілка сітчаста, 

тарелкодержатель тарілкотримИч, 
-ча.

тарелочный, тарельчатый тарілко
вий, тарілчастий.

тарированный (п р и б о р )  тарОваний. 
тарировать тарувати. 
тарирОвка тарування. 
тахогрОмма тахограма, 
тахограммный тахограмний.

гахОграф тахОграф. 
тахОграфный тахОграфний. 
гахОметр тахОметр, -ра; 

т. вибрациОнный тахОметр ві
браційний;

т. жйдкостный тахОметр рідйн- 
ний;

т. самопйшущий тахОметр само- 
пйсний;

т. центробежный тахОметр від
центровий;

т. электромагнитный тахОметр 
електромагнітний, 

тахометрйческий тахометрйчний. 
тОчка (д л я  топлива, зол ы )  тйчка. 
твердение (р а с т в о р а )  твердіння, 

тверднення.
твёрдость твердість, -дості. 
твердотопливный твердопаливний, 
твёрдый ( о состоян и и , топли ве)  

твердйй.
текстолйт текстоліт, -ту. 
текстолйтовый текстолітовий, 
текучесть (ж и д к о ст е й )  текучість, 

-чості.
текучий (ш л а к )  текучий, 
текущий (р е м о н т )  ПОТОЧНИЙ. 
телОжка візОк, -зкй; 

т. грейферная візОк грейферний; 
т. крановая візОк крановий; 
т. монорельсовая візОк монорей

ковий, однорейковий; 
т. откатная візОк відкотнйй; 
т. самохОдная візОк самохідний; 
т. сбрасывающая візОк скидаль

ний.
телеизмерение телевимірювання. 
телекоррЄктор телекорЄктор, -ра. 
телемеханический телемеханічний, 
телерегулйрование телерегулюван

ня.
телесигнализация телесигналізація.
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телескОп (пирометра) телескОп. 
телескопический ( газгольдер)  те

лескопічний.
телескОпный ( об охлаждении порш

ня) телескОпний. 
телеуправление телекерування. 
тЄло тіло;

т. абсолютно белое гіло абсо
лютно біле;

т. а. прозрачное тіло абсолютно 
прозОре;

т. а. чёрное тіло абсолютно чОр- 
не;

т. амОрфное тіло аморфне;
т. атермйческое тіло атермічне;
т. газообразное, газовое тіло га

зоподібне, газувОте;
т. гигроскопическое тіло гігро

скопічне;
т. гидрофильное тіло гідрофіль

не;
т. гидрофобное тіло гідрофОбне;
т. диатермйческое тіло діатер

мічне;
т. жИдкое тіло рідкб;
т. однородное тіло однорідне;
т. сЄрое тіло сіре;
т. смачиваемое тіло змОчуване;
т. студнеобразное тіло драглепо

дібне, драглйсте;
т. сыпучее тіло сипкЄ;
т. твёрдое тіло твердО;
т. теплопрозрачное тіло тепло

прозоре.
тОльфер тельфер, -фера;

т. грейферный тельфер грейфер
ний;

т. крюковОй тОльфер гаковйй. 
тельферний тельферний, 
температура температура;

т. абсолютная температура аб
солютна;

т. действительная температура 
дійсна;

т. закОлочная температура гар
тувальна, гартівна;

т. калориметрическая темпера
тура калориметрична;

т. кОмнатная температура кім
натна;

т. критйческая температура кри- 
тйчна;

температура определяющая темпе
ратура визначальна;
т. поверхностная температура 

поверхнева;
т. постоянная температура по

стійна;
т. предельная температура грл- 

нгічна;
т. приведённая температура звЄ- 

дена;
т. сварочная температура звар- 

нИ;
т. среднегодовая температура се

редньорічна;
т. среднемесячная температура 

середньомісячна;
т. среднесуточная температура 

середньодобова;
т. установившаяся температура 

устИлена;
т. цветовая температура кОлір- 

на;
т. яркостная температура яскрі- 

вісна.
температурный температурний, 
температуропроводность темпера

туропровідність, -ності. 
температурочувствйтельный темпе- 

ратурочутлйвий.
тЄндер-конденсатор тендер-конден

сатор, -ра.
тЄндер-паровОз тЄндер-паровОз. 
тЄнзор тЄнзор, -ра. 
тензорный тЄнзорний. 
теоретический (напор, цикл)  теоре

тичний.
теОрия теорія;

т. атомная теОрія атомна;
т. вероятности теОрія імовірно

сті;
т. иОнная теОрія іОнна;
т. квантовая теОрія квОнтова;
т. молекулярно-кинетйческая те

орія молекулярно-кінетИчна;
т. относительности теОрія від

носності;
т. подОбия теОрія подібності;
т. редукциОнная теОрія редук

ційна;
т. электронная теОрія електрОн- 

на.
теплИца теплйця.
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теплйчный (о б о гр е в )  теплйчний. 
тепло тепло;

т. избыточное теплО зайвйнне, 
надлйшкове;

т. отбрОсное теплО п о к и д н Є; 
т. отработанное теплО спрацьО- 

ване;
т. отходящее теплО в ід х і д н Є;
т., полезно использованное теплО;

корйсно вйкористане; 
т. располагаемое теплО наявне; 
т. физйческое теплО фізйчне; 
т. химИческое теплО хімічне, 

теплоаккумулйрующий (сл ой , св о й - 
с т в о )  теплоакумулЮючий. 

тепло- и влагообмЄн тепло- і во- 
логоОбмін, -ну;
т.- и в. конвектИвный тепло- і 

вологоОбмін конвектйвний. 
тепловлажностный (р е ж и м )  тепло- 

волОгісний.
тепловОд тепловід, -вОду. 
тепловОз тепловОз. 
тепловОзный тепловОзний. 
тепловОй тепловйй;

т. перепад, теплоперепад тепло
вйй перепОд, теплоперепад;

т. п. испОльзованный тепловйй 
перепад використаний, 

тепловоспринимательный (эк р а н )  
теплосприймИльний. 

тепловосприятие теплосприймИння. 
тепловыделение ТЄІТЛОВЙДІЛЄННЯ. 
тепловыделйтельный* тепловыде

ляющий (а п п а р а т)  тепловиділь
ний, тепловиділяючий. 

теплодинамйческий теплодинаміч
ний.

теплоёмкий ( о  печи ) теплоЄмкил. 
теплоёмкость теплоЄмкість, -кості; 

т. атомная теплоЄмкість Итомна; 
т. весовая теплоЄмкість вагова;
т. Истинная, действительная те

плоЄмкість дійсна; 
т. колебательная теплоЄмкість 

коливнИ;
т. мОльная, молекулярная тепло

ємкість мОльна, молекулярна; 
т. объёмная теплоЄмкість об ’єм

на;
т. переменная теплоЄмкість змін

на;

теплоёмкость постоянная тепло
Ємкість стЄла;
т. при постоянном давлении, изо

барная (Ср) теплоємкість при 
сталому тйску, ізобарна (О ?);

т. при постоянном объёме, изо- 
хорная (Сг>) теплоЄмкість при 
сталому об ’ємі, ізохОрна (Сг>); 

т. средняя теплоЄмкість серед
ня;

т. удельная теплоємкість питО- 
ма.

теплозащйта теплозахист, -ту. 
теплозащитный теплозахиснйй. 
теплоизлучИющий, теплоизлуча

тельный (с л о й )  тепловипромїн- 
ний, тепловипромінюючий. 

теплоизлучение тепловипроміню
вання, тепловипромінення. 

теплоизолированный теплоізольО- 
ваний.

теплоизоляционный, теплоизоли
рующий (сегм ен т, п ок р ы ти е)  
теплоізоляційний, 

теплоизоляция теплоізоляція; 
т. засыпнОя теплоізоляція за- 

сипнО;
т. набивная теплоізоляція набив- 

нО;
т. обмазочная теплоізоляція об- 

мазнО;
т. подвесная теплоізоляція під

вісна.
теплоиспОльзование тепловикори

стання.
теплоиспОльзующий (а п п а р а т )  теп- 

ловикористальний, тепловикори- 
стОвуючий.

тепломер тепломір, -ра. 
тепломерный тепломірний. 
тепломОщность теплопотужність,

-НОСТІ.
теплонапряжЄние, теплонапряжён- 

ность теплонапруга, теплонапру- 
ження, теплонапруженість, -но- 
сті;
т. объёмная теплонапруга об ’Єм- 

на.
теплонасОс теплонасОс. 
теплонасОсный теплонасОсний. 
теплонепроницаемость теплонепро

никність, -ності.
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теплонепроницаемый (слой) тепло
непроникний.

теплоносйтель теплоносій, -сія;
т. высокотемпературный тепло

носій високотемпературний; 
т. гИзовый теплоносій гИзовий; 
т. греющий теплоносій трійний, 

гріючий;
т. жйдкий теплоносій рідкйй; 
т. нагреваемый теплоносій на

гріваний;
т. низкотемпературный теплоно

сій низькотемпературний; 
т. промежуточный теплоносій 

проміжний;
т. твёрдый теплоносій твердйй. 

теплообмЄн теплоОбмін, -ну;
т. конвектйвный теплоОбмін кон- 

вектйвний;
т. конвектйвно-радиациОнный

теплоОбмін конвектйвно-радіа- 
ційний;

т. кондуктйвный теплоОбмін кон- 
дуктйвний;

т. лучйстый, радиационный теп
лоОбмін променйстий, радіа
ційний;

т. плёночный теплоОбмін плів
ковий;

т. сложный теплоОбмін склад
ний.

теплообменник теплообмінник; 
т. аммиачный теплообмінник 

аміаковий, аміачний; 
т. безнасадочный теплообмінник 

безнасадковий;
т. водоводянОй теплообмінник 

водоводянйй;
т. жйдкостный теплообмінник рі- 

дгінний;
т. змеевикОвый теплообмінник 

змійовикОвий;
т. кожухотрубный теплообмін

ник кожухотрубний; 
т. многокорпусный теплообмін

ник багатокорпусний; 
т. насОдочный теплообмінник на- 

садковий;
т. одно-, двух-, трёх-, шести-, 

многоходовой теплообмінник 
одно-, дво-, три-, шести-, ба
гатоходовий;

теплообменник пароводянОй тепло
обмінник пароводянйй; 
т. пластйнчатый теплообмінник 

пластйнчастий;
т. плёночный теплообмінник плів

ковий;
т* распылйтельный теплообмін

ник розпилювальний; 
т. ребрйстый теплообмінник реб

ристий;
т. регенератйвный теплообмін

ник регенеративний; 
т. рекуперативный теплообмін

ник рекуперативний;
т. смешивающий, смесйтельный 

теплообмінник змішувальний; 
т. спиральный теплообмінник спі

ральний;
т. струйный теплообмінник стру- 

мйнний;
т. трубчатый теплообмінник труб

частий.
теплообмЄнньій теплообмінний, 
теплообразование геплотвОрення. 
теплообразующий, геплообразова- 

тельный (агрегат) теплотвОрний, 
теплоутворювальний. 

теплоотвОд тепловідвід, -вОду. 
теплоотвОдный тепловідвіднйй. 
теплоотдача тепловіддача, тепло

віддавання;
т. обратная тепловіддача зво- 

рОтна.
теплоотдатчик тепловіддавач, -ча. 
теплоотдающий (агент, поверх

ность) тепловіддавальний. 
теплопадЄние теплоспйд, -ду, теп- 

лопадіння;
т. адиабатйческое, адиабатное

теплоспИд адіабатний;
т. политропйческое, политрОпное 

теплоспИд політрОпний; 
т. располагаемое теплоспИд на

явний.
теплопередача теплопередача, теп

лопередавання.
теплопередающий (об ограждении) 

теплопередавальний. 
теплоперепад теплоперепйд, -ду. 
теплопереход теплоперехід, -хОду. 
теплоплОтность (топлива) тепло- 

плОтність, -ності.
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теплопоглотйтельный, теплопогло- 
щИтельный, теплопоглощающий
(объём, способность) тепловбир
ний, теплопоглинальний. 

тєплопоглощЄниє тепловбирання, 
теплопоглинання.

теплоподготовйтельный ТЄПЛОПІД- 
готОвчий.

теплопотЄря тепловтрата, 
теплопотребйтель теплоспоживач, 

-ча.
теплопотребйтельский (о сета) 

теплоспожйвчий. 
теплопотрЄбность теплопотреба. 
теплоприготовлЄние теплоготувИн- 

ня.
теплоприготовйтельный теплого- 

тувИльний.
теплоприёмник тешюприймИч, -ча. 
теплоприёмный теплоприймальний. 
теплопровОд теплопровід, -вОду; 

т. бесканальный теплопровід без
канальний;

т. надземный теплопровід над
земний;

т. одно-, двух-, многотрубный
теплопровід одно-, дво-, ба- 
гатотрубний;

т. подземный теплопровід під
земний;

т. разгруженный теплопровід роз
вантажений;

т. районный теплопровід район
ний.

теплопроводнйк теплопровіднйк,
-ка.

теплопроводный, теплопроводящий
(материал) теплопровідний, 

теплопроводность, теплопроводй- 
мость теплопровідність, -ності; 
т. удОльная теплопровідність пи- 

тОма.
теплопрозрачность теплопрозо

рість, -рості.
теплопрозрачный теплопрозорий, 
теплопроизводйтельность тепло

продуктивність, -ності, теплови- 
дИтність, -ності.

теплопроизводйтельный теплопро
дуктивний, тепловидИтний. 

теплопроницИемость теплопроник
ність, -ності.

теплопроницИемый (слой) тепло
проникний.

теплопропускИемость теплопропус- 
кИність, -ності. 

теплосетевОй теплосітьовйй. 
т є п л о с Єт ь  теплосіть, -ті. 
теплосбОрник теплозбірник. 
теплосбОрный теплозбірний. 
теплосиловОй теплосиловий, 
теплоснабжение теплопостачання; 

т. райОнное теплопостачання ра- 
йОнне;

т. централизованное теплопоста
чання централізоване, 

теплосодержание, энтальпйя тепло- 
вміст, -ту, ентальпія. 

теплостОйкий теплостійкий, 
теплостойкость теплостійкість, -ко

сті.
теплота теплота, теплО; производ

ные см. ещё теплО; 
т. лучйстая теплота променйс- 

та;
т. скрытая теплота прихОва- 

на;
т. сгорания, теплогвОрная спо

собность теплота згоряння; 
т. с. высшая теплота згоряння 

вйща;
т. с. нйзшая теплота згоряння 

нйжча;
т. удОльная теплота литОма. 

теплотворность, теплотворная спо
собность, теплота сгорания (с 
1954 г., ГОСТ 174-54) (топшва) 
теплота згоряння, 

теплотворный теплотворний. 
т є п л о т Єх н и к  т є п л о т Єх н і к . 
теплотехника теплотехніка; 

т. промышленная теплотехніка 
промислОва;

т. строительная теплотехніка бу
дівельна.

теплотехнический теплотехнічний. 
теплоупОрность теплотрйвкісгь, 

-кості.
теплоупОрный теплотривкий. 
теплоусвоЄние теплозасвОєння. 
теплоустойчивость теплостійкість, 

-кості.
теплоустойчивый теплостійкий, 
теплофизйческий теплофізичний.
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теплофикационный теплофікацій
ний.

теплофикация теплофікація. 
теплофицйровать(ся) теплофікува

ти (ся).
теплохимИческий, термохимический

теплохімічний, термохімічний. 
теплохОд теплохід, -хОда. 
теплохОдный теплохідний. 
тєплоцЄнность (топлива) тепло- 

цінність, -ності.
теплоцентраль теплоцентраль, -ЛІ. 
теплочувствйтельный теплочутли

вий.
теплоэлектровОз теплоелектровоз, 
теплоэлектростанция теплоелектро

станція.
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ ) теп

лоелектроцентраль, -лі (ТЕЦ) 
теплоэнергетика теплоенергетика, 
теплоэнергетический теплоенерге

тичний.
теплоэнергохозяйсгво теплоенер- 

гогосподарство.
тёплый (воздух, бетон) тЄплий. 
терминология термінологія;

т. газотехнйческая термінологія 
газотехнічна;

т. теплотехническая терміноло
гія теплотехнічна; 

т. техническая термінологія тех
нічна.

термйт терміт, -ту. 
термйтный термітний, 
термйческий термічний. 
термоанОлиз термоаналіз, -зу. 
термоанемОметр термоанемОметр, 

-ра. , * ,
термобаллон термобалон. 
термобаллОнный термобалОнний. 
термобатарея термобатарея. 
термобиметОлл термобіметал, -лу. 
термоблОк термоблОк. 
термовлИжностный (режим) термо- 

волОгісний. ^
термовыключатель термовимикач,

-ча.
термогальванометр термогальвано

метр, -ра.
термоградиЄнт термоградіЄнт.  ̂
термоградиОнтный термоградієнт- 

ний.

термограмма термограма, 
термограф термОграф. 
термографический термографіч

ний.
термодинамика термодинаміка, 
термодинамический термодинаміч

ний.
термодиффузиОнный термодифузій- 

ний.
термодиффузия термодифузія. 
термозйт термозйт, -ту. 
термоизоляционный термоізоляцій

ний.
термоизоляция термоізоляція. 
термоинерциОнный термоінерцій- 

ний.
термоинЄрция термоінЄрція. 
термокатионйтовый термокатіоні- 

товий.
термокинЄтика, теплопередача тер

мокінетика, теплопередача. 
термокинетИческий термокінетйч- 

ний.
термоклапан термоклапан. 
термокомпрессиОнный термоком- 

пресійний.
термокомпрЄссия термокомпрЄсія. 
термокомпрЄссор термокомпресор, 

-ра;
т. механйческий термокомпресор 

механічний;
т. пароструйный термокомпресор 

парострумйнний; 
т. струйный термокомпресор 

струмйнний;
т. химйческий термокомпресор 

хімічний.
термокомпрессорный термокомпре

сорний.
термокрЄкинг термокрЄкінг, -гу. 
термолюминесцЄнция термолюмі

несценція.
термомагнйтный термомагнітний. 
термОметр термОметр, -ра;

т. биметаллйческий термОметр 
біметалевий;

т. газонаполненный термОметр 
газонапОвнений;

т. дистанционный термОметр ди
станційний;

т. жйдкостный термОметр рідин
ний;
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термометр жйдкостно-стеклянный
термОметр рідйнно-склянйй; 
т. лабораторный термОметр ла

бораторний;
т. максимОльно-минимальный

термОметр максимально-міні
мальний;

т. манометрический термОметр 
манометричний;

т. металлйческий термОметр ме
талевий;

т. пИлочный термОметр палич
ний;

т. пентановый термОметр пентИ- 
новий;

т. показывающий термОметр по
казуючий;

т. регистрирующий термОметр 
реєструючий;

т. самопйшущий термОметр са- 
мопйшучий, самопйсний; 

т. сигнализИрующий термОметр 
сигналізаційний;

т. спиртовОй термОметр спирто- 
вйй;

т. сопротивления термОметр Опо
ру;

т. стержневОй термОметр стерж
невий;

т. стоградусный термОметр сто
градусний;

т. термоэлектрический термОметр 
термоелектричний; 

т. угловОй термОметр кутовйй;
т. электроконтИктный термОметр 

електроконтактний; 
т. электромагнитный термОметр 

електромагнітний, 
термометрический термометрич

ний.
термометрия термометрія. 
термометрОграф термометрОграф. 
термообработка термообробка, 
термоокислйтельный термоокис- 

нйй.
термопара термопара;

т. железоконстангайовая термо
пара залізоконстантанова; 

т. малоинерциОнная термопара 
малоінерційна;

т. медноконстантановая термо
пара мідноконстантанова;

термопара платинорОдиевая тер
мопара платинорОдієва; 
т. поверхностная термопара по

верхнева;
т. скоростная термопара швйд- 

кісна;
т. хромельалюмЄлевая термопа

ра хромельалюмЄлева; 
т. хромелькопЄлевая хромелько- 

пелева.
термопатрОн термопатрОн. 
термопластический термопластич

ний.
термополимеризИция термополіме- 

ризИція.
термопорйт термопорйт, -ту. 
термопредохранйтельный термоза- 

побіжний.
термопреобразовИтель, теплопре« 

образовИтель термоперетворю
вач, теплоперетвОрювач. 

термоприёмник, теплоприёмник
термоприймач, -ча, теплопри
ймач, -ча.

термораствОр терморОзчин, -ну. 
терморегулирОвка терморегулюван

ня.
терморегулйрующий (клапан) тео- 

морегулЮючий.
терморегулятор терморегулятор, 

-ра;
т. биметаллйческий терморегу

лятор біметалевий, 
терморегуляторный терморегуля

торний.
термореле нескл. термореле. 
тЄрмос тЄрмос.
термосигнализИтор термосигналі

затор, -ра.
термосигнИльный термосигнальний. 
термосифОн термосифОн. 
термосифОнный термосифонний. 
термоскОп термоскОп. 
термосный термосний. 
термосопротивлЄние термоОпір, 

-пору.
термостат термостОт; 

т. воздушный термостат повіт
ряний;

т. жйдкостный термостат рідйн- 
ний.
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термостат-смесйтель термостИт- 
змішувач.

термостатический термостатйчний. 
термостИтный термостатний, 
термостойкий термостійкий. 
термотранзитОметр термотранзи- 

тОметр, -ра.
термотрансформИтор термотранс- 

формОтор, -ра;
т. повышающий термотрансфор- 

мИтор підвищувальний. 
термотрансформИторный термо- 

трансформОторний. 
термоудар термоудар, -ру. 
термоумягчйтель термозм’якшувач. 
термоумягчйтельный термозм’як- 

шувальний.
термоустановка термоустановка. 
термоустОйчивость термостійкість, 

-кості.
термофизйческий термофізйчний. 
термохимйческий термохімічний, 
термохймия термохімія, 
термоцйкл термоцйкл, -лу. 
термощуп термощуп. 
термоэлектрический термоелек

тричний.
термоэлектричество термоелектри

ка.
термоэлектрОд термоелектрОд. 
термоэлектродвйжущий (о силе) 

термоелектрорушійний. 
термоэлектрОдный термоелектрОд- 

ний.
термоэлектротОк термоелектро- 

струм, -му.
термоэлектрохолодйльник термо- 

електрохолодйльник. 
термоэлемент термоелемент; 

т. биметаллический термоеле
мент біметалевий; 

т. стержневОй термоелемент 
стержневий.

термозлемЄнтньій термоелемЄнтний. 
термоядерный термоядерний. 
террикОн терикОн. 
территория (котельной установки) 

територія. 
тЄсто т і с т о ;

т. цємЄнтноє тісто цЄмЄнтнє. 
тестообразный (о шлаке) тістопо

дібний.

тесьма тИсьмИ;
т. изоляционная тОсьмО ізоля

ційна;
т. уплотнйтельная тОсьмО ущіль

нювальна;
т. эластйчная тИсьмО еластична. 

тОхника тОхніка; 
т. безопасности техніка безпЄкч; 
т. газовая техніка гОзова; 
т. осветйтельная техніка освіт

лювальна;
т. отопйтельная техніка опалю

вальна;
т. печнИя техніка пічнИ;
т. приборостроительная техніка 

приладобудівна;
т. сушйльная техніка сушйльна; 
т. тепловИя техніка тепловИ; 
т. электровакуумная техніка елек

тровакуумна.
тЄхнико-зкономйчєский тЄхніко-єко- 

номічний.
технический технічний, 
технологйческий (о переработке) 

технологічний, 
технология технологія. 
техосмОтр, технический осмОтр тех- 

Огляд, -ду, технічний Огляд, 
техперсонал, технический персонал 

техперсонал, -лу, технічний пер
сонал.

техпОмощь, техническая пОмощь
техдопомОга, технічна допомо
га.

тєчЄниє (жидкостей) течія; 
т. адиабатное течія адіабатна; 
т. безвихревОе течія безвихро- ва;
т. встречное течія зустрічна; 
т. диффузОрное течія дифузОр- 

на;
т. дозвуковОе течія дозвукова; 
т. изоэнтропййное течія ізоен

тропійна;
т. конфузОрное течія конфузОр- 

на;
т. ламинарное течія ламінар

на;
т. одно-, двух-, трёхмерное те

чія одно-, дво-, тривймірна; 
т. равномерное течія рівномір

на;
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тєчЄниє сверхзвуковОе течія над
звукова;
т. турбулентное течія турбулент

на;
т. установившееся течія устале

на.
тЄчка 1) (для топлива) прОтічка; 

2) ( действие)  витікання;
т. водоохлаждИемая прОтічка 

водоохолОджувана; 
т. тОпливная прОтічка пОливна. 

течь І сущ. (в котле, трубе) тЄча. 
течь II глаг. тектй. 
тйгель тйгель, -гля; 

т. графИтовый тйгель графіто
вий;

т. плавйльный тйгель ллавйль- 
ний;

т. платиновый тйгель платино
вий;

т. угольный тйгель вугільний; 
т. фарфоровый тйгель фарфоро

вий.
тйгельный тйгельний. 
типизация (процессов) типізація. 
типовОй (проект, расчет) типовйй. 
тип ( оборудования, котлов) тип, 

-пу.
типоразмЄр типорО змір, -ру. 
тискй лещ ата, -щ ат; 

т. параллельные лещ ата п ар а 
лельні;

т. поворотные лещата поворОтні; 
т. слесарные лещата слюсарні; 
т. стуловые лещата стільцЄві. 

титрование (поглотителей) титру
вання.

титровать титрувати. 
тихохОд (о мельнице) тихохід, 

-хОда.
тихохОдность ти х ох ід н ість , -ності. 
ТИХОХОДНЫЙ ти хохідни й , 
ткань тканйна;

т. асбестовая тканйна а з б е с т о 
ва;

т. прорезйненная тканйна про- 
гумОвана, прорезйнена;

т. хлопчатобумажная тканИна 
бавОвняна.

тканьёвый (об изоляции) тканйк- 
ний.

тлЄющий (нагар) тлію чий.

Т-образный (о креплении) Т-подіб- 
ний.

ток 1) (жидкостей, газов) течія; 
2) эл. струм, -му; 
т. блуждающий струм блукаю

чий;
т. воздушный течія повітряна; 
т. конвектйвный течія конвек- 

тйвна;
т. одно-, двукратно-перекрёст

ный течія одно-, двократно- 
перехресна;

т. одно-, двух-, трёхходовОй те
чія одно-, дво-, триходовО; 

т. параллельный течія паралель
на;

т. параллЄльно-смЄшанньій течія 
паралЄльно-змішана;

т. послЄдовательно-смЄшанньій 
течія послідОвно-змїшана; 

т. перекрестный течія перехресна; 
т. прямОй течія пряма; 
т. смешанный течія змішана, 

токсйческий (газ) токсйчний. 
ТОКСЙЧНОСТЬ ТОКСИЧНІСТЬ, -ності.
толкатель штовхИч, -ча. 
толкающий, толкательный (при

бор, штанга) штовхальний, 
штовхаючий.

толстослойный товстошаровий, 
толстостенный (барабан) товсто

стінний.
тОлстый (слой) товстйй. 
толчОк пОштовх, -ху. 
толуОл толуОл, -лу. 
тОлща (топлива в штабелях) тОв- 

ща.
толщина товщинИ;

т. допускаемая товщина допу
стима;

т. услОвная товщина умОвна. 
толь толь, -лю.
томйльны й (колодец, печь) ТО

МИЛЬНИЙ.
томлЄниє мет. ТОМЛІННЯ, 
тонина (помола топлива) тон

кість, -кості, м’якість, -кості, 
тонкий (слой) тонкйй. 
тонкомерный (о дровах) тонкомїр- 

ний.
тонкослойный тонкошаровий.
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тонкостенный тонкостінний, 
тонкость 1) тонкість, -кості; 2) (по

мола — ещё) м’якість, -кості. 
тоннЄль с м . туннель, 
топйть (печь) топйти (піч, в пе

чі), палгіти (в печі). 
топйться (о печи) топйтися. 
тОпка 1) (устройство) топка; 

2) (процесс) топлення, пИлення; 
т. автоматическая тОпка авто 

матйчна;
т. боровкОвая топка лежачкОва; 
т. вихревИя тОпка вихровИ; 
т. внутренняя топка внутрішня; 
т. выносная тОпка виносна*, 
т. газовая топка газова; 
т. генераторная тОпка генера

торна;
т. дровяная топка дров’яна; 
т. дутьевая топка дуттьова*, 
т. камерная топка камерна; 
т. камерно-слоевая топка камер

но-шарова;
т. каскадная топка каскадна; 
т. колосникОвая топка колосни

кова;
т. котЄльная топка котЄльна;
т. кратковременная топлення 

короткочасне;
т. крышеобразная, дахрост тОп

ка дахоподібна;
т. лоткообразная топка лотоко- 

подібна;
т. мазутная топка мазутна;
т. малоэкранйрованная топка

малоекранОвана;
т. механйческая топка механіч

на;
т. многокамерная топка багато

камерна;
т. мусоросжигательная топка

сміттєпальна;
т. наклонно-переталкивающая

топка похйло-перештовхуваль- 
на;

т. наклОнно-ступЄнчатая топка 
похйло-східчаста; 

т. наружная тОпка зовнішня; 
т. непрерывная топлення безпе

рервне;
т. нИжняя топка нйжня;
т. одно-, двух-, трёх-, четырёх-

полОтенная (цепная) тОпка 
одно-, дво-, три-, ютирипо- 
лотЄнна;

тОпка одно-, двухсторонняя топка 
одно-, двобічна;

т. одно-, двух-, четырёхкИмер-
ная тОпка одно-, дво-, чоти
рикамерна;

т. откатнОя топка відкатна; 
т. пародутьевОя топка пародут- 

тьова;
т. передняя тОпка перёдня; 
т. периодйческая топлення пе

ріодичне;
т. печнИя тОпка пічнИ; 
т. пневматйческая тОпка пневма- 

тйчна;
т. подкотЄльная тОпка підкотлО- 

ва;
т. подОвая тОпка гюдОва;
т. полуавтоматическая топка 

напівавтоматична; 
т. полувыноснИя топка напівви- 

носна*,
т. полугИзовая топка напівгазо- 

ва;
т. полугенерИторная топка на- 

півгенераторна;
т. полумеханйческая тОпка на- 

півмеханїчна;
т. полуэкранйрованная топка на- 

півекранОвана;
т. приставнИя топка приставнИ; 
т. пылесжигательная тОпка пи- 

лоспалювальна;
т. пылеугОльная тОпка пилову

гільна;
т. растопочная тОпка розпалю

вальна;
т. регулируемая топка регульо

вана;
т. ретортная тОпка ретОртна; 
т. ручная топка ручнО; 
т. скоростная топка швйдкісна; 
т. слоевая топка шаровИ; 
т. сланцевая топка слИнцева; 
т. спаренная топка спарена; 
т. ступЄнчатая тОпка східчаста; 
т. технологическая тОпка техно

логічна;
т. торфянИя топка торфОва; 
т. угольная топка вугільна;
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тОпка удлинённая тОпка здОвже- 
на;
т. факельная тОпка факельна; 
т. факельно-слоевая тОпка фй- 

кельно-шаровО;
т. фартучная тОпка фартухОва; 
т. фйнская (для дров) тОпка 

фінська;
т. циклОнная тОпка циклОнна; 
т. шахтная тОпка шахтна;
т. шахтно-вентиляторная тОпка 

шахтно-вентиляторна;
т. шахтно-мЄльничная тОпка 

шахтно-млинОвО; 
т. шахтно-цепная тОпка шОхтно- 

ланцюгОва;
т. экранированная тОпка екра- 

нОвана.
тОпливник, тОпка тОпка. 
тОпкий (о дровах) тОпкий. 
топливный паливний. 
тОпливо пйливо; 

т. абсолютно сухОе паливо аб
солютно сухО;

т. азотнокйслое (реактивное)
пйливо азотнокйсле; 

т. антрацйтовое паливо антра- 
цйтове;

т. безвлОжное пИливо безволО- 
ге;

т. беззОльное паливо беззОльне; 
т. беспламенное паливо безпо- 

лум’яне;
т. бессОрнистое паливо безсір- 

чОне;
т. бессмОльное паливо безсмОль- 

не;
т. битуминОзное пИливо бітумі

нозне;
т. брикетированное паливо бри- 

кетОване;
т. буроугОльное паливо бурову- 

гільне;
т. бытовОе паливо побутОве; 
т. влОжное пИливо волОге; 
т. воздушно-сухОе пОливо по- 

вїтряно-сухЄ;
т. выветрившееся пИливо звітрі- 

ле;
т. высоковлажное паливо висо- 

коволОге;

тОпливо высококалорийное пОливо
висококалорійне; 
т. высокооктановое пИливо ви- 

сокооктанове;
т. высокосортное пОливо в и с о 

косор тн е ;
т. газогенераторное паливо газо

генераторне;
т. газообразное, газовое паливо 

газоподібне, газове; 
т. гигроскопическое пИливо гі

гроскопічне;
т. грохочёное паливо грохотО- 

ване;
т. дальнепривознОе паливо д а л е 

копривізне;
т. двухкомпонЄнтное паливо д в о 

ком понен тн е;
т. дегидрированное паливо дегі- 

дрОване;
т. дйзельное пИливо дйзельне; 
т. дистиллИтное паливо дисти- 

латне;
т. длинноплИменное паливо дов- 

гополум’яне;
т. древЄсное паливо деревне; 
т. древесноугОльное паливо де- 

ревновугїльне;
т. дроблёное паливо роздрібне

не;
т. дровянОе паливо дров’янЄ; 
т. естественное паливо прирбд- 

не;
т. жйдкое пИливо рідкЄ; 
т. жйрное пИливо жйрне; 
т. землйстое пИливо землйсте; 
т. зольное паливо зОльне; 
т. измельчённое паливо здрібне

не;
т. ископаемое паливо викопнЄ; 
т. искусственное паливо ш туч 

не;
т. испаренное паливо вйпарува- 

не;
т. каменноугольное пИливо к а 

м ’яновугільне;
т. карбюраторное паливо кар

бюраторне;
т. кислородное (ракетное) пали

во киснЄвє ;
т. коксующееся паливо коксіз- 

нЄ;
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тОпливо коллоидальное, коллОид-
ное пИлИВО КОлОЇДНЄ; 
т. короткопламенное пИливо ко- 

р отк оп ол у м ’яне;
т. крупнокусковОе пйливо круп- 

нокусковЄ;
т. котЄльноє паливо котЄльнє; 
т. кузнОчное паливо ковальське; 
т. кусковатое паливо кускувате;
т. легковоспламеняющееся пали

во легкозаймисте; 
т. лёгкое пИливо лєгкЄ;
т. легкоизмельчИющееся паливо 

легкоздрібнюване;
т. легкоиспаряющееся паливо 

легковипарнЄ;
т. легкоразмИлывающееся пали

во легкорозмЄлюване; 
т. маловлИжное паливо малово- 

лОге;
т. малозОльное паливо малозОль- 

не;
т. малокалорийное пИливо м ал о

калорійне;
т. малосЄрнистое пИливо м ало- 

сірчане;
т. мелкокусковОе паливо дріб- 

нокусковЄ;
т. мЄстноє паливо місцЄвє ; 
т. металлургическое пИливо ме

талургійне;
т. минеральное пИливо мінераль

не;
т. многозОльное паливо багато- 

зОльне;
т. многосернйстое пИливо бага- 

тосірчане;
т. мотОрное паливо мотОрне; 
т. недетонйрующее пИливо недє- 

тонуюче;
т. несамовоспламеняющееся (ра

кетное) паливо несамоза- 
ймйсте;

т. нефтянОе пйливо нафтОве;
т. низкокачественное паливо 

низькоякісне;
т. низкооктановое паливо низь- 

кооктанове;
т. низкосортное пОливо низько

сортне;
т. низкоцетИновое паливо низь- 

коцетанове;

тОпливо обезвОженное пОливо зне- 
вОднене;
т. обеззОленное пОливо знезОле- 

не;
т. обессмОленное паливо знесмО- 

лене;
т. обогащённое паливо збагаче

не;
т. обуглерОженное паливо зву- 

глецьОване;
т. ожижённое паливо зріджене, 

скраплене;
т. окислённое паливо окгіслене; 
т. органйческое пИливо органіч

не;
т. остОточное паливо залишко

ве;
т. отбензйненное пИливо відбен - 

зйнене;
т. отброснОе паливо пОкидне; 
т. отсЄянноє паливо відсіяне; 
т. очйщенное пИливо очйщене; 
т. парафИнистое паливо парафі

нисте;
т. паровйчное пИливо паровйч- 

не;
т. паровОзное паливо наровОзне; 
т. печнОе паливо пічнЄ; 
т. пирогЄнное паливо пірогЄнне; 
т. пламенное паливо полум’яне; 
т. подсушенное паливо підсуше

не;
т. порошкообразное, пылевйдное

пИливо порошкоподібне, пило- 
вйдне;

т. привознОе пИливо привізнЄ; 
т. промытое паливо промйте; 
т. пылевйдное пИливо пиловИд- 

не, порошкоподібне; 
т. пусковОе пОливо пусковЄ; 
т. ракЄтное паливо ракетне; 
т. распыленное паливо розпйле- 

не;
т. рассыпающееся пИливо роз- 

сйпчасте;
т. растйтельное пИливо рослйн- 

не;
т. рядовОе пИлизо рядовЄ;
т. самовоспламеняющееся пали

во самозаймисте; 
т. свежезабрОшенное пИливо сві- 

жовкйнуте;



топливо 259 топливопотреблОние

тОпливо свежезагружённое пали
во свіжозавантажене; 
т. сапропелевое паливо сапро

пелеве;
т. сернйстое пИливо сірчасте;
т. сильноразложйвшееся паливо 

дужерозклИдене;
т. сильноспекИющееся паливо ду- 

жеспіклйве;
т. синтетйческое пИливо синте- 

тйчне;
т. слабокарбонизйрованное па

ливо малокарбонізОване;
т. слаборазложйвшееся пИливо 

малоспіклйве;
т. слИнцевое пИливо сланцеве; 
т. смолйстое пИливо смолйсте; 
т. спекающееся пИливо спікліі- 

ве;
т. сортированное пИливо сорто

ване;
т. средневлИжное паливо серед- 

ньоволОге;
т. среднезОльное пОливо серед- 

ньозОльне;
т. среднекалорййное пИливо се- 

редньокалорійне; 
т. сухОе пйливо сухО; 
т. твёрдое паливо тверде; 
т. технологическое пИливо тех

нологічне;
т. транспортабельное паливо 

транспортабельне;
т. трудноразмалывающееся па

ливо труднорозмЄлюване;
т. трудновоспламеняющееся па

ливо труднозаймйсте; 
т. тяжёлое паливо зажкЄ; 
т. углеродистое паливо вуглеце

ве;
т. урановое пОливо уранове; 
т. услОвное пОливо умОвне; 
т. флОтское паливо флОтське; 
т. шлакующее паливо шлакую

че;
т. энергетическое паливо енер- 

гетйчне;
т. этилированное пИливо етильО- 

ване;
т. ядерное гшливо ядерне, 

топливовоздушный (о смеси) па- 
ливоповїтряний.

топливозаправочный паливоза- 
правляльний.

топливозаправщик паливозаправ
ник.

топливомЄр паливомір, -ра\
топливоподача паливоподача; 

т. вагонОточная паливоподача 
вагонЄткова;

т. грейферна паливоподача грей
ферна;

т. крановая паливоподача кра
нова;

т. лЄнточная паливоподача стріч
кова;

т. лйфтовая паливоподИча ліф
това;

т. механизированная паливопо
дача механізОвана;

т. одно-, двунйточная паливо
подача одно-, двонитковО; 

т. пневматйческая паливоподИча 
пневматйчна;

т. скйповая паливоподИча скі
пова;

т. скреперная паливоподача скре
перна;

т. тельферная паливоподача тель
ферна;

т. фуникулёрная паливоподача 
фунікулерна;

т. элеваторная паливоподача 
елеваторна;

т. эстакадная паливоподача еста
кадна.

топливоподающий (насос) пали- 
воподавальний.

топливоподготовйтельный паливо- 
підготОвчий.

топливоподготОвка паливопідго- 
тОвка; (процесс — ещё) паливо- 
підготування.

топливоподкИчный, топливоподкИ- 
чивающий (насос) паливопідка- 
чувальний.

топливоподогрЄв паливопідігрів, 
-ву.

топливоподогревательный (об
установке) паливопідігрівальний, 
паливопідігрівнйй.

топливопотреблЄние паливоспожи
вання.

17*
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топливоприготовлЄние паливопри- 
готування.

топливопровОд паливопровід, -во
да.

топливосжигОние паливоспОлюван- 
ня.

топливосжигОтельный паливоспИ- 
лювальний.

топливоснабжОющий (склад) па- 
ливопостачальний. 

топливоснабжение паливопоста
чання.

топливохранЄние паливозберігИн- 
ня.

топливохранйлище паливосхОви- 
ще.
т. закрытое паливосхОвище за- 

крйте;
т. надземное паливосхОвище над

земне;
т. обогреваемое паливосхОвище 

обігріване;
т. открытое паливосхОвище від

крите;
т. подзЄмноє паливосхОвище під- 

зЄмнє;
т. холОдное паливосхОвище хо- 

лОдне.
тОпочный тОпковий. 
торЄц стр. торець, -рця. 
торкрет торкрет, -ту. 
торкретирование торкретувИння. 
торкретмИсса торкретмИса. 
торкретный торкретний. 
торможЄние гальмування. 
тОрмоз гальмО;

т. автоматический гальмО авто
матичне;

т. быстродействующий гальмО 
швидкодіюче;

т. воздушный гальмО повітря
не;

т. гидравлйческий гальмО гі
дравлічне;

т. дйсковый гальмО дйекове; 
т. дифференциальный гальмО ди

ференціальне;
г. канатный гальмО канатне; 
т. колОдочный гальмО колбдко- 

ве;
т. лЄнточньій гальмО стрічкове; 
т. масляный гальмО мИсляне;

тОрмоз механйческий гальмО ме
ханічне;
т. пластйнчатый гальмО пла

стинчасте;
т. саморегулирующийся гальмО 

саморегулівнЄ;
т. центробежный гальмО від- 

центрОве;
т. электромагнитный гальмО 

електромагнітне. 
тормознОй гальмовНй. 
тормозящий (механизм) гальмів

ний, гальмуючий. 
торсиогрИмма торсіогрИма. 
торсиОграф торсіОграф. 
торсиографйрование торсіографу- 

вИння.
торсиографйческий торсіографіч- 

ний.
торсиОметр торсіОметр, -ра. 
торсионный торсіОнний. 
торф торф, -фу;

т. беззольный торф беззОльний; 
т. берёзово-моховОй торф берЄ- 

зово-моховйй;
т. болотный торф болОтний; 
т. боровОй торф боровйй; 
т. брикетный торф брикЄтний; 
т. верховОй торф верховйй; 
т. воздушно-сухОй торф повітрч- 

но-сухйй;
т. волокнйстый торф волокнйс- 

тий;
т. гидравлйческий, гидротОрф

торф гідравлічний, гідроторф; 
т. дернОвый торф дернОвий; 
т. землйстый торф землйстий; 
т. камышОвый торф комишЄ- 

вий;
т. крошкообразный торф криш- 

коподібний;
т. кусковатый, кусковОй торф 

кускувйтий, кусковйй; 
т. леснОй торф лісовгій; 
т. луговОй торф лучнйй; 
т. малозОльный торф малозОль- 

ний;
т. малоразложйвшийся торф ма- 

лорозклИдений;
т. машиноформОвочный торф ма- 

шиноформувИльний; 
т. машйнный торф машйнний;
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тОрф многозОльный торф багато- 
зОльний;
т. молодОй торф молодйй; 
т. моховОй торф моховйй;
т. низйнный, низовОй торф ни- 

згінний;
т. ольхОво-луговой торф вільхО- 

во-лучнйй;
т. ольхОво-моховОй торф вільхО- 

во-моховйй;
т. осОковый торф осокОвий; 
т. переходный торф перехіднйй; 
т. прессОванный торф пресОва- 

ний;
т. резнОй торф різаний; 
т. ручнОй торф ручнйй;
т. сильноразложйвшийся торф 

дужерозклйдений. 
т. слойстый торф шарувОтий; 
т. смолйстый торф смолйстий; 
т. среднезОльный торф середньо- 

зОльний;
т. сфагновый торф сфагновий; 
т. тростниковый торф очеретя

ний;
т. формОванный торф формова

ний;
т. фрезерный торф фрезерний. 

торф-сьірЄц торф-сирЄць, -рцЮ. 
торфйна торфйна. 
торфодобывающий (район, маши

на) торфодобувний, 
торфодобыча торфодобування, 
торфодробйлка торфодробарка, 
торфодробйльный торфодробйль- 

ний.
торфолЄум торфолЄум, -му. 
торфолОумный торфолЄумний. 
торфоплита торфоплита, 
торфоподача торфоподача. 
торфоразработка торфорозробка, 
торфорез торфоріз. 
торфорЄзка, торфорЄзалка торфо

різка.
торфосОс торфосОс. 
торфосОсный торфосОсний. 
торфянйк 1) (торфяное болото) 

торфОвище; 2) (рабочий на тор
форазработках) торф’янйк, -кИ; 
т. верховОй торфОвище верховЄ; 
т. низовОй торфОвище низйнне. 

торфянйстый торф’янйстий.

торфянОй торфОвий, торф’янйй. 
торцОвый торцЄвий. 
тОчечный (о коррозии) точкОвий. 
тОчка 1) (обтачивание) точіння;

2) (острение) гостріння. 
тОчка 1) мат. тОчка; 2) (круглое 

пятнышко) крапка; 
т. исхОдная тОчка вихіднО; 
т. кипения тОчка кипіння; 
т. критйческая тОчка критйчна; 
т. мёртвая тОчка мЄртза; 
т. неподвижная тОчка нерухО- 

ма;
т. росы тОчка росй. 

тОчность ( измерения) тОчність,
-ності.

тОчный (размер, прибор) тОчний. 
тОщий (уголь, раствор) піснйй. 
трИверса траверса, 
травйть 1) (пар) випускати, вй- 

пустити; 2) (химическим путём) 
травйти.

тракт тракт, -ту; 
т. водопаровОй тракт водопаро- 

вгій;
т. водянОй тракт водянйй; 
т. воздушный тракт повітряний; 
т. отсОсный тракт відсмокту

вальний;
т. паровОй тракт паровгій. 

трактор трактор, -ра; 
т. гусеничный трактор гусенич

ний;
т. газогенераторный трактор га

зогенераторний;
т. дйзельный трактор дйзель- 

ний;
т. жидкотопливный трактор рід

копаливний;
т. колёсный трактор колісний, 

тракторный тракторний, 
тракторостроение тракторобуду

вання.
тракторостроительный тракторобу

дівний.
тракторопогрузчик тракторонаван- 

тИжувач.
транзитный (газопровод) транзйт- 

ний.
транскристаллйтный (о коррозии) 

транскристалітний. 
трансмиссионный трансмісійний.
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трансмйссия трансмісія, 
транспорт транспорт, -ту; 

т. внутризаводской транспорт 
внутрішньозаводський, 

транспортабельный (котел, топли
во) транспортабельний, 

транспортёр транспортер, -ра; 
т. винтовОй транспортер гвиято- 

вйй;
т. гидравлйческий транспортер 

гідравлічний;
т. гравитационный транспортер 

гравітаційний;
т. ковшОвый транспортер ковшо- 

вйй;
т. лЄнточньій транспортер стріч

ковий;
т. передвижнОй транспортер пе- 

ресувнйй;
т. пластйнчатый транспортер пла

стинчастий;
т. пневматический транспортер 

пневматйчний;
т. распределительный транспор

тер розподільний; 
т. рОликовый транспортер рОли- 

ковий;
т. скребкОвый транспортер скреб- 

кОвий;
т. цепнОй транспортер ланцю- 

гОвий.
транспортерный транспортерний, 
транспортирующий (шнек) транс

портувальний, транспортуючий, 
транспортный (двигатель) транс

портний.
трансформатор трансформатор, -ра;

т. повышающий, повысйтельный
трансформатор підвищуваль
ний, підвищуючий;

т. тепловОй трансформатор теп- 
ловйй.

трансформаторный трансформа
торний.

трансформировать трансформува
ти.

траншея (для трубопроводов) 
траншея;
т. подводнИя траншея підвОдна. 

трап (газовый) трап, 
трасса (газопровода) трйса. 
трассировка трасувОння.

трОние тер тя ;
т. жйдкостное тертя рідйнне; 
т. капиллярное тертя капіляр

не;
т. качЄния тертя кОчення;
т. поверхностное тертя поверх

неве;
т. полужйдкостное тертя напів- 

рідйнне;
т. полусухОе тертя напівсухе; 
т. скольжЄния тертя кОвзання. 

трепел трепел, -лу;
т. мОлотый трепел мЄлєний. 

трЄпел-диатомйт трЄпел-діатоміт, 
-ту.

трЄпельньій трепельний, 
третйчный (воздух) третйнний. 
третнйк третнйк, -ку. 
треугольник трикутник;

т. входнОй трикутник вхіднйй; 
т. выходнОй трикутник вихід - 

нйй;
т. сведённый трикутник звЄд є - 

н и й ;
т. скоростнОй трикутник ШВИД

КІСНИЙ.
треугольный (об опоре) трикут

ний.
трёхОтомный (газ) трьохатомний. 
трёхбарабОнный трибарабанний. 
трёхвенОчный (диск) тривінце- 

вий.
трёхдюймОвый (о трубе) тридюй

мовий.
трёхзвОнный трилОнковий. 
трёхзОнный тризОнний. 
трёхймпульсный трьохімпульсний. 
трёхколенный триколінний. 
трёхколОнный (радиатор) трико- 

лОнний.
трёхкомпонентный трикомпонент

ний.
трёхкратный (о циркуляции) три

кратний.
трёхкулачкОвый (вал) трикулач

ковий.
трёхлйнзовый (компенсатор) три- 

лїнзовий.
трёхлОпастный трилопатевий. 
трёхмотОрный тримоторний. 
трёхопОрный трьохопорний, 
трёхпанельный трипанельний.
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трёхпетельный (прибор) трипе
тельний.

трёхплунжерный триплунжерний. 
трёхпозициОнный трипозицїйний 
трёхполОтенный триполотЄнний. 
трёхпрядный (канат) тристйлко- 

вий.
трёхпучкОвый трипучкОвий. 
трёхраздельный трироздільний. 
трёхразрезнОй трирОзрізний. 
трёхрядный трирядний, 
трёхседельный (клапан) трисідОль- 

ний.
трёхсекциОнный трисекційний. 
трёхслОйный тришарОвий. 
трёхсменный тризмінний, 
трёхступенчатый ( шкив) трисхід- 

чОстий.
трёхходОвый (теплообменник) три- 

ходовйй.
трёхцилйндровый трициліндровий, 
трёхшкйвный тришківний, 
трёхъярусный трьох’ярусний, 
трещина тріщина; 

т. кольцевая тріщина кільцева; 
т. разветвлённая тріщина розга

лужена.
трещиноватость тріщинуватість, 

-тості.
трещОтка тріскачка, 
трйплекс трйплекс, -су. 
тройнИк трійнйк, -кИ; 

т. косОй трійнИк кОсий; 
т. переходной трійнйк перехід

ний;
т. поворОтный трійнйк поворот

ний;
т. проходнОй трійнйк прохіднгій; 
т. раздающий трійнйк розда

вальний;
т, регулировочный трійнйк регу

лювальний;
т. симметричный трійнйк симе

тричний;
т. собирающий трійнйк збираль

ний, збірний;
т. штанообрИзный трійнйк роз- 

вйлчастий.
тройникОвый трійникОвий. 
тройнОй (о расширении) потрій

ний.
трос трос;

трос оттяжнОй трос відтяжнйй;
т. проволочный трос дротянйй. 

труба трубИ;
т. анкерная труба анкерна;
т. атмосферная труба атмосфер

на;
т. аэродинамическая труба аеро

динамічна;
т. барометрическая труба баро

метрична;
т. бесшОвная труба безшОвна; 
т. бетОнная труба бетОнна; 
т. вентиляционная труба венти

ляційна;
т. вестовИя труба вістова;
т. взрывогасйтельная труба ви- 

бухогасйльна;
т. вихревая труба вихрова; 
т. водогрейная труба водогрій

на;
т. водонагревательная груба во

донагрівальна;
т. водоопускная труба водо- 

опускна;
т. водоотвОдная труба водовід

відна;
т. водоперепускная Труба водо- 

перепускна;
т. водоприёмная труба водо

приймальна;
т. водопровОдная труба водо

провідна;
т. водопропускная труба водо

пропускна;
т. водораспределительная труба 

водорозподільна; 
т. водосливнИя Труба водозлив

на;
т. водосоединйтельная труба во- 

доз’Єднувальна;
т. воздуходувная труба повітро

дувна;
т. воздухоотводящая труба по- 

вітровідвідна;
т. воздухоподводящая труба по- 

вітропідвідна;
т. воздушная труба повітряна; 
т. волнИстая труба хвиляста; 
т. волОченная труба волОчена;
т. впрыскивающая труба впор- 

скувальна;
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труба впускная труба впускна; 
т. всасывающая труба всмокту

вальна;
т. выбрасывающая, выбросная

труба викидна; 
т. выдвижная труба висувна; 
т. выпускная труба випускна; 
т. вытяжная труба витяжна; 
т. выхлопная труба вихлопна; 
т. газовая труба газова; 
т. газоотвОдная труба газовід

відна;
т. газопровОдная труба газопро

відна;
т. газораспределйгельная труба 

газорозподільна; 
т. гладкая труба гладка; 
т. гладкостЄнная труба гладко- 

стінна;
т. горячекИтанная труба гаряче

катана;
Т. дымовая Труба димова, ди

мар, -ря;
т. д. желЄзная димар залізний; 
т. д. кирпИчная димар цеглянйй;
т. д. железобетонная димОр за

лізобетонний;
т. дымогарная труба димогарна; 
т. дымоотводящая труба димо

відвідна;
т. жаровая труба жарова; 
т. забОрная труба забірна; 
т. игОльчатая труба голчаста; 
т. изолированная труба ізольо

вана;
т. инжекциОнная труба інжек

ційна;
т. испарйтельная труба випар

на;
т. кипятйльная труба кип’ятйль- 

на;
т. коаксиальная труба коаксі

альна;
т. коленчатая труба колінчаста; 
т. колОнковая труба колОнкова; 
т. конвекциОнная труба конвек

ційна;
т. конденсационная труба кон

денсаційна;
т. котОльная труба котЄтьна; 
т. латунная труба латунна;

труба лирообразная труба ліропо
дібна;
т. маслопровОдная труба масло- 

провідна;
т. нагнетательная труба нагні

тальна;
т. напОрная труба напірна; 
т. направляющая труба напрям

на;
т. насадная (дымовая) труба 

насадна;
т. обдувочная, обдувнОя труба 

обдувна;
т. обогревающая, обогреватель

ная труба огрівна, огріваль
на;

т. обтекаемая труба обтічна; 
т. обхОдная труба обхідна; 
т. овальная, овалообразная тру

ба овальна;
т. огневая труба вогнЄва; 
т. опускная труба опускна; 
т. оребрённая труба оребрена; 
т. отводная, отводящая труба 

відвідна;
т. отопйтельная труба опалю

вальна;
т. отсасывающая труба відсмок

тувальна;
т. охлаждающая труба охолод

на, охолОджувальна; 
т. паровпускная труба паро

впускна;
т. паровыпускная труба парови

пускна;
т. паровыхлопная труба паро- 

вихлопна;
т. парогенерйрующая, парообра

зующая труба парогенеруюча, 
паротвірна;

т. пароперепускная труба паро- 
перепускна;

т. пароприёмная труба паро- 
приймальна;

т. паропровОдная труба паро
провідна;

т. парораспределительная труба 
паророзподільна; 

т. переливная труба переливна; 
т. перепускная труба перепуск

на;
т. переходная труба перехідна;
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труба перфорированная труба пер
форована;
т. пескоструйная труба піско

струминна;
т. печнИя труба пічна; 
т. питающая труба живйльна; 
т. плавникОвая труба плавцева; 
т. пламенная труба полум’яна; 
т. подвесная труба підвісна; 
т. подводящая труба підвідна; 
т. подОвая труба подОва; 
т. полуволнйстая труба напів- 

хвиляста;
т. потолОчная труба стельова; 
т. предохранительная труба за

побіжна;
т. продувнИя, продувочная тру

ба продувна, продувальна; 
т. прокатная труба прокатна; 
т. промывная, промывочная тру

ба промивна, промивальна; 
т. пылеспускная Труба пило- 

спускна;
т. пьезометрическая труба п’є

зометрична;
т. распределительная труба роз

подільна;
т. ребрйстая труба ребрйста; 
т. самотОчная труба самоплйв- 

на;
т. сварная труба зварна; 
т. сифОнная труба сифОнна; 
т. сливная труба зливна; 
т. смесИтельная труба змішу

вальна;
т. смотровая труба оглядОва; 
т. собирательная груба збираль

на;
т. соединйтельная труба з’єдну

вальна;
т. спиральная труба спіральна; 
т. спускная труба спускна; 
т. стальная труба стальна; 
т. стОчная труба стічна; 
т. ступЄнчатая труба східчаста; 
т. стыкуемая труба стикОвана; 
т. телескопическая труба теле

скопічна;
т. тонкостенная труба тонко

стінна;
т. тОпочная труба тОпкова; 
т. тянутая труба тягнута;

труба уравнительная труба зрів
няльна;
т. фабричная труба фабрйчна; 
т. фасонная труба фасОнна; 
т. фестонИрованная труба фес- 

тонОвана;
т. холодИльная труба холодйль- 

на;
т. холоднокатанная труба хо

лоднокатана;
т. холоднотянутая труба хо- 

лоднотягнута;
т. цельнотянутая труба суціль

нотягнута;
т. центрофугИрованная труба 

центрофугОвана;
т. циркуляционная труба цирку

ляційна;
т. чугунная труба чавунна; 
т. экранная труба екранна; 
т. эластИчная труба еластична; 
т. электросварная труба елек- 

трозварна;
т. эмалированная труба емальО- 

вана; см. ещё трубка. 
трубО-сушйлка труба-сушИрка. 
трубка трубка;

т. вОкуумная трубка вакуумна; 
т. ввОдная трубка ввідна*, 
т. водоуказательная трубка во- 

допоказна;
т. выводная трубка вивідна; 
т. вынимающаяся трубка ви

ймана;
т. газосветная трубка газосвіт

на;
т. дренажная трубка дренаж

на;
т. зажигательная трубка запаль

на*,
т. Импульсная трубка імпульс

на;
т. калиброванная трубка каліб

рована;
т. контрольная трубка контроль

на;
т. красномОдная трубка черво- 

номідна;
т. маслоструйная трубка масло- 

струмйнна;
т. паяльная трубка паяльна; 
т. ПитО трубка ПітО;
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трубка пневмометрйческая тр убк а  
пневм ом етрйчна; 
т. ПрИндтля тр убк а  ПрИндтля; 
т. расходомЄрная тр у бк а  витра- 

том ір н а ;
т. сигнИльно-переливная тр убк а  

сигнально-переливнИ ; 
т. смазочная тр у бк а  м астйльна; 
т. термометрическая тр у бк а  тер 

м ом етрична;
т. термосигнальная тр у бк а  те р 

м осигнальна;
т. термостатная грубка т е р м о 

статн а ;
т. топливоподающая тр у бк а  па- 

ли воподавальн а ;
т. хлоркальциевая трубка хлор

кальцієва; см. ещё труба, 
трубный трубний, 
трубогйбочный трубозгинальний, 
трубозаготовйтельный трубозаго- 

тОвчий.
трубоочистйтель тр убоочй сн и к . 

т. турбйнный тр у бооч й сн и к  т у р 
бінний;

т. цепнОй тр убооч й сн и к  ланцю - 
гОвий;

т. шарОшечный тр у бооч й сн и к  ш а 
рош ечний.

трубоочистйтельный трубоочй сн й й . 
трубопровод тр у боп р ов ід , -вОду; 

т. воздушный т р у б о п р о в ід  п о 
вітряний;

т. водянОй тр у б о п р о в ід  в од я - 
нйй;

т. восходящий тр у б оп р ов ід  ви- 
сх ідн й й ;

т. впускнОй тр у б оп р ов ід  впуск- 
нйй;

т. выпускнОй т р у б о п р о в ід  ви- 
пускнйй;

т. выхлопнОй т р у б о п р о в ід  ви- 
хлопнйй;

т. газовый тр у б о п р о в ід  гИзовий; 
т. двойнОй тр у б оп р ов ід  п од в ій 

ний;
т. дренОжный т р у б о п р о в ід  д р е 

наж ний;
т. ды хательны й тр у б о п р о в ід  дй- 

хальний;
т. изолированный тр у б о п р о в ід  

ізольований;

трубопровод кольцевОй т р у б о п р о 
в ід  кільцЄвий ;
т. конденсатный тр у б о п р о в ід  кон- 

денсИтний;
т. масляный тр у б о п р о в ід  м асл я 

ний;
т. надзОмный тр у б оп р ов ід  н ад

земний;
т. наполнйтельный тр у боп р ов ід  

напОвнювальний; 
т. напОрный тр у б о п р о в ід  напір- 

нйй;
т. нисходящий тр у б оп р ов ід  ни- 

зхіднйй;
т. одно-, двух-, многотрубный

тр у боп р ов ід , одн о-, д в о -, ба- 
гатотр убн и й ;

т. питательный тр у б оп р ов ід  ж и- 
вйльний;

т. подвеснОй тр у б о п р о в ід  п і д в і с 
н и й ;

т. подзЄмньій тр у б о п р о в ід  під- 
зЄмний;

т. подпйточный тр у б о п р о в ід  під- 
ж йвлю вальний ;

т. пожарный тр у б о п р о в ід  п о - 
ж Єж ний ;

т. продувочный тр у б о п р о в ід  п р о 
дувний ;

т. промывочный тр у б о п р о в ід  про- 
мивнйй;

т. пусковой тр у б о п р о в ід  п уско- 
вйй;

т. распределительный т р у б о п р о 
в ід  розподільн ий ; 

т. сливнОй т р у б о п р о в ід  зливнгій; 
т. теплофикационный т р у б о п р о 

в ід  теплоф ікаційний. 
трубопровОдный тр убоп р ов ідн и й . 
трубопровОдчик тр убоп р ов ідн и к . 
трубопрокИтка трубопрокИ тка. 
трубопрокатный тр убоп р окатн и й , 
труборасширйтель тр у бор озш й р - 

ник.
труборасширйтельный тр у б о р о з - 

ширнйй, тр убор озш й рю вал ьн и й . 
труборОз тр у б о р із ; 

т. рОликовый тр у б о р із  р ол и к о
вий.

трубосварочный тр у б озв а р ю в а л ь 
ний.

трубоуплотнйтельный, трубоуплот-
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няющий (о набивке) трубо- 
ущільнювальний, трубоущільню- 
ючий.

трубчатка трубчйтка;
т. греющая тр убча тка  грїйна. 

трубчатый трубчастий , 
трудновоспламеняющийся (уголь) 

труднозайм й стий .
труднообогатймый, труднообога- 

щИемый (уголь) труднозбагИчу- 
ваний.

трудоёмкий (монтаж) трудоміст
кий.

трудоёмкость трудомісткість, -ко
сті.

трудозатрИта працевйтрата. 
трущийся (о деталях) тертьовйй. 
тряпьё (обтирочный материал) 

ганчір’я.
трясучка (транспортёр) трясун , -на. 
тугОй (о посадке) тугйй. 
тугоплавкий тугоплавкий , 
тугоплавкость тугоп л авк ість , -к о 

сті.
туман (в газе) туман, -ну;

Т. СМОЛЯНОЙ тум ан  СМОЛЯНИЙ, 
туманообразный (о паре) тум ан о- 

подібний.
туннель тунель, -лю ; 

т. дырчатый тун ель дірчасти й; 
т. керамйческий тунель кер ам іч 

ний.
туннельный, тоннЄльньій тунель

ний.
тупикОвый (участок, проводка) 

тупикОвий. 
турбйна турбіна;

т. авиационная турбіна авіацій
на;

т. аксиОльная турбіна аксіаль
на;

т. актИвная турбіна актйвна; 
т. актйвно-реактйвная турбіна 

актгівно-реактйвна; 
т. бесподвИльная турбіна без- 

підвальна;
т. быстроходная турбіна швид

кохідна;
т. вертикальная турбіна верти

кальна;
т. воздушная турбіна повітря

на;

турбйна гИзовая турбіна гИзова; 
т. гидравлйческая, водянИя тур

біна гідравлічна, водянИ; 
т. горизонтальная турбіна гори

зонтальна;
т. дйсковая турбіна дйскова; 
т. компрессорная турбіна ком

пресорна;
т. конденсациОнная турбіна кон

денсаційна;
т. маломОщная турбіна малопо

тужна;
т. мятого пИра турбіна м’ятої 

пйри;
т. одно-, двухвальная турбіна 

одно-, двовИльна; 
т. одно-, двух-, трёх-, многове- 

нЄчная турбіна одно-, дво-, 
три-, багатовінцЄва; 

т. одно-, двух-, трёх-, многодис
ковая турбіна одно-, дво-, 
три-, багатодйскова; 

т. одно-, двух-, трёхкОрпусная 
турбіна одно-, дво-, трикор
пусна;

т. одно-, двухпотОчная турбіна 
одно-, двопотОкова; 

т. одно-, двух-, трёх-, многосту
пенчатая турбіна одно-, дво-, 
три-, багатосхідчИста; 

т. одно-, двух-, трёхцилйндровая 
турбіна одно-, дво-, трицилін
дрова;

т. осевИя, аксиИльная турбіна 
осьова, аксіальна; 

т., параллельно включённая тур
біна, паралельно вклЮчена; 

т. паровая турбіна парова; 
т. парциальная турбіна парці

альна;
т. подвальная турбіна підваль

на;
т. подключённая турбіна підклю

чена;
т. постоянного горения турбіна 

постійного горіння; 
т. предвключённая турбіна пе- 

редвклЮчена;
т. предельной мОщности турбіна 

гранйчної потужності; 
т. радиальная турбіна радіаль

на;
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турбйна реактйвная турбіна реак- 
тйвна;
т. редукторная турбіна редук

торна;
т. с промежуточным отбором 

пара турбіна з проміжним 
відбором пари;

т. с противодавлением, противо- 
давленческая турбіна з про- 
титйском, протитйскова; 

т. со ступенями давления тур
біна з східцями тйску; 

т. со ступенями скОрости турбі
на з східцями швгідкості; 

т. стационарная турбіна стаціо
нарна;

т. судовая турбіна суднова; 
т. с ухудшенным вакуумом тур

біна з погіршеним вакуумом; 
т. теплофикационная турбіна 

теплофікаційна;
т. тихохОдная турбіна тихохід

на;
т. транспортная турбіна транс

портна.
турбИнный турбінний, 
турбоагрегат турбоагрегат, -ту. 
турбоальтернатор турбоальтерна

тор, -ра.
турбобур турбобур, -ра. 
турбобурение турбобуріння, 
турбовинтовой (самолет) турбо

гвинтовий. 
турбовОз турбовОз. 
турбовОзный турбовОзний. 
турбовоздуходувка турбоповітро

дувка;
т. одно-, многоступенчатая тур

боповітродувка одно-, бага- 
тосхідчИста.

турбогенератор турбогенератор, 
-ра;
т. одно-, двухвальный турбоге

нератор одно-, двовальний. 
турбогенераторный турбогенера

торний.
турбодетандер турбодетИндер, -ра. 
турбодефекосатуратор турбодефе- 

косатуратор, -ра. 
турбодинамо турбодинамо, 
турбокомпрессор турбокомпресор, 

-ра;

турбокомпрессор одно-, двух-, мно
гоступенчатый турбокомпресор 
одно-, дво-, багатосхідчастий. 

турбокомпрЄссорньій турбокомпре
сорний.

турболокомотив турболокомотив, 
турбомашйна турбомашйна. 
турбомуфта турбомуфта, 
турбонагнетатель турбонагнітач, 

-ча.
турбонагнетательный турбонагніт- 

нйй, турбонагнітИльний. 
турбонаддув турбонаддув, -ву. 
турбонасОс турбонасОс; 

т. питательный турбонасОс жи- 
вйльний.

турбонасбсный турбонасОсний. 
турбореактивный турбореактивний, 
турбостроение турбобудування, 
турбостроительный турбобудівний. 
турбоустанОвка турбоустановка. 
турбоэксгОустер турбоексгОустер, 

-ра.
турбоэлектрохОд турбоелектрохід, 

-хОда.
турбулентность турбулентність, 

-ності;
т. естественная турбулентність 

прирОдна;
г. изотрОпная турбулентність ізо

тропна;
т. искусственная турбулентність 

штучна;
т. крупномасштабная турбулент

ність великомасштабна; 
т. мелкомасштабная турбулент

ність дрібномасштабна, 
турбулентный турбулентний. 
турбулизОванный турбулізОваний. 
турбулизация турбулізація, 
турйллы турйли, -рйл;

т. керамиковые турйли керамі
кові.

тушение (кокса, золы) гасіння; 
т. мОкрое гасіння мОкре; 
т. сухОе гасіння сухе, 

тушйльный гасгільний. 
тыловОй, тыльный (о поверхности) 

тиловйй.
ТЭЦ, теплоэлектроцентраль ТЕЦ, 

теплоелектроцентраль, -лі.
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тяга (движущая сила, деталь) тя
га;
т. автомобильная тяга автомо

більна;
т. балансирная тяга балансир

на;
т* вентиляторная тяга вентиля

торна;
т. воздушная тяга повітряна; 
т. всасывающая, всасывательная

тяга всмоктувальна, всмОкту- 
юча;

т, двойная тяга подвійна; 
т. дйзельная тяга дйзельна; 
т. дымососная тяга димосОснл; 
т. естественная тяга прирОдна; 
т. золотникОвая тяга золотникО- 

ва;
т. искусственная тяга штучна; 
т. канатная тяга канИтна; 
т. кОнусная тяга кОнусна; 
т. кОнусно-сифОнная тяга кОнус- 

но-сифОнна;
т. косвенная тяга непряма, по

середня;
т. механйческая тяга механічна; 
т. нагнетОтельная тяга нагнітнИ, 

нагнітальна;
т. обратная тяга зворОтна; 
т. паровая тяга парова; 
т. паровОзная, локомотйвная тя

га паровОзна, локомотйвна; 
т. перекрёстная тяга перехресна; 
т. подвеснИя тяга підвіснИ; 
т. пОлая тяга порожнйста; 
т. пружИнная тяга пружйнна; 
т. прямая, непосредственная тя

га пряма, безпосередня; 
т. пульсирующая тяга пульсую

ча;
т. регулируемая тяга регульова

на.
т. сифОнная тяга сифОнна; 
т. слабая, малая тяга мала, 

слабка;

тяга соединйтельная тяга з’єдну
вальна;

т. тракторная тяга тракторна; 
т. уравновешенная тяга зрівно

важена;
т. эксцентриковая тяга ексцент

рикова.
тягач тягач, -ча. 
тяговый тяговйй. 
тягомЄр тягомір, -ра; 

т. дифференциальный тягомір ди
ференціальний; 

т. Крелля тягомір Крелля; 
т. мембранный тягомір мембран

ний;
т. одностекОльный тягомір одно- 

склОвий;
т. самозаписывающий, самопй- 

шущий тягомір самопйсний, 
самозапйсуючий; 

т. сифонный тягомір сифОнний. 
тягонапоромЄтр тягонапоромЄтр, 

т. колокОльный тягонапоромЄтр 
дзвоновйй;

т. комбинированный тягонапоро- 
метр комбінований; 

т. поплавкОвый тягонапоромЄтр 
поплавкОвий;

т. регистрирующий тягонапоро- 
мЄтр реєструючий. 

тягопрерывИтель тягоперерйвник. 
тягопрерывИтельный тягоперериз- 

нйй.
тягучесть тягучість, -ЧОСТІ. 
тягучий (шлак, битум) тягучий. 
тяжеломОл (тип мельницы) важ- 

комЄл.
тяжёлый (груз, углеводород) важ- 

кйй.
тянутый (о трубе) тягнений, тяг

нутий.
тянущий, тяговый (канат) тяго

вйй.

У
убавлять, убавить (подачу газа, 

пара) зменшувати, змЄншити. 
убирающийся (кессон, лопасть) 

забираний.

увеличение збільшування, збіль
шення.

увеличенный (масштаб, расход) 
збільшений.
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увеличйтельный, увеличивающий
(прибор) збільшувальний, збіль
шуючий.

увлажнение зволОжування, зволО- 
ження;
у. сорбциОнное зволОження сорб-

ЦІЙНЄ.
увлажнённый зволОжений. 
увлажнйтель зволОжник;

у. паровОй зволОжник паровгій. 
увлажнйтельный, увлажняющий

(об устройстве) зволожуваль
ний, зволОжуючий. 

увлекИтель ( смол, масел) захОп- 
лювач.

увлекать(ся), увлЄчь(ся) (приме
си) захоплювати (ся), захопити
с я ) .

увлечение (масла, воды) захоп
лювання, захОплення. 

увод (канала) відвід, -вОду, від
ведення.

угар 1) мет. угар, -ру; 2) (создан
ный газами) чад, -ду. 

угарный 1) мет. угарний; 2) (газ) 
чаднйй.

угасание (огня, колебания) зага
сання.

угасающий, затухающий (о коле
баниях) загасаючий, 

углеводород вуглевОдень, -дню; 
у. алициклйческий вуглевОдень 

аліциклічний;
у. ароматйческий вуглевОдень 

ароматйчний;
у. высококипящий вуглевОдень 

висококиплячий;
у. высокомолекулярный вуглево

день високомолекулярний; 
у. газообразный вуглевОдень га

зоподібний, газувОтий; 
у. жйдкий вуглевОдень рід- 

кйй;
у. лёгкий вуглевОдень легкйй; 
у. метановый вуглевОдень мета

новий;
у. нафтОновый вуглевОдень наф

теновий;
у. низкокипящий вуглевОдень 

низькокиплячий;
у. парафйновый вуглевОдень па

рафіновий;

углеводород парообразный вугле
вОдень пароподібний, парувОтий;
у. предельный, насыщенный ву

глевОдень гранйчний, насйче* 
ний;

у. сжатый вуглевОдень стйсну- 
тий, стйснений;

у. сжижаемый вуглевОдень зрі
джуваний, скраплюваний; 

у. тяжёлый вуглевОдень важ- 
кйй.

углеводородный вуглеводневий. 
угледержОтель вуглетримОч, -ча. 
угледобывающий (район, промыш

ленность) вугледобувний, 
угледобыча вуглевйдобуток, -тку; 

(угледобывание) вугледобувОн- 
ня.

угледробйлка вугледробарка, 
угледробильный вугледробильний. 
углежжОние вуглевипалювання;

у. печное вуглевипалювання піч- 
нЄ;

у. кучное вуглевипалювання ку- 
пове.

углекислота хим. вуглекислота. 
углекислОтный вуглекислотний, 
углекйслый (газ) вуглекйслий. 
углемОйка вуглемййка. 
углемОйный, углемоечный вугле

мийний.
угленагружИтель вугленавантажу

вач;
у. ленточный вугленавантажувач 

стрічковйй;
у. транспортёрный вугленаванта

жувач транспортерний. 
угленагружИтельный вугленаван

тажувальний, вугленавантаж- 
ний.

угленОсный (пласт) вугленОсний. 
углеобогатительный вуглезбагачу

вальний.
углеобогащение вуглезбагачуван- 

ня, вуглезбагачення. 
углеочистйтельный вуглеочйснгій. 
углеочйстка вуглеочйстка, вугле- 

очищання.
углеперегрузка вуглепереванта- 

ження; (неоконч. процесе 
ещё) вуглеперевангажування.
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углеперегрузочный вуглепереван- 
тИжний, вуглеперевантажуваль
ний.

углепогрузка вуглевантаження, 
углепогрузочный вуглевантажний, 

вугленавантажувальний, 
углепогрузчик вугленавантажувач, 
углеподача вуглеподача; (неоконч. 

процесс — ещё) вуглеподавИн- 
ня;
у. конвейерная вуглеподача кон- 

вейєрна;
у. скйповая вуглеподача скіпо

ва;
у. скреперная вуглеподача скре

перна;
у. элеваторная вуглеподача еле

ваторна;
у. эстакадная вуглеподача еста

кадна.
углеподающий (транспортер) вуг

леподавальний.
углеподъёмник вуглепідйомник, 
углеподъёмный вуглепіднімальний, 

вуглепідіймальний, вуглепідйом
ний.

углепомОльный вуглемолольний. 
углепромыватель вуглепромивнйк,

-ка.
углепромывательный, углепромы

вочный, углепромывнОй вугле
промивний, вуглепромивальний, 

углепромывка вуглепромйвка; (не
оконч. процесс — ещё) вугле- 
промивання.

углепромышленность вуглепроми
словість, -ВОСТІ. 

углерОд вуглОць -цЮ;
у. сажистый вуглець сажйстий. 

углеродный, углеродистый (о топ
ливе, стали) вуглецевий, 

углеродосодержащий (компонент) 
вуглецевмісний. 

углесклад вуглесклад, -ду. 
углеснабжающий (склад) вуглепо

стачальний.
углеснабжЄние вуглепостачання. 
углесортирОвка (аппарат) вугле- 

сортувалка; (неоконч. процесс — 
ещё) вуглесортування.

углесортирОвочный вуглесоргу- 
вальний.

углетушйтель вуглегасник, 
углетушйтельный вуглегасний, 
углехранйлище вуглесхОвище. 
углистый вуглйстий. 
угловОй 1) мат. кутовйй; 2) (на

ходящийся на углу) наріж
ний.

углубйтель (траншей) заглйбник. 
углубление 1) (впадина) заглиб

лення, заглйбина; 2) (процесс) 
заглиблювання, заглйблення, по
глиблювання, поглиблення, 

углярка (угольный вагон) вугляр
ка.

угол мат. кут (род. кутИ); 
у. входнОй кут вхіднйй;
у. выступающий, наружный (зда

ния) ріг (род. рОга); 
у. выходнОй кут вихіднйй; 
у. естественный (откоса) кут 

прирОдний;
у. мёртвый кут мОртвий; 
у. устанОвочный кут устанОвоч- 

ний.
уголёк вуглик.
уголкОвый (о профиле) кутникО- 

вий.
уголОк 1) (профиль металла) кут

ник; 2) (уменьшен, от «угол»); 
кутОк, -ткИ;
у. равнобОкий кутник рівнобіч

ний, рівнобОкий.
уголь вугіль, -гля; собир. вугіл

ля;
у. активированный вугілля акти

воване;
у. беззОльный вугілля беззО ль

не;
у. беспламенный вугілля безпо- 

лум’яне;
у. битуминОзный вугілля бітумі- 

нОзне;
у. бурый (Б ) вугілля буре (Б ); 
у. волокнйстый вугілля волок- 

нйсте;
у. гИзовый (Г ) вугілля гИзове 

(Г );
у. грохочёный вугілля грохОче- 

не;
у. гумусовый вугілля гумусозе;
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уголь длиннопламенный (Д ) в у 
г іл л я  ДОВГОПОЛум’ я н е  (Д ) ; 
у. дроблёный в у г іл л я  подрібне

не;
у. древесный вугілля деревне; 
у. жилковатый вугілля жилку

вате;
у. жйрный вугілля жйрне; 
у. землйстый вугілля землйсте; 
у. ископаемый вугілля викопнЄ; 
у. каменный вугілля кам’янЄ; 
у. коксовый (К ) вугілля кОксо- 

ве (К );
у. коксующийся вугілля коксів- 

нЄ;
у. короткопламенный вугілля ко- 

роткополум’яне; 
у. крупный вугілля крупне; 
у. кузнЄчньій вугілля коваль

ське;
у. курнОй вугілля курне; 
у. кулачный, кулак вугілля ку

лачне, кулак;
у. кусковатый, кусковОй вугілля 

кусковЄ;
у. малозОльный вугілля мало- 

зОльне;
у. марочный вугілля марочне; 
у. мелкий вугілля дрібнЄ; 
у. мелкозернйстый вугілля дріб

нозернисте;
у. мелкокусковОй вугілля дріб- 

нокусковЄ;
у. минеральный вугілля міне

ральне;
у. мытый вугілля мйте; 
у. некоксующийея вугілля не- 

коксівнЄ;
у. необогащённый вугілля незба- 

гИчене;
у. несортированный вугілля не- 

сортОване;
у. неспекающийся вугілля не- 

спіклйве;
у. окислённый вугілля окйслене; 
у.-орЄх, орОшковый вугілля-го- 

ріх, горішкове;
у. паровйчный вугілля паровйч- 

не;
у. паровйчный жйрный (П Ж )

вугілля паровйчне жйрне
(ПЖ);

уголь паровйчный спекающийся 
(П С) вугілля паровйчне спіклй- 
ве (ПС);
у. пламенный вугілля полум’я

не;
у. подсушенный вугілля підсу

шене;
у. полубитуминОзный вугілля на- 

півбітумінОзне;
у. полужирный вугілля напів

жирне;
у. прессОванный вугілля пресО- 

ване;
у. пылевидный вугілля пиловйд- 

не, пилувОте;
у. разносортный вугілля різно

сортне;
у. растйтельный вугілля рослйн- 

не;
у. ретОртный вугілля ретОртне; 
у. рядовОй (Р ) вугілля рядовЄ

(Р );
у. сИжистый вугілля сОжисте;
у. самовозгорающийся вугілля 

самозаймйсте;
у. сапропелйтовый вугілля сап

ропелітове;
у. слабоспекИющийся (СС) ву

гілля малоспіклгіве (М С); 
у. сернйстый вугілля сірчОсте;
у. сильноспекИющийся вугілля 

дужеспіклИве;
у. сланцевИтый вугілля сланцю

вате;
у. смолйстый вугілля смолйсте; 
у. спекающийся вугілля спіклй- 

ве;
у. сульфированный вугілля суль- 

фОване;
у. сухОй вугілля сухе; 
у. тОщий (Т ) вугілля піснЄ (П ); 
у. шлакующий вугілля шлакую

че.
угОльник (деталь, инструмент)  ко- 

сйнець, -нця.
угольный 1) (относящийся к углю) 

вугільний; 2) (из угля) вугля- 
нйй.

угольный, угловОй кутовйй. 
угольщик 1) ( рабочий)  вугляр,

-рй; 2) (о  судне) вугільник, 
удаление 1) (выбрасывание) ви-
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даляння, вйдалення; 2) (устра
нение) усувОння, усунення;
3) ( отдаление) віддаляння, від
далення.

удалённый вгідалений; усунутий;
віддалений. Ср. удаление, 

удар удар, -ру; 
у. боковОй удар боковйй; 
у. воздушный удар повітряний; 
у. гидравлический удар гідрав

лічний;
у. механйческий удар механіч

ний;
у. обратный (пламени) удар 

зворОтний;
у. скоростнОй удар швйдкісний; 
у. тепловОй удар тепловйй; 
у. упругий удИр пружнйй. 

ударнокрестовОй (о мельнице) 
ударнохрестовйй. 

ударный удИрний. 
ударник (деталь) удИрник. 
удваивание, удвоОние подвОюван-

НЯ, ПОДВОЄННЯ.
удвоенный (о мощности, силе) по- 

двОєний.
удОльный (вес, теплоёмкость) пи- 

тОмий.
удерживающий, задерживающий

(рычаг, пружина) затрймуваль- 
ний, затримнйй, затримуючий, 

удлинение подовження, здовжен
ня, вйдовження; (неоконч. про
цесс — ещё) подовжування, 
здОвжування, видОвжування; 
у. исчезающее подОвження зни

каюче;
у. остатОчное, остающееся по

дОвження зОлишкОве; 
у. тепловОе подОвження тепло

ве;
у. упругое подОвження пружне, 

удлинённый подОвжений, здОвже- 
ний, вйдовжений. 

удливйтель здОвжувач, подОвжу- 
вач.

удлинйтельный подОвжувальний, 
здовжувальний.

удобозаменяемость (деталей) зру- 
чнозамінність, -ності, зручноза- 
мінюваність.

удобозаменяемый (о деталях)

зручнозам їнний , зручн озам ін ю - 
ваний.

удобообтекаемость зручнообтіч- 
ність, -ності.

удобообтекаемый (профиль, кор
пус) зручнообтїчний. 

удобоподвйжность зручнорухо- 
мість, -мості, легкорушність, 
-ності.

удобоподвйжный (о жидкостях) 
зручнорухОмий, легкорушний. 

узел (механизма) вузол, -зла. 
узловОй (участок, деталировка) 

вузловйй.
узкий (проход) вузькйй. 
узкоколейка -вузькоколійка, 
узкоколейный (путь) вузькоколій

ний.
указатель (уровня) покйжчик; 

у. пневматический покажчик 
пневматйчний;

у. поплавкОвый покОжчик по- 
плавкОвий.

указательный, указывающий (при
бор, стрелка) вказівнйй, покйзу- 
вальний, покИжчиковий. 

укИтка (угля) укОчування, укО- 
чення;
у. послОйная укОчування поша- 

рОве.
уклОдка, укладывание укладання, 

укладення; (складывание дров) 
складання, складення; 
у. надземная укладання надзем

не;
у. подземная укладання підзЄм - 

не.
укладочный укладальний, 
укладчик укладальник. 
укладывать(ся), уложйть(ся) ук

ладати (ся), укласти(ся); (скла
дывать) складати (ся), скласти
с я ) .

уклОн 1) (от уровня) уклОн, -ну; 
2) (наклон) пОхил, -лу; 3) (от
клонение в сторону) збОчення. 

укомплектованный укомплектова
ний.

укорачивание, укорочОние укор5- 
чування, укорочення, 

укороченный (факел) укорОченлй. 
укрепление 1) укріплювання,

18— 119.
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укріплення; 2) (усиление) зміц
нювання, зміцнення, 

укрепляющий, укрепйтельный 
(болт, бандаж) 1) укріплюваль- 
ний; 2) (усилительный)  зміцню
вальний.

укрупнение ( показателей)  збіль
шування, збільшення, укрупню
вання, укрупнення, 

укрупнённый (масштаб, показа
тель) збільшений, укрупнений. 

улИвливание (масла, смол) улОв- 
лювання.

улавливающий, уловйтельный, 
улавливательный ( аппарат,
устройство) улОвлювальний. 

улавливатель улОвлювач. 
улетучиваемость (топлива) звіт

рюваність, -ності.
улетучивание звітрювання, звіт

рення.
улетучиваться, улетучиться звіт

рюватися, звітритися, 
улетучивающийся, летучий (ком

понент топлива) леткйй. 
улйтка (горелки, вентилятора) за

витка,
у. нагнетИтельная завитка на- 

гнітна, нагнітальна, 
улиткообразный завитковий , з а 

виткоподібни й .
уличный (газопровод) вуличний, 
ультрафиолетовый (об излучении) 

ультрафіолетовий, 
уменьшйтель (хода) зменшувач, 
уменьшйтельный зменшувальний. 
умфОрмер умфОрмер, -мера; 

у. пароструйный умфОрмер па- 
рострумйнний.

умягчИть, умягчйть (воду) зм'як
шувати, зм’якшйти. 

умягчОние зм’якшення; (неоконч. 
процесс — ещё) зм’якшування; 
у. анионИтовое зм’якшення аніо- 

нїтове;
у. катионйтовое зм’якшення ка- 

тіонїтове;
у. пермутйтовое зм’якшення пер- 

мутйтове;
у. содоизвесткОвое зм’якшення 

содовапняне.
умягчённый (о воде) зм'якшений.

умягчйтель з м ’якш увач. 
умягчйтельный, умягчающий (ре

актив) з м ’якш увальний, 
универсальный (прибор, аппарат) 

універсальний. 
унОс (топлива) вйнос, -су. 
упаренный (раствор) упарений, 
упаривание упарю ван ня, упИрек- 

ня.
упаривать, упарить упарю вати , 

упарити.
уплотнение ущ ільнення; (неоконч. 

процесс — ещё) ущ ільню вання;
у. аксиальное, осевОе ущ ільнен

ня аксіальне, осьовЄ; 
у. водянОе ущ ільнення водянЄ; 
у. входнОе ущ ільнення вхід нЄ; 
у. гидравлйческое ущ ільнення 

гідравл ічн е;
у. графйтно-угольное ущ ільн ен 

ня граф ітно-вугільне; 
у. ёлочное ущ ільнення ялгінко- 

ве;
у. контактное ущільнення кон

тактне;
у. концевОе ущ ільнення кінце

ве;
у. лабирйнтовое ущ ільнення л а 

б іри н тове;
у. лабирйнтово-угольное ущ іл ь

нення л абір й н тово-вугїл ьн е; 
у. манжЄтное ущ ільнення м ан 

ж етне;
у. межзональное ущ ільнення 

міжзОнне;
у. набИвочное ущільнення на

бивне;
у. неподвижное ущільнення не- 

рухОме;
у. паронепроницаемое ущ ільнен

ня паронепроникне; 
у. радиальное ущ ільнення р а д і

альне;
у. резйновое ущ ільнення гум озе , 

р езй н ове;
у. сИльниковое ущільнення саль

никове;
у. угольное ущ ільнення вугіл ь

не;
у. эластйчное ущ ільнення ел а

стичне.
уплотнйтель ущ ільн ю вач;
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уплотнйтель компенсирующий
ущільнювач компенсуючий; 
у. лабирйнтовый ущільнювач ла

біринтовий.
уплотнйтельный, уплотняющий

(шкив, набивка) ущільнюваль
ний.

упОр 1) (действие) упОр, -ру;
2) (предмет)  упОр, -ра. 

упорный 1) (упирающийся) упОр- 
ний; 2) (сопротивляющийся воз
действию огня, кислоты) трив- 
кйй.

упорядочение (движения, потока) 
упорядковування, упорядкуван
ня.

упорядоченный (поток) упорядко
ваний.

управление 1) керування; 2) (об 
учреждении) управління, 
у. дистанционное керування ди

станційне;
у. кнОпочное керузання кнопоч- 

не;
у. кулйсное керування кулісне; 
у. механйческое керування ме

ханічне;
у. рулевОе керування рульове; 
у. рычОжное керування важіль

не;
у. электрическое керування елек- 

трйчне;
у. электрОнно-иОнное керування 

електрОнно-іОнне.
управляемость керованість, -ності. 
управляемый (механизм, клапан) 

керований.
управляющий (прибор, реле) ке

руючий, керувИльний. 
упрощение спрощування, спро

щення.
упрощённый (метод, схема) спро

щений.
упругий (компенсатор) пружнйй 
упругость пружність, -ності. 
уравнение мат. рівняння; 

у. критериальное рівняння кри- 
теріОльне;

у. характеристическое рівняння 
характеристичне;

у. термодинамическое рівняння 
термодинамічне.

уравнивание зрівнювання, 
уравнйтель зрівнювач. 
уравнительный (змеевик) зрів

няльний.
уравновешенный (золотник, меха

низм) зрівноважений, 
уравновешивание зрівноважувань 

ня;
у. динамйческое зрівноважуван

ня динамічне;
у. пОлное зрівноважування пбв- 

не;
у. статйческое зрівноважування 

статйчне;
у. частйчное зрівноважування 

часткОве.
уравновЄшивать(ся), уравновесить

с я )  зрівноважувати (ся), зрів
новажити (ся).

уравновешивающий (груз, каме
ра) зрівноважувальний. 

уран хим. урйн, -ну. 
урановый урановий, 
уровень 1) рівень, -вня; 2) (ва

терпас) ватерпас; 
у. допускаемый рівень допу

стимий;
у. равновесный рівень рівно

важний.
уровнемЄр рівнемір, -ра; 

у. электрОнный рівнемір елек
тронний.

ус (выступ) вус;
у. вихревОй вус вихровйй; 

усИдка усИдка.
усадочный (объём, трещина) уса

дочний, усадковий, 
усечённый мат. зрізаний, 
усиление підсйлення, посилення; 

(неоконч. процесе — ещё) під
силювання;
у. одно-, двух-, многокаскадное

підсйлення од н о -, д в о -, бага - 
токаскИ дне.

усиливающий, усилйтельный (бан
даж, накладка) п ідси л ю вал ь
ний.

уейлие зусйлля;
у. аксиальное, осевОе зусйлля 

аксіальне, осьовЄ;
у. аэродинамическое зусйлля 

аеродинам ічне;

18*
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усйлие вращающее зусйлля обер
тальне, обертаюче; 
у . демпфирующее зусйлля демп- 

фуюче;
у. изгибающее зусйлля згиналь

не, згинаюче;
у. инерциОнное зусйлля інерцій

не;
у. касательное зусйлля дотй ч- 

не;
у. окружное зусйлля коловЄ; 
у. пусковОе зусйлля п уско- 

вО;
у. радиальное зусйлля радіаль

не;
у. разрывное зусйлля р озр и в 

не;
у. растягивающее зусйлля р оз- 

тягИльне, розтягИ юче; 
у. сжимающее зусйлля сти с 

кальне, стй скую че; 
у. скручивающее зусйлля скру- 

чувальне, скручую че; 
у. срезывающее зусйлля зр їзу - 

вальне, зр ізую че; 
у. тормозящее зусйлля гал ьм ів

не, гальм ую че; 
у. тяговОе зусйлля тя го вЄ. 

уєилйтель підсй л ю зач ; 
у. гидравлйческий підсйлю вач

гідравлічний;
у. магнйтный підсгілю вач м аг

нітний;
у. одно-, двухкаскИдный п ід сй 

лю вач од н о -, двокаскад н и й ; 
у. пневматический підсйлю вач 

пневматйчний;
у. струйный підсйлю вач стр у- 

мйнний;
у. электрический підсйлю вач

електрйчний;
у. электронный підсйлю вач елек

тронний.
усилИтельный підсилю вальний, під- 

сильнйй.
ускорение прискорення; (неоконч. 

действие —  ещё)  п р и скор ю ван 
ня;
у. кориОлисово прискОрення ко- 

ріОлісове;
у. касательное прискОрення до- 

тйчне;

ускорение равнодействующее при
скОрення рівнодіюче; 
у. угловОе прискОрення кутовЄ;
у. центростремительное прискО

рення доцентрОве. 
ускорйтель прискорювач; 

у. пусковОй прискорювач пуско- 
вйй.

ускорйтельный, ускоряющий (о
реле) прискОрювальний. 

услОвие умОва; 
у. краевОе умОва крайовО;
у. нормальное, стандартное умО

ва нормальна, стандартна; 
у. скоростнОе умОва швйдкісна. 

услОвия приёмо-сдаточные умОви 
приймально-здавальні; 
у. технические умОви технічні, 

условный (проход труб, топливо) 
умОвний.

усовершенствование удосконалю
вання, удосконалення, 

усовершенствованный (прибор, 
оборудование) удосконалений, 

успокойтель заспокОювач; 
у. сетчатый заспокОювач сітчас

тий.
успокоительный, успокаивающий

(демпфер) заспокОювальний, за
спокійливий.

усреднение усереднювання, усе
реднення.

усреднённый (параметр, величи
на) усереднений.

усталостный (износ, коррозия) 
втОмний.

усталость втОма, втОмність, -но- 
сті;

у. коррозионная втОма корозій
на;

у. термйческая, тепловая втОма 
термічна, теплова. 

устанавливать(ся), установйть(ся)
1) установлювати (ся), установи
ти (ся); 2) (становиться устой
чивым) усталювати (ся), уста
лити (ся) .

установившийся (режим, темпера
тура) устИлений, стйлий. 

установка у ста н овк а ; (действие— 
ещё) устан овл ю ван н я , у ста н о в 
лення;
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установка абсорбциОнчая установ
ка абсорбційна;
у. абсорбционно-диффузионная

установка абсорбційно-дифу
зійна;

у. агломерационная установка 
агломераційна;

у. адсорбционная установка ад
сорбційна;

у. бензиноочистйтельная уста
новка бензиноочИснО;

у. бОйлерная установка бОйлер- 
на;

у. брикётная установка брикет
на;

у. вакуумная установка вОку- 
умна;

у. вакуум-охладйтельная уста
новка вОкуум-охолОдна;

у. водоочистйтельная установка 
водоочИснО;

у. водоподогревательная уста
новка водопідігрівнО;

у. воздуходувная установка по
вітродувна;

у. выпарная установка випар- 
нО;

у. высокомеханизированная
установка високомеханізОва- 
на;

у. газгОльдерная установка газ- 
гОльдерна;

у. газобаллОнная установка га- 
зобалОнна;

у. газовсасывающая установка 
газовсмоктувальна;

у. газогенераторная установка 
газогенераторна;

у. газолйновая установка газо
лінова;

у. газопаротурбИнная установ
ка газопаротурбінна;

у. газотурбйнная установка га
зотурбінна;

у. г. замкнутая установка газо
турбінна зИмкнена;

у. газотурбйнная одно-, двух-, 
многовИльная установка газо
турбінна одно-, дво-, багато- 
вИльна;

у. газотурбйнная полузамкнутая

установка газотурбінна на- 
півзИмкнена;

установка газоулавливающая уста
новка газоуловлювальна;
у. гидравлйческая установка гі

дравлічна;
у. дИзельная установка дйзель- 

на;
у. дизельгенерИторная установ

ка дизельгенерОторна;
у. дизелькомпрЄссорная уста

новка дизелькомпрЄсорна;
у. дизельнасОсная установка ди- 

зельнасОсна;
у. дистилляциОнная установка 

дистиляційна;
у. дробИльная установка дро- 

бйльна;
у. дробильноделйтельная уста

новка дробильноділйльна;
у. дрОссельно-увлажнйтельная

установка дрОсельно-зволо- 
жувальна;

у. душевая установка душОва;
у. испарйтельная устанбвка ви- 

парнИ;
у. каскадная установка каскад

на;
у. коксовая установка кОксова;
у. компрессионная установка 

компресійна;
у. конденсатосбОрная установка 

конденсатозбірна;
у. котЄльная установка котель

на;
у. локомобИльная установка ло

комобільна;
у. локомотИвная устанбвка ло

комотивна;
у. магнйтно-ймпульсная уста

новка магнітно-імпульсна;
у. маслонапОрная устанбвка ма- 

слонапірнИ;
у. маслонасбсная устанбвка ма- 

слонасбсна;
у. мЄльничная устанбвка мли- 

нОвИ;
у. механизированная устанбвка 

механізована;
у. мусоросжигательная установка 

сміттєпИльна;
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установка наземная усганОвка на
земна;
у. насОсная установка насОс- 

на;
у. обеспыливающая установка 

знепйлювальна, обезпйлюваль- 
на;

у. обессОливающая установка 
обезсОлювальна;

у. обесфенОливающая установка 
знефенОлювальна;

у. обжигательная установка ви
палювальна, випальна;

у. обогатительная установка зба
гачувальна;

у. одно-, двухступенчатая уста
новка одно-, двосхідчОста;

у. одоризациОнная установка 
одоризаційна;

у. осветительная установка освіт
лювальна;

у. отопйтельная установка опа
лювальна;

у. очистйтельная, очистная уста
новка очйсна, очйщуваль- 
на;

у. паровИя установка паровИ;
у. парогенераторная установка 

парогенерИторна;
у. паромашйнная установка па- 

ромашйнна;
у. пароперегревИгельная уста

новка пароперегрівна, паро- 
перегрівальна;

у. паропреобразовИтельная уста
новка пароперетвОрювальна, 
пароперетвірна;

у. паросиловая установка паро
силова;

у. паротурбИнная установка па
ротурбінна;

у. пароэжОкторная установка 
пароежЄкторна;

у. перегОнная установка пере
гінна;

у. передвижная установка пере
сувна;

у. питательная установка жи- 
вйльна;

у. погрузочная установка на
вантажувальна, вантажна;

установка подземная установка 
підзЄмна;
у. противотОчная установка про- 

титОкова;
у. прямотОчная установка пря- 

мотОкова;
у. регулирующая усганОвка ре- 

гулЮюча, регулювальна;
у. регуляторная установка ре

гуляторна;
у. шкафнИя (регуляторная)  уста

новка шафовО;
у. редукциОнно-увлажнйтельная

(РО У) установка редукційно- 
зволОжувальна (РЗУ);

у. ректификационная установка 
ректифікаційна;

у. ртутно-водянОя установка 
ртутно-водянО;

у. сварочная установка зварю
вальна;

у. сверхмощная установка над
потужна;

у. силовОя устанОвка силовО;
у. сифОнная установка сифОн- 

на;
у. смолоулавливающая установ

ка смоловлОвлювальна;
у. стабилизационная установка 

стабілізаційна;
у. сульфИтная устанОвка суль

фітна;
у. сушИльная устанОвка сушйль- 

на;
у. теплонасОсная устанОвка теп- 

лонасОсна;
у. теплосиловая устанОвка теп

лосилова;
у. теплоподготовйтельчая уста

новка теплопідгогОвча;
у. теплофикационная устанОвка 

теплофікаційна;
у. термохимическая устанОвка 

термохімічна;
у. топливоподготовйтельная

установка паливопідготбвча;
у. турбйнная устанОвка турбін

на;
у. углепомОльная устанОвка ву- 

глемолОльна;
у. флотациОнная усганОвка фло

таційна;
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установка хлораторная установка 
хлораторна;
у. холодйльная установка хо- 

лодйльна;
у. эжекциОнная установка ежек

ційна;
у. электросварочная установка 

електрозварювальна; 
у. энергетйческая устанОвка енер- 

гетйчна.
установленный (кет, мощность) 

установлений.
устанОвочный (болт, кулак) уста- 

нОвочний.
установщик устанОвник.
устойчивость стійкість, -кості; 

у. антикоррозионная стійкість 
антикорозійна, протикорозій
на;

у. гидравлйческая стійкість гі
дравлічна;

у. термодинамическая стійкість 
термодинамічна.

устойчивый 1) стійкйй; 2) (по
стоянный) стИлий.

устоявшийся, отстоявшийся (рас
твор, вода) устояний, відстоя
ний.

устранимый (дефект, жесткость) 
усувнйй.

устройство 1) (оборудование) об 
ладнання; 2) (строение кон
струкции) будОва; 3) (процесс) 
обладнування;
у. анерОидное будОва анерОїд- 

на;
у. барботИжное обладнання бар- 

ботажне;
у. блокировочное обладнання 

блокувальне;
у. бОйлерное обладнання бОй- 

лерне;
у. брызгально-оросйтельное об 

ладнання брйзкально-зрОшу- 
вальне;

у. валоповорОтное обладнання 
валоповертИльне; 

у. вентильное будОва вентйль- 
на;

у. внутрибарИбанное обладнання 
внутрішньобарабанне;

устройство водозаборное облад
нання водозабірне; 
у. водоохлаждОющее обладнан

ня водоохолоднЄ;
у. водоподготовйтельное облад

нання водопідготОвче;
у. водораспределительное облад

нання водорозподільне;
у. воздухораспределительное об 

ладнання повітророзподільне; 
у. выдувнОе обладнання видув

не;
у. газогорОлочное обладнання 

газопальникОве;
у. газозабОрное обладнання га- 

зозабірнЄ;
у. газоочистйтельное обладнан

ня газоочйснЄ;
у. грузовОе обладнання вантаж

не;
у. двересъёмное обладнання две- 

резнімальне;
у. двух-, трёхпозициОнное об 

ладнання дзо-, трипозиційне; 
у. декомпрессиОнное обладнан

ня Декомпресійне; 
у. демпфирующее обладнання 

демпфуюче;
у. дозировочное обладнання до

зувальне;
у. дренОжное обладнання дре

нажне;
у. дутьевОе обладнання дуттьо- 

вЄ;
у. завалочное, загрузочное об 

ладнання завантажне; 
у. задающее обладнання зада- 

вальне;
у. задерживающее обладнання 

затримнЄ, затрймувальне; 
у. зажигательное обладнання 

запальнЄ;
у. запОрно-пусковОе обладнан

ня запірно-пусковЄ; 
у. засыпнОе обладнання засип

не;
у. защИтное обладнання захис

не;
у. золосмывнОе обладнання зо- 

лозмивнЄ;
у. золотникОвое обладнання зо- 

лотникОве;
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устройство золоуловйтельное об 
ладнання золоулОвне, золоулОв- 
лювальне;
у. изодрОмное обладнання ізо- 

дрОмне;
у. исполнительное обладнання ви

конавче;
у. колошникОвое обладнання ко- 

лошникОве;
у. комОндно-усилИтельное об

ладнання командно-підсйлю- 
вальне;

у. конденсациОнное обладнання 
конденсаційне;

у. корректирующее обладнання 
коректуюче;

у. мембранное обладнання мем
бранне;

у. мембранно-пружйнное облад
нання мембранно-пружйнне; 

у. направляющее обладнання на
прямне;

у. натяжнОе обладнання натяж
не;

у. обесграфйчивающее облад
нання знеграфічувальне; 

у. обеспыливающее обладнання 
обезпйлювальне;

у. огнепреградйтельное облад
нання вогнеперегорОдне; 

у. останОвочное обладнання зу- 
пиняльне;

у. отключающее, отключйтель-
ное обладнання відключаль- 
не, вимикальне;

у. охлаждающее обладнання охо
лодне, охолОджувальне;

у. пароотбОйное обладнання па- 
ровідбійне;

у. перемешивающее обладнан
ня перемішувальне; 

у. пневматическое обладнання 
пневматйчне;

у. подающее обладнання пода
вальне;

у. поршневОе обладнання порш
неве;

у. предохранительное обладнан
ня запобіжне;

у. приводное обладнання при
водне;

у. приёмно-разгрузочное облад

нання приймально-розванта
жувальне;

устройство пробоотборочное об
ладнання пробовідбиральне;

у. промывочное обладнання про- 
мивнЄ;

у. пружйнное обладнання пру- 
жйнне;

у. пусковОе обладнання пусковЄ;
у. пылеприготовйтельное облад

нання пилоготувИльне;
у. разгрузочное обладнання роз

вантажувальне;
у. распределительное обладнан

ня розподільне;
у. растОпочное обладнання роз

палювальне;
у. реверсИвное обладнання ре- 

версйвне;
у. регулирующее обладнання ре- 

гулЮюче;
у. рОжущее обладнання різаль

не;
у. сбОрочное обладнання скла

дальне;
у. сильфОнное обладнання силь- 

фОнне;
у. скребкОвое обладнання скреб- 

кОве;
у. следящее обладнання слід

куюче;
у. смОзочное обладнання ма- 

стйльне;
у. смесйтельное обладнання змі

шувальне;
у. стабилизирующее обладнання 

стабілізуюче;
у. сушИльное обладнання су- 

шйльне;
у. термопредохранйтельное об 

ладнання термозапобїжне;
у. термостатическое обладнання 

термостатичне;
у. фонтанйрующее, фонтанное

обладнання фонтанувальне, 
фонтанне, фонтануюче;

у. холодИльное обладнання хо- 
лодйльне;

у. храповОе обладнання храпо
ве;

у. шлакоприёмное обладнання 
шлакоприймальне;
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устройство экранирующее облад
нання екранувальне. 

уступ уступ, -пу.
уступчатый (о кладке) у сту п ч а с

тий.
устье 1) ( сопла, трубопровода)

у стя ; 2) ( только печи) чЄлю сті, 
-стів .

усушка (топлива) усуш ка. 
утеплОние утеплення; (неоконч.

процесс — ещё) утеплювання, 
утеплйтель утеплювач, 
утеплйтельный утеплювальний. 
утЄчка (газа, пара) вйтік, -току;

(процесс) витікання, 
утилизация (тепла, пара) утилі

зація.
утилизировать утилізувати, 
утка (изгиб газопровода) качка. 
утолщЄние (утолщённое место) 

стОвщення, потовщення; (не- 
оконч. процесс — ещё) стовщу
вання, потовщування, 

утолщённый (слой, изоляция) 
стовщений, потовщений. 

утонЄние, утончЄние (место) стон
шення, потоншення; (неоконч. 
процесе — ещё) стоншування, 
потоншування.

утонённый, утончённый стонше
ний, потоншений, 

утоняющийся (слой) стоншува
ний.

утопленный (палец, монтаж) у т о п 
лений.

утОпка (отверстие) утОпка. 
утоплять, утопйть (болт, голов

ку) утОплювати, утопйти. 
утюг утЮг;

у. газовый утЮг гИзовий. 
утяжеление (деталей) обважню

вання, обважнення.

Ф
фабрика фабрика; 

ф. брикЄтная фабрика брикЄтна; 
ф. обогатйтельная фабрика зба

гачувальна;

утяжелённый (маховик) обважне
ний.

ухо (станины, подшипника) вухо. 
ухОд 1) (присмотр) дОгляд, -ду 

(за чим), доглядання (чого); 
2) (отход поршня) відхід, -хо- 
ДУ-

ухудшение 1) (состояние) погір
шання; 2) (процесе) погіршен
ня; (неоконч. — ещё) погіршу
вання.

ухудшенный (вакуум) погірше
ний.

учИсток (сети) ділянка; 
у. замыкающий (в отоплении) 

ділянка замикаюча;
у. короткозамыкающий ділянка 

короткозамикаюча; 
у. прямолинейный ділянка пря

молінійна;
у. регулируемый ділянка р егу 

льована ;
у. самокомпенсйрующийся ділян

ка самокомпенсОзана; 
у. тупикОвый ділянка тупикОва. 

учёт (газа, пара) Облік, -ку. 
учётно-фикейрующий (прибор) об

ліково-фіксуючий. 
учётный обліковий. 
уширОние, расширение розширен

ня, поширення; (неоконч. про
цесе — ещё) розширювання, по
ширювання;
у. Т-обрИзное розширення Т-по- 

дібне.
ушйренный, расширенный (канал, 

сопло) розширений, пошйрений. 
уширйтельный (болт) розширю

вальний, розширнИй. 
ушкО вушко;

у. разрезнОе вушко розрізне.

фабрика торфобрикетная фабрика 
торфобрикетна;
ф. углебрикЄтная фабрика ву- 

глебрикЄтна;
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фабрика углеобогатительная фаб
рика вуглезбагачувальна. 

фабрйчно-заводскОй (о станции) 
фабрйчно-заводськйй. 

фабричный фабрйчний. 
фИза фйза;

ф. газовая фаза газова; 
ф. дисперсная фаза дисперсна; 
ф. жйдкая фИза рідка; 
ф. паровИя фаза парова; 
ф. расщеплённая фаза розщеп

лена;
ф. термодинамическая фИза тер

модинамічна. 
фИзный фазний, 
фазоиндикатор фазоіндикатор,

-ра.
факел факел;

ф. диффузиОнный фОкел дифу
зійний;

ф. зонтообразный факел зонто
подібний;

ф. ламинарный фйкел ламінар
ний;

ф. светящийся фйкел світнйй; 
ф. турбулентный фйкел турбу

лентний.
факельный факельний, 
фактор фактор, -ра; 

ф. газовый фактор газовий; 
ф. структурный фактор струк

турний;
ф. термйческий фактор терміч

ний.
фальц фальц.
фартук (в топке)  фартух, -ха. 
фартучный фартухОвий. 
фарфоровый (о прокладке) фИр- 

фОровий. 
фОска фйска.
фасОнный (кирпич, железо) фа- 

сОнний.
фенОл фенОл, -лу. 
фенолокетбн фенолокетОн, -ну. 
фенолокислота фенолокислотО. 
фенолоспйрт фенолоспгірт, -ту. 
фенолсульфокислотИ фенолсуль- 

фокислота.
фенольный фенОльний. 
фенолят фенолят, -ту. 
ферма стр. ферма; 

ф. мостОвая ферма мостовИ;

ферма крановая ферма кранова, 
ферромарганец феромарганець, 

-нцю;
ф. кремнйстый феромарганець 

кременйстий.
ферросилйций феросиліцій, -цію. 
ферросплав феросплИв, -ву. 
ферротитан феротитан, -ну. 
феррохрОм ферохрОм, -му. 
ферроцианйд фероціанід, -ду. 
фестОн фестОн.
фестонйрование фесгонувОння. 
фестонйрованный (экран) фесто- 

нОваний.
фестОнный фестОнний. 
фетр (для фильтра) фетр, -ру. 
фйбровый (о прокладке) фібро

вий.
фигурный (кулачок, поверхность) 

фігурний.
фйдерный (о станции) фідер

ний.
физйческий (процесс, атмосфера) 

фізйчний.
фиксИтор фіксатор, -ра. 
фиксирование фіксування, 
фиксирующий (винт) фіксуючий, 
фиктйвный (о нагрузке) фіктив

ний.
фильтр фільтр, -ра; 

ф. анионИтовый фільтр аніоні- 
товий;

ф. бумажный фільтр паперО- 
вий;

ф. бумазейный фільтр бумазЄй- 
вий;

ф. вакуумный фільтр вакуум
ний;

ф. ватный фільтр ватний; 
ф. висцйновый фільтр вісцйно- 

вий;
ф. водянОй фільтр водянйй; 
ф. воздушный фільтр повітря

ний;
ф. вОйлочный фільтр повстя- 

нйй;
ф. газовый фільтр гОзовий; 
ф. гармОниковый фільтр гармО- 

ніковий;
ф. глауконйтовый фільтр гла

уконітовий;
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фильтр гравитационный фільтр 
гравітаційний;
ф. грязевОй фільтр грязьовйй; 
ф. губчатый фільтр губчастий; 
ф. двухпотОчный фільтр двопо- 

тОковий;
ф. зернйстый фільтр зернйстий; 
ф. катионйтовый фільтр катіоні- 

товий;
ф. коксовый фільтр кОксовий; 
ф. мОсляный фільтр масляний; 
ф. матерчатый фільтр матер’я

ний;
ф. мешочный фільтр мішковйй; 
ф. наполнйтельный фільтр на- 

пОвнювальний;
ф. напОрный фільтр напірнйй;
ф. одно-, двухсОточный фільтр 

одно-, двосітковйй; 
ф. ослабляющий фільтр ослаб- 

ляльний;
ф. пароочистйтельный фільтр 

пароочйснйй;
ф. пермутйтовый фільтр перму- 

тйтовий;
ф. песОчный фільтр пісковйй; 
ф. подвижнОй фільтр рухОмий; 
ф. пыльный, пылевОй фільтр пи- 

ловйй;
ф. рукИвный фільтр рукИвний; 
ф. сОтчатый фільтр сітчастий; 
ф. смачиваемый фільтр змОчу- 

ваний;
ф. сукОнный фільтр сукняний; 
ф. сумчатый фільтр сумчастий; 
ф. сухОй фільтр сухйй; 
ф. тканьёвый фільтр тканйн- 

ний;
ф. тОпливный фільтр пОливний; 
ф. торфянОй фільтр торфОвий; 
ф. фарфоровый фільтр фарфо

ровий;
ф. щелевОй фільтр щілйнний;
ф. электрйческий, электрофильтр

фільтр електричний, електро
фільтр;

ф. электростатический фільтр 
електростатичний; 

ф. ячейковый фільтр чарунко
вий.

фильтр-осветлИтель фільтр-прояс- 
нювач.

фильтр-очистйтель фільтр-очйс- 
ник.

фильтрат фільтрат, -ту. 
фильтрационный фільтраційний, 
фильтрация фільтрація. 
фильтрОвочный, фильтровальный, 

фильтрйрующий (слой, насадка) 
фільтрувальний, фільтруючий, 

фильтрованный фільтрований, 
фильтровать фільтрувати. 
фильтпрОсс фільтпрОс;

ф. рамный фільтпрОс рамний, 
фильтрующий см. фильтрОвочный. 
финйметр фініметр, -ра. 
фитйль (в маслёнке) гніт (род. 

гнотО);
ф. всасывающий гніт всмокту

вальний;
ф. керамйческий гніт кераміч

ний.
фитйльный (о маслёнке, смазке) 

гнотовйй. 
фйтинг фітинг;

ф. резьбовОй фітинг нарізнйй; 
ф. соединйтельный фітинг з’єд

нувальний;
ф. фасОнный фітинг фасОнний. 

флИнец флИнець, -нця; 
ф. вращающийся флИнець обер

товий;
ф. глухОй флИнець глухгій; 
ф. литОй флИнець лйтий; 
ф. наварнОй флОнець наварнйй; 
ф. нажимнОй флОчець натиск- 

нйй;
ф. отбортованный флОнець від- 

бортОваний;
ф. приварнОй флИнець привар- 

нйй;
ф. привйнченный флОнець при

гвинчений;
ф. промежуточный флИнець про

міжний;
ф. соединйтельный флИнець з’єд 

нувальний;
ф. сустИвчатый фланець суглО- 

бистий.
фланцевание (труб) фланцювання, 
фланцевать фланцювати, 
фланцевый (о соединении) флан

цевий.
флОгма хим, флОгма.
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флотация флотація. 
флотациОнный флотаційний. 
флуОметр флуОметр, -ра; 

ф. контактный флуОметр кон
тактний.

флуометрйческий флуометрйчний. 
флюидизированный (слой) флю- 

ідизОваний. 
флюс флЮс, -су; 

ф. известкОвый флюс вапня
ний;

ф. сварочный флюс зварюваль
ний.

фонарь ліхтар, -ря; 
ф. вентиляционный ліхтар вен

тиляційний;
ф. незадуваемый ліхтар незаду- 

ваний.
фонтан фонтан; 

ф. газовый фонтан газовий; 
ф. нефтянОй фонтан нафтОвий. 

фонтанйрование фонтанування, 
фонтанировать фонтанувОти. 
фонтанирующий (охладитель) 

фонтанувОльний, фонтануючий, 
фонтанный фонтИнний. 
форкОмера, аванкамера, предкаме

ра форкймера, аванкамера, пе
редкамера.

форкам»ерный, аванкамерный, пред- 
камерный (двигатель) форкО- 
мерний, аванкамерний, передка
мерний.

форконденсатор форконденсатор, 
-ра.

форма форма;,
ф. У-обрОзная форма У-подібна; 
ф. Г-образная фОрма Г-подїбна; 
ф. грушевйдная фОрма грушо- 

вйдна;
ф. каплеобразная фОрма крап

леподібна;
ф. литОйная фОрма ливарна; 
ф. обтекаемая фОрма обтічнО;
ф. овальная, овалообразная фор

ма овальна, овалоподібна; 
ф. £2-образная ( компенсатора)

фОрма £2-подібна; 
ф. П-образная (компенсатора) 

фОрма П-подібна. 
формОванный формований, 
формовать формувати.

формОвка 1) (действие) форму
вання, формОвка; 
ф. машйнная формування ма- 

шйнне;
ф. опОчная формування опОкове; 
ф. ручнИя формування ручнЄ; 
ф. шаблонная формування шаб- 

лОнне.
формОвочная сущ. формОвочна, 

-ної.
формОвочный формувальний, 
формула фОрмула; 

ф. расчётная формула розра- 
хункОва;

ф. структурная фОрмула струк
турна;

ф. эмпирическая фОрмула емпі
рична.

форсажный (о камере) форсаж
ний.

форсирование форсування, 
форсированный форсОваний. 
форсйровать форсувати, 
форсунка форсунка; 

ф. безпИровая форсунка безпй- 
рова;

ф. бесшумная форсунка безшум
на;

ф. воздушная форсунка повітря
на;

ф. закрытая форсунка закрита; 
ф. механИческая форсунка меха

нічна;
ф. отбОйная форсунка відбійнИ; 
ф. открытая форсунка відкрйта; 
ф. паровИя форсунка паровИ; 
ф. паронефтянИя форсунка па- 

ронИфтОва;
ф. пароструйная форсунка па- 

рострумйнна;
ф. периферическая, периферий

ная форсунка периферійна; 
ф. пневматическая форсунка 

пневматйчна;
ф. пусковая форсунка пусковО;
ф. распиливающая, распылИ- 

тельная форсунка розпилю
вальна;

ф. тОпливная форсунка пИливна; 
ф. центробежная форсунка від- 

центрОва;
ф. щелевая форсунка щілйнна.
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форсуночный форсунковий, 
форсунщик форсунник, 
форшальттурбйна, турбйна пред- 

включённая форшальттурбіна, 
турбіна передвклЮчена. 

фосфИт фосфйт, -ту. 
фосфатйрование (воды) фосфату

вання.
фосфатИровать фосфатувати, 
фотометрический ( способ)  фото

метричний.
фотоэлемент фотоелемент, 
фракционирование фракціонуван

ня.
фракционирующий (аппарат)

фракціонувОльний, фракціоную
чий.

фракционный (о колонне) фрак
ційний.

фракция фракція; 
ф. летучая фракція летка; 
ф. пусковая фракція пускова, 

фрезер фрезер, -зера. 
фрезерный фрезерний, 
фрезерованный (о лопатке) фрезе

рований.
фрезтОрф, фрезерный торф фрез- 

тОрф, -фу, фрОзерний торф. 
фреОн фреОн, -ну. 
фреоновый фреОновнй. 
фригория фригОрія. 
фрикциОн фрикціОн. 
фрикциОнный (о передаче) фрик

ційний.
фронт фронт, -ту;

ф. крутОй (пламени) фронт кру- 
тйй.

фронтальный фронтальний. 
фронтовОй (экран) фронтовий. 
фронтОн фронтОн, -ну. 
фундамент фундамент, -ту; 

ф. бетОнный фундамент бетОн- 
ний;

ф. бутовый фундамент бутовий; 
ф. кирпйчный фундамент цегля- 

нйй.
фундаментный фундаментний, 
фуникулёр фунікулер, -ра. 
фуникулёрный (о топливоподаче) 

фунікулерний.
функциональный (о зависимости) 

функціональний.

функция функція;
ф. газодинамическая функція 

газодинамічна, 
фурма мет. фурма;

ф. водоохлаждИемая фурма во- 
доохолОджувана;

ф. воздухоподводящая фурма по- 
вітропідвіднО;

ф. воздушная фурма повітря
на;

ф. выдвижная фурма висувнО; 
ф. многоканальная фурма бага

токанальна;
ф. охлаждаемая фурма охолОд- 

жувана;
ф. периферийная, перифериче

ская фурма периферійна; 
ф. щелевйдная фурма щілинопо

дібна, щілйнна. 
фурменный фурмений. 
фус фус, -су. 
фусовый фусовий. 
фусоотделйтель фусовіддільник. 
фусоотделйтельный фусовідділь 

ний.
фусоспускнОй фусоспускнгій. 
футерованный (корпус, обечайка) 

футерований.
футеровать(ся) футерузати(ся). 
футеровка футерОвка; (процесс) 

футерування;
ф. дйнасовая футерОвка дйнасо- 

ва;
ф. кирпйчная фугерОвка цегля

на;
ф. набивная футерОвка набив- 

нО;
ф. огнеупорная футерОвка вогне

тривка;
ф. шамОтная футерОвка шамОт- 

на.
футерОвочный футерувальний, фу- 

терОвочний. 
футляр футляр, -ра;

ф. стальнОй футляр стальнйй; 
ф. ствОрчатый (изоляции) фут

ляр стулковйй;
футляризИция (газопроводов) фут- 

ляризОція.
футлярный футлярний, 
футорка футорка; 

ф. печнИя футорка пічнО.
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X
хайлО (у сть е  печи) челюсті, -тів. 
характеристика характеристика; 

х. амплитудно-фОзовая характе
ристика амшИтудно-фИзова; 

х. аэродинамическая характе
ристика аеродинамічна; 

х. безразмерная характеристика 
безрозмірна;

х. весовИя характеристика ваго
ва*,

х. в н Єш н я я  (дви гателя ) характе
ристика зОвнішня; 

х. внутренняя характеристика 
внутрішня;

х. габаритная характеристика га
баритна;

х. газодинамическая характе
ристика газодинамічна; 

х. гидродинамическая характе
ристика гідродинамічна; 

х. детонационная характерис
тика детонаційна; 

х. зерновИя (топ л и в а )  характе
ристика зерновО; 

х. логарифмическая характерис
тика логарифмічна; 

х. нагрузочная характеристика 
навантажувальна; 

х. обезлйченная характеристика 
знеосОблена;

х. обобщённая характеристика 
узагальнена;

х. оборотная (дви гателя ) харак
теристика обергОва; 

х. параболическая характеристи
ка параболічна;

х. помОльная характеристика мо* 
лОльна;

х. прямолинейная характеристи
ка прямолінійна; 

х. разгОнная характеристика роз- 
гінна;

х. расходная характеристика ви
тратна;

х. реакционная характеристика 
реакційна;

х. регулировочная характеристи
ка регулювальна;

характеристика сверхзвуковая ха
рактеристика надзвуковИ; 
х. скоростная характеристика 

швйдкісна;
х. статйческая характеристика 

статйчна;
х. стоимостная характеристика 

вартісна;
х. тепловая характеристика теп

лова ;
х. теплотехническая характерис

тика теплотехнічна; 
х. тОхнико-экономИческая харак

теристика тЄхніко-економічна; 
х. тормозная характеристика 

гальмовИ;
х. фазочастОтная характеристи

ка фазочастОтна.
характеристический (п ок а за тел ь )  

характеристичний, 
хвост (ры чага , клапана) хвіст 

(р од . хвостО);
х. ласточкин (крепление) хвіст 

ластівчин;
X. Т-образный хвіст Т-подібний. 

хвостовйк (в а л а )  хвостовйк, -кИ. 
хвостовОй ( о креплении, п ов ер х 

н о ст и )  ХВОСТОВИЙ, 
химводоочйстка, химйческая водо- 

очйстка хімводоочнстка, хіміч
на водоочйстка. 

химизИція хімізИція. 
хймик хімік.
хймико-термйческий хіміко-терміч- 

ний.
химИческий хімічний, 
химйчески связанный хімічно зв’я

заний.
химйчески СТОЙКИЙ ХІМІЧНО СТІЙКИЙ. 
химлаборатОрия, химйческая ла

боратория хімлабораторія, хі
мічна лабораторія. 

химочИщенный, химйчески очй- 
щенный ( о  в о д е )  хімочгіщений, 
хімічно очйщений. 

хладнолОмкий холодноламкий. 
хладнолОмкость холодноламкість,, 

-кості.



хладоагЄнт 287 холодильник

хладоагЄнт холодоагент, 
хладоносйтель холодоносій, -сія. 
хладостойкий холодостійкий. 
хладостОйкость холодостійкість, 

-кості.
хладотЄхника холодогЄхніка. 
хладотехнйческий холодотехніч- 

ний.
хлопОк (газа) хлопОк, -пкО. 
хлопчатобумажный (канат, обтир

ка) бавОвняний. 
хлор хлор, -ру. 
хлоратор хлорйтор, -ра. 
хлораторный хлораторний, 
хлорвенйл хлорвеніл, -лу. 
хлорвенИловый хлорвенїловий. 
хлорирование хлорування, 
хлорированный (о воде) хлорОва- 

ний.
хлористый хлористий. 
хлоркОльциевый (прибор, трубка) 

хлоркальцієвий, 
хлоропрен хлоропрен, -ну. 
хлоропроизвОдные хлоропохідні, 

-нйх.
ход хід (род. хОду); 

х. бесшумный хід безшумний; 
х. быстрый хід швидкйй; 
х. всасывающий хід всмокту

вальний;
х. выталкивающий хід виштОв- 

хувальний;
х. двойнОй хід подвійний; 
х. дымовОй хід димовйй; 
х. задний хід задній; 
х. нагнетательный хід нагні

тальний, нагнітнйй; 
х. обратный хід зворОтний; 
х. одинарный хід одинарний; 
х. односторонний хід однобіч

ний;
х. передний хід передній; 
х. плОвный хід плавний; 
х. пОлный хід пОвний; 
х. приведённый хід звЄдєний; 
х. прямОй хід прямйй; 
х. равномерный хід рівномір

ний;
х. свободный хід вільний; 
х. тйхий хід тйхий; 
х. форсированный хід форсОва- 

ний;

ход холостОй хід холостгій. 
ходовОй (винт, размер) ходовгіш 
ходоуменьшйтель ходозменшувач, 
ходоуменынйтельный ходозмЄншу- 

вальний.
хозяйственный 1) господарський; 

2) (об организации — ещё) го
сподарчий.

хозяйство господарство; 
х. вОдное господарство вОдне; 
х. гОзовое господарство газове; 
х. мазутное господарство мазут

не;
х. масляное господарство масля

не, мастйльне;
х. паровОе господарство паро

ве;
х. тепловОе господарство тепло- 

вЄ;
х. тОпливное господарство па

ливне;
х. угольное господарство вугіль

не;
х. энергетическое господарство 

енергетйчне. 
хОлод хОлод, -ду;

х. естественный хОлод природ
ний;

х. искусственный хОлод штуч
ний.

холодйльник холодйльник;
х. абсорбциОнный холодйльник 

абсорбційний;
х. аммиачный холодйльник амі

ачний;
х. бИшенный холодйльник баш

товий;
х. бытовОй, домИшний холодйль

ник побутОвий;
х. вИкуумный холодйльник ваку

умний;
х. воздушно-водянОй холодйль

ник повітряно-водяний; 
х. газовый холодйльник газо

вий;
х. дегазационный холодйльник 

дегазаційний;
х. змеевикОвый холодйльник 

змійовикОвий;
х. испарйтельный холодйльник 

випарнйй;
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холодильник канальный холодиль
ник канИловий;
х. кислОтный холодильник ки- 

слОтний;
X. масляный ХОЛОДИЛЬНИК мИсля- 

ний, мастйльний; 
х. оросйтельный ХОЛОДИЛЬНИК

зрошувальний;
X. поверхностный ХОЛОДИЛЬНИК 

поверхневий;
х. промежуточный ХОЛОДИЛЬНИК 

проміжний;
х. противотОчный ХОЛОДИЛЬНИК 

протитОковий;
х. прямотОчный ХОЛОДИЛЬНИК

прямотОковий;
х. смешивающий холодильник 

змішувальний;
х. спиральный холодильник спі

ральний;
х. трубчатый холодильник труб

частий;
х. электрйческий ХОЛОДИЛЬНИК 

електрйчний.
ХОЛОДИЛЬНЫЙ холодйльний. 
холоднокатаный холоднокатаний, 
холоднотянутый холоднотягнутий, 

холоднотягнений. 
холОдный холОдний. 
холодопотЄря холодовтрата. 
холодопроизводйтельность холодо- 

видатність, -ності; 
х. объёмная холодовидатність 

об ’Ємна.
ХОЛОДОСТОЙКИЙ ХОЛОДОСТІЙКИЙ. 
ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ, 

-КОСТІ.
холостОй (х о д , ш ки в) холостий, 
хомут хомут, -тО; 

х. грузовОй хомут вантОжний; 
х. зажимнОй хомут затискнйй; 
х. откиднОй хомут відкиднйй; 
х. рессорный хомут ресОрний; 
х. стяжнОй хомут стяжнйй;

хомут эксцентриковый хомут екс
центриковий.

хомутный (з а ж и м )  хомутний, хо- 
мутОвий. 

хОрда хОрда;
х. аэродинамическая хОрда ае

родинамічна;
х. криволинейная хОрда криво

лінійна;
х. прямолинейная хОрда прямо

лінійна.
хОрдовый ( о  н а са д к е )  хОрдовий. 
хранение (топ л и ва , м атер и ал ов ) 

зберігання, 
хранйлище схОвище; 

х. надземное схОвище надзем
не;

х. п о д зЄм ноє  схОвище підзЄмнє. 
храповйк храповйк, -ка. 
храповОй, храповйчный храповий, 
хромовольфрамовый хромовольф

рамовий.
хромомагнезит хромомагнезйт, -ту. 
хромомолибденовый хромомолібдЄ- 

новий.
хромонйкелевый хромонікелевий. 
хронОметр хронОметр, -ра. 
хронометраж хронометраж, -жу. 
хронометрирование хронометру

вання.
хронометрический хронометрич

ний.
хрупкий (к р ош а щ и й ся )  крихкий;

(л ом к и й )  ламкйй. 
хрупкость (м ета л л а , керам и ки ) 

крйхкість, -кості; ламкість, 
-кості;
х. каустйческая крПхкість кау- 

стйчна;
х. Отпускная крйхкість відпуск

на;
х. тепловИя крйхкість тепловИ; 
х. щелочная крйхкість лужна.

д
цапка цапка;

ц. накидная цИпка накидна, 
цапковый (к р а н )  цапковий. 
цапфа цапфа;

цапфа вклёпанная цапфа вклепана; 
ц. гребенчатая цапфа гребінчаста; 
ц. кривошИпная цапфа криво- 

шйпна;
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цапфа пОлая цИпфа порожнйста; 
ц. поворотная цИпфа поворот

на;
ц. сплошная цИпфа суцільна; 
ц. трубчатая цИпфа трубчОста; 
ц. чашечная цйпфа чашкова; 
ц. шарнйрная цИпфа шарнірна; 
ц. шаровИя цИпфа кульова. 

цИпфовый, цапфенный цапфовий, 
царапина (н а  стенке цилиндра) 

дряпйна, подряпина; 
ц. глубокая дряпйна глибОка; 
ц. мОлкая дряпйна мілка. 

цИрга цИрга.
цветнОй (м ета л л )  кольорОвий. 
цЄвочньій ( о  зацеплении) цівко- 

вйй.
целостность (и зол я ц и и )  цілість, 

-лості, цілісність, -ності. 
цельнокОмерный суцільнокИмерний. 
цельнокованый (р о т о р )  суцільно- 

кОваний.
цельнолитОй суцільнолйтий. 
цельнометаллический суцільноме

талевий.
цельносварный ( га зо п р о в о д )  су- 

цільнозварений.
цельнотянутый ( о  тр у б е )  суціль

нотягнутий, суцільнотягнений. 
цЄльньій, сплошной ( картер , р а м а )  

суцільний. 
цємЄнт цЄмЄнт, -ту;

ц. шлОковый цЄмЄнт шлаковий, 
цементация цементація; 

ц. газовая цементація газова; 
ц. поверхностная цементація по

верхнева.
цементированный (палец , д етал ь )  

цементований.
цементировать цементувати, 
цементный цЄмЄнтний. 
цена (делен ия  ш кал ы ) ціна, 
центр центр, -ра; 

ц. мгновенный центр миттьовйй; 
ц. неподвижный центр нерухО- 

мий;
ц. постоянный центр постійний; 
ц. приведённый центр звЄдєний; 
ц. рассеивающий центр розсію 

вальний.
централизованный ( о  тепло- и га 

зосн а бж ен и и )  централізований.

централизация централізація.
центрирующий, центровочный (о

к ол ьц е) центрувальний, центру
ючий.

центрифуга центрифуга; 
ц. газовая центрифуга газова; 
ц. осадочная, осадйгельная цен

трифуга осИджувальна; 
ц. отстойная центрифуга відстій

на;
ц. подвесная центрифуга підвіс

на;
ц. стоячая центрифуга стояча.

центрифугирование цен грифугувИн- 
ня.

центрифугированный центрифуго
ваний.

центробежношаровОй ( о  м ельнице) 
відцентровокульовйй.

центробежный відцентровий.
центрОвка, центрирОвка центруван

ня; (ц ен т р ов ое  св ер л о )  центрів
ка.

центростремительный доцентрОвий.
центрофуга см. центрифуга.
цепнОй (г р о х о т , реш ётк а ) ланцю- 

гОвий.
цепОчка ланцюжОк, -жкИ; 

ц. смИзочная ланцюжОк мастйль- 
ний.

цепь 1) ланцЮг, -та; 2) эл. ( з а 
мкнуты й к он ту р )  кОло; 
ц. бесконечная ланцЮг безко

нечний;
ц. бесшумная ланцЮг безшум

ний;
ц. Галля ланцЮг ГИлля; 
ц. грузоподъёмная ланцЮг ван

тажопідйомний;
ц. гусеничная ланцЮг гусенич

ний;
ц. длиннозвЄнная ланцЮг довго- 

лйнковий;
ц. замкнутая кОло зИмкнуте; 
ц. калиброванная ланцЮг калі

брований;
ц. конвейерная ланцЮг конвЄй-

ЄрНИЙ;
ц. короткозвЄнная ланцЮг корот- 

колОнковий;
ц. пластйнчатая ланцЮг пла

стинчастий;

19-119.
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цепь приводная ланцюг привод- 
нйй;
ц. рОликовая ланцЮг рОликовий; 
ц. сварнОя ланцЮг зварнйй; 
ц. тяговая ланцЮг тяговйй; 
ц. шарнйрная ланцЮг шарнір

ний.
цетИн цетйн, -ну. 
цетИновый цеха новий, 
цех цех, -ху;

ц. взрывоопасный цех вибухоне
безпечний;

ц. дОменный цех дОменний; 
ц . котОльный цех к о т Єл ь н и й ; 
ц . механйческий цех механіч

ний;
ц. сборочный цех складальний; 
ц. трубозаготовйтельный цех

трубозаготОвчий. 
цеховОй цеховйй. 
цикл цикл, -лу;

ц. абсорбциОнный цикл абсорб
ційний;

Ц. бинарный ЦИКЛ бінарний; 
ц. БрайтОна цикл Брайтона; 
ц. внешненеобратймый цикл зо- 

внішньонеоборОтний; 
ц. газовый цикл гОзовий; 
ц. Дйзеля цикл Дїзеля; 
ц. двухтактный цикл двотакт

ний;
ц. замкнутый цикл замкнутий, 

замкнений;
ц. знакопеременный цикл знако- 

змїнний;
ц. КарнО цикл КарнО; 
ц. компрессиОнный цикл компре

сійний;
ц. Мейера цикл Мейера; 
ц. обобщённый (Карно) цикл 

узагальнений;
ц. обратймый цикл оборотний; 
ц, однопотОчный цикл однопотб- 

ковий;
ц. Отто цикл О г го; 
ц. паровОй цикл паровйй; 
ц. пароводянОй цикл пароводя- 

нйй;
ц. паросиловОй цикл паросило- 

вйй;
ц. разОмкнутый цикл розімкну

ти й;

цикл регенератйвный цикл регене
ративний;
ц. РОнкина цикл РОнкіна; 
ц. силовОй цикл силовйй, 
ц. смешанный цикл змішаний; 
ц. совмещённый цикл суміщений; 
ц. термодинамический цикл тер

модинамічний;
ц. ТрИнклера цикл Трінклера; 
ц. турбокомпрессорный цикл тур

бокомпресорний;
ц. холодйльный цикл холодйль- 

ний;
ц. четырёхтактный цикл чотири

тактний.
циклический (о системе) цикліч

ний.
цикловОй цикловйй. 
циклограмма циклограма. 
циклОн циклбн;

ц. батарейный циклОн батарей
ний;

ц. внутрибарабанный циклОн
внутрішньобарабанниИ; 

ц. выноснОй циклбн виносний; 
Ц. дымовбй циклон димовйй; 
ц. лопаточный циклоп лопатко

вий;
ц. отсосный циклОн відсмокту

вальнії: .
ц. паросепарирующий циклбн

паросепар}: альний; 
ц. пылевОй циклбн пиловйй; 
ц. центробежный циклОн від

центровий.
циклОн-сепарИтор циклОн-сепара- 

тор, -ра.
циклонный циклОнний. 
цилиндр циліндр, -ра; 

ц. воздуходувный циліндр пові
тродувний;

ц. вставнОй циліндр вставнйй; 
ц. нагнетательный циліндр на

гнітальний, нагнітнйй; 
ц. нагревательный циліндр на

грівальний, нагрівнгій, 
ц. паровОй циліндр паровйй; 
ц. питающий циліндр живйль- 

ний;
ц. пОлый циліндр порожнйстий; 
ц. продувочный циліндр продув

ний:
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цилйндр распределительный ци
ліндр розподільний; 
ц. регистрирующий циліндр ре

єструючий, р ее с т р у в а л ь н и й; 
ц. сушйльный циліндр сушйль- 

ний;
ц. уравновешенный циліндр зрів

новажений;
ц. тормознбй циліндр гальмо- 

вйй;
ц. фрикциОнный циліндр фрик

ційний.
цилиндрический ЦИГІІНДрЙЧНИЙ. 
цилйндровый (о масье) циліндрО- 

вий.
циркулировать циркулювати, 
циркулирующий (пар, вода) цир- 

кулЮючий.
цйркуль цйркуль, -ля. 
циркуляционный циркуляційний 
циркуляция циркуляція; 

ц. двух-, трёх-, многократная
циркуляція дво-, три-, багато
кратна;

ц. естественная циркуляція при- 
рОдна;

ц. искусственная циркуляція 
штучна;

циркуляция насОсная циркуляція 
насОсна;
ц. побудйтельная циркуляція 

спонукальна;
ц. принудительная циркуляція 

примусОва;
ц. продОльно-противотОчная цир

куляція поздОвжньэ-протитО- 
кова.

цистерна цистерна; 
ц. автомобильная цистерна авто

мобільна;
ц. бензйновая цистерна бензйно- 

ва;
ц. водянИя цистерна водянИ; 
ц. железнодорожная цистерна 

залізнйчна;
ц. надзОмная цистерна надзЄмна; 
ц. нефтянИя цистерна нафтова; 
ц. подземная цистерна підзЄмна; 
ц. тОпливная цистерна паливна, 

циферблат (прибора) циферблат, 
цифровой (показатель) цифровгій 
цОколь стр. цОколь, -ля. 
цокольный (ввод) цОкольний. 
ЦЭС (центральная электростан

ция) ЦЕС (центральна електро
станція).

Ч
часовОй годйнний; (относящийся 

к часам) годйнникОвий. 
частйца частйнка; 

ч. мелкодисперсная частйнка 
дрібнодисперсна; 

ч. элементарная частИнка еле
ментарна;

ч. ядерная частИнка ядерна, 
частичный (отбор) частйнний, 

частковий, 
частота частота*, 

ч. дозвуковая частота дозвуко
ва*,

ч. звуковая частота звукова*, 
ч. сверхвысокая частота надви- 

сОка;
ч. сверхзвуковая частота над

звукова.
частОтный частотний, 
частотомер частотомір, -ра.

чИстый 1) (по времени) частий;
2) (о сите, решётке) густйй. 

часть частина;
ч. минеральная (топлива) час

тина мінеральна; 
ч. протОчная (турбины) частйна 

проточна;
ч. студочная частйна остуджу- 

вальна;
ч. ходовИя частйна ходовИ; 
ч. фасОнная частіша фасОнна. 

часы годйнник; (промежуток вре
мени) годйни, -дйн; 
ч. гИзовые (счётчик) лічильник 

газовий, 
чаша чИша;

ч. выпарная чИша випарна; 
ч. зажигательная чИша запалю

вальна, запальна; 
ч. качающаяся чаша хитна.
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чашеобразный, чашевйдный (под
дан) чаш оподібн ий , чаш овйдний. 

чашечный (клапан, цапфа) чаш ко- 
вйй.

чашка 1) чИнша; 2) (весов) шалька, 
чеканить карбувати, чеканити, 
чеканка 1) (действие) карбуван

ня, чеканення; 2) (чекан) кар
бівка, чекан;
ч. пневматическая карбування 

пневматйчне;
ч. ручнИя, вручную карбуванн я , 

ручнЄ.
чеканный карбОваний, карбуваль

ний.
чеканочный (инструмент) карбу

вальний, чеканочний. 
ч є п Єц  (решётки) чєііЄць (род. чіп

ця).
червяк (шнек) черв ’як, -кО; 

ч. многозахОдный черв ’як бага- 
тозахідн и й ;

ч. сдвОенный черв’як здвОений; 
ч. транспортный черв’як тран

спортний;
ч. эвольвОнтный черв’як еволь- 

вЄнтний.
червячный (о передаче) черв’яч

ний.
чердачный (бак, помещение) го- 

рйщний.
чередующийся, перемежающийся

(поток) почерЄжний, переміж
ний.

черновбй (об обработке) чорно- 
вйй.

чёрный (цвет, излучение) чОрний. 
черпачОк (для смазки) черпачОк, 

-чкО.
черта 1) мат. рйса; 2) (граница, 

предел) межа, 
чертёж креслення; 

ч. детальный креслення деталь
не;

ч. монтажный креслення мон
тажне;

ч. рабОчий креслення робОче. 
чертёжная сущ. креслярня, 
чертёжный (стол, бумага) крес

лярський.
чертёжник кресляр, -ра. 
черчОние креслення.

четырёхвалковый чотиривалкОвий. 
четырёхгранный (о гайке) чотири

гранний.
четырёхзвенный чотириланкОвий. 
четырёхконфОрочный (о плите) чо

тириконфорковий, 
четырёхкратный (о сжатии) чо

тирикратний, чотириразовий. 
четырёхлОпастный чотирилопате

вий.
четырёхопОрный чотирьохопорний. 
четырёхпОлостный (кирпич) чоти- 

рипорожнйнний.
четырёхполОтенный (о цепной топ

ке) чотириполотЄнний. 
четырёхпрядный (канат) чотири- 

стИлковий.
четырёхраздельный чотирироздїль- 

ний.
четырехскоростнОй (о коробке пе

редач) чотиришвидкісний. 
четырёхслОйный чотиришаровий, 
четырёхтактный чотиритактний, 
четырёхугольник мат. чотирикут

ник;
ч. скрещённый чотирикутник 

схрещений;
ч. шарнйрный чотирикутник 

шарнірний.
четырёхугОльный чотирикутний. 
четырёхходовОй чотирнходозйй. 
четырёхшкйвный чотиришківний, 
четырёхцилйндровый (двигатель) 

чотирициліндровий. 
четырёхэтИжный (о печи) чотири

поверховий. 
чехОл чохбл, -хлй; 

ч. защйтный чохОл захиснйй; 
ч. фильтрационный чохОл філь

траційний.
чечевйца физ. сОчка, сочевйця; 

ч. распыляющая сОчка розпилю
вальна.

чешуйчатый (колосник) лускопо
дібний. 

числО числО;
ч. АвогОдро числО АвогИдро; 
ч. атомное числО Отомне; 
ч. безразмерное числО безрозмір

не;
ч. горЄлочное числО пальникове;
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ЧИСЛО дрОбное ЧИСЛО дробовЄ; 
ч. йОдное числО йОдне; 
ч. кОксовое числО кОксове; 
ч. критйческое числО критйчне; 
ч. обратное числО обЄрнене; 
ч. октановое числО октанове; 
ч. отрицательное числО від’Ємне; 
ч. передаточное числО переда

точне;
ч. положительное числО додОтне; 
ч. приведённое числО з в Єд є н є ; 
ч. РейнОльдса числО РейнОльдса; 
ч. флЄгмовое числО флЄгмове; 
ч. Фруда числО Фруда; 
ч. цетИновое числО цетанове.

ЧИСЛОВОЙ ЧИСЛОВИЙ.
чистйлыцих (топок) чистйльник.
чйстить чйстити.
чйстка 1) (отверстие для чистки) 

чйстка; 2) (процесс) чйщення, 
чйстка.

чистовоздушный (о дутье) чисто- 
повітряний.

чистовОй (об обработке) чистовйй. 
чистогИзовый (о месторождении) 

чистогИзовий.
чйстый ( изгиб, поверхность) чйс- 

тий.
чувствительность чутлйвість, -ВО' 

сті;
ч. коррозиОнная чутлйвість ко' 

розїйна.
чувствительный (элемент) чутлй'

ВИЙ.
чугун чавун, -ну; 

ч. бОлый чавун білий; 
ч. кОвкий чавун ковкйй; 
ч. литЄйньій чавун ливарний; 
ч. серый чавун сірий, 

чугунный чавунний, 
чурка цурка;

ч. древесная цурка деревна.

Ш
шИбер шабер, -бера; 

ш. желОбчатый шабер жолоб
частий;

ш. плОский шабер плОский; 
ш. трёхгранный шабер тригран

ний.
шаблОн шаблОн;

ш. дугообразный шаблОн дуго
подібний;

ш. литЄйньій шаблон ливарний; 
ш. проверочный шаблОн пере

вірний, перевірочний; 
ш. разметочный шаблОн розмі

чувальний;
ш. шйшельный шаблОн шйшель- 

ний.
шИбрить шабрувИти, шИбрити. 
шаброванный (о поверхности) 

шабрОваний.
шабрОвка, шабрение шабрувОння, 
шаг (винта, лопатки) крок, -ку, 

відстань;
ш. заклёпочный крок заклепоч

ний;
ш. относительный крок віднос

ний.
шИбрення.

шагающий (экскаватор) крокую
чий.

шагомер (для нарезки) крокомір, 
-ра.

шайба шййба;
ш. дйсковая шайба дйскова; 
ш. дозировочная шайба дозу

вальна;
ш. дроссельная шайба дрОсель- 

на;
ш. зубчОтая шййба зубчаста; 
ш. измерительная шайба вимі

рювальна;
ш. качающаяся шййба хитна; 
ш. кулачкОвая шОйба кулачкО- 

ва;
ш. опорная шййба опОрна; 
ш. подкладнОя шййба підклад

на;
ш. подпОрная шайба підпірна; 
ш. пружйнная шайба пружйн- 

на;
ш. разгрузочная шййба розван

тажна;
ш. распОрная шайба розпірна; 
ш. регулировочная шайба регу

лювальна;
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шайба стопорная шайба стОпор- 
на;
ш. стяжная шййба стяжий; 
ш. уплотнйтельная шайба ущіль

нювальна;
ш. устанОвочная шайба устанО- 

вочна.
шайбовОние шайбування.
шамОт шамОт, -ту; 

ш. высокоглинозёмистый шлак 
високоглинозЄмистий; 

ш. глинозёмный шамОт глино
земний;

ш. кварцевый шамОт квОрцевий; 
ш. крупнозернистый шамОт круп- 

нозернгістий;
ш. мелкозернйстый шамОт дріб

нозернистий.
шамОтный, шамОтовый шамОтний, 

шамОтовий;
шар куля;

ш. запИльный куля запальна; 
ш. размОлочный куля розмелю

вальна.
шарик (подшипника, клапана) шй- 

рик, кулька;
Ш. ПОДШИПНИКОВЫЙ шарик ПІД

ШИПНИКОВИЙ.
шариковый (клапан, подшипник) 

шариковий, кульковйй.
шарикоподшипник шарикопідшгіп- 

ник;
ш. одно-, двухрядный шарико- 

підшйпник одно-, дворяд
ний;

ш. радиально-упОрный шарико- 
підшйпник радшльно-упОр- 
ний;

ш. самоустанИвливающийся ша-
рикопідшйпник самоустанОв- 
ний.

шарикоподшипниковый шарико-
ПІДШЙПНИКОВИЙ.

шарнйр шарнір, -ра; 
ш. вйльчатый шарнір вилчИтий; 
ш. Гука шарнір Гука; 
ш. кардИнный шарнір кардан

ний;
ш. маятниковый шарнір маятни

ковий;
ш. пружйнный шарнір пружйн- 

ний;

шарнйр регулируемый шарнір ре
гульований;
ш. утОпленный шарнір утОпле- 

ний;
ш. шаровОй шарнір кульовгій. 

шарнйрный шарнірний, 
шаровйдный, шарообразный куля

стий.
шаровОй кульовйй. 
шарОшечный (трубоочиститель) 

шарОшечний. 
шарОшка шарОшка. 
шатрОвый (котёл) шатрОвий. 
шатун шатун, -нй; 

ш. вйльчатый шатун вилчОстий; 
ш. облегчённый шатун облЄгше- 

ний;
ш. сцепнОй шатун зчіпнйй. 

шатунный шатунний, 
шахматный (шов, расположение) 

шИховий. 
шахта шйхта;

ш. бесприсОсная шахта безпри- 
сОсна;

ш. всасывающая шахта всмок
тувальна;

ш. загрузочная шахта завантОж- 
на, завантажувальна; 

ш. конвектйвная ншхга конвек
тивна;

ш. котОльная шИхта котЄльна; 
ш. подсушивающая шИхта під- 

сушувальна;
ш. тОпочная шИхта тОпкова; 
ш. трубопровОдная шИхта тру

бопровідна;
ш. шлакосмывная шИхта шлако- 

змивнИ.
шИхтный шахтний, шахтовий. 
ш в Єл л є р  ш вЄлєр, -лера. 
швЄллерковьій швЄлерковий. 
швеллерный швелерний, 
швеллерообразный швелероподіб

ний.
швельгаз швєльгЄз, -зу. 
швелькамера швелькамера. 
швельретОрта швельретОрта. 
швельшахта швельшахта. 
швицевание, выпотевание швіцю- 

вання, випотівання. 
швырОк, швырковые дрова кидОві 

дрОва (род. дров).
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шевелИн шевелін, -ну. 
шевелйновый шевеліновий. 
шеврОнный ( з у б )  шеврОнний. 
шОйка шййка;

ш. гребенчатая шййка гребін
часта;

ш, кореннИя шййка коріннй; 
ш. лебедйная (к ом п ен са т ор а )

шййка лебедйна; 
ш. мотылёвая, кривошИпная 

шИйка кривошйпна; 
ш. осевая шййка осьозО; 
ш. шатунная шййка шатунна, 

шелуха (то п л и в о )  лушпйння; 
ш. подсОлнечная лушпйння сО- 

няшникозе.
шероховатость шорсткість, -кості; 

ш. волнйстая шОрсткість хви
ляста;

ш. зернйстая шОрсткість зернй- 
ста.

шерстебетОн шерстебетон, -ну. 
шерстебетОнный шерстебетОнний. 
шерсть шерсть, -ті; 

ш. верблюжья (д л я  рем ней) 
шерсть верблЮжа; 

ш. древОсная шерсть деревна*, 
ш. шлИковая шерсть шлакова. 

шерстянОй ( о б  и золяции) шерстя- 
нйй.

шестерёнка шестерінка, 
шестерёночный, шестерённый ше- 

стерінний.
шестёрка (к о т ё л )  шістка, 
шестерня шестірня, -НІ; 

ш. ведОмая шестірня вОдена; 
ш. ведущая шестірня ведуча; 
ш. винтовая шестірня гвинто

ва*,
ш. косозубая шестірня косозу

ба;
ш. тяговая шестірня тягова; 
ш. ходовая шестірня ходова; 
ш. цепная шестірня ланцюгОва; 
ш. цилиндрическая шестірня ци

ліндрична;
ш. червячная шестірня черв’яч

на;
ш. шевронная шестірня шеврОн- 

на.
шестигранный ( о  гай к е) шести

гранний.

шестиконфорочный шестиконфОр- 
ковий.

шестиходовОй шестиходовйй. 
шйбер шйбер, -бера; 

ш. вращающийся, поворОтный
шйбер поворотний; 

ш. запОрный шйбер запірнйй; 
ш. золовОй шйбер золовйй; 
ш. отключающий шйбер ВІДКЛЮ- 

чИльний;
Ш. опускной шйбер опускнйй; 
ш. отсекающий шИбер відсіч- 

нйй;
ш. перекиднОй шйбер перекид- 

нйй;
ш. переключающий шйбер пере- 

ключИльний;
ш. разгрузочный шйбер розван

тажний, розвантажувальний; 
ш. регулировочный шйбер регу

лювальний;
ш. самоуплотняющий шйбер са- 

моущільнювальний; 
ш. тОпливный шйбер паливний: 
ш. шлОковый шйбер шлИковий. 

шйберный шйберний. 
шйна шйна.
шИнный ( о  ж ел езе ) шйнний. 
шип шип, -пИ;

ш. гребенчатый шип гребінчас
тий;

ш. кольцевОй шип кільцЄвий; 
ш. концевОй шип кінцЄвий;
Ш. СПЛОШНОЙ шип суцільний. 

шиповОй (эк р а н , д р оби л к а ) шипо- 
вйй.

ширина ширина, 
шйрма шйрма;

ш. дренируемая шйрма дренб- 
вана;

ш. саморегулирующаяся шйрма 
саморегульована.

ширмовОй ( пароперегреватель )  
ширмовйй.

шйфер шйфер, -феру. 
шйферный шйферний. 
шйхта шйхта;

ш. дОменная шйхта дОменна; 
ш. мартеновская шйхта марте

нівська.
шихтОванный шихтОваний. 
шихтовать шихтувОти.
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шихтОвка (топлива, руд) шихтов
ка, шихтування. 

шихтОвочный шихтувальний, 
шйхтовый шйхтовий. 
шйшельный мет. шишельний, 
шйшка мет. шйшка; 

ш. глйняная шНшка глйняна; 
ш. формОвочная шйшка форму

вальна.
шкала шкала; '

ш. абсолютная шкала абсолют
на;

ш. БомЄ шкала БомЄ; 
ш. водорОдная шкала воднЄва; 
ш. .водоуказательная шкала во- 

допоказна;
ш. градуированная шкала гра

дуйована;
ш. градусная шкала градусна; 
ш. измерительная шкала ви

мірювальна;
ш. круговая шкала кругова; 
ш. логарифмическая шкала ло

гарифмічна;
ш. подвйжная шкала рухОма; 
ш, показывающая шкала покй- 

зувальна;
ш. профильная шкала профіль

на;
ш. стоградусная (°С) (вместо 

шкалы Цельсия) шкала сто
градусна (°С);

ш. температурная шкала темпе
ратурна;

ш. термодинамическая шкала 
термодинамічна, 

шкаф шафа;
ш. вакуум-су шИльный шафа ва

куум-сушйльна; 
ш. вытяжнОй шИфа витяжнО; 
ш. двухрядный шИфа дворядна; 
ш. духовОй шИфа духовИ; 
ш. паровОй шИфа паровИ; 
ш. сушйльный шИфа сушйльна; 
ш. тепловОй шОфа тепловО; 
ш. холодйльный шОфа холо- 

дйльна.
шкаф-электрохолодйльник шОфа- 

електрохолодйльник. 
шкив шків;

ш. бороздчИтый шків борозни
стий;

шкив ведОмый шків в Єд є н и й ; 
ш. ведущий шків ведучий; 
ш. выпуклый шків опуклий; 
ш. двуручьевОй шків дворівча- 

кОвий;
ш. желОбчатый шків жолобчас

тий;
ш. канатный шків канатний; 
ш. конйческий шків конічний; 
ш. маховОй шків маховйй; 
ш. направляющий шків напрям- 

нйй;
ш. натяжнОй шків натяжнйй; 
ш. одно-, двух-, многоступенча

тый шків одно-, дво-, бага- 
тосхідчИстий;

ш. приводнОй шків приводнйй; 
ш. раздвижнОй шків розсувнйй; 
ш. ремённый шків пИсовий; 
ш. свёрнутый шків схрутнйй; 
ш. составной шків складений; 
ш. ступОнчатый шків східчастий; 
ш. тормознОй шків гальмовйй; 
ш. трансмиссионный шків транс

місійний;
ш. цилиндрический шків цилін

дричний;
ш, фрикциОнный шків фрикцій

ний;
ш. холостой шків холостйй. 

шлак шлак, -ку; (каменноуголь
ный — ещё) жужіль, -желі, жу
желиця;
ш. быстроохлаждённый шлак 

ШВИДКООХОл Од ЖЄНИЙ; 
ш. волокнйстый шлак волок- 

нйстий;
ш. вспученный шлак спучений; 
ш. гранулированный шлак гра

нульований;
ш. жидкий шлак рідкйй; 
ш. жидкоплОвкий шлак рідко

плавкий;
ш. зернйстый шлак зернйстий; 
ш. камневйдный шлак камене- 

вйдний;
ш. кйслый шлак кйслий; 
ш. к о т Єл ь н ь ій  шлак к о т Єл ь н и й ; 
ш. крйчный шлак крйчний; 
ш. легкоплавкий шлак легко

плавкий;
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шлак металлургический шлак ме
талургійний;

ш. Огненно-жйдкий шлак вогня- 
-но-рідкйй;

ш. окислйтельный шлак окис- 
нйй;

ш. поризОванный шлак порОва- 
ний;

ш. пОристый шлак порйстий; 
ш. пудлинговый шлак пудлінго- 

вий;
ш. рыхлый шлак пухкйй; 
ш. сварочный шлак зварюваль

ний;
ш. стекловйдный шлак скловйд- 

ний;
ш. сыродутный шлак сироду

тий;
ш. текучий шлак текучий; 
ш. тестообразный шлак тісто

подібний;
ш. томасовский шлак томасів

ський;
ш. тОпливный шлак паливний; 
ш. тугоплавкий шлак тугоплав

кий;
ш. тягучий шлак тягучий; 
ш. угольный шлак вугільний, 

жужіль.
шлакобетОн шлакобетОн, -ну. 

ш. активированный шлакобетОн 
активОваний.

шлакобетОнный шлакобетОнний. 
шлаковОта шлаковата, 
шлаковатный шлаковатний. 
шлаковОть шлакувати, 
шлаковйк шлаковйк, -ка. 
шлаковый шлаковий. 
шлаковыпускнОй шлаковипускний. 
шлакозадОрживатель шлакозатрй- 

мувач.
шлакозадерживающий (шибер) 

шлакозатримнйй.
шлакозолоудалЄние шлакозоловй- 

далення;
ш. высоконапорное шлакозоло- 

вйдалення високонапірнЄ; 
ш. низконапОрное шлакозоло 

вйдалення низьконапірне, 
шлакообразование шлакоутвОрю- 

ваняя, шлакоутвОрення.

шлакоотвОдный шлакозідвіднгій. 
шлакоотстОйник шлаковідстїйник. 
шлакоогстОйный шлаковідстійний. 
шлакопЄмзовьій шлакопемзовий, 
шлакоприёмник шлакоприймИч, -ча. 
шлакоприёмный шлакоприймаль

ний.
шлакопрОвод шлакопровїд, -вОду. 
шлакопровОдный шлакопровїдний. 
шлакосмывание шлакозмивання. 
шлакосмыватель шлакозмивач, -ча. 
шлакосмывнОй, шлакосмывИтель- 

ный шлакозмивнйй, шлакозми^ 
вальний.

шлакоснимагель, шлакосъёмник 
шлакознімач, -ча. 

шлакоснимающий, шлакоснима- 
тельный (палец) шлакознімаль
ний.

шлакоудалЄние шлаковйдалення, 
(неоконч. процесс — ещё) шла- 
ковидаляння;
ш. гранулированное шлаковйда- 

лення гранульОване; 
ш. жйдкое шлаковидалення рід

ке;
ш. непрерывное шлаковйдалення 

беЗПЄрЄрВНЄ;
ш. скребкОвое шлаковйдалення 

скребкОве;
ш. скреперное шлаковйдалення 

скреперне;
ш. сухОе шлаковйдалення сухё. 

шлакоудалйтель шлаковидаляч, 
-чИ;
ш. скребковый шлаковидаляч 

скребкОвий.
шлакоулИвливание шлаковлОвлю- 

вання.
шлакоулИвливательный, шлакоуло- 

вйтельный шлаковлОвний, шла- 
ковлОвлювальний. 

шлакоуловйтель шлакоулОвлювач. 
шлакоустОйчивость шлакостійкість, 

-кості.
шлакоустОйчивый шлакостійкий, 
шлаковщйк см. шлаковйк. 
шлакующий (о топливе, золе) 

шлакуючий, 
шлам шлам, -му; 

ш. прикипающий шлам при- 
кйпливий, прикипаючий.
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шламовый шламовий, 
шламообразный шламоподібний, 
шламоотделйтель шламовідділь

ник.
шламоотделйтельный шламовід

дільний.
шламоудалЄние шламовидаляння, 

шламовйдалення; 
ш. насОсное шламовидаляння 

насОсне;
ш. термосифОнное шламовида

ляння термосифОнне. 
шламосодержИние шламовміст, -ту. 
шланг шланг;

ш. гофрированный шланг гофрО- 
ваний;

ш. заправочный шланг запрОв- 
нйй;

ш. наполнйтельный шланг на- 
пОвнювальний;

ш. раздИточный шланг розда
вальний.

шланговый ( о т в о д )  шланговий, 
шлейф (д и а гр а м м ы ) шлейф, 
шлиф шліф. 
шлифзернО шліфзЄрнО. 
шлифовальный шліфувальний. 
шлифОвка шліфування, шліфОвка; 

ш. черновая шліфування чорно
ве;

ш. чистовая шліфування чистовЄ. 
шлифпорошОк шліфпорошОк, -шку. 
шлицы шлйці (р о д . шлиць). 
шлйцевый ( о  м уф те, соедин ении)

ШЛІЦЬОВИЙ.
шлюзовОй, шлюзный (за т в о р , к а 

м ер а )  шлюзовйй, шлЮзний. 
шнек шнек;

ш. винтовОй шнек гвинтовйй; 
ш. дробйльный шнек дробиль

ний;
ш. подающий шнек подаваль

ний;
ні. пылевОй шнек пиловгій; 
ш. реверсйвный шнек реверсйв- 

ний;
ш. смесйтельный шнек змішу

вальний;
ш. транспортирующий шнек 

транспортувальний. 
ш н Єк о в ь ій  шнЄковий. 
шнур шнур, -рй;

шнур асбестовый шнур азбесто
вий.

ш. кручёный шнур кручений; 
ш.-пух (а с б е с т о в ы й )  шнур-пух; 
ш. самосмИзывающийся шнур 

самозмащування; 
ш. тугосплетённый шнур туго- 

сплЄтєний.
шнуровОй (а с б е с т , н аби вка ) шну- 

ровйй.
Ш-образный (о к ом п он овке) Ш- 

подібний.
шов шов (р о д . шва); 

ш. бездефектный шов безде
фектний;

ш. двойнОй шов подвійний; 
ш. двухсторонний шов двобіч

ний;
ш. дефектный шов дефектний; 
ш. заклёпочный шов заклепоч

ний;
ш. зачерненный шов закарбо

ваний, зачеканений; 
ш. литейный шов ливОрний; 
ш. одиночный шов одинОчний; 
ш. одно-, двух-, трёх-, много

рядный шов одно-, дво-,три-, 
багаторядний;

ш. одно-, двух-, многосрОзный
шов одно-, дво-, багатозріз- 
ний;

ш. подчеканенный шов підчекО- 
нений, підкарббваний; 

ш. пластйческий шов пластйЧ' 
ний;

ш. плОтный шов щільний; 
ш. поперечный шов поперечний; 
ш. продОльный шов поздОвжній; 
ш. прОчно-плОтный шов щільно- 

міцнйй;
ш. сварнОй шов зварнйй; 
ш. сплошной шов суцільний; 
ш. стыковОй шов стиковйй; 
ш. температурный шов темпера

турний;
ш. торцОвый шов торцОвий; 
ш. тройнОй шов потрійний; 
ш. усиленный шов посилений; 
ш. чеканный шов карбОваний, 

чекОнний;
ш. шахматный шов шаховий.

шовный шОвний.
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шпальт (д р об и л к и )  шпальт, -ту. 
шпйлька шпйлька; 

ш. винтовая шпйлька гвин
това;
ш. крепящая, закрепляющая

шпйлька кріпйльна, закріпіш; 
ш. резьбовая шпйлька нарізнИ; 
ш. стОпорная шпйлька стОпорна. 

шпйндель шпИндель, -деля;
ш. выдвижнОй шпИндель висув- 

нйй;
ш. центрирующий шпйндель 

центрувальний, центруючий, 
шпйндельньш шпйндзльний. 
шпОнка шпОнка; 

ш. врезная шпОнка врізнй; 
ш. затяжнИя шпОнка затяжнИ; 
ш. касИтельная шпОнка дотйчна; 
ш. направляющая шпОнка на

прямна;
ш. фрикииОнная шпОнка фрик

ційна;
ш. цилиндрическая шпОнка ци

ліндрична.
шпОночный шпОнковий. 
шпунтовОй ( о  креплении тр ан 

ш ей) шпунтовйй. 
шпюльгИз шпюльгйз, -зу. 
штабелировать штабелювати. 
штабелирОвка, штабелйрование 

штабелювання.
штабелирОвочный штабелюваль

ний.
штИбель ( топ л и в а ) штабель, -ля. 
штампОванный штампОваний. 
штампОвка, штампование штам- 

пОвка, штампування, 
штанга штанга;

ш. нажимная штанга натискна; 
ш. направляющая штанга на

прямна;
ш. опОрная штИнга опОрна; 
ш. погрузочная штОнга вантаж

на, навантажувальна; 
ш. толкОющая, штанга-толкатель 

штанга-штовхач, -ча; 
ш. трубчатая штанга трубчаста, 

штангенциркуль штангенциркуль, 
-ля.

штангОвка штангування; 
ш. вертикальная штангування 

вертикальне;

штангОвка горизонтальная штан
гування горизонтальне, 

штанговый штанговий, 
штауфер штйуфер, -фера. 
штОуферовский ( о  м аслён ке) 

штауферівський. 
ш т Єп с є л ь  эл. штЄпсєль, -селя. 
штОпсельный штЄпсєльний. 
штерхамОль штерхамОль, -лю. 
штифт штифт, -тй; 

ш. контактный штифт контакт 
ний;

ш. пйшущий штифт пйшучий; 
ш. распределительный штифт 

розподільний;
ш. упОрный штифт упОрний; 
ш. устанОвочный штифт устано

вочний.
штйфтовый штифтовий, 
штйхмас штгіхмас; 

ш. кольцевОй штйхмас кільце
вий;

ш. микрометрйческий штгіхмас 
мікрометричний;

ш. раздвижнОй штйхмас роз- 
сувнйй;

ш. регулируемый штйхмас ре
гульований;

ш. стержневОй штйхмас стерж
невий.

шток 1) (кл апан а , п орш н я) шток, 
-ка; 2) горн, шток, -ку; 
ш. золотникОвый шток золотни

ковий;
ш. лежОчий горн, шток лежа

чий;
ш. одно-, двухсторонний шток 

одно-, двобічний; 
ш. пОлый шток порожнйстий; 
ш. поршневОй шток поршневий; 
ш. сквознОй шток нИскрізний; 
ш. соОсный шток співвісний; 
ш. составной шток складений, 

штукатурка (м а тер и а л ) штукатур
ка; (п р о ц е се )  штукатурення, 
штукатурка;
ш. асбозурйтовая штукатурка 

азбозурйтова;
ш. асбоцемОнтная штукатурка 

азбоцЄмЄнтна;
ш. уплотнйтельная штукатурка 

ущільнювальна.
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штурвал (вен ти ля ) штурвал, 
штурвальный ( о б  управлении)  

штурвальний, 
штуцер штуцер, -цера;

ш. водомерный штуцер водомір
ний;

ш. воздушный штуцер повітря
ний;

ш. всасывающий штуцер всмок
тувальний;

ш. выкиднОй штуцер викиднйй; 
ш. газоотвОдный штуцер газо

відвідний;
ш. нагнетательный штуцер на

гнітальний, нагнітнйй; 
ш. ограничительный штуцер об

межувальний, обмЄжниЙ; 
ш. паровОй штуцер паровйй; 
ш. передвижнОй штуцер пере- 

сувнйй;
ш. присоединительный штуцер 

приєднувальний;
ш. регулируемый штуцер регу

льований;
ш. соединйтельный штуцер з’єд

нувальний;
ш. спускнОй штуцер спускнгій. 

штыковОй, штыкообразный ( о  р а 
м е )  штиковгій, штикоподібний.

штыревОй (з а п о р )  штирьовйй. 
штырь штир, -ря;

ш. запОрный штир запірнйй. 
штыб штиб, -бу;

ш. антрацйтовый (АШ ) штиб 
антрацйтовий (АШ ); 

ш. угольный штиб вугільний, 
шум шум, -му;

Ш. ВЫХЛОПНОЙ шум ВИХЛОПНИЙ, 
шумюглушйтель шумоглушнйк, -ка. 
шумоглушйтельный шумоглуш- 

ний.
шунгйт шунгіт, -ту. 
шунгйтовый шунгітовий. 
шунтйрующий (к р а н )  шунтуваль

ний, шунтуючий. 
шуровОть шурувати. 
шурОвка 1) (п р о ц е с с )  шурування; 

2) (и н стр у м ен т) шурнйк, -ка; 
ш. автоматическая шурування 

автоматичне;
ш. механйческая шурування ме

ханічне;
Ш. ручная шурування ручнЄ. 

шуруп шуруп, шруб;
ш. нажимнОй шуруп натискний 

шурующий, шурОвочный ( и н стру
м ен т, план ка) шурувальний.

щ
щека (ва л а , с в о д а )  щокО. 
щековОй щоковйй. 
щекОлда (о т се к а те л я )  клямка, 
щелевйдный, щелеватый щілястий, 

щілйстий.
щелевОй (кирпич, гор ел к а ) щі- 

лйнний.
щелочОние (в о д ы )  луження. 
щелочестОйкий лугостійкий. 
щелочестОйкость лугостійкість, 

-кості.
щелочнОй хим. лужний, 
щёлочность хим. лужність, -ності, 
щёлочь хим. луг, -гу. 

щ. бикарбонИтная луг бікарбо- 
нИтний;

щ. фосфатная луг фосфатний, 
щель щілйна;

щ. впускнИя щілйна впускна;

щель выпускная щілИна випуск
на*,
щ. выходная щілйна вихіднО; 
щ. кольцевая щілйна кільцева; 
щ. отсасывающая, отсОсная щі

лйна відсмоктувальна; 
щ. перепускная щілйна пере

пускна*,
щ. смотровая щілйна оглядОва. 

щепа соби р. тріскй, -сОк;
щ. древесная тріскй деревні, 

щепоуловйтель трісколОвник. 
щепоуловйтельный трісколОвний. 
щётка щітка;

щ. жёсткая щітка тверда*, 
щ. мягкая щітка м’яка; 
щ. прОволочная щітка дротяна; 
щ. рОликовая щітка рОликова; 
щ. смазочная щітка мастйльна;
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щётка спиральная щітка спіраль
на;
щ. цилиндрическая щітка ци

ліндрична.
щёточный щітковйй. 
щит щит, -тИ;

щ. двух-, трёхпанельный щит
дво-, трипанельний; 

щ. дырчатый щит дірчастий; 
щ. заградительный щит загоро

джувальний;
щ. пароприёмный щит паро- 

приймИльний;
щ. погружённый щит зануре

ний;

Э
эвапоратор евапоратор, -ра. I
эвапораторный евапорагорний. |
эвапорОметр евапорОметр, -ра. 
эвапорометрйческий евапоромет- 

рйчний.
эвольвОнтный євольвЄнтний. 
эвтектйческий (раствор) евтектйч- 

ний.
эвтектОид евтектОїд, -ду. 
эжектировИние ежектувОння. 
эжектйруемый (воздух, среда) 

ежектОваний.
эжектйрующий (пар, сопло) ежек- 

тувОльний, ежектуючий. 
эжОктор ежЄктор, -ра; 

э. водянОй ежЄктор водянйй; 
э. воздушный ежЄктор повітря

ний;
э. керамйческий ежЄктор кера

мічний;
э. одно-, двухступенчатый єжЄк- 

тор одно-, двосхідчОстий; 
э. паровОй ежЄктор паровйй; 
э. пусковой ежЄктор пусковйй; 
э. пароструйный ежЄктор паро-

СТруМЙННИЙ;
э. ротационный ежектор рота

ційний.
эжекциОнный ежекційний. 
эжОкция єжЄкція. 
эквивалент еквівалент; 

э. водянОй еквівалент водянйй;

щит противовОтровый щит проти- 
вітровий;

щ. распределительный щит роз
подільний;

щ. тепловОй щит тепловйй. 
щитковой ЩИТКОВИЙ. 
щитовОй (о проходке) ЩИТОВЙЙ. 
щиток щитОк, -ткИ;

щ, батарейный щитОк батарей
ний;

щ. отбОйный щитОк відбІйнгій. 
щуп щуп;

щ. тепловОй, термощуп щуп теп
ловйй, термощуп.

эквивалент калориметрический ек
вівалент калориметричний; 
э. механйческий еквівалент ме

ханічний;
э. тепловОй, термйческий екві

валент тепловйй, термічний; 
э. химйческий еквізалЄнт хіміч

ний;
э. числовой еквівалент числовйй; 
э. электрохимический еквівалент 

електрохімічний.
эквивалентность еквівалентність, 

-ності.
эквивалентный (диаметр) еквіва

лентний.
эквидистОнта еквідистИнта. 
эквидистантный екзідистИнтний. 
эквимолекулярный еквімолекуляр

ний.
эквипотенциальный ( о поверх

ности) еквіпотенціальний, 
экзотермический екзотермічний, 
экономайзер економайзео, -зера; 

э. водянОй економайзер водя
нйй;

э. воздушный економИйзер по
вітряний;

э. гладкотрубный економайзер 
гладкотрубний;

э. дйсковый економайзер дйско- 
вий;

э. змеевикОвый економайзер 
змійовикОвий;
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экономайзер параллОльно-противо- 
тОчный економайзер паралЄльно- 
протитОковий;
э. пластИнчатый економайзер 

пластйнчастий;
э. плйтчатый економайзер нлйт- 

частий;
э. ребрйстый, ребристотрубный

ребрйстий, ребристотрубний; 
э. стальнОй економайзер сталь- 

нйй;
э. циркуляционный економайзер 

циркуляційний;
э. чугунный економайзер чавун

ний.
эконОметр еконОметр, -ра; 

э. абсорбционный, поглотйтель-
ный еконОметр абсорбційний, 
вбирнйй, поглинОльний. 

экономический економічний, 
экономичность економічність, -но- 

СТІ.
эконОмия ( топлива, газа) еконОмія. 
экономный (расход топлива, газа) 

еконОмний, ощОдливий. 
экран екрйн;

э. боковОй екрОн боковйй; 
э. гладкотрубный екран гладко- 

трубний;
э. грануляционный екран грану

ляційний;
э. двусвОтный екрИн двосвітний; 
э. зИдний екран задній; 
э. защйтный екрйн захиснйй; 
э. испарйтельный екрйн випар- 

нйй;
э. короткозамкнутый екран ко- 

роткозамкнутий; 
э. настенный екран настінний; 
э. огневОй екран вогнЄвий; 
э. парообразующий екран паро- 

твірний, пароутворювальний; 
э. передний екран передній; 
э. плавникОвый екран плавце

вий;
э. потолОчный екран стельовйй; 
э. тепловОй екрйн тепловйй; 
э. тОпочный екрйн тбпковий, 
э. теплозащйтный екран тепло

захисний;
э. фестонйрованный екран фе- 

стонОваний;

экран фронтовОй екрйн фронтовий; 
э. шиповОй екрйн шиповйй; 
э. шйрмовый екран шйрмовий; 
э. шлаковый екран шлаковий, 

экранирование, экранировка екра
нування;
э. двойнОе екранування подвій

не.
экранированный екранОваний. 
экранировать екранувати, 
экранирующий, экранизйрующий

(свод, ряд труб) екранувИльний. 
екрануючий, 

экранный екранний. 
эксгИустер ексгаустер, -тера; 

э. барабанный ексгаустер бара
банний;

э. лОпастный ексгаустер лопате
вий;

э. пароструйный ексгаустер па- 
рострумйнний;

э. ротациОнный ексгаустер рота
ційний;

э. центробежный ексгаустер від
центровий.

эксгОустерный ексгОустерний.
- эксикОтор ексикатор, -ра. 
эксикаторный ексикаторний. 
экскаватор екскаватор, -ра; 

э. грейферный екскаватор грей
ферний;

э. многочерпакОвый екскаватор 
багаточерпаковий; 

э. одно-, многоковшОвый екска
ватор одно-, багатоковшЄвий; 

э. паровОй екскаватор паровйй; 
э. шагИющий екскаватор кроку

ючий.
экскаваторный екскаваторний, 
эксперимент експеримент, -ту. 
экспериментальный (метод, испы

тание) експериментальний, 
экспериментатор експериментатор, 

-ра.
экспериментировать експерименту

вати.
эксперт експерт, 
экспертиза експертйза. 
экспертный ( осмотр) експертний, 
эксплуатационный (расход тепла) 

експлуатаційний.
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эксплуатация експлуатація; 
э. длйтельная експлуатація три

вала;
э. пробная експлуатація прОбна; 
э. техническая експлуатація тех

нічна.
экстрагирование екстрагування, 
экстрагированный екстрагОваний. 
экстрагйруемость (углей) екстра- 

гОвність, -ності. 
экстрактор екстрактор, -ра. 
экстракторный екстракторний, 
экстракционный екстракційний, 
экстракция, экстрагирование (смол) 

екстракція, екстрагування. 
экстрапИр екстрапара. 
экстраполировать (графики) ек

страполювати.
экстраполяция екстраполяція, 
эксцентрик ексцентрик; 

э. кореннОй ексцентрик корін- 
нйй, г о л о в н и й ;

э. натяжнОй ексцентрик натяж- 
нйй;

э. пересганОвочный ексцентрик 
перестанОвочний, перестав
ний;

э. равнодействующий ексцентрик 
рівнодіючий;

э. распределительный ексцент
рик розподільний; 

э. расширительный ексцентрик 
розширювальний, розширнйй. 

эксцентриковый ексцентриковий, 
эксцентрицитет ексцентрицитет; 

э. начальный ексцеіттрицитЄт по
чатковий;

э. конечный ексцентрицитет КІН- 
цЄвиЙ;

э. равнодействующий ексцентри
цитет рівнодіючий, 

эксцентрический ексцентричний, 
эластйчность еластйчність, -ності. 
эластйчный (о набивке, уплотне

нии) еластичний. 
элевИтор елевйтор, -ра; 

э. винтовОй елевИтор гвинто
вий;

э. водоструйный елевИтор водо
струминний;

элевИтор лОнточный елевИтор 
стрічковйй;
э. одно-, двухцепнОй елевИтор 

одно-, дволанцюгОвий. 
элеваторный елеваторний, 
электрификация електрифікація, 
электрифицированный електрифі

кований.
электрифицировать електрифікува

ти.
электрическая стИнция, электро

станция електрйчна стИнція, 
електростанція.

электрический (привод, двигатель) 
електрйчний.

электричество електрика, 
электроаппаратура електроапара

тура.
электровакуумный електровакуум

ний.
электровлагомОр електроволого- 

мір, -ра.
электрогазоочйстка електрогазо- 

очйстка.
электрогидравлйческий (регулятор, 

связь) електрогідравлічний. 
электрОд електрОд;

э. гОлый електрОд гОлий; 
э. капельный електрОд краплйн- 

ний;
э. обмазанный електрОд обмОза- 

ний;
э. пластйнчатый електрОд пла

стинчастий;
э. сварочный електрОд зварю

вальний.
электродвигатель електродвигун,

-на.
электродный електрОдний. 
электрододержатель електродотри

мач, -ча;
э. сварочный електродотримач 

зварювальний.
электродуговОй (о сварке) елек

тродуговий.
электрозажигИние електрозапИлю- 

вання.
электрозажигИтельный (прибор, 

свеча) електрозапИлювальний. 
электрозИпуск ( двигателей)  елек- 

трозИпуск, -ку.
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электрозащйта ( трубопроводов )
електрозИхист, -ту. 

электрозащйтный елехтрозахиснйй. 
электроискровой (о зажигании) 

електроіскровий.
электрокотёл електрокотЄл, -тлИ. 
электрокран електрокран, 
электрокрановый електрокрановий. 
электрокрОкинг електрокрЄкінг, -гу. 
электролиз електроліз, -зу. 
электролитический електролітич

ний.
электромагнйт електромагніт, 
электромагнитный (клапан, муф

та) електромагнітний, 
электрометаллургия електромета

лургія.
электромеханический (привод) 

електромеханічний, 
электромотор електромотор, -ра; 

э. пусковОй електромотОр пуско- 
вйй.

электрОн I) физ. електрОн, -на; 
2) (сплав) електрОн, -ну; 
э. свободный електрОн вільний; 
э. связанный електрОн зв’язаний. 

электронагрОв електрона,грів, -ву; 
э. высокочастотный електрона- 

грїв високочастотний, 
электронагреватель електронагрів- 

нйк, -ка.
электронагревательный електро- 

нагрівнйй.
электронасОс електронасОс; 

э. питательный електронасОс жи- 
вйльний;

э. перекачивающий електронасОс 
перекачувальний; 

э, подпйточный електронасОс 
піджйвлювальний; 

э. циркуляционный електронасОс 
циркуляційний, 

электроника електроніка, 
электронный електрОнний. 
электрообогрОв електрообігрів, -ву; 

э. индукциОнный електрообігрів 
індукційний;

э. электродный електрообігрів 
електродний.

электрооборудование електроустат
кування.

электропечь електропіч, -пЄчі;

электропечь высокочастотная елек
тропіч високочастотна; 
э. дуговИя електропіч дуго- 

вО;
э. индукциОнная електропіч ін

дукційна;
э. муфельная електропіч муфель

на;
э. низкочастотная електропіч 

низькочастотна;
э. тйгельная електропіч тйгель- 

иа;
э. трубчатая електропіч трубчас

та.
электроплавильный електропла

вильний.
электроплОвка електрошшвка. 
электропневматйческий електро

пневматичний.
электроподогреватель електропіді- 

грівнйк, -ка.
элекгроподогревОтельный електро- 

підігрівнйй.
электроподстИнция електропідстан

ція.
электроподъёмник електропідйом

ник.
электропрОссовый (о сварке) елек- 

тропрЄсовий.
электропривод електропривод, 
электропроводка елекгропровОдка. 
электросварка електрозварюван

ня, електрозварення, електро- 
зварка;
э. дуговая електрозварювання 

дуговЄ;
э. контактная (встык) електро

зварювання контактне, 
электросварщик електрозварник. 
электросветовОй (о сигнализации) 

електросві гловйй. 
электросвечИ електросвічка. 
электросвечнОй ( о зажигании) 

електросвічковйй. 
электросталь електростИль, -ЛІ. 
электростанция електростанція; 

э. атомная електростанція Итом- 
на;

э. базисная електростанція ба
зисна;

э. блОчная електростанція блоч
на;
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электростанция газогенераторная
електростанція газогенераторна; 
э. газотурбйнная електростан

ція газотурбінна; 
э. конденсационная електростан

ція конденсаційна; 
э. локомобИльная електростан

ція локомобільна; 
э. паровая електростанція паро

ва;
э. паромашИнная електростанція 

паромашйнна;
э. паротурбйнная електростан

ція паротурбінна; 
э. тепловОя електростанція теп

лова;
э. теплофикационная електро

станція теплофікаційна; 
э. ядерная електростанція ядер

на.
электростатический (о газоочист

ке) електростатичний. 
электротелОжка електровізОк, -зкИ. 
электротОльфер електротЄльфер, 

-фера;
э. грейферный електротЄльфер 

грейферний;
э. крюковОй електротЄльфер га- 

ковйй.
электротермический електротерміч

ний.
электротермйя електротермія, 
электрофильтр електрофільтр, -ра; 

э. дымовОй електрофільтр ди- 
мовйй;

э. одно-, двупбльный електро
фільтр одно-, двопільний; 

э. пластйнчатый електрофільтр 
пластйнчастий;

э. пылевОй електрофільтр пило- 
вйй;

э. сотовый електрофільтр стіль
никовий;

э. трубчатый електрофільтр труб
частий.

электрохимический (о коррозии) 
електрохімічний, 

электрохймия електрохімія. 
электрохОд електрохід, -хОда; 

э. дИзельный електрохід дйзель- 
ний.

электрохолодйльник електрохоло
дильник.

электрохолодйльный електрохоло
дильний.

элемОнт є л є м Єн т ; 
э. греющий елемент трійний, 

Гріючий;
э. двух-, трехпозициОнный є л є 

м Єн т  дво-, трипозицїйний; 
э. зубчато-волнйстый єлємЄнт 

зубчасто-хвилястий; 
э. измерительный єлємЄнт ви

мірювальний;
э. легйрующий єлємЄнт легую

чий;
э. нагревательный єлємЄнт на

грівшій, нагрівальний; 
э. плОский єлємЄнт плОский; 
э. ребрйстый єлємЄнт ребрйстий; 
э. суммирующий єлємЄнт підсу

мовуючий;
э. тепловыделяющий єлємЄнт 

тепловидільний; 
э. температурочувствйтельный

єлємЄнт температурочутлйвий. 
э. теплочувствйтельный єлємЄнт 

теплочутлйвий;
э. термоэлектрический єлємЄнт 

термоелектричний; 
э. химйческий єлємЄнт хіміч

ний;
э. чувствительный єлємЄнт чут- 

лйвий;
э. центробежный єлємЄнт від

центровий.
элементарный (анализ топлива)

елементарний.
элементный (конденсатор) еле- 

м Єн т н и й .
эллиптйческий еліптгічний.
эллиптйчность (труб) еліптйчність,

-НОСТІ.
эмалированный (кожух, труба) 

емальОваний.
эмалирОвочный (о печи) емалю

вальний.
эмОль емаль, -лі; 

э. бйтумная емИль бітумна; 
э. кислотоупорная емОль кисло

тотривка;
э. огнеупорная емОль вогнетрив

ка.

2 0 - П 9 .
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эмпирйческий (коэффициент) ем
піричний.

эмульгатор емульгИтор, -ра. 
эмульсиОнный (о смазке) емуль

сійний.
эмульсирование емульсування, 
эмульсия емульсія; 

э. водоаммиачная емульсія водо- 
аміачна;

э. мыльная емульсія мйльна; 
э. пароводяная емульсія паро

водяна.
эндотермический (процесс) ендо

термічний.
энергетика енергетика; 

э. атомная енергетика атомна; 
э. тепловОя енергетика тепловИ; 
э. ядерная енергетика ядерна, 

энергетйческий енергетйчний. 
энергия енергія; 

э. Итомная енергія Игомна; 
э. внутренняя енергія внутрішня; 
э. внутриатомная енергія вну

трішньоатомна;
э. внутриядерная енергія вну

трішньоядерна;
э. высвобождающаяся енергія 

визвільна, вивільнювана; 
э. гидравлйческая енергія гід

равлічна;
э. избыточная енергія зайвйнна, 

надлгішкова;
э. кинетйческая енергія кінетИч- 

на;
э. лучйстая енергія променйста; 
э. механйческая енергія механіч

на;
э. молекулярная енергія моле

кулярна;
э. поверхностная енергія по

верхнева;
э. потенциальная енергія потен

ціальна;
э. располагаемая енергія наявна; 
э. световая енергія світлова; 
э. связанная енергія зв’язана; 
э. скрытая енергія прихОвана; 
э. сОлнечная енергія сОнячна; 
э. тепловая енергія теплова; 
э. химИческая енергія хімічна; 
э. электрическая енергія елек

трична;

энергия ядерная енергія ядерна, 
энергомашиностроение енергома

шинобудування. 
энергопОезд енергопОїзд. 
энергоресурсы енергоресурси, -сів; 

э. вторйчные енергоресурси вто
ринні;

э. первйчные енергоресурси пер- 
вйнні.

энергосистема енергосистЄма; 
э. гидравлйческая енергосистЄма 

гідравлічна;
э. тепловИя енергосистЄма теп- 

ловИ;
э. электрическая енергосистЄма 

електрйчна.
энергоснабжение енергопостачан

ня;
э. комплексное енергопостачання 

комплексне.
энерготехнологйческий (об исполь

зовании топлива) енерготехно- 
логічний.

энергохимйческий (способ перера
ботки) енергохімічний. 

энергоустановка енергоустановка, 
энергохозяйство енергогосподар

ство.
энергохозяйственный (план) енер- 

гогосподИрський.
энтальпйя, теплосодержИние ен

тальпія.
энтальпййный ентальпійний. 
энтропййный, энтропйческий ен- 

тропійний. 
энтропйя ентропія; 

э. молярная ентропія моляр
на.

эпициклйческий (о передане) епі- 
циклічний.

эпюра (давления) епЮра. 
эрлйфт-насОс ерліфт-насОс. 

/ЭрозиестОйкий ерозієстійкйй. 
эрозиестОйкость ( обмуровки) еро- 

зієстійкість, -кості. 
эрозиОнный ерозійний. 
эрОзия ерОзія. 
эскйз ескіз.
эскйзный (проект, чертеж) ескіз

ний.
эстакИда естакИда; 

э. канатная естакИда канОтна;
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эстакада одно-, двухпутная еста
када одно-, двокОлійна; 
э. торфяная естакада торфОва; 
э. угОльная естакйда вугільна, 

эстакадный естакадний, 
этаж пОверх, -ху, (реже) етйж, 

-жй;
э. зольный пОверх зОльний; 
э. конденсационный пОверх кон

денсаційний;
э .  котОльный пОверх к о г Єл ь н и й . 

этажерка (котельной) етажерка; 
э. питательная етажерка жи- 

вйльна;
э. дымосОсная етажерка димо- 

сОсна.
этажный поверхОвий; (реже) 

етОжний. 
эталОн еталОн. 
этан етОн, -ну. 
этИновый етОновий. 
этаноламйн етаноламін, -ну. 
этйл етйл, -лу. 
этилацетИт етилацетат, -ту. 
зтилЄн є т и л Єн , -ну. 
этиленовый етиленовий, 
этиленгликоль етиленгліколь, -ЛЮ. 
этиленгликОлевый (осушитель)

етиленглікОлевий.
этилендихлорйд етилендихлорйд,

-ду.
этилированный (бензин) етильОва- 

ний.
этилйровать етилювати. 
этилмеркаптИн етилмеркаптОн, -ну. 
этилмеркаптИновый (одоратор) 

етилмеркаптОновий. 
этйловый етйловий.

эфйр ефір, -ру.
э. бензОйно-этйловый ефір бен- 

зОйно-етйловий; 
э. виниловый ефір вініловий; 
э. диамйловый ефіо діамїловий; 
э. дибутйловый ефір дибутйло- 

вий;
э. дивинИловый ефір дивінїло- 

вий;
э. диметйловый ефір диметйло- 

вий;
э. диэтйловый ефір діетйловий; 
э. мегйловый ефір метйловий; 
э. нефтянОй ефір нОфтОвий; 
э. петролЄйньій ефір петролей

ний.
эфйрный ефірний.
эффект ефект, -ту; 

э. калориметрический ефект ка
лориметричний;

э. нагревающий, нагревательный
ефект нагрівальний, нагрів
ний;

э. охлаждающий, охладйтельный
ефект охолоджувальний, о х о 

л о д н и й ;
э. поверхностный ефект поверх

невий.
эффективность ефективність, -но

ет і;
э. антидетонациОнная ефектив

ність антидетонаційна; 
э. тепловая ефективність тепло

ва.
эффективный (о мощности) ефек

тивний.
эффузиОнный (об охлаждении) 

ефузійний.
эффузия ефузія.

ю
юбка (поршня, газогенератора) 

Юбка;
ю. двойная Юбка подвійна; 
ю. загрузочная Юбка завантИж- 

на;
ю. удлинённая Юбка подОвже- 

на, здОвжена;

юбка укороченная Юбка укороче 
на.

юбочный (загружатель, форма 
поршня) Юбковий. 

юстирОвка юстування. 
юстирОвочный, юстйрный, юстиро

вальный (винт) юстувальний.

20*
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Я
ядро ( сечения, атома) ядрО;

я. атомное ядрО Отомне. 
ядерный (об энергии) ядеоний. 
ядовйтость (газов) отруйність, 

-ності.
ядовИтый (о примеси) отруйний, 
язва (на металлоповерхностях) 

вйразка;
я. коррозиОнная вйразка коро

зійна.
язвенный (о коррозии) виразкО- 

вий.
язык (детали, прибора) язйк, -кй; 

я. выступающий язйк виступ- 
нИЙ;

я. переставнОй язИк перестав
ний;

я. пружйнящий язйк пружйнис- 
тий, пружнйй. 

язычОк язичОк, -чкИ;
я. подвеснОй язичОк підвіснйй; 
я. разъединйтельный язичок 

роз’єднувальний; 
я. светящийся язичОк світнйй. 

язычкОвый (контакт, гребень) 
язичковий.

якорний (о мешалке) якірний, 
якорь якір (род. якоря); 

я. многопОлюсный якір багато- 
пОлюсний;

я. ныряющий якір пірнИючий; 
я. регулирующий якір регулю

ючий, регулювальний, 
яйцевйдный, овоидальный (кулак, 

колпак) яйцевйдний, овоїдаль- 
ний.

яма яма;
я. водосбОрная яма водозбірна; 
я. зОльная яма зОльна; 
я. отстОйная яма відстійна; 
я. кочегарная яма кочегарна; 
я. литОйная яма ливарна; 
я. нефтяная яма нафтОва; 
я. пЄковая яма пЄкова; 
я. смоляная яма смоляна; 
я. смотровая яма оглядОва; 
я. угольная яма вугільна;

яма шлаковая яма шлакова, 
яркостный (показатель, температу

ра) яскравісний. 
яркость яскравість, -вості. 
ярус ярус, -су.
ярусный (фильтр, стеллаж) ярус

ний.
ячейка 1) (котельной, машзала) 

дільнйця; 2) (элемент сотовид
ной формы) чарунка; 
я. бункерная дільнйця бункер

на;
я. котЄльная, котловая дільнй

ця котЄльна;
я. машйнная дільнйця машйн- 

на;
я. мЄльничная дільнйця млино- 

вй;
я. сОтовая (радиатора) чарун

ка стільникОва;
я. сушйльная дільнйця сушйль- 

на;
я. турбйнная дільнйця турбінна, 

ячейковый дільничний, чарункО- 
вий.

ящик ящик;
я. выдвижнОй ящик висувнйй, 
я. двух-, трёх-, четырёхслОй-
ный ящик дво-, три-, чотири

шаровий;
я. золовОй ящик золовйй; 
я. инструментальный ящик ін

струментальний; 
я. мусорный ящик сміттЄвий; 
я. очйстный ящик очйснйй, очи 

щИльний;
я. тристОнный ящик тристінний; 

ящик сероочйстный, сероочистй- 
тельный ЯЩИК СІрКООЧЙСНЙЙ; 
я. угольный ящик вугільний; 
я. фильтровальный ящик філь

трувальний.
ящикообразный (о кулисе) ящико

подібний.
ящичный (конденсатор) ящико

ВИЙ.
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