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                                              ПЕРЕДМОВА 

 

   Гірнича  наука вивчає умови залягання родовищ корисних копалин і 

фізичні явища, що відбуваються в товщі гірських порід при створенні 

гірничих виробок, способи видобування і збагачування корисних копалин, 

організацію виробництва, яка зумовлює безпечну й економічну розробку 

родовищ. Включає дослідження в галузі розкривання і систем розробки 

родовищ, гірничої геомеханіки, маркшейдерії, боротьби з рудниковим газом 

і пилом, гірничої економографії тощо. 

   Гірнича промисловість включає комплекс галузей важкої промисловості 

по розвідуванню родовищ корисних копалин, видобуванню їх з надр землі та 

збагачуванню. Всі галузі гірничої промисловості поділяються на такі 

основні групи: паливодобувну (вугільна, нафтова, сланцева, торфова, 

видобування природного газу), рудодобувну (залізорудна, марганцеворудна, 

видобування кольорових руд, благородних і рідкісних металів та ін.), 

гірничохімічну (видобування калійних солей, кухонної солі, апатитів, 

нефелінів, бокситів, сірки, фосфоритів тощо), по видобуванню мінеральної 

сировини для будівельної індустрії, вогнетривної та керамічної 

промисловості, гідромеліоративну.  

   Гірнича справа - це галузь науки і техніки, пов’язана з видобуванням з 

надр землі корисних копалин. Добування твердих корисних копалин 

здійснюють шляхом відкритої, підземної, підводної розробки родовищ; рідкі 

й газоподібні копалини видобувають майже виключно з бурових свердловин. 

До складових гірничої справи належать зокрема механізація гірничих робіт, 

гірничий нагляд, гірничорятувальна справа.  

    Гірнича наука і техніка мають розвинені терміносистеми, які періодично 

уточнюються та доповнюються. Українська терміносистема в гірництві на 

жаль не була раніше достатньо розроблена і унормована. Однак вона має 

потужну основу, яка, зокрема, базується на доробку вітчизняних вчених-

гірників 20-40 років, сучасних роботах вчених Дніпропетровської та 

Донецької гірничих шкіл, а також науковців Харкова, Львова, Кривого Рогу, 

Сімферополя. Триває активний процес унормування української гірничої 

термінології через Державні Стандарти. Однак, до сьогодні залишається 

багато дискусійних питань, термінологічних лакун, а ряд термінів та 

терміносполучень потребують осучаснення. 

    Цей словник є спробою системного підходу до створення сучасної 

гірничої термінологічної бази, необхідної, зокрема, для укладання новітніх 

вітчизняних підручників та посібників, однозначного прочитання гірничо-

технічної документації, подальшого розширення області застосування 

української мови в гірничій галузі. 

    Словник містить біля 5 000 термінів. Семантично в словнику наявні 

чотири категорії термінів, а саме: 1. Слова-терміни (поле, тіло, кліть і т.і.); 

2. Термінологічні слова (бремсберґ, латекс, флотація і т.д.); 3. Терміни у 

вигляді словосполучень (відсаджувальна постіль, рудничний транспорт, 

нафтопровід, мікроаналіз та ін.); 4. Терміни - власні назви (“Макіїввугілля”, 

“Саянмрамор”, “Нор-па-де-Кале” і т.п.). 

    Під час роботи над Словником автори притримувалися інтегральних 

принципів термінотворення, коли проблема номінування того чи іншого 

поняття вирішується індивідуально - з використанням потенціалу рідної 

мови або шляхом інтерпретації вже готового терміна з іншої мови, звідки 

поняття запозичується і вводиться в національну терміносистему (через 

транскрибування, прямий переклад, калькування). При цьому також 

враховувалися традиції використання гірничих термінів в Україні, їх 

походження, а також ареал розповсюдження гірничих термінів-синонімів у 

світі. 

   Основний об’єм Словника займає усталена гірнича термінологія, яка 

просто зафіксована в цьому науково-дослідному виданні. Біля 15-20% 

термінів уточнено, і лише окремі терміни подано вперше. Серед таких 

термінів можна назвати: фугування, пелетування, стелина та ін. Зрозуміло, 

що стабільне закріплення їх у гірничій науці залежить від реакції 

(сподіваємося, доброзичнивої) наукової громадськості.  

   Деякі загальновживані терміни подані з синонімічними відповідника-ми, 

що дає можливість паралельного користування ними протягом періоду 

усталення, саморегулювання вітчизняної гірничої терміносистеми. До таких 

випадків належать, скажімо: ствол і стовбур (шахти), рентгенівський і 

пулюєвий, обвалення і обрушення (покрівлі виробки).  

   Разом з тим, автори свідомо включили в Словник ряд термінів, які 

походять з інших наук (філософії, фізики, хімії тощо) і мають базисне 

значення. При цьому ми орієнтувалися на осучаснену вітчизняну 

термінологію у відповідних галузях знань (відси, скажімо, йон замість іон, 

флуор замість фтор). 

   При редагуванні статей ми намагалися уникати практики “терміни в 

терміні”, що ускладнює сприймання інформації, хоча такі випадки 

зустрічаються. 

   Певну складність становило виокремлення термінів з літерою ґ та г. Ми 

вважали за потрібне в термінах латинського походження, а також термінах з 

німецької, англійської, французської мов здебільшого транслітерувати g 

через ґ, а в термінах грецького походження - найчастіше через г. При цьому 
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враховулася традиція м’якого г в українській мові. Водночас в іноземних 

прізвищах літера g передана через ґ : Ґіббс, Ґете, Ґалілей, Ґальвані, Ґаусс і 

т.д. 

    Відчутну складність становить застосування і тлумачення в гірничій 

термінології паронімів, якими багата українська мова. Для прикладу подамо 

декілька з них: ґрануляція і ґранулювання, кальцинація і кальцинування, 

відсадка і відсадження і т.д. На жаль, ряд існуючих словників часто подають 

їх як синоніми, хоча перше слово більше означає результат, а друге власне 

дію. Очевидно, що на сьогодні в цій частині українська гірнича термінологія 

вимагає подальшої ретельної роботи. Зауважимо, що сучасна українська 

мова надає великі можливості для чіткого і однозначного тлумачення 

паронімів. Їх правильне вживання без сумніву сприяє точному розумінню 

суті процесів та явищ.     

   Автори не уникали активних дієприкметників із суфіксами -учий, -ючий, 

наприклад, нівелюючий, контактуючий і т.і., бо їх виключення, яке 

рекомендують деякі автори, на нашу думку сильно збіднює сучасну 

українську мову. 

        Складаємо щиру подяку рецензентам Словника проф. М.Мухопаду, 

проф. М.Олійнику і особливо проф. Й Опейді за їх уважне і критичне 

прочитання всього матеріалу, зауваження та поради, які дозволили уникнути 

мовних необачностей і позбутися прикрих помилок. 

    Ми усвідомлюємо всі складнощі сучасного процесу творення та 

унормування вітчизняної терміносистеми в гірничій галузі, а також 

подальшого її впровадження. Тому вважаємо свою працю лише етапом 

створення розвинутої і співвідносної з міжнародною української гірничої 

термінологічної системи. Автори сподіваються на прихильне і доброзичливе 

ставлення колег до цієї роботи, а також запрошують бажаючих приєднатися 

до авторського колективу щоб продовжити і розвинути почату справу, 

можливо, в рамках “Гірничої енциклопедії”. 

    

 

ПОБУДОВА СЛОВНИКА 

 

 Статті словника складаються зі слова-заголовка, його російського 

перекладу та опису терміну українською мовою. Деякі терміни мають також 

англійські та німецькі відповідники. В разі потреби стисло подаються 

додаткові пояснення. Особливо важливі статті мають розгорнутий характер. 

Слова-заголовки набрано напівжирним шрифтом. Російський, 

англійський та німецький переклад слова-заголовка дається поруч курсивом. 

Між ними - кома і знаки *, **, ***. Іноді заголовок являє собою назву 

закладу або виробничої структури, смислове словосполучення яке 

відображає  специфічну назву процесу, машини, явища тощо. 

Слова-заголовки подаються переважно в однині. Заголовок дається у 

множині, якщо це відповідає загальноприйнятій практиці (наприклад, 

АБСОРБЕНТИ). 

Слова-омоніми подаються в одній статті. Перед описом кожного зних 

ставиться цифра з дужкою. 

Якщо зміст слова-заголовка пояснено в іншій статті, то дається вказівка 

на цю статтю. Наприклад: 

ІНЦУХТ, *инцухт  - те саме, що й інбридинг. 

Коли слово-заголовок згадується в тексті, то позначається в ньому 

літерною абревіатурою. Наприклад: 

АДСОРБЕНТИ, *адсорбенты - речовини, здатні до адсорбції. До А. 

належать силікагель, активне вугілля, алюмогель. 

У тексті статей застосовуються загально прийняті в літературі 

скорочення (див. Скорочення у словнику). 

 Одиниці сучасних мір подаються загальновживаними умовними 

позначеннями: г (грам), л (літр), см2 (квадратний сантиметр), т (тонна) 

тощо. 

У словнику застосовується система посилань. Слова, на які даються 

посилання, набрано курсивом. Посилання вказує, що на дане слово в 

словнику є стаття, отже дає змогу ознайомитися з цим поняттям. 

 Коли слово-заголовок є прикметником, то в тексті статті двослівні назви 

понять, до складу яких входить цей прикметник, подаються в розрядку. 

Наприклад: 

АДАПТИВНИЙ, *адаптивный 

 Пристосовний; А - н а   с и с т е м а  самопристосовна система. 

Дані про деякі басейни корисних копалин, крупні родовища, гірничі 

підприємства, компанії, а також про вищі навчальні та науково-дослідницькі 

заклади та установи гірничого профілю наведені окремо в кінці Словника. 

На жаль, ця інформація та дані про журнали гірничого профілю досить 

швидко змінюються, особливо в умовах нестабільної економіки країн 

пострадянського простору, тому укладачі подавали її часто в скороченому 

вигляді, акцентуючи увагу на більш стійких компонентах. Наявні кількісні 

дані, як правило, віддзеркалюють стан на 1990-ті роки. 
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СКОРОЧЕННЯ  В  СЛОВНИКУ 

 

ат. н.- атомний номер                                         ат м. - атомна маса 

напр. - наприклад                                                 т. зв. - так званий 

та ін. - та інше (інші)                                             див. - дивись 

 

                                      УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

       сек., с - секунда                                                               м    - метр 

  мм  - міліметр                                                                  км - кілометр 

       кг - кілограм                                                                     т - тонна 

       А -  ампер                                                                          К - кельвін  

       моль - моль                                                                       Гц - герц  

       атм. - атмосфера                                                            Дж - джоуль  

 
    

 

                     УКРАЇНСЬКИЙ  АЛФАВІТ 
       

      А, а      Б, б       В, в       Г, г       Ґ, ґ       Д, д 

 

      Е, е       Є, є       Ж, ж     З, з        И, и     І, і 

 

      Ї, ї        Й, й       К, к      Л, л       М, м    Н, н 

 

     О, о      П, п       Р, р       С, с       Т, т      У, у 

 

      Ф, ф      Х, х       Ц, ц      Ш, ш    Щ, щ    ь 

 

      Ю, ю     Я, я  

  

 

А 
 

АБРАЗИВНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *абразивность горных пород - здатність 
гірських порід спрацьовувати тверді тіла (деталі гірничих машин, інструменти 
тощо), що контактують з ними. Обумовлюється міцністю, розмірами та 
формою мінеральних зерен, що складають породу. Ділиться на вісім класів. 
Найбільш абразивні породи порфиріт, діорит, раніт. 

АБРИС, *абрис - при зйомочних роботах - виконане від руки креслення з 
позначенням на ньому даних, необхідних для складання плану гірничих робіт 
чи іншого графічного документа. 

АБСОЛЮТНА ВИСОТА (АЛЬТИТУДА) - відстань по вертикалі від будь-якої 
точки поверхні Землі до середнього рівня поверхні океану. В Україні 
відраховується за Балтійською системою від Кронштадського футштока. 

АБСОРБЕНТИ, *абсорбенты - речовини, здатні до абсорбції (напр., вода, 
промивні олії). 

АБСОРБЕР, *абсорбер - пристрій (металева колона або інша видовжена 
посудина), де здійснюють абсорбцію. 

АБСОРБЦІЯ, *абсорбция - вбирання газів або рідин, а також світла і звуку 
всім об'ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла. Є основою 
технологічних процесів виділення пари води, вуглеводневих компонентів, 
сірчистих сполук тощо з потоків природного та синтетичного газів. 

АВАРІЙНЕ ОПОВІЩЕННЯ, *аварийное оповещение - форма невідкладного 
(екстреного) інформування працюючих про небезпеку та необхідність 
переходу в безпечні місця, або виходу на поверхню з підземних виробок. 
Здійснюється за допомогою спеціальної апаратури або комплексу технічних 
засобів аварійного зв’язку шахтного. 

АВАРІЯ, *авария, **emergency, disaster - значне пошкодження або вихід з 
ладу обладнання, гірничих виробок, споруд, що супроводжується тривалим 
порушенням виробничого процесу, роботи дільниці чи підприємства в 
цілому. Для гірничих підприємств характерні завали виробок, поломки 
обладнання, гірничі удари, раптові викиди вугілля, породи та газу, їх вибухи, 
пожежі, прориви води і т. п. 

АВАРІЙНИЙ ЗВ`ЯЗОК ШАХТНИЙ, *аварийная шахтная связь - сукупність 
способів і засобів, що забезпечують передавання у підземних виробках 
сигналів тривоги, повідомлень про аварію чи іншу небезпеку, оперативний 
обмін інформацією при ліквідації її наслідків. Використовується апаратура 
звукового зв`язку та сигналізації разом з апаратурою телефонного зв`язку, а 
також апаратура високочастотного зв’язку. 

АВГІТ, *авгит, **augite - породоутворюючий мінерал класу силікатів, 
зеленувато-чорного кольору зі скляним блиском. Зустрічається у 
високотемпературних магматичних утвореннях, переважно у жильних і 
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вивержених гірських утвореннях, а іноді на контакті з вапняком разом з 
олівіном, піроксенами та нефеліном. Сингонія моноклінна. Густина 3,3…3,5, 
твердість 6,0. Є в межах Українського щита, у Чичвинських горах та на 
Донбасі. 

АВЛАКОГЕН, *авлакоген - борозноподібна западина ділянки земної кори, 
ускладнена великими розломами, які розсікають фундамент платформи. На 
території України — Дніпровсько-Донецький авлакоген. 

АВТЕНТИЧНИЙ, *автентичный - дійсний, правильний, вірний, той, що 
ґрунтується на першоджерелі. 

АВТОДИСПЕТЧЕР, *автодиспетчер - комплексна система, що забезпечує 
автоматизацію процесу управління на основі оптимальних режимів роботи 
керованого об'єкта. 

АВТОМАТ, *автомат, **automatic - 1) Пристрій, що виконує певний процес 
без безпосередньої участі людини. 2) Математична модель реальних 
(технічних) А. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ, *автоматизация, **automation - етап розвитку 
машинного виробництва, на якому функції управління й контролю, що їх 
раніше виконувала людина, передаються приладам та автоматичним 
пристроям. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, *автоматизация производства - 
вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління 
виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її 
контролем; поява якісно нової системи машин з керуючими засобами, що 
базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, приладів та 
автоматичних засобів; один з головних напрямів науково-технічного 
прогресу. Розрізняють автоматизацію виробництва часткову, комплексну та 
повну. 

АВТОМАТИКА, *автоматика - 1) Сукупність механізмів і пристроїв, що 
діють без безпосередньої участі людини. 2) Галузь науки й техніки, що 
стосується автоматів. Входить до складу кібернетики як теорія 
автоматичного управління технічними засобами і керуючими пристроями, 
дaтчиками, виконавчими механізмами та пристроями, що забезпечують 
взаємодію людини з обчислювальною технікою (разом з теоретичними і 
прикладними основами створення та організацією їх функціонування). 
Вдосконалення технічних засобів автоматики і поширення автоматичних 
керуючих пристроїв сприяли автоматизації виробництва. 

АВТОМАТИЧНИЙ, *автоматический, **automatic, self-acting - виконуваний 
пристроєм без втручання людини. 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА, *автоматизированная система - 

сукупність керованого об’єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих 
пристроїв, у якій частину функцій виконує людина.   

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, *автоматизированная 
система управления  -  система що ґрунтується на комплексному 
використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних 
засобів для управління складними технічними й економічними об’єктами. 

Залежно від об’єкта управління АСУ поділяють на АСУ технологічними 

процесами ( АСУ ТП), виробництвом (АСУВ) та ін. Відомі АСУ об’єктів 
гірничої промисловості, наприклад, збагачувальних фабрик. 

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА, *автоматическая система - сукупність 

керованого об’єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв. 
На відміну від автоматизованої системи керування А.с. здійснюється без 
участі людини (крім етапів пуску та налагодження системи). Прикладом 
можуть бути А.с. керування конвеєрними лініями в шахті. 

АВТОМЕТАМОРФІЗМ, *автометаморфизм - зміна магматичної гірської 
породи під впливом розчинів та летких речовин, які виділяються під час її 
охолодження. 

АВТООПЕРАТОР, *автооператор - пристрій для автоматичного 
регулювання виробничих процесів і керування ними. 

АВТОПНЕВМАТОЛІЗ, *автопневматолиз - утворення під час кристалізації 
магматичної породи нових мінералів, що формуються внаслідок дії летких 
частин магми на мінерали цієї породи, які виділилися раніше. 

АВТОРАДІОГРАФІЯ, *авторадиография - метод, за допомогою якого 
вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи на досліджуваний 
об'єкт чутливу до іонізуючого проміння фотоемульсію; радіоактивні речовини 
при цьому немовби самі себе фотографують. Інша назва - р а д і о а в т о г р 
а ф і я. 

АВТОРЕГУЛЯТОР, *авторегулятор - сукупність пристроїв для 
автоматичного підтримування (без участі людини) регулювання. 

АВТОРЕФЕРАТ, *автореферат - короткий виклад  автором своєї наукової 
праці. 

АГАЛЬМАТОЛІТ, *агальматолит - щільна дрібнозерниста гірська порода, 
що складається з пірофіліту з різними домішками. Колір білий, сірий, 
бурожовтий, зелений. 

АГАР (АГАР-АГАР), *агар - полісахариди, що містяться в деяких червоних 
морських водорослях. Використовуються в деяких спеціальних методах 
досліджень речовин, наприклад при електрофорезі. 

АГАТ, *агат, **agate - смугаста відміна халцедону концентрично-зональної 
табо плоскопаралельної будови. Окремі смуги халцедону звичайно 
забарвлені у різні кольори. 

АҐЛОМЕРАТ, *агломерат - 1) геол. Сукупність нескріплених уламків гірських 
порід та мінералів. 2) тех. Спечена в грудки дрібнозерниста або пилувата 
груда. 3) Аґреґат, наприклад, вугільно-масляний, вугільно-латексний тощо. 

АҐЛОМЕРАЦІЯ, *агломерация, **agglomeration - 1)Спікання дрібнозернистих 
або пилуватих матеріалів, які є складовою частиною металургійної шихти, у 
відносно великі грудки (аґломерати). 2) Утворення аґреґатів. 

АҐРЕҐАТ, *агрегат, **aggregate - 1) Механічне поєднання різнорідних чи 
одорідних частин. 2) Сукупність двох або більше різнотипних машин, 
апаратів, які діють спільно, напр., турбіни і компресора (турбокомпресор). 3) 
Частина складних машин (апаратів), яка є завершеним цілим і самостійно 
виконує певні функції, напр., двигун в автомобілі. 4) Багатокомпонентний 
утвір, що виникає при аґреґації. 5) геол. З'єднання окремих мінералів у 
природних мінеральних утвореннях, напр., гірські породи, руди. Утворюються 
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внаслідок сумісного росту мінеральних індивідів. Розрізняють аґреґати 
прості, утворені з кристалів одного мінералу, та складні — з кристалів 
різних мінералів. Крім того, розрізняють А. голчасті, землисті, зернисті, 
лускуваті, ниркоподібні та ін. 

АҐРЕҐАТ ФРОНТАЛЬНИЙ, *агрегат фронтальный - комплекс 
конструктивно і кінематично об`єднаних гірничих машин і механізмів, що 
здійснюють виймання пластових корисних копалин у напрямку фронтальної 
площини очисного вибою. Застосовується переважно при розробці крутих 
пластів, зокрема у центральному районі Донбасу (аґреґати типу АЩ, АПМ, 
АНЩ). На горизонтальних та похилих пластах використовується аґреґат АКЗ. 

АҐРЕҐAТНЕ КРІПЛЕННЯ, агрегатное крепление - механізоване кріплення 
очисних виробок, що складається із кінематично з`єднаних між собою 
окремих елементів (секцій). В Україні близько 90% очисних вибоїв обладнані 
аґреґатними механізованими кріпленнями. Типи аґреґатних кріплень: М87, 
М88. КД80. М103. КМТ та ін. 

АҐРЕҐAТНІ СТАНИ РЕЧОВИНИ, *агрегатные состояния вещества - якісно 
відмінні стани тієї самої речовини, які відрізняються структурою і характером 
теплового руху структурних елементів - молекул, атомів, йонів тощо. 
Розрізняють такі А.с.р.: тверде тіло, рідина, газ, плазма. В твердому 
(кристалічному) тілі частинки розміщуються й орієнтуються у певному 
порядку у всьому об’ємі, тобто існує близький і далекий порядки. В рідинах 
існує лише близький порядок. В газах між молекулами майже немає сил 
зчеплення, і тому вони рухаються вільно і безладно. В плазмі рух йонів 
переважно теж безладний. Зміни А.с.р. відбуваються переважно у вигляді 
фазових переходів першого роду. 

АҐРЕҐАТУВАННЯ, *агрегатирование - дія, власне сполучення частинок в 
одне ціле - аґреґат. 

АҐРЕҐАЦІЯ, *агрегация - злипання частинок у багатокомпонентний утвір - 
аґреґат. Результат аґреґатування. 

АГРОНОМІЧНІ РУДИ - природні мінеральні утворення, що є сировиною для 
виробництва мінеральних добрив. Це калійні солі, фосфатні руди, 
фосфорити тощо. 

АДАПТИВНИЙ, *адаптивный - пристосовний; А - н а   с и с т е м а   - 
самопристосовна система. 

АДГЕЗІЯ, *адгезия, **adhesion - взаємне прилипання двох різнорідних 
твердих тіл, рідин, твердого тіла і рідини при їхньому контакті. Може бути 
обумовлена як міжмолекулярними взаємодіями, так і хімічними зв’язками. 
Одна з найважливіших характеристик А.- адгезійна міцність, яка 
характеризує питоме зусилля по руйнуванню адгезійного контакту та 
використовуване в техніці для оцінки властивостей склеюючих та зв’язуючих 

речовин. Адгезійна міцність тісно зв’язана з когезією. А. здійснює 
вирішальний вплив на механічні властивості композицій матеріалів. З нею 
пов’язані спікання, ґранулювання, брикетування, флотація та ін. важливі 
технологічні процеси збагачення та переробки мінеральної сировини. 

АДГЕЗІЙНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *адгезионное 

обогащение полезных ископаемых - сукупність фізико-хімічних способів 

збагачення корисних копалин. Прикладом може бути А.з. золота, алмазів  
шляхом використання ефекту налипання гідрофобних (або гідрофобізованих) 
часточок корисної копалини на маслянисті поверхні (приміром, вуглемасляні 
ґранули). 

АДЕКВАТНИЙ, *адекватный - рівний, відповідний, тотожний. 

АДИНОЛ, *адинол - щільна тонкозерниста гірська порода, що складається 
переважно з альбіту і кварцу. 

АДІАБАТА, *адиабата - лінія, яка зображує на графіку адіабатний процес. 

АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС, *адиабатный процесс - термодинамічний процес, 
що відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем. 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, *административная ответ-

ственность - вид юридичної відповідальності, причиною якої є 
адміністративне правопорушення. Посадові особи притягуються до 
адміністративної відповідальності за порушення правил з охорони праці 
(право притягнення надане працівникам органів Державного нагляду за 
охороною праці), законодавства про працю, охорону природи тощо. 
Основним видом покарання є штраф. 

АДРОНИ, *адроны - загальна назва елементарних частинок (протонів, 
нейтронів, гіперонів, мезонів), які беруть участь у т. зв. сильних взаємодіях, 

за яких частинки існують приблизно 10
-24

сек, тобто менше ніж за інших 
взаємодій (слабкої і електромагнітної). 

АДСОРБЕНТИ, *адсорбенты - речовини, здатні до адсобції. В техніці як А. 
використовуються, як правило, пористі тіла з сильно розвиненою 
внутрішньою поверхнею. До А. належать силікагель, активне вугілля, 
алюмогель тощо.  

АДСОРБЕР, *адсорбер - пристрій, в якому здійснюють адсорбцію. 

АДСОРБЦІЯ, *адсорбция - вбирання газів або рідин поверхневим шаром (на 
відміну від абсорбції) твердого тіла. Фізично А. є результатом прояву 
дисперсійних сил та сил електростатичного характеру. Якщо А. 
супроводжується хімічною реакцією адсорбата з адсорбентом, то вона 
називається хемосорбцією. А. широко застосовується в сорбційній техніці, 
лежить в основі очистки, розділення газів та рідин тощо. 

АДУЛЯР, *адуляр, **adular - мінерал класу силікатів, безбарвний прозорий 
різновид ортоклазу. Від назви родовища в горах Адула в Швейцарії. 

АЕРАЦІЯ, *аэрация,** - керований обмін повітря чи насичення рідини 

повітрям. У гірничій промисловості здійснюється при провітрюванні кар’єрів, 
у виробничих приміщеннях, в гідротехнічних процесах (при очищенні вод 
тощо), а також при збагаченні флотацією. 

АЕРОГАМАЗЙОМКА, *аэрогаммасъемка - метод вимірювання з повітря 
інтенсивності гамавипромінювання гірських порід. Використовується при 
пошуках родовищ корисних копалин. 

АЕРОГЕННИЙ, *аэрогенный - той, що походить з повітря, передається через 
повітря. 
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АЕРОДИНАМІКА, *аэродинамика - розділ аеромеханіки, в якому вивчають 
закони руху повітря і сили, що виникають на поверхні тіл, відносно яких 
відбувається цей рух. 

АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *аэродинамическое 
сопротивление горных выработок - опір, котрий долає повітря під час руху 
по мережі гірничих виробок. Розрізняють опір тертя, лобовий опір та 
місцевий. 

АЕРОЗЙОМКА, *аэросъемка - дистанційний метод вивчення об`єктів земної 
поверхні в різних областях спектра електромагнітних хвиль з літальних 
апаратів. 

АЕРОЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, *аэроэлектроразведка - вивчення природних чи 
штучно створенних електромагнітних полів за допомогою апаратури, 
встановленої на літаку чи вертольоті. 

АЕРОЗОЛІ, *аэрозоли - системи з твердих або рідких частинок (дим, туман), 
завислі в газоподібному середовищі (напр., у повітрі). 

АЕРОЛІФТ, *аэролифт - те саме, що ерліфт. 

АЕРОЛОГІЯ, *аэрология - галузь гірничої науки, що вивчає властивості 

атмосфери шахт і кар’єрів, закони руху повітря, переносів газу, пилу, теплоти 
в гірничих виробках і в масиві гірських порід. 

АЕРОМАГНІТНА ЗЙОМКА, *аэромагнитная съемка - метод вимірювання 
напруженості геомагнітного поля з літака чи вертольота. Проводиться для 
тектонічного районування, геологічного картування, пошуків родовищ 
корисних копалин. 

АЕРОМЕТР, *аэрометр - прилад, за допомогою якого вимірюють вагу й 
густину газоподібних тіл. 

АЕРОМЕТРІЯ, *аэрометрия - способи вимірювання ваги й густини газо-
подібних тіл. 

АЕРОМЕХАНІКА, *аэромеханика - розділ механіки, який вивчає закони руху і 
відносного спокою газів, а також занурених у них тіл. Поділяють на 
аеродинаміку й аеростатику. 

АЕРОСТАТИКА, *аэростатика - розділ аеромеханіки; вивчає рівновагу 
газоподібних середовищ. 

АЕРОФОТОЗЙОМКА, *аэрофотосъемка - дистанційний метод вивчення 
земної поверхні шляхом фотографування в різних областях оптичного 
спектра з літака чи інших літальних апаратів. Застосовується для складання 
планів кар’єрів, при пiдготовці програм рекультивації, геологічному 
картуванні тощо. 

АЗБЕСТ, *асбест, **asbestos - тонковолокнисті мінерали класу силікатів. 
Вогнестійкі, кислото- та луготривкі. Здатні розщеплюватися на тонкі міцні 
волокна. Раніше широко застосовували як теплоізоляційний матеріал, у 
будівництві. Канцерогенний. 

АЗБЕСТИТ, *асбестит - теплоізоляційний матеріал з короткого азбестового 
волокна. Найширше застосовували у теплотехніці. Канцерогенний. 

АЗИМУТ ГІРОСКОПІЧНИЙ, *азимут  гироскопический -  горизонтальний кут, 
який відраховують від північного кінця гіроскопічного меридіану за 
годинниковою стрілкою до заданого напрямку. 

АЗИМУТ МАГНІТНИЙ, *азимут магнитный - горизонтальний кут, який 
відраховують від північного напрямку магнітного меридіану за годинниковою 
стрілкою до заданого напрямку. 

АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ГЕОСИНКЛІНАЛЬНА СИСТЕМА, *Азово-

черноморская геосинклинальная система - на півдні України. Охоплює 
південну частину Причорноморської низовини, Кримські гори, Азовське море 
й північну частину материкової обмілини (шельфу) і континентального схилу 
западини Чорного моря. Виникла в середині крейдяного періоду між Східно-
Європейською платформою та Чорноморською океанічною западиною. 
Перебуває на завершальній стадії активного прогинання. Кримські гори 
виділяються як центральне геоантиклінальне підняття. 

АЗОТ, *азот - хімічний елемент V групи періодичної системи Д.І 
Менделеєва, символ N, ат. н. 7; ат. м. 14,0067. Газ без кольору, запаху, 
складова частина повітря, не підтримує горіння. Найбільша частина А. 
міститься у атмосфері Землі - 75,6 % за масою. Хімічно малоактивний. 

АЗОТФІКСАЦІЯ, *азотфиксация - процес зв'язування молекулярного азоту 
атмосфери в азотисті сполуки, що здійснюється азотфіксуючими організмами 
(напр. бульбочковими бактеріями). 

АЗУРИТ, *азурит, **azurite - Cu3[OH]2[CO3]2, поширений вторинний мінерал 
міді. Зустрічається у верхніх окиснених зонах рудних родовищ. 

АКАДЕМІК, *академик - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний 
її загальними зборами. 

АКАДЕМІЧНИЙ, *академический - 1) Той, що стосується академії. 
2)навчальний; А. р і к  - частина року, протягом якої відбуваються заняття у 
вищій школі; А - н а  г о д и н а  - час призначений для уроку в школі чи для 
лекції у вузі. 3)Той, хто додержується існуючих традицій, канонів. 4) Суто 
теоретичний, той що не має практичного значення. 

АКАДЕМІЯ, *академия - 1) Вищий науковий заклад;  Національна Академія  
наук  України - вищий науковий заклад України. 2) Назва деяких вищих 
навчальних закладів та громадських наукових організацій. 

АКВАМАРИН, *аквамарин, **aquamarine - мінерал класу силікатів, прозора 
коштовна відміна берилу кольору морської води. Дорогоцінний камінь. 

АКВАМЕТРІЯ, *акваметрия - методи визначення кількості води в різних 
речовинах. 

АКВАНІТИ, *акваниты – аміачно-селітряні вибухові речовини пластичної  
консистенції. 

АКВАТОЛИ, *акватолы – група ґранульованих промислових вибухових 
речовин . 

АКСИНІТ, *аксинит, **axinite - мінерал класу силікатів, переважно бурого 
кольору з різними відтінками. Зустрічається в гідротермальних і 
пневматолітових, а також у метаморфічних комплексах, особливо в жилах 
альпійського типу. Знаходиться разом з кварцом, польовим шпатом, 
епідотом, хлоритом; у рудних родовищах - з магнетитом, сульфідами. 

АКСІАЛЬНИЙ, *аксиальный - осьовий. 

АКСІОМА, *аксиома - 1) Твердження певної теорії, що приймається без 
доведення як вихідне, таке, що є підставою для доведення інших тверджень 
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(теорем) цієї теорії.  2) Переносно - незаперечна істина, що не потребує 
доведень.  

АКСОНОМЕТРІЯ, *аксонометрия - спосіб зображення предметів на 
кресленнику, при якому на площину зображень проекціюються і предмет, і 
осі прямокутної системи координат, до яких віднесено зображуваний 
предмет. 

АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ, *аксонометрические проекции - зображення 

предмета шляхом його паралельного проекціювання разом із пов’язаною з 
ним системою трьох взаємноперпендикулярних координат на площину. 
Використовується для наочного зображення гірничих виробок та геологічних 
структур. 

АКТИВАТОР, *активатор - 1) речовина, що підсилює дію каталізаторів. 2) 
флотаційний реагент підсилюючий дію реагентів-збирачів. 

АКТИВАЦІЙНИЙ  АНАЛІЗ, *активационный анализ - визначення якісного й 
кількісного складу речовин за випромінюванням ними радіоактивних 
ізотопів. 

АКТИВАЦІЯ, *активация - 1) Збудження молекул, атомів; перехід молекули з 
неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної 
реакції, наприклад А. механохімічна. 2) Обробка деревного вугілля та інших 
пористих тіл для збільшення їхньої здатності вбирати гази, рідини тощо. 
Буває штучна і природна активація вугілля. 

АКТИВАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ, *активация процесса сдвижения -  
зміна характеру розподілу та  величини зрушення і деформації земної 
поверхні та товщі порід при розробці пласта суміжними виробками або при 
повторних підробках в порівнянні зі зрушеннями та деформаціями від 
окремої виробки при первинній підробці. 

АКТИВІЗАЦІЯ ТЕКТОМАГНЕТИЧНА, *активизация тектомагнетическая - 
процес підвищення інтенсивності тектонічних рухів та магнетизму, що 
проявляється після відносного тектонічного спокою. З цим процесом 
пов’язане утворення багатьох родовищ руд кольорових металів, коштовного 
каміння. 

АКТИВНИЙ, *активный - 1) Діяльний, енергійний; той, що розвивається. 2) 
Здатний вступати в хімічну реакцію, взаємодіяти з чим небуть.  

АКТИВНІ ГАЗИ, *активные газы - газоподібні складові частини шахтного 
повітря, що змінюють дифузійні властивості вентиляційного потоку. 
Найбільш поширені активні гази — метан та вуглекислий газ. 

АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ, АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ, *активированный уголь - 
пориста вуглецева речовина з високими адсорбційними властивостями та 
гідрофобністю. Застосовується як адсорбент у засобах протигазового 
захисту, медицині, хімії тощо.  

АКТИВУВАТИ, *активировать - посилювати активність,  переводити з 
неактивного стану в активний. 

АКТИЛОВІ РЕАГЕНТИ В БУРІННІ, *актиловые реагенты в бурении - 
синтетичні полімери, що використовуються як термосолестійкі понижувачі 
водовіддачі бурових та тампонажних розчинів. 

АКТИНІЙ, *актиний - радіоактивний хімічний елемент ІІІ групи періодичної 
системи Д.І.Менделєєва, символ Ас, ат. н. 89. Сріблясто-білий. Міститься у 
уранових та торієвих рудах. Високотоксичний.  

АКТИНОЇДИ, АКТИНІДИ *актиноиды, актиниды - хімічні елементи, які в 
періодичній системі Д.І.Менделєєва розміщені після актинію (ат. н. 90-103). 
Всі А. радіоактивні. До А. належать торій, нептуній та ін. 

АКТИНОЛІТ, *актинолит, **actinolite - породоутворюючий мінерал класу 
силікатів, зеленого кольору. Метасилікат стрічкової будови з групи 
амфіболів. Сингонія моноклінна. Густина 3,2-3,3. Твердість 5,5-6. Блиск 
скляний. Головний породоутворюючий мінерал кристалічних сланців. 
Використовують як кислото і вогнетривкий матеріал. В Україні є на 
Криворіжжі та у Приазов’ї. 

АКТУАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД, *актуалистический метод - наукове пізнання 
геологічної історії Землі, реконструкція процесів минулого шляхом 
використання закономірностей, виявлених при вивченні сучасних геологічних 
процесів. 

АКТУАЛЬНИЙ, *актуальный - справжній, теперішній, сучасний; важливий у 
даний момент, злободенний, назрілий. 

АКУМУЛЮЮЧА (ЗБІРНА) ГІРНИЧА ВИРОБКА, *аккумулирующая (сборная) 
горная выработка – виробка, яка застосовується для доставки корисної 
копалини з декількох очисних вибоїв до відкатної виробки. Може бути 
горизонтальною, похилою або вертикальною. 

АКУМУЛЮЮЧА ЄМКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *аккумулирующая емкость 
горных пород – здатність порід водоносних горизонтів вбирати і утримувати 
в щілинах і порах воду, яка просочується з поверхні в період паводків. 

АКУМУЛЯЦІЯ, *аккумуляция - 1). Нагромадження, збирання, напр., А. енергії. 
2) геол. Процеси нагромадження на поверхні Землі і на дні водних басейнів 
мінеральних речовин та органічних решток. Розрізняють наземну акумуляцію 
(ґравітаційна, річкова, льодовикова, морська, озерна, біоґенна, вулканоґенна 
тощо) та підводну (дельтова, рифоґенна, прибережно-морська тощо). З 
процесами акумуляції пов’язане утворення екзоґенних родовищ корисних 
копалин. 

АКУСТИЧНА ЖОРСТКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *акустическая жесткость 
горных пород - властивість породи передавати звукові коливання, залежно 
від їх структурних особливостей та мінерального складу. 

АКУСТИЧНИЙ КАРОТАЖ, *акустический каротаж - метод геофізичних 
досліджень у свердловинах, що ґрунтується на вивченні акустичних 
властивостей гірських порід. Використовується  при пошуках і розвідці 
корисних копалин, а також для контролю за технічним станом свердловин. 

АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРНИЧОЇ ПОРОДИ, *акустические свойства 
горной породы  – властивості, що мають місце при проходженні через 
породу пружних коливань: інфразвукових, звукових та ультразвукових хвиль. 

АКЦЕПТОР, *акцептор 1). Частинка, що приєднує електрони. 2) В хімії 
комплексних сполук - компонента, яка за певних умов приєднує два 
електрони. 3) В радіаційній хімії - частинка, що реагує з вільними 
радикалами. Див. також Донор. 
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АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ, *акцессорные минералы - мінерали, що становлять 
кількісно незначну (переважно до 1% об`єму), але якісно дуже характерну 
складову частину гірських порід. До акцесорних мінералів належать циркон, 
апатит, монацит тощо. 

АЛГОРИТМ, АЛГОРИФМ, *алгоритм - сукупність дій (правил) для 
розв'язування даної задачі. Від імені  середньовічного узбецького 
математика Мухамеда-ібн-Суса (арабізоване аль-Хорезмі). 

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ, *алгоритмизация - побудова алгоритму, що реалізує 
певний процес; А.  п р о ц е с і в  -  опис процесів мовою математичних 
символів для одержання алгоритму. 

АЛГОРИТМІЧНИЙ, *алгоритмический - той, що стосується алгоритму; А.  п 
р о ц е с  -  обчислювальний процес, результат якого знаходять за 
допомогою певного алгоритму; А - н а   м о в а  -  формальна мова, 
призначена для записування алгоритмів; речення її є алгоритмами. 

АЛЕБАСТР, *алебастр, **alabaster - 1) Щільна, тонкозерниста відміна ґіпсу. 
2) Продукт дегідратації ґіпсу. 

АЛЕВРИТ, *алеврит - дрібнозерниста пухка осадова гірська порода, за 
розмірами уламків (0,1  -  0,01 мм) проміжна між глинами та піском (мул, 
лес). 

АЛЕВРОЛІТ, *алевролит - тверда гірська порода, зцементований алеврит. 
Більш ніж на 50% складається з частинок розміром 0,1  -  0,01 мм. 

АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ, *аливатические соединения - вуглеводні (метан, 
етан, етилен, ацетилен і т.д.) та їх похідні (кислоти, спирти, аміни), 
віглеводневі атоми в яких пов’язані між собою у відкриті лінійні 
нерозгалуджені, або розгалуджені ланцюжки. 

АЛКАЛІЗАЦІЯ, *алкализация, **alcalisation - те саме, що і фельдшпатизація. 

АЛКАНИ, *алканы, **alkanes - ациклічні насичені вуглеводні, в яких атоми 

вуглецю зв’язані між собою простими зв’язками в розгалуджені або 
нерозгалуджені ланцюги, загальної формули CnH 2n+2. Більшість їх хімічних 
реакцій з різними реагентами починається з розриву зв’язку С-Н, тоді як їх 

розпад при високих температурах йде передовсім по зв’язках С-С. 

АЛКЕНИ, *алкены - органічні сполуки, ненасичені вуглеводні з одним 
подвійним зв'язком між атомами в молекулі. Найпростішим А.  є етилен. 
Інша назва   о л е ф і н и. 

АЛКІНИ *алкины - органічні сполуки, ненасичені вуглеводні з одним 
потрійним зв'язком між атомами в молекулі. Найпростішим А.  є ацетилен. 

АЛМАЗ *алмаз - мінерал класу самородних неметалів, чистий кристалічний 
вуглець. Сингонія кубічна. Густина 3,5-3,53. Прозорий, переважно 
безбарвний, має найвищу серед відомих мінералів твердість - 10. 
Використовують для виготовлення, абразивних та різальних інструментів, 
при бурінні, в ювелірній справі (див. Діамант). Вагу А. вимірюють каратами. 
Виявлений, зокрема, в Україні. 

АЛОМОРФНИЙ, *алломорфный, **allomorphic - те саме, що й ксеноморфний. 

АЛОНЖ (ПИЛОВА ТРУБКА, ПАТРОН), *алонж (пылевая трубка, патрон) – 
пилоприймач аспіраційного приладу для відбору проб пилу з повітря - трубка 
або воронка з фільтруючим матеріалом. 

АЛОТИГЕННИЙ, *аллотигенный, **allothigene - привнесений іззовні чи той, 
що утворився раніше, ніж осадова товща, що його містить (стосовно 
мінералу). 

АЛОТРІОМОРФНИЙ, *аллотриоморфный, allotriomorphic - те саме, що й 
ксеноморфний. 

АЛОФАН, *аллофан, **allophane - одночасно осаджений колоїд глинозему і 
кремнезему - m Al2O3 n Si O2 p H2O. Зустрічається в зонах окиснення рудних 
родовищ (свинцево-цинкових, мідних та ін.) і в корі вивітрювання разом з 
галуазитом, хризоколою, кварцом, карбонатами. 

АЛУНД *алунд - штучний корунд. Одержують А. з бокситів. 

АЛУНІТ *алунит, **alunite - мінерал класу сульфатів, білий з сіруватим, 
жовтуватим або червонуватим забарвленням, блиск скляний. Сингонія 
тригональна. Густина 2,6…2,8, твердість 3,5…4. Утворюється при дії 
сірчистої пари на кислі вивержені породи, а також при дії сульфатних 
поверхневих вод на глиноземисті породи. В Україні є на Закарпатті. 
Використовують для одержання сульфату алюмінію. 

АЛУНІТИЗАЦІЯ, *алунитизация, **alunitization - процес метасоматичного 
утворення алуніту в ефузивних і туфових породах під впливом 
гідротермальних розчинів. 

АЛЮВІЙ, *алювий - відклади, нагромаджені в долинах водними потоками 
(галька, гравій, пісок, глина). Формуються внаслідок перевідкладення 
гірських порід і продуктів вивітрювання їх. 

АЛЮМІНАТИ, *алюмінати - солі алюмінієвих кислот. Зустрічаються в 
природі, наприклад мінерали хризоберил, шпінелі.  Алюмінати натрію 
застосовуються у текстильній промисловості як протрава при фарбуванні 
тканин; алюмінати калію — основна складова частина швидкотужавіючого 
цементу; алюмінати рідкоземельних елементів — компоненти 
електрокераміки. 

АЛЮМІНІЄВІ РУДИ, *алюминиевые руды - гірські породи, з яких добувають 
алюміній. Основні з них — боксити, алуніти, нефелінові сієніти, В Україні є в 
Приазов`ї, на Закарпатті, в межах Українського щита. 

АЛЮМІНІЙ, *алюминий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, 
символ Al, ат. н. 13; ат. м. 26,9815. Сріблясто-білий метал, складова частина 
бокситів, алунітів, каолінітів, нефелінів та інших мінералів. Вміст в земній 
корі 8,8 % по масі. На повітрі вкривається тоненькою плівкою оксиду, яка 
перешкоджає подальшому окисненню металу. А. - основа легких сплавів. 

АЛЮМІНІЮ ОКСИД , *алюминия оксид - глинозем, сполука алюмінію з 
киснем. Білі кристали, нерозчинні у воді, хімічно дуже стійкі, температура 
плавлення 2050°C. Зустрічається у природі у вигляді мінералів корунду, 
рубіну, сапфіру. Застосовують для одержання алюмінію, виготовлення 
вогнетривів, абразивів, каталізаторів, сорбентів тощо. 

АЛЮМОГЕЛЬ, *алюмогель - пориста біла маса, іноді прозора, за складом  -  
оксид алюмінію, за властивостями  -  адсорбент. 

АЛЮМОСИЛІКАТИ - мінерали класу силікатів, у структурі яких алюміній 
займає положення, аналогічне кремнію, тобто оточений чотирма атомами 
кисню (наприклад, польові шпати, цеоліти, слюди та ін.). 



 10 

АЛЮМОТОЛ, *алюмотол – водотривка вибухова речовина у вигляді ґранул 
різноманітної крупності, застосовується при розробці родовищ відкритим 
способом. 

АЛЬБІТ, *альбит, **albite -  Na [AlSi3O8]. Породоутворюючий мінерал 
вивержених гірських порід класу силікатів, білий натрієвий польовий шпат. 
Сингонія триклінна. Густина 2,6. Твердість 6-6,5. Блиск скляний. 
Утворюється також у зв’язку з метасоматичними процесами. Використовують 
у керамічному виробництві. В Україні є в межах Українського щита. 

АЛЬМАНДИН, *альмандин, **almandine - Fe2(3)+ Al2 [Si O4]3. Типовий мінерал 
кристалічних сланців, які містять ґранат і утворилися при регіональному 
метаморфізмі глинистих порід. Зустрічається також у пегматитах, інколи в 
ґранітах.  

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ, *альтернативный - той, що допускає одну з двох або 
кількох можливостей. 

АЛЬФА-РАДІОАКТИВНІСТЬ, *альфа-радиоактивность - радіоактивність, 
при якій відбувається випускання альфа-частинок. Інша назва  -  а л ь ф а - 
р о з п а д. 

АЛЬФА-СПЕКТРОМЕТР, *альфа-спектрометр - прилад, за допомогою 
якого досліджують спектр альфа-частинок, що їх випромінюють радіоактивні 
ядра. 

АЛЬФА-ЧАСТИНКИ, *альфа-частицы - ядра атомів гелію. Кожна А.-ч. 
складається з 2 нейтронів і 2 протонів. 

АМАЗОНІТ, *амазонит, **avazonite - мінерал класу силікатів, різновид 
калієвого польового шпату блакитно-зеленого кольору. Різновид мікрокліну, 
який містить RbO (до 3 %). Зустрічається  у пегматитах, і деяких ґранітах. 
Використовують як виробне каміння. Від назви ріки Амазонки. 

АМАЛЬҐАМА, *амальгама, **amalgam - 1) Сплав, одним з компонентів якого 
є ртуть. Застосовують при золоченні металевих виробів, у виробництві 
дзеркал. 2) Переносно  -  суміш різнорідних речей. 

АМАЛЬҐАМА МАСЛОВУГІЛЬНА, *амальгама маслоугольная - просторова 
тиксотропна структура з крапель та плівки масла і вугільних зерен, яка 
виникає в водній гідросуміші при збагачуванні, обезводненні та 
облагороджуванні вугілля методами масляної аґломерації та ґрануляції . 

АМАЛЬҐАМАТОР, *амальгаматор - апарат, в якому провадять 
амальґамацію. 

АМАЛЬҐАМАЦІЯ, *амальгамация - 1) Покриття металу, скла  амальґамою. 2) 
Добування благородних металів з тонко подрібнених руд або пісків 
змочуванням поверхні металу ртуттю. 3) Одержання суміші різнорідних 
речей. 

АМЕТИСТ, *аметист, **amethyst - мінерал класу силікатів, відміна кварцу 
фіолетового або блакитно-фіолетового кольору. В Україні є на Волині та в 
Криворізькому і Донецькому басейнах. Напівдорогоцінний камінь.  

АМІАК, *аммиак – NH3. Безбарвний газ з задушливим запахом, отруйний та 
горючий, добре розчинюється в воді. З повітрям та киснем утворює 
вибуховонебезпечні суміші. Легше за повітря, утворюється при розкладі 
органічних речовин, що містять азот. 

АМІАЧНА СЕЛІТРА, амонію нітрат, *аммиачная селитра — концентроване 
азотне добриво, містить 34-35% азоту. Випускають у вигляді круглих ґранул 
або голчастих чи лускоподібних кристалів білого чи жовтуватого кольору, 
добре розчинних у воді. Слабка вибухова речовина, отримана взаємодією 
аміаку з азотною кислотою. Використовується як складова частина 
промислових вибухових речовин (амонітів, амоналів). 

АМІАЧНИЙ ДИНАМІТ, *аммиачный динамит - різновид динаміту, в якому 
частина нітрогліцерину замінена аміачною селітрою. 

АМІДИ, *амиды - 1) Похідні кислот, в яких гідроксильна група заміщена 
аміногрупою, напр. ацетамід-амід оцтової кислоти. 2) Хімічні сполуки, що 
утворюються заміною одного атома водню аміаку атомом металу, напр. амід 
натрію. 

АМІНИ, *амины - азотовмісні органічні сполуки, похідні аміаку. 
Найважливішим А. є анілін. Вживаються, зокрема, як складники реагентів при 
флотації та масляній аґломерації (ґрануляції, флокуляції) вугілля. 

АМІНОБЕНЗОЛ, *аминобензол - те саме, що й анілін. 

АМІНОГРУПА, *аминогруппа - одновалентна (див. Валентність) група  -  
NH2, залишок аміаку. Міститься в амінах, амінокислотах та інших органічних 

сполуках. 

АМОНАЛИ, *аммоналы - аміачно-селітрові вибухові речовини, горючою 
складовою частиною яких є пудра алюмінію. Скельний амонал — 
найпотужніша вибухова речовина. Випускається в патронах великого 
діаметра. 

АМОНІТИ, *аммониты - вибухові суміші, до складу яких входить аміачна 

селітра та нітросполуки. Застосовуються в шахтах та кар’єрах. Типи: № 1ЖВ, 

№ БЖВ, АП-5ЖВ, ПЖВ-20, Т-19. 

АМОРТИЗАТОР ВИБІЙНИЙ, *амортизатор забойный - пристрій, що 
встановлюється між буровим  інструментом та буровим ставом для гасіння 
вібрацій, які виникають при бурінні і спрямовані вздовж бурового ставу. 

АМОРФНИЙ, *аморфный - безформний; той, що не має кристалічної будови. 
Всі тверді аморфні речовини метастабільні і можуть розглядатися як 
переохолоджені рідини. Характерна особливість твердих аморфних тіл - 
плавлення в деякому температурному інтервалі. Цим вони відрізняються від 
кристалів, що плавляться при фіксованій температурі. 

АМПЛІТУДА  ДИЗ’ЮНКТИВА (ПОРУШЕННЯ), *амплитуда дизьюнктива 
(нарушения) - відстань висячого боку по характерному чи заданому нарямку. 

АМПЛІТУДА СКЛАДКИ, *амплитуда складки -  найкоротша відстань між 
дотичними площинами до верхнього та нижнього замків того самого шару 
двох сусідніх складок, виміряна по вісьовій площині складки. 

АМФІБОЛИ, *амфиболы, **amphiboles - група мінералів із класу силікатів 
однакової кристалохімічної будови, аніонний радикал яких є стрічковим з 
формулою [ Si4 O11]

6-
. В решітці обов’язково наявний гідроксил ОН

-
. А. 

поділяються на ромбічні (антофіліт) і дуже поширені моноклінальні, серед 
яких найвідомішою є рогова обманка. 
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АМФОТЕРНІСТЬ, *амфотерность - здатність сполук проявляти кислотні й 
основні властивості. Амфотерними сполуками (їх ще називають 
амфолітами) є вода, гідроокиси алюмінію, цинку, хрому. 

АНАЛІЗ, *анализ, **analysis - 1) Метод дослідження, що полягає в мисленому 
або практичному розчленуваннні цілого на складові частини. Протилежне  -  
синтез. 2) Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування 
засобами формальної логіки. 3) М а т е м а т и ч н и й   А. - в широкому 
розумінні - розробка прийомів обчислень та застосування їх, у вузькому 
розумінні - частина математики, що вивчає нескінченно малі величини. 4) Х і 
м і ч н и й   А. - сукупність операцій, за допомогою яких встановлюють якісний 
або кількісний склад речовини. 5) С п е к т р а л ь н и й   А. - визначення 
складу речовини  шляхом дослідження її спектра. 6) С и т о в и й А. - 
визначення ґранулометричного складу сипучого матеріалу шляхом його 
просіювання на ситах. 7) Е л е м е н т н и й А., елементарний аналіз 
органічних речовин - сукупність методів за допомогою яких визначають 
якісний та кількісний склад органічних сполук. Цей аналіз можна здійснювати, 
наприклад за допомогою електронної спектроскопії, гамма-спектроскопії 
тощо. Див. також технічний аналіз. 

АНАЛІЗ МІНЕРАЛОГІЧНИЙ, *анализ минералогический, **analysis of 
minerals - встановлення хімічного складу мінералів, їх структури, фізичних 
властивостей і умов утворення із застосуванням відповідних методів. 
Розрізняють такі види А.м. - ґранулометричний, кристалооптичний, 
кристалохімічний, парагенетичний, рентгеноспектральний (пулюєспек-
тральний), термічний, рентгенометричний (пулюєметричний), хімічний, 
фазовий, шліховий та ін. 

АНАЛІЗАТОР, *анализатор -  прилад, за допомогою якого роблять аналіз 
речовин, явищ і т. ін. Наприклад,  А. рентгенівський типу РАМ -1 м  
призначено для неперервного вимірювання  і запису показників зольності та 
вологості вугілля або ін. продуктів збагачення в потоці (на конвеєрі). 

АНАЛІЗАТОР  ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ, *анализатор электромагнитный, 
**electrical magnetic analyzer, ***electromagnetischer Analisator - апарат для 
магнітного аналізу проб, в якому немагнітна посудина з пробою 
розміщується у міжполюсному просторі електромагнітної системи. 

АНАЛІЗАТОР СИТОВИЙ, *анализатор ситовой, **testing sieve, *** 
Siebanalysator - грохот для лабораторного аналізу проб за 
ґранулометричним складом, просіювальні поверхні якого утворені набором 
змінних плоских сит. 

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПОКЛАДУ, *аналитическая модель залежи - 
відтворення закономірностей зміни показників покладу за допомогою 
математичних залежностей. 

АНАЛІТИЧНИЙ, *аналитический - одержаний в результаті розчленування 
об'єкта й аналізу одержаних внаслідок цього частин;  А - н а   г е о м е т р і я   
розділ геометрії, який вивчає властивості геометричних об'єктів виключно 
обчислюванням.  

АНАЛОГ, *аналог - 1) Об'єкт вивчення, схожий (аналогічний) з певним 

об'єктом. 2) при патентуванні - Об’єкт того ж призначення, що й  заявляємий, 

схожий з ним за технічною сутністю та за результатом, що досягається при їх 
використанні. 

АНАЛОГОВІ МАШИНИ, *аналоговые машины - обчислювальні машини, які 
обробляють інформацію, представлену в неперервній формі. 

АНАЛЬЦИМ,*анальцим, **analcime - Na2[Al Si2 O6] 2H2O. Мінерал класу 
силікатів(водний алюмосилікат), білого кольору зі скляним блиском. Будова 
каркасна. Утворюється як вторинний мінерал разом з цеолітами; нерідко є 
продуктом метасоматичного заміщення нефеліну або содаліту. 

АНАТАЗ,*анатаз, **anatase - Ti O2. Mінерал класу оксидів і гідрооксидів, 
двооксид титану, чорно-синього, бурого, жовтого кольорів  з алмазним 
блиском. Руда для одержання феротитану. Зустрічається в жилах або 
тріщинах альпійського типу, також як акцесорний мінерал у магматичних та 
метаморфічних породах, іноді в пегматитах, а також у розсипах. 

АНАФОРЕЗ,*анафорез - переміщення до аноду завислих у розчині частинок, 
коли через розчин протікає електричний струм. 

АНГАРМОНІЧНИЙ, *ангармоничный - не гармонічний;  А. к о л и в а н н я  -  
коливання, за яких коливна величина (зміщення, напруженість) не 
пропорційна силі, що спричинює коливання. 

АHГIДРИТ, *ангидрит, **anhydrite - гiрська порода, що складається з 
мiнералу    ангiдриту (CaSO4) та домiшок. Сингонія ромбічна. Густина 2,8-3,0. 
Твердість 3,0-3,5. Колір білий, блакитний, сіруватий, червонуватий. Блиск 
скляний. Мiнерал ангiдрит зустрiчається у вигляді суцiльних 
дрiбнозернистих мармуровидних мас, рiдко - у виглядi кристалiв. Як домiшки 
зустрiчаються кварц, глиниста речовина, карбонати, галiт, оргеннi сполуки. 
Дуже часто знаходиться у соляних родовищах у вигляді окремих кристалів, 
а також пластів та прожилків. Використовується для одержання в'яжучих, 
сірчаної кислоти, добрив, а також для плит внутрiшнього облицювання. В 
Україні є на Донбасі, Передкарпатті та Українському щиті. 

АНГЛЕЗИТ, *англезит, **anglesite - Pb[SO4]. Mінерал класу сульфатів, 
сірчанокислий свинець. Сингонія ромбічна. Густина 6,38. Твердість 2,5-3,0. 
Колір білий з різними відтінками, синій з алмазним блиском. Руда свинцю. 
Утворюється як вторинний мінерал у зонах окиснення свинцево-цинкових 
сульфідних родовищ. Дуже часто зустрічається з церуситом. В Україні є на 
Донбасі та Закарпатті. Від назви о. Англсі у Великобританії.  

АНГСТРЕМ, *ангстрем - одиниця довжини. 1 А.= 10
 -10

 м. Застосовують, 
зокрема, в оптиці та атомній і ядерній фізиці. Від прізвища шведського 
фізика Й. Ангстрема. 

АНДАЛУЗИТ, *андалузит, **andalusite - Al AlO[SiO4].  Мінерал класу 
силікатів (ортосилікат алюмінію), білого, сірого, рожевого або зеленого 
кольорів. Cингонія ромбічна. Густина 3,14-3,22. Твердість 7,0-7,5.  Важливий 
мінерал контактово-метаморфічних утворень. Використовують як вогне- та 
кислототривкий матеріал, прозорий А. - дорогоцінний камінь. Від назви 
провінції Андалузії в Іспанії. 

АНДЕЗИН, *андезин, **andesine - мінерал класу силікатів, білого або 
сіркуватого кольорів зі скляним блиском. Проміжний член ряду плагіоклазів 
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(№ 30-50). Викоритовують для виготовлення кислототривких керамічних 
виробів. Від назви гір Андів у Південній Америці. 

АНДЕЗИТ,*андезит - кайнотипна гірська порода темносірого, бурого або 
майже чорного кольору, порфiрової  структури,  ефузивний аналог діориту. 
Складається переважно з плагіоклазу з домішкою амфіболу, авгіту, 
ромбiчного пiроксену та ін. Від назви гір Андів у Південній Америці. В Україні 
є на Закарпатті та у Приазов’ї. Будівельний камінь, кислототривкий матеріал. 

АНДРАДИТ, *андрадит, **andradite - Ca3Fe2(3)+ [SiO4]3. Кальціїсто-залізистий 
силікат острівної будови з групи ґранату. Зустрічається як важливий 
контактово-метасоматичний мінерал скарнів, часто у кристалічних сланцях, 
рідше у вивержених породах як їх первинна складова частина. 

АНЕМОМЕТР, *анемометр - прилад для вимірювання швидкості руху 
повітря. За конструкцією розподіляються на крильчасті, чашечні та 
термоелектричні. 

АНІЗОТРОПНА ГІРСЬКА ПОРОДА, *анизотропная горная порода - гірська 
порода, властивості якої в різних напрямках неоднакові. 

АНІОНИ, *аниони - неґативно заряджені йони. 

АНІТ, *аннит, **annite - відміна лепідомелану, яка не містить магнію. 

АНКЕРИТ, *анкерит, **ankerite - CaFe [SiO4]3. Важливий мінерал 
гідротермальних сульфідних родовищ та гідротермально змінених 
магнезіально-залізистих порід.  

АНКЕРНЕ КРІПЛЕННЯ, *анкерная крепь - гірниче кріплення, основним 

елементом якого є металічний, залізобетонний, полімерний чи дерев’яний 
стрижень (анкер), закріплений у шпурі чи свердловині. 

АНКЕРУВАННЯ, *анкерирование - роботи з кріплення гірничих виробок 
анкерним кріпленням. 

АНОД, *анод - позитивний полюс джерела електричного струму. 

АНОРТИТ, *анортит, **anortite - Ca [ Al2 Si2O8]. Породоутворюючий мінерал 
класу  силікатів. Кальціїстий різновид плаксіоклазів (№ 90-100). Сингонія 
триклінна. Густина 2,74-2,76. Твердість 6,5-6,75. Колір сірувато-білий. Блиск 
скляний. Характерний для основних інтрузивних і ефузивних магматичних 
порід. Знаходиться разом з магніїсто-залізистими силікатами, а також у 
метеоритах. В Україні є в межах Українського щита, на Донбасі. 

АНОРТОЗИТ, *анортозит - магматична гірська порода групи габро. 
Складається з основного та середнього плагіоклазу. Основні домішки - 
олівін, піроксен, магнетит. Колір - від білого до темно сірого. В Україні є на 
Українському щиті. Використовують як облицьовувальний матеріал. 

АНОРТОКЛАЗ, *анортоклаз, **anorthoclase - (К, Na) [AlSI3O8]. Алюмосилікат 
калію і натрію. Будова каркасна. Часто містить домішки СаО (до декількох 

%). Зустрічається в багатих на натрій ефузивних породах. АНТЕКЛІЗА, 

*антеклиза - широке пологе підняття верств земної кори на платформі, яке 
має овальні чи округлі обриси. Протилежне - синекліза.  

АНТИГОРИТ, *антигорит, **antigorite - Mg6[(OH)8[Si4O10]. Поширений 
мінерал з групи серпентину. Утворюється при гідротермальних процесах з 
олівіну ультраосновних порід, а також при метасоматичних у 
доломітизованих вапняках. 

АНТИКЛІНАЛЬ, *антиклиналь,**anticline - складка верств гірських порід, 
обернена випуклістю догоги, в результаті чого в ядрі залягають більш давні 
за геологічним віком породи. За формою у плані розрізняють лінійно 
витягнуті та округлі антикліналі — брахіантикліналі.  

АНТИМОНІТ, *антимонит, **antimonite - Sb2S3. Важливий мінерал 
гідротермальних антимоніт-кварцових жил на сурмяно-ртутних родів. 
Сингонія ромбічна. Густина 4,51-4,66. Твердість 2. Колір свинцево-сірий. 
Блиск металічний. Знаходиться разом з кіновар’ю, реальгаром, 
аурипігментом, шеєлітом, кварцом, флюоритом, баритом та ін. В Україні є на 
Донбасі та на Закарпатті. Руда сурми. 

АНТИПЕРТИТ, *антипертит, **antiperthite - плаксіоклаз із закономірно 
орієнтованими включеннями ортоклазу, що утворився внаслідок розпаду 
ізоморфної суміші. 

АНТИПІРЕН, *антипирен - речовина, що гасить полум'я шляхом зниження 
його температури нижче критичної межі горіння, а також перепиняє доступ 
кисню до вкритих А. поверхонь. Надає матеріалам вогнестійкості. До А-нів 
належать фосфати, сульфат амонію, бура, борна кислота, рідке скло тощо. 

АНТИПІРОГЕН, *антипироген - речовина, що перешкоджає самозайманню 
вугілля шляхом сповільнення процесу окиснення. До А-нів належать вода, 
розчини силікату натрію. 

АНТОФІЛІТ, *антофилит, **anthophyllite - (Mg, Fe)7(OH)2[Si8O22]. Силікат 
магнію і заліза ланцюжкової будови з групи амфіболів. Сингонія ромбічна.  
Густина 2,9-3,4. Твердість 6,0-6,5. Колір бурувато або жовтувато сірий, 
бурувато-зелений. Блиск скляний. Зустрічається в деяких кристалічних 
сланцях як породоутворюючий мінерал. Є в Україні. 

АНТРАЦИТ, *антрацит, **anthracite - найбільш метаморфізована 

різновидність кам’яного вугілля, що має високу теплотворну здатність. Колір 

чорний або сіруватий, блиск металічний. Густина 1500... 1700 кг/м
3
, твердість 

2...2,5; теплотворність 33…35 Мдж/кг. В Україні є на Донбасі. 

АНТРАКОЗ ЛЕГЕНЬ, *антракоз легких - один з видів пневмоконіозу; 
захворювання, що розвивається внаслідок систематичного вдихання 
кам’яновугільного пилу. 

АНТРОПОГЕННІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ, *антропогенные формы рельефа - 

нерівності земної поверхні, утворення яких пов’язане з господарською 
діяльністю людини. Виникають як результат неправильного впливу на 
природу (яри, зсуви, рухомі піски тощо), при розробках корисних копалин без 
рекультивації земель (терикони, кар’єри), а також у процесі 
цілеспрямованого перетворення рельєфу при меліорації, будівництві 
(канали, тераси, дамби тощо).  

АНШЛІФ, *аншліф, **polished section - препарат мінералу чи мінерального 
аґреґату з одною полірованою поверхнею для дослідження під мікроскопом у 
відбитому світлі. 

АПАТИТ, *апатит, **apatite - Ca5[CO3][PO4]3(Fe, Cl, OH). Мінерал класу 
фосфатів. Сингонія гексагональна. Густина 3,18…3,21, твердість 5,5. 
Безбарвний, білий, жовтий тощо. Блиск скляний. Поширений як аксесорний 
мінерал багатьох магматичних порід і пегматитів. Зустрічається у контактово-
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метасоматичних утвореннях, гідротермальних жилах, є основною складовою 
частиною фосфатів. В Україні є в Запорізькій, Харківській, Чернігівській, 
Івано-Франківській та інших областях. Сировина для вироблення добрив. 

АПОФІЗИ, * апофизы -  жили, дайки та інші геологічні утворення, що 
відходять від великих геологічних тіл  в бокові породи. 

АРАГОНІТ, *арагонит, **aragonite  - Ca [CO3]. Поширений мінерал 
екзогенних утворень і низькотемпературних гідротермальних жил. Клас 
карбонатів.  Сингонія ромбічна. Густина 2,9-3,0. Твердість 3,5-4,0. Колір 
білий, жовтувато-білий. Блиск скляний. В Україні є на Донбасі, в Криму, на 
Закарпатті та в межах Українського щита. 

АРҐЕНТИТ, *аргентит, **argentite - Ag2S. Важливий мінерал срібла. Класу 
сульфідів. Сингонія кубічна.  Густина 7,2-7,4. Твердість 2,0-3,0.  Колір 
свинцево-сірий до залізо-чорного.  Блиск металічний. Руда срібла. 
Зустрічається в гідротермальних кобальто-нікелевих і свинцево-цинкових 
родовищах з ін. мінералами срібла. 

АРГІЛІЗАЦІЯ, *аргилизация, **argillization - 1) Процес гідротермального 
метасоматичного заміщення глинистими силікатами мінералів магматичних 
комплексів під впливом постмагматичних розчинів. 2) Перетворення гірських 
порід у глини при процесах хімічного вивітрювання. 

АРГІЛІТ, *аргиллит, **argillyte - осадова гірська порода, що утворюється 
внаслідок ущільнення, обезводнювання та цементації глин. У воді не 
розмокає. 

АРКОВЕ КРІПЛЕННЯ, *арочная крепь - рамне кріплення, яке складається з 
окремих арок (металевих, залізобетонних, змішаних), що встановлюються 
перпендикулярно до повздожньої осі гірничої виробки на відстані  0,5…1,25 
м. 

АРМУВАННЯ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ (СТВОЛІВ), *армирование шахтных 

стволов - монтаж у стовбурі конструкцій, що забеспечує рух підйомних 
посудин, спорудження драбин та інженерних комунікацій. 

АРОМАТИЧНА СИГНАЛІЗАЦІЯ, *ароматическая сигнализация - вид 
аварійного оповіщення, в якому носієм інформації є пахучі речовини 
(одоранти), які вводяться у свіжий вентиляційний струмінь або у мережу 
подачі стиснутого повітря у шахту. 

АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ, *ароматические соединения - в загальному 
випадку -  сполуки, які складені планарними циклічними системами, в яких 
всі атоми циклу беруть участь у створенні єдиної системи. Типовий 
представник А.с. - сполуки з бензоїдною системою зв’язків (бензол та 
поліциклічні сполуки, побудовані з конденсованих бензольних кілець). 

АРТЕЗІАНСЬКИЙ КОЛОДЯЗЬ, *артезианский колодец - спеціальна бурова 
свердловина, устаткована для забирання артезіанських вод. В Україні 
поширені в степовій зоні. Назва - від франц. провінції Артуа. В Європі 
вперше споруджені в ХІІ ст. 

АРТЕЗІАНСЬКІ ВОДИ, *артезианские воды - напірні підземні води, які 
містяться у водоносному горизонті між двома шарами водонепроникних 
порід. Розкриті свердловинами, вони піднімаються вище водотривкої 

покрівлі, іноді фонтанують. В Україні виділяють три басейни артезіанських 
вод: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморський. 

АРФВЕДСОНІТ, *арфведсонит, **arfvelsonite - (Na, Ca)3 Fe
2+

4 Fe
3+

[Si8O22] 
(OH)2. Лужний амфібол ланцюжкової будови. Зустрічається в лужних 
магматичних породах і пегматитах разом з содалітом, евдіалітом та ін. 

АРХЕЙСЬКА ЕРА, *архейская эра - найдавніша ера в геологічній історії 
Землі; нижній підрозділ докембрію. Верхній віковий рубіж датується близько 
2600-2800 млн. років. Радіометричні значення для порід найдавнішого віку 
цієї групи відповідають 3500-4000 млн. років. Породи архейської ери 
складають фундамент давніх платформ і виходять на поверхню в області їх 
щитів, в Україні — в області Українського щита. Відклади, що утворилися 
протягом архейської ери, становлять архейську групу. 

АРХЕОМАГНЕТИЗМ, *археомагнетизм - розділ геомагнетизму, який на 
основі вивчення залишкової намагніченості датованих споруд і виробів з 
обпаленої глини дає змогу встановити дані про напруженість і напрям 
магнітного поля Землі в минулому. 

АСПІРАЦІЙНИЙ ПРИЛАД, *аспирационный прибор - прилад, за допомогою 
котрого здійснюється відбір проб повітря для газового аналізу та аналізу на 
запиленість. 

АСТАТ, *астат - At. Радіоактивний хімічний елемент VII групи періодичної 
системи, ат.н. 85. Галоген. Рідкісний. 

АСТЕНОСФЕРА, *астеносфера - середня частина верхньої мантії Землі. 
Глибина залягання астеносфери під континентами близько 100…120 км, під 
океанами - близько 50…60 км, товщина 100…170 км. Вважають, що 
речовина астеносфери перебуває у в’язкопластичному стані.  

АСТЕРИЗМ, *астеризм, **asterism - властивість мінералів утворювати у 
відбитому або прохідному світлі смугасті коло- або зіркоподібні світлові 
фігури (сапфір, деякі слюди). 

АСТРОФІЛІТ, *астрофиллит, **astrophyllite - складний силікат острівної 
будови. Відомий у лужних інтрузивних магматичних породах (лужних 
ґранітах, нефелінових сієнітах тощо) та їх пегматитах і зв’язаних з ними 
постмагматичних утвореннях. 

АСФАЛЬТ, *асфальт, **asphalt - тверда або в’язка маса майже чорного 
кольору природного походження або штучного виготовлення. Виникає з 
деяких нафтопродуктів в результаті їх окиснення та випаровування легких 
фракцій. 

АТОМ, *атом - частина речовини, яка є найменшим носієм хімічних 
властивостей  розглядуваного елемента. Відомо стільки видів атомів, скільки 
є хімічних елементів та їх ізотопів. Електрично нейтральний, складається з 
ядра й електронів. Радіус атома має порядок 10

-8
 см. 

АТОМНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ, *атомно-флуоресцентный анализ - 
метод кількісного елементарного аналізу за атомними спектрами 
флуоресценції. Для одержання спектрів атомний шар проби опромінюють 
електромагнітними променями з частотою яка співпадає з частотою 
флуоресценції встановлюваних атомів (резонансна флуоресценція). 
Застосовується для визначення приблизно 50 елементів у сплавах, гірських 
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породах, породах Місяця та планет Сонячної системи, ґрунтах, нафті, воді 
тощо. 

АУРИПІГМЕНТ, *аурипигмент, **orpiment - As2S3. Типовий 
низькотемпературний гідротермальний матеріал - продукт перетворення ін. 
миш’якових матеріалів, особливо реальгару. Відомий також як продукт 
фумарол і гарячих джерел. Знаходиться разом з антимонітом, реальгаром, 
самородним миш’яком, кальцитом, баритом, ґіпсом. 

АУТИГЕННІ МІНЕРАЛИ, *аутигенные минералы - мінерали або мінеральні 
комплекси, що містяться там, де вони утворилися внаслідок осідання з 
розчинів чи перекристалізації. 

АФІННІ ПРОЕКЦІЇ, *аффинные проекции -  проекції, побудова яких 
ґрунтується на афінному перетворенні фігур. Застосовуються в 
маркшердерській практиці для виконання об’ємних зображень, складних 
вузлів гірничих виробок. У виконанні А.п. більш прості за аксонометричні 
проекції.  

АШАРИТ, *ашарит, **aschatite - Mg H[BO3]. Вторинний мінерал соленосних 
осадових родовищ боратів. Відомі випадки знаходження в контактово-
метасоматичних родовищах у вапняках або доломітах разом з серпентином. 
 

Б 
 

БАГАТА РУДА, *богатая руда - руда, в котрій вміст корисних компонентів 
вище середнього в конкретній галузі на даний відрізок часу. 

БАГАТОГАЗНІСТЬ ВИРОБОК, *газообильность выработок - див. 
газовміст гірських порід. 

БАГЕРНИЙ НАСОС, *багерный насос - гідравлічна машина лопатевого типу 
для переміщення води із завислими частинками золи, шлаку, піску тощо. 

БАДДЯНИЙ ПІДЙОМ, *бадейный подьем - тимчасова підйомна установка, 
яка застосовується при будівництві вертикальних виробок. 

БАДДЯ ПРОХІДНИЦЬКА, *бадья проходческая, **bucket sinking, bucket 
driving - складова баддяного підйому призначена для підіймання породи, 
матеріалів, обладнання, а також людей при будівництві вертикальних 
виробок; складається з корпусу циліндричної форми і дуги шарнірно 
поєднаної з корпусом. 

БАДЕЛЕЇТ, *бадделеит, **baddeleyite - ZrO2. Мінерал класу оксидів і 
гідрооксидів. Сингонія моноклінна. Густина 5,4-6,02. Твердість 6,5. Буває 
безбарвний, жовтий, зелений та ін. Блиск - жирний до скляного. 
Зустрічається разом з пірохлором, циркелітом, інколи кліногумітом. Дуже 
рідкісний. Сировина для керамічної промисловості. 

БАЗАЛЬТ, *базальт - виливна магматична гірська порода чорного або 
темно-сірого кольору. Складається з плагіоклазу, піроксену, магнетиту та 
ін. Ефузивний аналог габро.Текстура масивна чи пориста. В Україні базальт 
поширений у Рівненській, Закарпатській і Донецькій областях. Будівельний 
матеріал, сировина для кам’яного литва.  

БАЗАНІТ, * базанит - магматична гірська порода, що складається з 
плагіоклазу, олівіну, авгіту, а також лейциту, нефеліну. Використовують 
для кам’яного литва та як облицьовувальний матеріал. 

БАЙТ, *байт  - одиниця кількості інформації, якою цифрова обчислювальна 

машина може оперувати як одним цілим. Б. дорівнює 8 біт. 

БАК, *бак -  посудина для рідини. 

БАКАЛАВР, *бакалавр - 1) Перший вчений ступінь у ряді країн. 2) Особа, що 
одержала диплом про закінчення середньої освіти. 

БАКАРА, *бакара - цінний сорт кришталю. Від назви французького м. Бакари, 
де виробляють такий кришталь. 

БАКТЕРІЇ, *бактерии - мікроскопічні, здебільшого одноклітинні, організми. 
Беруть участь у кругообігу речовин. Ряд Б. підвищує родючість грунту, деякі 
використовують для виготовлення добрив, у промисловості, зокрема у 
спеціальних методах збагачення корисних копалин. 

БАЛАНС, *баланс - 1) Рівновага, урівноваження. 2) Система показників, що 
характеризують співвідношення елементів у будь-якому явищі, що постійно 
змінюється, напр. бугалтерський Б., паливний Б., водний Б. 

БАЛАНС ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *баланс запасов полезных 
ископаемых - державний облік запасів у надрах усіх корисних копалин, що 
виявлені, розвідані або розроблюються. Відображає кількість та частково 
якість корисної копалини, ступінь розвіданості запасів, їх освоєння 
гірничовидобувною промисловістю та зміни в результаті видобутку і втрат під 
час експлуатації або інших причин. 

БАЛАНС ПАЛИВНИЙ, *баланс топливный - система показників, що кількісно 
і якісно характеризують наявність ресурсів різних видів палива та потрібність 
в них. 

БАР, *бар,**bar, jib - 1) Напрямна рама, по якій рухається різальний ланцюг із 
зубцями; робочий орган врубових машин, гірничих комбайнів, деяких 
землерийних машин. Служить для створення врубу. 2) Позасистемна 
одиниця тиску. 1 бар = 10 

5 
Па = 0,986923 атм. 3) Вузька, витягнута вздовж 

узбережжя наносна смуга суходолу. Складається переважно з піску, гравію 
та черепашнику. 

БАРАБАН ПІДЙОМНОЇ МАШИНИ, *барабан подъемной машины - орган 
намотування підйомних канатів. Розрізняють Б.п.м. циліндричні та 
біциліндричні, а також розрізні та нерозрізні. 

БАРБОТУВАННЯ, *барботирование - пропускання газу або пари крізь шар 
рідини парою або для перемішування агресивних рідин. 

БАРИТ, *барит, **baryte - Ba[SO4]. Mінерал класу сульфатів, білого або 
сірого кольору з скляним блиском. Найпоширеніший мінерал барію (руда 
барію). Сингонія ромбічна. Густина 4,5. Твердість 3,5-3,75. Зустрічається у 
гідротермальних низькотемпературних жильних рудних родовищах, в 
осадових породах, у зонах вивітрювання гірських порід і рудних родовищах. 
Використовують для виробництва білої фарби, барієвих препаратів, паперу, 
гуми. В Україні зустрічається на Закарпатті та на Донбасі. 

БАРІЙ, *барий - Ва - хімічний елемент ІІ гр. періодичної системи Д. 
Менделеєва. Ат.н. 56, ат. маса 137, 34. Належить до лужноземельних 
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металів. Б. - м’який сріблясто-білий метал, густина 3760 кг/м
3
. Хімічно дуже 

активний. Застосовують у техніці високого вакууму, сполуки Б. - у ядерній 
техніці, піротехніці тощо. 

БАСТНЕЗИТ, *бастнезит, **bastnaesite - характерний мінерал 

гідротермальних родовищ, зв’язаний з лужними породами. 

БАТОЛІТ, *батолит - форма залягання глибинних магматичних гірських 
порід. До батоліту відносять інтрузивні тіла площею понад 200 км

2
, складені 

переважно з ґранітоїдів, що залягають серед осадових порід у ядрах 
антикліноріїв. 

БЕЗВІДХОДНА ТЕХНОЛОГІЯ, *безотходная технология - напрямок 
комплексного використання корисних копалин та захисту навколишнього 
середовища від забруднень. При цьому забезпечується максимальне 
вилучення з сировини всіх цінних компонентів при мінімальному виділенні чи 
повній відсутності відходів у твердому, рідкому чи газоподібному стані. 

БЕЗКАПСУЛЬНЕ ВИСАДЖУВАННЯ, *безкапсульное подрывание - спосіб 
висаджування в повітря за допомогою детонуючого шнуру. 

БЕЗЛЮДНЕ ВИЙМАННЯ ВУГУЛЛЯ, *безлюдная выемка угля  - способи, що 
забезпечують добування вугілля в очисній виробці без людей при виконанні 
всіх процесів і операцій, необхідних для нормального її функціонування. При 
цих способах до розробки залучаються дуже тонкі пласти (до 0,6 м), а також 
дуже порушені пласти, розробка яких іншими способами неможлива. 
Способи безлюдного виймання: бурошнековий, за допомогою канатних пил 
тощо. 

БЕЗНАПІРНІ ВОДИ, *безнапорные воды - води, котрі мають вільну 
поверхню. 

БЕЗПЕКА РОБІТ, *безопасность работ - умови праці на об’єктах гірничої 
промисловості, що виключають вплив небезпечних  і шкідливих факторів на 
працюючих. 

БЕЗПЕЧНА ВІДСТАНЬ ПРИ ВИБУХОВИХ РОБОТАХ, *безопасное 

расстояние при взрывных работах - мінімальна відстань від заряду 
вибухових речовин, що є безпечною для людей, механізмів, споруд і не 
викликає передачі детонацій іншому заряду. 

БЕЗПЕЧНА ГЛИБИНА РОЗРОБКИ, *безопасная глибина разработки - 
глибина гірничих робіт, при якій і нижче якої деформація земної поверхні в 
результаті підробки дорівнює або менша за допустиму для підроблюваного 
об’єкта. 

БЕЗПОЛУМ'ЯНЕ ВИСАДЖУВАННЯ, *безпламенное подрывание - спосіб 
відбивання гірської породи, який полягає у використанні енергії інертних газів 
(кардокс), повітря (ердокс), або випарів води сукупно з інертними газами 
(гідрокс), стиснених в обмеженому просторі металевого патрону до високого 
заздалегідь заданого тиску. 

БЕЗСТІЙКОВИЙ ПРИВИБІЙНИЙ ПРОСТІР, *безстоечное призабойное 
пространство - простір в очисній виробці, обмежений вибоєм та переднім 
рядом стійок кріплення. 

БЕЗСТІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, *безсточная технология - комплекс 
технологічних методів переробки мінеральної сировини, об'єднаних 

замкненим водообертом, що виключає забруднення навколишнього 
середовища. 

БЕМІТ, *бемит, **boehmite - AlO(OH). Mінерал класу оксидів і гідрооксидів, 
моногідрат алюмінію. Прозорий, безбарвний. Зустрічається головним чином 
в екзогенних родовищах бокситів. Від прізвища німецького мінералога 
І.Бема. 

БЕНТОНІТИ, *бентониты - різновид вибілюючих глин, складаються в 
основному  з мінералів групи монтморилоніту. До Б. входять також 
гідрослюди, каолініт, палигорськіт, цеоліти тощо. Б. - пластичні глини високої 
якості. Використовують як природний адсорбент, наповнювач у хімічній та ін. 
галузях промисловості.  Від назви місцевості Бентон у США. 

БЕРҐШЛЯҐ, *бергшляг, ***Bergschlag - раптове, з тріском, відскакування 
шматочків гірських порід від стінок глибоких виробок. Іноді передує 
раптовому осіданню масивів породи. Див. також стріляння порід. 

БЕРҐШТРИХ, бергштрих - короткий штрих, що накреслюється 
перпендикулярно до горизонталі і позначає напрям скату поверхні. 

БЕРИЛ, *берилл, **beryl - Al2Be3[Si6O18]. Метасилікат алюмінію і берилію 
кільцевої будови. Найпоширеніший мінерал берилію. Сингонія 
гексагональна. Густина 2,63-2,91. Твердість 7-8. Блиск скляний. 
Забарвленням виділяють відміни Б.: аквамарин - зеленувато-блакитний, 
смарагд - яскраво-зелений та ін. Зустрічається у ґранітних пегматитах, 
ґрейзенах і гідротермально-пневматолітових жилах, зв’язаний з кислими 
виверженими породами. Деякі з відмін Б. - дорогоцінне каміння. 

БЕРМА, *берма -  при підземній розробці родовищ смуга, що прилягає до 

контуру об’єкта, який підлягає охороні від впливу гірничих робіт; зовнішня 
межа берми є початковим контуром для побудови охоронного цілика. 

БЕРТРАНДИТ, *бертрандит, **bertradite - Be4(OH)2[Si2O7]. Діортосилікат 
берилію острівної будови. Характерний мінерал гідротермальних берилієвих 
родовищ, де знаходиться в асоціації з фенакітом і флюоритом. Зустрічається 
також у пегматитових жилах разом з берилом, турмаліном, гердеритом та 
ін., іноді в порожнинах у вигляді псевдоморфоз по берилу. 

БЕТА-РАДІОАКТИВНІСТЬ, *бета-радиоактивность - перетворення 
атомних ядер ізотопів одних хімічних елементів на інші внаслідок 
випромінювання бета-частинок. Інша назва - бета-розпад. 

БЕТА-СПЕКТРОМЕТР, *бета-спектрометр - прилад, за допомогою якого 
досліджують спектр (розподіл за енергією) бета-частинок. 

БЕТА-ЧАСТИНКИ,*бета-частицы - електрони й позитрони, що їх 
випускають атомні ядра деяких радіоактивних речовин. 

БЕТОНІТ, *бетонит - елемент кріплення гірничої виробки, що уявляє собою 
бетонний камінь прямокутної форми масою до 45 кг. 

БЕТОНІТОВЕ КРІПЛЕННЯ, *бетонитовое крепление - суцільне кріплення 
(кільцеве або аркове) зібране з окремих бетонітів. 

БІГУНИ, *бегуны - машина (чавунна чаша з обертовими масивними котками) 
для подрібнення та змішування матеріалів. 

БІДНА РУДА, *бедная руда - руда, в котрій зміст корисного компоненту 
значно нижче середнього змісту по родовищам, що розробляються. 
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БІНАРНИЙ, *бинарный - подвійний, двоїстий, той, що складається з двох 
частин; б і н а р н е   ч и с л е н н я - система числення, в якій всі числа 
записують за допомогою двох цифр; б і н а р н а   м а ш и н а - парова 
машина, в якій застосовують пару двох рідин. 

БІОГЕОХІМІЯ, *биогеохимия - наука, що вивчає хімічний склад живих 
організмів та їх участь у геохімічних процесах. Основи Б. заклав відомий 
український вчений В.І. Вернадський у 1920-х роках. Зокрема розглядає 
розкладення органічних речовин, що пов’язано з виникненням ґрунтів, мулу, 
осадових порід, покладів вугілля, нафти і горючих газів. 

БІОТИТ, *биотит, **biotite - породоутворюючий мінерал класу силікатів 
(алюмосилікат шаруватої будови), залізисто-магнезіальна слюда, колір від 
жовтого, бурого до чорного. Склад і властивості змінюються від залізистого 
різновиду - лепідомелану до магніїстого різновиду  - флогопіту.  Сингонія 
частіше моноклінна. Густина 3,02-3,12. Твердість 2-3,5. Блиск скляний. 
Важливий породоутворюючий мінерал магматичних, метаморфічних і 
метасоматичних порід. Використовують як електроізоляційний матеріал, для 
виготовлення фарби. Від прізвища французького вченого Ж.- Б. Біо. 

БІОФІЛЬТР, *биофильтр - споруда для біологічного (з застосуванням 
мікроорганізмів) очищення побутових і промислових стічних вод. 

БІРЮЗА, *бирюза, **turguoise (biryusa) - Cu Al6 [(OH)2(PO4)]4 4H2O. Мінерал 
класу фосфатів. Сингонія триклінна. Густина 2,6-2,84. Твердість 5,5-6,5. 
Колір зелений, голубий, зелено-сірий. Блиск восковий. Утворюється при 
екзогенних процесах разом з бурими залізняками, халцедоном, каолінітом та 
іншими вторинними мінералами в мідних родовищах. Дорогоцінний камінь.  

БІСЕКТОР, * бисектор - два вертикальних штрихи сітки ниток візирної труби 
маркшердерського або геодезичного приладу, які сумісно використовують 
для візування на ціль шляхом введення її в проміжок між штрихами. 

БІСКВІТ, *бисквит, **stear plate - 1) Порцелянові пластинки, на яких 
визначають колір, риси мінералів. 2) Не покритий поливою фаянс. Відомий в 
Європі з ХУІІІ ст. 

БІТ, *бит - одиниця вимірювання кількості інформації в двійковій системі. 

БІТОВНІТ, *битовнит, **bytownite - проміжна відміна ізоморфного ряду 
плагіоклазів. Зустрічається в основних інтрузивних і ефузивних породах. 
Рідкісний. 

БІТУМИ, *битумы, **bitumens - 1) Мінеральні комплекси (горючі органічні 
речовини), що складаються з вуглеводнів, утворилися з білкових і жирових 
речовин нижчих організмів. Існують у газовій фазі (земний газ), рідкій 
(нафта), твердій (озокерит, земна смола, асфальт). 2) Природні органічні 
речовини (дистиляційні рештки нафти, вугілля), що розчиняються в 
органічних розчинниках (сірковуглець, бензол, спирт та ін.). 3) Штучно 
одержані (продукти переробки нафти й кам'яного вугілля) тверді пластичні 
або в'язкі суміші вуглеводнів і їхніх похідних. Застосовують здебільшого у 
дорожньому будівництві покрівельних, гідроізоляційних матеріалів. 

БІТУМІНІЗАЦІЯ, (БІТУМІЗАЦІЯ), *битуминизация (битумизация), 
**bituminization - 1) Заповнення тріщин у ґрунтах і гірських породах 
розплавленим  природним бітумом. 2) Анаеробний процес розкладання 

багатих на жири й білки органічних речовин(органічних решток) із втратою 
кисню, внаслідок якого збільшується вміст вуглецю та водню й утворюються 
парафіни й нафтени.  

БЛАСТЕЗ, *бластез, **blastasy - утворення мінералів при метаморфічних 
процесах кристалізацією у твердому стані. В кожний момент 
мінералоутворення зв’язане лише з невеликою ділянкою вихідної первісної 
породи. 

БЛИСК, *блеск, **glanse - 1) Фізична властивість мінералів, одна з їх 
головних діагностичних ознак. Зумовлений відбиттям світлового променя від 
поверхні мінералу. Розрізнюють блиски: скляний, алмазний, напівметалічний, 
металічний, а також масний і смолистий, та блиск, що характеризує агрегати 
мінералів при грубій нерівності поверхні - восковий, а при тонкій - матовий. 2) 
Загальна назва сульфідів металів, для яких характерний металічний блиск. 

БЛОК, *блок, **block  - 1) Простий підйомний механізм у формі колеса з 
жолобком по колу для тросу чи каната. 2) Вузол машини з кількох однакових 
частин, напр. Б. циліндрів у двигуні внутрішнього згорання. 3) Камінь 
(бетонний, керамічний) великих розмірів для будівництва або дорожніх 
покриттів. 4) В шахті - частина уступу, що розробляється самостійними 
засобами відбивання або виймання.  

БЛОК-ДІАГРАМА ГЕОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ, *блок-диаграмма 

геологической структуры - об’ємне зображення геологічної (складчатої, 
тектонічно порушеної та ін.) структури, виконане в аксонометричній, афінній, 
векторній і ін. проекції. 

БЛОК-КОНТАКТ, *блок-контакт - контакт електричного апарата, що 
перемикає кола керування чи сигналізації. 

БЛОКОВЕ ВИСАДЖЕННЯ, *блоковое подрывание - одноразове підривання 

частини масиву уступу (кар’єру) при багаторядному розташуванні 
свердловинних зарядів. 

БЛОКОВЕ МАГАЗИНУВАННЯ, *блоковое магазинование - магазинування 
руди на усю висоту блоку (поверху). 

БЛОК-СХЕМА, *блок-схема - схема машини, приладу, апарата, пристрою, в 
якій основні вузли (блоки), що утворюють її, зображено прямокутниками та 
іншими фігурами, а зв'язок між ними показано лініями зі стрілками. 

БЛОЧНЕ КРІПЛЕННЯ, *блочное крепление,  - бетонне кріплення (замкнуте 
або незамкнуте) складене з окремих блоків. 

БЛУКАЮЧІ СТРУМИ, *блуждающие токи - струми відтоку в землю із 
заземлених електричних пристроїв (в місцях пошкодження ізоляції силових 
кабелів, рейок електротранспорту тощо). 

БОБОВИНИ, *бобовины, **favas - аґреґати мінералів, які за зовнішнім 
виглядом аналогічні оолітам, але не мають концентричношаруватої будови. 

БОКИ ВИРОБКИ, *бока выработки - поверхні гірських порід, що обмежують 
виробку з її боків. 

БОКОВІ ПОРОДИ, *боковые породы - гірські породі, які безпосередньо 
прилягають до поверхні, що обмежує корисну копалину. Відрізняють 
покрівлю та ґрунт пластів, жил, покладів при пологому та похилому 
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заляганні. При крутому заляганні Б.п. називають висячим та лежачим 
боками. 

БОКСИТ, *боксит, **bauxite - осадова гірська порода, що складається в 
основному з оксидів і гідрооксидів алюмінію, а також оксиду заліза та різних 
домішок (глинистих частинок). Колір червоний і сірий. Основна руда 
алюмінію. Утворюється звичайно в умовах тропічного клімату при 
вивітрюванні порід, що містять алюміній. Від назви місцевості ле’Бо на півдні 

Франції. В Україні є на Закарпатті, в Приазов’ї та на Українському щиті. 

БОР, *бор - В. Хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи. Ат.н. 5, ат.м. 
10, 811. Неметал. Темно-сірі кристали. У природі існує у вигляді боратів. 
Застосовують сполуки бору в металургії, медицині, ядерній фізиці, 
електроніці, тощо. 

БОРАТИ, *бораты, **borates - клас мінералів - солей борних кислот, з яких 
найбільше значення має ортоборна кислота H3BO3. До боратів належить 
понад 80 мінералів. Утворюються головним чином у збагачених бором 
соленосних басейнах. Рідше борати пов’язані з пегматитами і 
гідротермальними та контактово-метасоматичними утвореннями. В природі 
зустрічаються частіше у вигляді мінералу бури. Використовують у хімічній, 
паперовій, склоробній промисловості. 

БОРНІТ, *борнит, **bornite - Cu5FeS4. Важливий мінерал міді (класу 
сульфідів). Сингонія ромбічна. Густина 4,9-5,3. Твердість 3,5. Колір мідно-
червоний. Зустрічається у багатьох мідних родовищах, як гіпогенний і 
гіпергенний мінерал. Колір від мідно-червоного до бурого. Багата мідна руда. 
Від прізвища австрійського мінералога І. Борна. В Україні є на Донбасі в 
Чивчинських горах. 

БОРТ, *борт, **bort - 1) Зернисті аґреґати кристалів алмазів. 2) Бічна стінка, 

наприклад борт кар’єру. Б. кар'єра - бокова поверхня, що обмежує кар'єр. 
Складається з укосів та майданчиків уступів. Відрізняють робочий та 
неробочий борти кар'єру. 3) Б. лави - початкова та кінцева частини лави (в 
сполученні її з транспортним та вентиляційним штреками). 4) Б. 
розсипу(розсипища) - промисловий контур розсипу, балансові запаси котрого 
уточнені відповідно до прийнятого способу розробки. 

БРАНЕРИТ, *бранерит - мінерал, уранова, торієва та інші солі титанових 
кислот; чорного кольору. Руда урану. Від прізвища американського геолога 
Дж. Браннера. 

БРАУНІТ, *браунит, **braunite - утворюється внаслідок метаморфізму 
марганцевих оксидів та як вторинний мінерал в умовах вивітрювання. 

БРАХІАНТИКЛІНАЛЬ, *брахиантиклиналь - коротка антиклінальна складка 
верств гірських порід. В середині її залягають давніші за геологічним віком 
пороби. Падіння верств — від центру. У плані має овальну форму. 

БРАХІСИНКЛІНАЛЬ, *брахисинклиналь - коротка синклінальна складка 
верств гірських порід. У середині брахісинкліналі залягають молодші за 
геологічним віком породи, падіння верств — до центру. У плані має овальну 
форму. 

БРЕКЧІЯ, *брекчия - гірська порода, що складається з гострокутних 
зцементованих уламків розміром понад 10 мм. За походженням виділяють Б. 
осадочну, вулканогенну та тектонічну.  

БРЕМСБЕРҐ, *бремсберг , **brake incline, gravity plane, ***Bremsberg - 
похила гірнича виробка, що не має безпосереднього виходу на земну 
поверхню. Розміщена за спадом пласта чи порід і призначена для 
транспортування корисних копалин у напрямі зверху вниз за допомогою 
механічних пристроїв. 

БРИЗАНТНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, *бризантные взрывчатые вещества - 
вибухові речовини (ВР), які менш чутливі до зовнішніх впливів ніж ініціюючі 
ВР. Їх горіння переходить в детонацію лише в замкнутому об’ємі або при 
наявності великої кількості ВР. На практиці детонація Б.в.р. здійснюється 
шляхом вибуху ініціюючого ВР. Більшість Б.в.р. - ароматичні нітросполуки, 
нітраміни, нітроефіри. Основну масу промислових Б.в.р. складають амоніти 
та ґрануліти, в меншій кількості використовуються динаміти, амонали, 
алюмотол, водонаповнені ВР. В шахтах небезпечних з газу та пилу 
застосовують так звані запобіжні Б.в.р. (містять деяку кількість NaCl, KCl).  

БРИЗАНТНІСТЬ, *бризантность - здатність вибухових речовин призводити 
під час вибуху подрібнення та пробивання середовища, котре стикається з 
зарядом цих речовин. 

БРИКЕТ, *брикет - спресований з якогось матеріалу шматок у вигляді 
цеглини або плитки. 

БРИКЕТУВАННЯ, *брикетирование, **briquetting - виготовлення брикетів, 
процес термомеханічної переробки дрібних слабкоструктурних руд, 
концентратів та відходів виробництва, а також процес грудкування вугільного 
дріб’язку пресуванням під тиском. Брикетують дрібні залізні руди і 
концентрати, сировину для виробництва феросплавів та дрібні 
феросплави, різні відходи чорної металургії (окалину, стружку, металургійний 
пил, шлак, шлам), торф, буре вугілля, дрібні класи кам’яного вугілля та 

антрацитів, напівкоксовий та коксовий дріб’язок і т.і. 

БРОМ, *бром - хімічний елемент, символ Br, ат. н. 35; червоно-бура рідина з 
різким запахом. Застосовують Б. і його сполуки у фотографії, медицині, 
виробництві барвників тощо. 

БРОМАТОМЕТРІЯ, *броматометрія - метод кількісного аналізу, при якому 
основним реагентом є титрований (див. Титр) розчин бромату калію. 

БРОМІДИ, *бромид  - сполуки брому з іншими хімічними елементами. Б. 
натрію і калію застосовують в медицині. 

БРОНЗИТ, *бронзит, **bronzite - проміжний член мінерального виду 
енстатит-феросиліт, який містить 10-30% феросилітового (Fe[SiO3]) 
компонента. 

БРУКІТ, *брукит, **brookite - TiO2. Мінерал класу оксидів та гідроксидів, 
переважно жовтого, бурого, чорного кольорів. Сировина для одержання 
феротитану, титанового білила. Зустрічається в жилах альпійського типу, в 
ґнейсах, сланцях, а також у розсипах. Від прізвища англійського мінералога 
Г.-Дж. Брука. 
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БРУСИТ, *брусит - мінерал класу оксидів та гідрооксидів, білого або 
зеленуватого кольору, прозорий. Сировина для одержання магнію. Від 
прізвища американського мінералога А. Бруса. 

БУДОВА МІНЕРАЛІВ ЗОНАЛЬНА, *строение минералов зональное, 
**zoning of minerals -  внутрішня будова кристалів, зумовлена чергуванням в 
них шарів різного складу, або різних властивостей. Залежить від зовнішньої 
форми кристалів та умов росту. 

БУЛАНЖЕРИТ, *буланжерит, **boulangerite - Pb5Sb4S11. Зустрічається в 
гідротермальних поліметалічних родовищах разом з галенітом, антимонітом, 
сфалеритом, піритом та іншими сульфосолями свинцю. Рідкісний. 

БУЛЬДОЗЕР, *бульдозер - трактор або тягач, обладнані неповоротним чи 
поворотним відвалом (щитом) з ножем. Бульдозером зрізують та 
переміщують грунт, засипають котловани і траншеї, використовують на 
відкритих гірничих роботах у кар’єрах. 

БУНКЕР, *бункер, **bunker - вмістилище (резервуар) для короткочасного 
зберігання і дальшого перевантаження рідких і сипких матеріалів. 

БУНКЕР ПІДЗЕМНИЙ, *бункер подземный - підземна гірнича виробка для 
коткочасного зберігання (акумулювання) корисних копалин чи породи. 

БУНКЕР-ВАГОН, *бункер-вагон - рейкова транспортна платформа, дно якої 
обладнане ланцюговим конвеєром. Застосовується при транспортуванні 
гірничої маси при проведенні виробок. 

БУНКЕРНА ЗБИРАЛЬНА МАШИНА, *бункерная уборочная машина - 
причіпна машина для збирання торфу, попередньо складеного  у  валки.  
Працює  з тракторами, зокрема типу Д-75 чи Б-75.  

БУР, *бур - інструмент, яким пробурюють шпури та вибухові бурові 
свердловини. Б. має канал по якому до вибою подають повітря та промивну 
рідину.  

БУРА, *бура - сіль тетраборної кислоти. Безбарвні кристали густиною 1690-
1720 кг/м

3
.  Мало розчинна у воді.  

БУРЕ ВУГІЛЛЯ, *бурый уголь - тверда горюча корисна копалина, 

гіпотетично - перехідна форма від торфу до кам’яного вугілля. Колір від 
світло-бурого до чорного. Температура згорання горючої маси 24…31 
Мдж/кг. Має низький ступінь вуглефікації, малу твердість, значну 
гігроскопічність. В Україні поклади бурого вугілля зосереджені в 
Дніпровському буровугільному басейні, на Закарпатті, Передкарпатті, 
Придністров’ї. 

БУРИЙ ЗАЛІЗНЯК, *бурый железняк - природне скупчення гідроксидів 
заліза. Складається з гетиту, лімоніту та інших мінералів. Руда заліза. В 
Україні є в Керченському й Криворізькому залізорудних басейнах. 

БУРИЛЬНА ГОЛОВКА, *бурильная головка - частина бурильної машини, 
призначена для передавання бурильному інструменту крутного момента у 
поєднанні з ударами або ударів з поворотами інструмента вхолосту. Є Б.г. 
обертальної, ударно-поворотної, ударно-обертальної, обертально-ударної 
дії, а також універсальна Б.г. (поєднання ударів з поворотами інструмента). 

БУРИЛЬНА МАШИНА, *бурильная машина - частина шахтної бурильної 
установки, що є конструктивним поєднанням бурильної головки і подавача. 

БУРИЛЬНИЙ МОЛОТОК, *буровой молоток - машина ударної дії 
(переважно — пневматична) з буром, якою бурять шпури і вибухові бурові 
свердловини, руйнують штучні покриття. 

БУРИЛЬНІ ТРУБИ, *буровые трубы - металеві труби, якими в бурову 
свердловину спускають і з неї підіймають породоруйнуючий інструмент, 
доставляють на поверхню керни, підводять промивальну рідину або 
стиснене повітря до вибою. 

БУРІННЯ, *бурение, **drilling, boring - створення бурової свердловини, 
шахтного стовбура, або шпура руйнуванням гірських порід. Іноді вдаються 
до буріння шпурів у штучних матеріалах (наприклад, у бетоні). Основний 
спосіб буріння — механічний, рідше використовують гідравлічний, термічний 
та інші способи. Буріння застосовують з метою пошуків корисних копалин, 
видобування нафти, газу, води і розсолів, спорудження шахт тощо. 

БУРНОНІТ, *бурнонит - мінерал класу сульфосолей, темно-сірого  кольору, 
непрозорий. Руда свинцю й міді. Від прізвища французького мінералога Дж. 
Бурнона. 

БУРОВА ВИШКА (КОПЕР), *буровая вышка (копер) - конструкція, котра 
встановлюється над устям шахтного ствола або свердловини для вантажно-
підйомних операцій при бурінні. 

БУРОВА КОРОНКА, *буровая коронка - 1) Зйомна частина буру, що 
безпосередньо діє на вибій та руйнує його при ударно-обертовому бурінні. 
Леза Б.к. можуть бути сталевими, або армованими пластинами з твердого 
сплаву. Найбільш поширеними формами Б.к. є однодолотчаті та хрестові. 2) 
Складова частина бурового снаряду для кернового та безкернового буріння 
свердловин. 3) Буровий інструмент для обертового буріння, який 
складається з корпусу, ріжучих лез і хвостовика. Леза армуються пластинами 
з твердого сплаву. 

БУРОВА ЛЕБІДКА, *буровая лебедка - лебідка для виконання спусково-
підйомних операцій подавання бурового інструменту у вибій та інших 
допоміжних робіт. 

БУРОВА СВЕРДЛОВИНА, *буровая скважина - свердловина (циліндрична 
гірнича виробка), створена бурами або іншими буровими інструментами. 
Початок бурової свердловини називають устям, кінець (дно) — вибоєм, бічну 
поверхню — стінкою або стовбуром. Бурові свердловини бурять з поверхні 
суші або з моря, з підземних гірничих виробок. Є бурові свердловини геолого-
розвідувальні, експлуатаційні (наприклад, для видобування нафти), вибухові 
(для розміщення зарядів вибухових речовин), допоможні, спеціальні. 
Довжина (глибина) найбільших бурових свердловин понад 10 км. 

БУРОВА СТАЛЬ, *буровая сталь - сталь для виготовлення бурових штанг та 
бурів для для ударно-обертового буріння шпурів і свердловин, а також для 
обертового буріння шпурів електросвердлами.  

БУРОВА УСТАНОВКА, *буровая установка - установка, основною частиною 
якої є буровий верстат (з долотом або іншим інструментом), який 
безпосередньо діє на гірські породи при бурінні свердловини. Стаціонарні 
бурові установки застосовують для буріння нафтових, газових та глибоких 
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геологорозвідувальних свердловин. Є також пересувні, самохідні та 
переносні бурові установки. Див. також шахтна бурильна установка. 

БУРОВА ШТАНГА, *буровая штанга - 1) Сталевий стрижень для 
передавання механічних зусиль від поршня-ударника на різець (бурову 
коронку, головку) та для подачі води і стислого повітря до вибою шпуру 
(свердловини) під час ударно-обертового буріння. Б.ш. для ударного буріння 
виготовляється з шестигранної, круглої, восьмигранної або прямокутної 
(рідко ромбічної) сталі. Для обертового буріння шпурів штанга 
виготовляється з крученої бурової сталі різної довжини. 2) Сталева труба 
для передавання механічних зусиль (осьового зусилля та обертового 
моменту) від станка до коронки або долота та для подачі води до вибою 
свердловини. 

БУРОВИБУХОВІ РОБОТИ, *буровзрывные работы - сукупність операцій 
підривання та підготовчого буріння шпурів і свердловин під час видобування 
корисних копалин, проведення гірничих виробок, будівництві споруд у міцних 
гірських породах. 

БУРОВИЙ ДРІБ, *буровая дробь - тверді литі сталеві або чавунні кульки, а 
також сталеві кубики, або циліндрики, що застосовуються для руйнування 
гірських порід під час буріння. Діаметр дробу, як правило, 1,5-5,5 мм. 

БУРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ, *буровой инструмент - інструмент, що 
застосовується для буріння свердловин і шпурів. 

БУРОВИЙ СНАРЯД, *буровой снаряд - комплект інструментів, що 
опускається в свердловину в зібраному стані. 

БУРОВІ СТАНКИ, *буровые станки - машини, котрі застосовуються для 
буріння свердловин під час ведення відкритих, підземних або 
геологорозвідувальних робіт. Розрізняють станки: обертові шнекові (буріння 
різанням), шарошечні, ударно-обертові (з зануреними пневмоударниками), 
канатно-ударні, вогнеструменеві, комбіновані. 

БУРО-ЗБІЙНІ МАШИНИ, *буро-сбоечные машины - гірничі машини для 
буріння свердловин діаметром 300..500 мм у напрямку знизу догори, та при 
потребі - розбурення їх зверху донизу до діаметру 500..960 мм. 

БУРОНАВАНТАЖУВАЛЬНА МАШИНА, *буронагрузочная машина - машина, 
яка призначена для механізації процесів буріння шпурів і навантажування 
гірської маси (корисної копалини і породи) у транспортні засоби. 

БУРОТРИМАЧ, *буродержатель - пристрій, що запобігає випадінню буру з 
букси бурильної машини. 

БУРОШНЕКОВА УСТАНОВКА, *бурошнековая установка - гірнича машина, 
що призначена для механізованого виймання вугілля з свердловин 
довжиною до 50 м та діаметром до 1,4 м. Розподіляються: за призначенням - 
для підземних та відкритих робіт; за типом виконавчого органу - з одним або 
двома спарованими шнековими ставами. 

БУРОШНЕКОВИЙ СПОСІБ ВИЙМАННЯ ВУГІЛЛЯ, *бурошнековый способ 

выемки угля - послідовне буріння свердловин, діаметр яких трохи менший 
від потужності пласта. Між свердловинами лишаються технологічні цілики 
завширшки 0,2 м. Виймання проводиться, наприклад, двошпиндельною 
установкою БУГ-3, що складається з бурошнекової машини, шнекового 

секційного остову, бурових коронок, які руйнують вугілля, пристрою 
нарощування та складування секцій, засобів пилепоглинання. 
Застосовується у Львівсько-Волинському басейні. 

БУРСИТ, *бурсит - запалювальне захворювання слизових сумок навколо 
суглобів. Супроводжується підвищеним утворенням і накопиченням у їх 
порожнинах випоту. Спричинюється травмами, гострими чи хронічними 
інфекціями, діатезом. Часто бурсити пов’язані з професією, зокрема, з 
роботою у шахті. 

БУРШТИН, *янтарь - С40Н64О4. Природна органічна сполука, викопна смола 
хвойних дерев. Містить домішки сірки. Аморфний. Густина 1,05-1,10. 
Твердість 2-3. Колір жовтий, червоно-коричневий. Блиск смоляний. Те саме, 
що і янтар. В Україні є в Рівненській, Київській, Житомирській, Львівській та 
Харківській областях. Використовується як виробне каміння, кращі зразки - як 
дорогоцінне каміння. Хороший електроізоляційний матеріал. 

БУСОЛЬ, *бусоль - геодезичний прилад для вимірювання на місцевості 
кутів (азимути магнітні, румби). Застосовують при топографічній, 
геологічній, маркшейдерській зйомках, тощо. 

БУТАН, *бутан - органічна сполука, газ без кольору й запаху. Міститься в 
нафті і природних газах. Застосовують як паливо, нормальний Б. - для 
одержання бутадієну. 

БУТОВА СМУГА (ПОРОДНА СМУГА, ПОРОДНА СТІНА), *бутовая полоса 
(породная полоса, породная стена) - закладний масив у формі смуги. Б.с. 
застосовують при керуванні покрівлею частковим обрушенням і частковою 
закладкою, а також для охорони виробок, в тому числі при проведенні їх 
широким вибоєм. Для викладення Б.с. в лавах використовують породу, що 
видобувається в бутових штреках, або залишається від проведення виробок. 

БУТОВИЙ КАМІНЬ, БУТ, *бутовый камень, бут - камені неправильної 

форми (розміром 150…500 мм), що їх видобувають у кар’єрах природних 
родовищ вапняків, ґраніту, пісковиків та інших гірських порід. Застосовується 
у будівництві гідротехнічних споруд, у шахтах. 

БУТОВИЙ ШТРЕК, *бутовый штрек - виробка, що проводиться по 
простяганню в виробленому просторі лави шляхом підривання бокових порід 
(переважно покрівлі) для видобування закладочного матеріалу. Б.ш. не 
підтримується. 

БУХТА, *бухта - канат, укладений кругами або вісімками поруч і один над 
одним (у формі циліндра). 

БЮКСИ, *бюксы - скляні стаканчики з притертою скляною кришкою. 
Застосовують для зважування та висушування проб при аналізі корисних 
копалин. 

БЮРЕТКА, *бюретка - циліндрична скляна трубка з поділками й краном (або 
затискачем). Застосовують у хімічному аналізі. 
 
 

В 
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ВАГОН, *вагон,**wagon, van, car  -  транспортний засіб, яким перевозять 
пасажирів або вантажі по рейкових коліях. Є вагони пасажирські і вантажні 
(думпкари, піввагони, платформи, цистерни тощо); для широкої й вузької 
колії; несамохідні й самохідні. Застосовується в шахтах, на кар’єрах. 

ВАГОНЕТКА, *вагонетка,**van, car  - невеликий вагон, яким перевозять по 
вузькоколійних шляхах на невелику віддаль вантажі, а іноді й людей. 
Застосовується на кар’єрах, заводах, у шахтах. 

ВАГОНОПЕРЕКИДАЧ, *вагоноопрокидыватель, **car tippler - пристрій, яким 
розвантажують вагони з насипним вантажем, перекидаючи або нахиляючи 
їх. Застосовують на заводах і шахтах, у портах. 

ВАДОЗНІ ВОДИ, *вадозные воды - підземні води, що містяться у порах, 
тріщинах і порожнинах верхніх шарів земної кори. 

ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНІ СЕПАРАТОРИ, *тяжелосредные сепараторы, 
**heavy medium separator, ***Schwerabscheider - машини і апарати для 
збагачення корисних копалин у важкому середовищі. Розрізняють 
пірамідальні, барабанні, коритні В.с. Машини та апарати, в яких розділення 
відбувається під дією відцентрових сил, підрозділяють на центрифуги й 
гідроциклони. Останні набули широкого розповсюдження. У 
важкосередовищних гідроциклонах ефективно розділяють матеріали 
крупністю до 0,15-0,2 мм. З 1970 р. Луганським заводом вугільного 
машинобудування ім. Пархоменка почато промислове виробництво 
вітчизняних двохпродуктових сепараторів типу СКВ з вертикальним 
елеваторним колесом, розроблених Діпромашвуглезбагаченням. 

ВАЖКОСЕРЕДОВИЩНІ ГІДРОЦИКЛОНИ, *тяжелосредные гидроциклоны - 
двох- або трьохпродуктові гідроциклони для збагачення дрібних та середніх 
класів вугілля, антрациту та сланцю, а також перезбагачення промпродукту. 
Крупність збагачуваного матеріалу знаходиться в межах 0,2 - 40 мм. Див. 
також важкосередовищні сепаратори. 

ВАКАНСІЯ, *вакансия - дефект кристалу, що полягає у відсутності атома 
або йона у вузлі кристалічної ґратки. 

ВАКУУМ, *вакуум - 1) Розріджений стан газу. Розрізняють високий, середній і 
низький В. Високим називається В., при якому вільний пробіг молекул газу 
перевищує лінійні розміри посудини, в якій міститься газ; якщо вільний пробіг 
молекул газу і лінійні розміри посудини є сумірними величинами, то В. 
називається середнім, а якщо вільний пробіг молекул газу менший за лінійні 
розміри посудини - низьким. 2) Простір, у якому немає зовсім речовини і який 
є фізичним полем у незбудженому стані. 3) Середовище без частинок 
речовини і квантів поля. Це найнижчий стан квантової системи, при якому її 
енергія є мінімальною. Згідно з теорією невизначеностей для такого В. певна 
частина фізичних величин не може бути точно визначеною. 

ВАКУУМ-АПАРАТ, *вакуум-аппарат - 1) Апарат, у якому випаровують 
розчини, сушать і фільтрують різні матеріали під тиском, нижчим від 
атмосферного. 2) Апарат, яким автоматично подають рідке пальне в 
карбюратор. 

ВАКУУМ-КАМЕРА, *вакуум-камера - камера, в яку вміщують якийсь 
матеріал, щоб виділити з нього повітря, газ, воду тощо. 

ВАКУУММЕТР, ВАКУУМ-МАНОМЕТР, *вакуумметр, вакуум-манометр - 
прилад для вимірювання тиску розріджених газів. 

ВАКУУМУВАННЯ СВЕРДЛОВИН, *вакуумирование скважин - спосіб 
збільшення дебету свердловин, що проведені в породах з малою 
водовіддачею, за рахунок утворення вакууму у самій свердловині. 

ВАКУУМ-НАСОС, *вакуум-насос - ротаційний ексгаустер, відсмоктуючий газ 
або газоповітряну суміш з  дегазаційного газопроводу. 

ВАКУУМ-НАСОСНА СТАНЦІЯ, *вакуум-насосная станция - приміщення, в 
якому розміщується устаткування для дегазації шахт. Розрізняють 
стаціонарні (наземні або підземні) та пересувні В.-н.с. 

ВАКУУМ-ФІЛЬТР, *вакуум-фильтр, **vacuum filter, ***Vakuum-filter - апарат, 
де, використовуючи різницю тисків газу, розділяють суспензії та гідросуміші. 
Машина для обезводнювання зернистих матеріалів, що перебувають у 
пульпі, в якій вихідна пульпа обробляється на фільтруючій перегородці під 
дією вакууму. Широко застосовується для обезводнення корисних копалин.  

ВАКУУМ-ФІЛЬТР ДИСКОВИЙ, *вакуум-фильтр дисковый, **disk vacuum 
filter, ***Scheiben-vakuum-filter - вакуум-фільтр, якому робочим органом є 
порожнистий обертовий диск з розміщеною на бокових поверхнях 
фільтруючою перегородкою. 

ВАКУУМ-ФІЛЬТР БАРАБАННИЙ, *вакуум-фильтр барабанный, ***drum 
vacuum filter, ***Trommel-vakuum-filter - вакуум-фільтр, якому робочим 
органом є порожнистий обертовий барабан з розміщеною на його 
циліндричній поверхні фільтруючою перегородкою. 

ВАЛЕНТНІСТЬ, *валентность - 1) Число, яке показує, з скількома 
одновалентними атомами може сполучатися атом одного елемента або 
сполуки; скільки таких атомів він може замістити.  2) Здатність атомів 
віддавати або приєднувати певне число електронів. 

ВАНАДАТИ, *ванадаты - група мінералів - солей ванадієвої кислоти 
(ванадиніт, карнотит та ін.). Є рудами ванадію, рідше - урану. 

ВАНАДАТОМЕТРІЯ, *ванадатометрия - метод кількісного аналізу, при 
якому основним реаґентом є титрований (див. Титр) розчин ванадату 
(ванадієвоксидлого) амонію або іншої сполуки ванадію. 

ВАНАДИНІТ, *ванадинит - мінерал класу фосфатів, жовтого, червоного, 
бурого кольору. Сингонія гексагональна. Густина 6,66-7,10. Твердість 3,5. 
Блиск алмазний. Рідкісний. Значні скупчення використовують як руду 
ванадію. 

ВАНАДІЙ, *ванадий - хімічний елемент V групи періодичної системи 
Д.І.Менделєєва, символ V, ат. н. 23, ат.м. 50,9414; метал сіро-сталевого 
кольору. Рідкісний. Застосовують у металургії, виробництві електронних 
приладів тощо. Сполуки В. отруйні. Використовують їх у медицині, 
фотографії, виробництві ванадієвої сталі,титанових сплавів, лакофарбовій 
промисловості тощо. Від імені давньоскандінавської богині краси Ванадіс. 

ВАНДРУТ, *вандрут, ***Wandrute -  деталь кріплення в шахті у вигляді 
довгого бруса, розміщеного вздовж виробки для надання стійкості всій 
системі кріплення.  
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ВАПНЯК, известняк - осадова гiрська порода, що складається головним 
чином з кальциту з домiшками глинистого матерiалу, кремнезему, оксидiв 
залiза та iнших. За походженням розрiзняють вапняки бiоґеннi, хемоґеннi, 
перекристалiзованi, уламковi та змiшаного ґенезису. Назви вапнякам 
звичайно надаються в залежностi вiд особливостей складаючих їх 
компонентiв або структур (оолiтовi, уламковi, черепашковi, рифовi). 

ВАПНЯКОВИЙ ТУФ, *известняковый туф - пориста нiздрювата порода, яка   
утворилося внаслiдок осiдання карбонату кальцiю як з гарячих,  так i з 
холодних джерел. Часто з вiдбитками рослин та тваринними залишками. 

ВАПОРИЗАЦІЯ, *вапоризация - те ж саме, що й випаровування, 
перетворення рідини на пару. 

ВАПОРИМЕТР, вапориметр - прилад для визначання пружності пари різних 
рідин при певних температурах. 

ВАРІАНТА, *варіанта - у статистиці - кожний член ряду чисел. 

ВАРІАНТНІСТЬ, *вариантность - число змінних, які можна змінювати в 
певних межах. 

ВАРІАТОР, *вариатор - окремий аґреґат або вузол машини для плавної 
зміни передатного числа. 

ВАРІАЦІЙНИЙ, *вариативный - той, що є варіацією чогось, змінний; В.  с т а 
т и с т и к а - частина математичної статистики, яка вивчає розподіл 
кількісних ознак у статистичних сукупностях; В.  ч и с л е н н я - розділ 
математики, який вивчає методи знаходження найбільших і найменших 
значень функцій, що залежить від вибору їх вигляду або параметрів. 

ВАРІОЛІТ, *вариолит - вулканічна гірська порода, що містить численні 
кульки -в а р і о л и. 

ВАРІОМЕТР ҐРАВІТАЦІЙНИЙ - прилад для вимірювання другої похідної 
потенціалу ґравітаційного поля, що характеризує зміну сили тяжіння в 
горизонтальному напрямку і кривизну еквіпотенціальних поверхонь. 
Використовується для досліджень ґравітаційного поля, при пошуках родовищ 
залізної та поліметалевих руд. 

ВАРІЮВАТИ, *варьировать - змінювати що-небудь у певних межах. 

ВАТ, *ватт - одиниця потужності. 1 Вт - потужність, при якій за 1 сек 
виконується робота в 1 Джоуль. Від прізвища англійського фізика Дж. Уатта. 

ВАТ-ГОДИНА, *ватт-час - одиниця енергії або роботи, що дорівнює роботі, 
виконаній за 1 год при потужності в 1 ват (3600 Вт-сек.). 

ВАТЕРПАС, *ватерпас - прилад для задання і контролю нахилу гірничої 
виробки, рейкової колії, будівельної конструкції тощо. 

ВАТМАН, *ватман - папір високого ґатунку для креслення або малювання. 
Від прізвища власника англійської паперової фабрики Ватмана. 

ВАТМЕТР, *ваттметр - прилад для вимірювання потужності електричного 
струму. 

ВАТ-СЕКУНДА, *ватт-секунда - одиниця енергії або роботи, що дорівнює 
роботі, виконаній за 1 сек при потужності в 1 Вт. 

ВЕБЕР, *вебер - одиниця магнітного потоку в Міжнародній системі одиниць. 
1 В. - магнітний потік, рівномірне зменшення якого до нуля за 1 сек 
спричиняє виникнення в контурі провідника, що охоплює цей потік, 

електрорушійної сили в 1 вольт. Від прізвища німецького фізика В.-Е. 
Вебера. 

ВЕБЕРА ПОРОЖНИНИ, *Вебера полости - порожнини розшарування порід з 
різними фізико-механічними властивостями (названі за ім'ям німецького 
вченого Вебера). 

ВЕБЕРМЕТР, *веберметр - прилад для вимірювання магнітного потоку. 

ВЕЗУВІАН, *везувиан, **vesuvianite - силікат острівної будови. Поширений 
мінерал скарнів на контакті доломітів і вапняків, де він знаходиться з 
кальцитом, ґранатами, хлоритом, епідотом. Утворюється також разом з 
гросуляром за рахунок плагіоклазів при серпентинізації ультраосновних 
порід. 

ВЕКТОР, *вектор - 1) Величина, що характеризується розміром і напрямом. 
2) Напрямлений прямолінійний відрізок. 

ВЕКТОР ВІДНОСНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ, * вектор отностительного 

перемещения - напрям відносного переміщення блоку диз’юнктиву в 
площині змішувача. 

ВЕКТОР ЗРУШЕННЯ, *вектор сдвижения - графічне масштабне зображення 
у вигляді спрямованого відрізка прямої, довжина якого пропорційна 
абсолютній (відносній) величині і напрямку зміщення у просторі точки масиву 
гірських порід або земної поверхні на відповідну дату спостережень (за 
визначений проміжок часу).  

ВЕКТОРНИЙ, *векторный - той, що характеризується як вектор або 
пов'язаний з ним; В. д о б у т о к  д в о х  в е к т о р і в - вектор, довжина 
якого дорівнює добуткові довжин цих векторів і синуса кута між ними, 
направлений перпендикулярно до площини, в якій лежать перемножувані 
вектори так, що з його кінця поворот від першого вектора до другого 
здійснюється проти годинникової стрілки. В. ч и с л е н н я - розділ 
математики, що вивчає дії з векторами. 

ВЕЛИЧИНА ЗАРЯДУ ВР, *величина заряда ВВ - кількість ВР(вибухової 
речовини), що складає заряд та оцінюється за масою ВР або по запасу його 
енегрії. 

ВЕНЕРІАНСЬКІ ПОРОДИ, *венерианские породы - породи планети Венера. 
За даними міжпланетних станцій, які здійснили посадку на Венері В.п. за 
своїм складом близькі до земних базальтів або їх глибинних аналогів - габро. 
Зустрічаються різновиди складені дрібноуламковим матеріалом, розпушеним 
ґрунтом темного кольору, а також складені тонкоплиточними шарами. В 
окремих випадках досліди показали, що В.п. аналогічні земним лужним 
базальтоїдам або сієнітам. 

ВЕНД, *венд  - комплекс гірських порід пізньопротерозойського періоду, які 
лежать безпосередньо під породами кембрійської системи. На території 
України поширені в межах Волино-Подільської плити, де представлені 
льодовиковими відкладами (тилітами) потужністю до 50 м, на яких залягає 
потужна до 550 м товщина вулканогенних порід, перекритих осадочними, 
переважно морськими, відкладами. У відкладах вендського періоду виявлено 
рештки давніх безскелетних організмів і водоростей. 
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ВЕНТИЛЯТОР, *вентилятор, **fan - прилад для перемішування чи 
переміщування під певним тиском повітря, газів або сумішей їх з дрібними 
частинками; застосовують для очищення повітря в приміщеннях та на 
шахтах, для створення штучної тяги в топках котлів. 

ВЕНТИЛЯТОРИ ШАХТНІ, *вентриляторы шахтные — машини, призначені 
для переміщення по мережі гірничих виробок повітря, газів і пилу. Ш.в. 
поділяються: за принципом дії — на центрифугові та осьові; по тиску, що 
розвивається — низького, середнього і високого тиску; по швидкохідності — 
на швидкохідні, середні і тихохідні; за видом енергії, що споживається — на 
електричні, пневматичні і гідравлічні; за призначенням — на вентилятори 
головного провітрювання, що забезпечують подачу повітря для всієї шахти; 
допоміжні, що переносяться по мірі посування гірничих робіт і забезпечують 
подачу повітря окремому крилу шахти або одному чи декільком дільницям 
або блокам; часткового (відокремленого) провітрювання, що забезпечують 
повітрям тупикові вибої при проведенні гірничих виробок. 

ВЕНТИЛЯТОРІВ ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА, *вентиляторов параллельная 
работа— сумісна робота вентиляторів (шахтних), при якій одна частина 
повітря, необхідного для провітрювання шахти, проходить через один 
вентилятор, а інша — через інший. В.п.р. збільшує витрати в мережі. 
Загальна кількість повітря, що подається паралельно працюючими 
вентиляторами, менше суми їх індивідуальних дебітів.  

ВЕНТИЛЯТОРІВ ПОСЛІДОВНА РОБОТА, *вентиляторов 
последовательная работа — сумісна робота вентиляторів, при якій вся 
кількість повітря, необхідного для провітрювання шахти (дільниці), проходить 
спочатку через один, а потім через інший вентилятор. Використовується 
для збільшення напору. 

ВЕНТИЛЯТОРІВ СУМІСНА РОБОТА, *вентиляторов совместная работа 
— одночасна робота декількох вентиляторів на одну вентиляційну мережу. 
Використовується у тих випадках, коли робота одного вентилятора при 
граничних частотах його обертання не забезпечує потрібних витрат та напір 
в мережі. Розрізняють паралельну, послідовну і комбіновану роботу 
вентиляторів. При В.с.р.  одні вентилятори можуть розташуватися на 
поверхні, інші — під землею. Як правило, підземні вентилятори призначені 
для підсилення провітрювання окремих дільниць вентиляційної мережі і 
називаються допоміжними. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНА МЕРЕЖА, *вентиляционная сеть - (в рудниковій 
вентиляції) - сукупність пов'язаних між собою гірничих виробок шахти, по 
яким рухається повітря. Місця з'єднання трьох або більше виробок звуться 
вузлами мережі. Виробка, що з'єднує два вузли, зветься гілкою. Розрізняють 
В.с. плоскі та об'ємні (просторові). 

ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ВІКНО, *вентиляционное окно - вікно у вентиляційних 
дверях. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ БУФЕТ, *вентиляционый буфет - споруда, що огорожує 
бремсберґ від попадання в нього повітря з відкотного штреку. Споруджується 
у вигляді стінки з деревини, цегли, бетону або цілика вугілля (породи). 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ГОРИЗОНТ, *вентиляционный горизонт - сукупність 
підземних гірничих виробок, що розташовані на одному рівні, по яким 
рухається забруднене повітря до виходу на поверхню. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ, *вентиляционный журнал - книга, в якій 
фіксуються результати вимірів якісного складу рудникового повітря, 
правильності розподілу його по виробках та акти про результати реверсу 
вентилятора. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН, *вентиляционный клапан - див. шахтний 
клапан. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ МАНЕВР, *вентиляционный маневр - посилення, 
послаблення, реверсування та розподіл вентиляційних течій з метою 
утворення найбільш сприятливих умов для рятування людей під час аварій, 
забезпечення їм виходу на поверхню назустріч свіжій течії повітря, 
забезпечення просування  гірничо-рятувальних частин до осередку аварії, 
уповільнення розповсюдження рудникової пожежі  та запобігання повторних 
вибухів газу та пилу. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ПАРУС, *вентиляционный парус - пристрій для 
обмеження доступу повітря. Розташовується у виробках з інтенсивним рухом 
людей та вантажів. В.п. - це шматок брезенту або стрічки конвейєра, що 
прикріплений до верхняка і вільно звисає поперек виробки. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ ШАХТНИЙ СТВОЛ, *вентиляционный шахтный ствол - 
ствол шахтний, призначений здебільшого для пропуску повітря для 
провітрювання мережі гірничих виробок. Може також використовуватися для 
допоміжних цілей (спуск людей, закладних та інших матеріалів, підйому 
породи).  

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ВИРОБКИ, *вентиляционные выработки - виробки по 
котрим забруднена повітряна течія рухається до виходу на поверхню. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ДВЕРІ, *вентиляционная дверь - двері призначені для 
часткового або повного перекриття доступу повітря в деякі виробки шахти. 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ПРИСТРОЇ, *вентиляционные приспособления - пристрої, 
за допомогою котрих забезпечується потрібний розподіл повітря по мережі 
гірничих виробок. В.п. розподіляються на призначені для ізоляції виробок від 
доступу повітря (шахтні перемички, вентиляційні двері, ляди, шлюзи та ін.) 
та для подачі повітря і зміни напрямку повітряної течії (кросинги, 
вентиляційні труби, канали вентиляторів). 

ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ТРУБИ, *вентиляционные трубы - труби для 
транспортування свіжого повітря до вибою та забрудненого від вибою. В.т. 
виготовляються з дерева, металу, тканини та різних штучних матеріалів. 

ВЕНТИЛЯЦІЯ, *вентиляция, **ventilation circulation - регулювання 
повітрообміну в приміщенні. Є вентиляція витяжна і припливна, природна і 
штучна, місцева і загальнообмінна. Для штучної вентиляції застосовують 
вентилятори, ежектори тощо. В. шахти - система заходів направлена на 
підтримку у всіх діючих гірничих виробках шахти атмосфери з параметрами, 
необхідними для ведення гірничих робіт. 

ВЕНТИЛЬ, *вентиль - 1) Клапан для регулювання й перекривання потоку 
рідини, пари або газу, що тече трубопроводом. 2) Пристрій у камері 
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пневматичної шини, що допомагає накачувати повітря в камеру і 
перешкоджає його виходу звідти. 3)Елемент, який пропускає електричний 
струм тільки в одному напрямі; використовують з метою випрямляння 
змінного струму. 

ВЕРМІКУЛІТ, *вермикулит, **vermiculate - алюмосилікат шаруватої будови. 
Сингонія моноклінна. Густина 2,4-2,7. Твердість 1-1,5. Колір бурий, 
жовтувато-бурий, золотисто-жовтий. Блиск перламутровий. Утворюється 
головним чином внаслідок перетворення біотиту й флогопіту. 

ВЕРНЬЄР, * верньер -  відліковий пристрій для кругових та лінійних шкал. 

ВЕРСІЯ, *версия - один з кількох, відмінних один від одного викладів або 
пояснень якого-небудь факту, події. 

ВЕРТИКАЛЬ, *вертикаль - лінія, по якій розміщується нитка від дії ваги. 

ВЕРТИКАЛЬНА З’ЄДНУВАЛЬНА ЗЙОМКА, *вертикальная соединитель-
ная сьемка - комплекс маршейдерських вимірювальних та обчислювальних 
операцій, який пов’язує в єдину систему висот пункти на земній поверхні і в 
підземних гірничих виробках; виконується через вертикальні, похилі та 
горизонтальні гірничі виробки. 

ВЕРТИКАЛЬНА ЗЙОМКА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *вертикальная съемка 
горных выработок - комплекс вимірювань та обчислень для визначення 
висот пунктів маркшейдерських мереж, реперів та ін. 

ВЕРТИКАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ, *вертикальные деформации - деформації 
земної поверхні, або масиву гірських порід у вертикальній площині, які 
виникають внаслідок нерівномірності осідання при підробці. 

ВЕРТЛЮГ, *вертлюг - пристрій, що запобігає обертанню прохідницької 
бадді під час підйому. В. підвішується між канатом та причепним гаком. 

ВЕРХНЄ ПЕРЕКРИТТЯ, *верхнее перекрытие - елемент секції 
механізованного кріплення, що розташовується біля покрівлі виробки і 
контактує з нею, спирається на гідростійки чи інші елементи секції та 
підтримує породи покрівлі від обвалення у призабійний простір. 

ВЕРХНЯ МАНТІЯ ЗЕМЛІ, *верхняя мантия Земли - одна з оболонок земної 
кулі, верхня частина мантії Землі, лежить під земною корою, з якою межує по 
Мохоровичича поверхні. Глибина залягання верхньої мантії — від 5…10 км. в 
океанах до 65…75 км. у складчастих геосинклінальних поясах. Її підошва 
лежить на глибині 800…1000 км. У межах верхньої мантії виділяють субстрат 
(разом із земною корою утворює літосферу), астеносферу і Голіцина шар, 
який іноді відносять до середньої мантії. Вважають, що верхня мантія 
складається переважно з основних і ультраосновних порід. 

ВЕРХНЯК, *верхняк - елемент кріплення гірничих виробок, що 
розташовується біля покрівлі виробки і являє собою прямолінійну або 
криволінійну балку, яка працює переважно на згин. Призначення В. - 
підтримати покрівлю виробки від обвалення та передати тиск порід покрівлі 
на стояки. В. також передає зусилля робочого опору стояків породам 
покрівлі та рівномірно розподіляє його по поверхні покрівлі.  Виготовляються 
з деревини, сталі, залізобетону; можуть бути жорсткими, шарнірними, 
ресорними.  

ВЕРХНЯК ДОПОМІЖНИЙ, *верхняк вспомогательный - верхняк, що 
заводиться під кінці забивних дошок (колів, "шилів") для підтримання їх під 
час забивання наступної ланки дошок. 

ВЕРХНЯК ПЕРЕКРИТТЯ ВИСУВНИЙ, *верхняк перекрытия выдвижной - 
елемент, що висовується з верхнього перекриття та забезпечує підтримання 
порід покрівлі від обвалення в призабійний простір. 

ВЕРХНЯК ПЕРЕКРИТТЯ ПІДЖИМНИЙ, *верхняк перекрытия поджимной - 
консольна рухома частина верхнього перекриття секції механізованого 
кріплення, яка за допомогою спеціальних пристроїв може притискуватися до 
покрівлі незалежно від зусиль притискнення до неї усього перекриття. 

ВЕРХОВОДКА, *верховодка - підземні води, що залягають поблизу поверхні 
(вище горизонту ґрунтових вод), схильні до різким коливань, легко 
забруднюються. 

ВЗАЄМОДІЯ ДРЕНАЖНИХ ВИРОБОК, *взаимодействие дренажных 
выработок - взаємний вплив (інтерференція) водопонижуючих виробок, 
котре виявляється або в пониженні дебітів (в порівнянні з дебітами 
поодиноких виробок) або в зниженні динамічних рівнів, або в одночасній зміні 
дебітів і рівнів. 

ВИБІГ СТРУГУ, *выбег струга - довжина шляху, на котрому відбувається 
переміщення стругового виконавчого органу при відключених приводах. 

ВИБІЙ, *забой, **face - 1) Місце, де розробляють корисні копалини. В 
шахтах і рудниках розрізняють вибій горизонтальний, вертикальний та 
похилий; очисний та підготовчий, або прохідницький. На відкритих розробках 
є вибої бічні (торцеві) і фронтальні. 2) Торець бурової свердловини, поверхня 
якого в процесі проходки руйнується буровим інструментом. 3) Поверхня 
гірничої виробки, яка переміщається при її проходженні або виїмці корисної 
копалини. 

ВИБІЛЬНІ ГЛИНИ, *отбеливающие глины - глини, що мають здатність 
вбирати жири, смоли, пігменти тощо. Складаються головним чином з 
монтморилоніту, бейделіту, сапоніту тощо. На території України є в Криму. 

ВИБІРКОВА ОБРОБКА ВИБОЮ, *избирательная обработка забоя  - 
обробка вибою виробки виїмковою  або  прохідницькою машиною з  
декількох установок руйнуючого органу. 

ВИБІРКОВЕ ВИЙМАННЯ, *избирательная выемка - пешочергова розробка 
найбільш багатих або легкодоступних ділянок родовищ (покладів, жил), 
експлуатація яких економічно найбільш вигідна, або технологічно доцільна. 

ВИБУХ, *взрыв, **explosion - процес швидкого вивільнення великої кількості 
енергії (хімічної, внутрішньоядерної, електромагнітної, механічної) в 
обмеженому об’ємі. Вибух зумовлює утворення вибухових хвиль і сильну 
руйнівну дію на навколишнє середовище. Широко застосовують в 
промисловостi, зокрема, при веденні гірничих робіт. Спонтанним може бути  
В. метану, пилу тощо. 

ВИБУХ СПРЯМОВАНИЙ, *(взрыв направленный) — метод висаджування на 
викид, що забезпечує переміщення підірваної маси в заданому напрямку. 
Застосовується для утворення перемичок, накидних гребель, розрізних 
траншей. 
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ВИБУХИ МЕТАНУ, *взрывы метана - явище, що має місце головним чином 
у вугільних шахтах. Для В.м. необхідне поєднання двох елементів - 
утворення метано-повітряної вибухової суміші та виникнення іскри, 
розпеченого тіла або відкритого полум'я. 

ВИБУХОБЕЗПЕКА, *взрывобезопасность - у гірничій справі — стан шахт і 
рудників, при якому небезпеку вибуху в них (через велике скупчення метану 
або вугільного пилу) усунуто. Забезпечується в основному рудниковою 
вентиляцією, вибухозахищеним електроустаткуванням, використанням 
запобіжних вибухових речовин під час підривних робіт. 

ВИБУХОВА ЗАБУТОВКА ВИРОБОК, *взрывная забутовка выработок - 
випереджаюче підривання групи зарядів у покрівлі для перекриття виробки 
породою, що обвалена вибухом. 

ВИБУХОВА МАШИНКА (ПІДРИВНА МАШИНКА), *взрывная (подрывная) 
машинка - переносний пристрій для електричного підривання зарядів ВР. 
Розрізнюють динамоелектричні та конденсаторні В.м. 

ВИБУХОВА СПРАВА, *взрывное дело - галузь техніки, що охоплює комплекс 
процесів, пов'язаних з використанням енергії вибуху ВР. 

ВИБУХОВА СТАНЦІЯ (МІННА СТАНЦІЯ), *взрывная станция (минная 
станция) - змонтований в ящику, що запирається, пристрій для підключення 
вибухової мережі до освітлювально-силової, яке складається з одного або 
декількох рубильників, сигнальної лампочки, та електровимірювальних 
приладів. 

ВИБУХОВА ХВИЛЯ, *взрывная волна - збурення особливого роду, що 
виникає в навколишньому середовищі під час вибуху заряду ВР, пилу або 
газу, для якого характерне різке стрибкоподібне підвищення тиску, і яке 
супроводжується стиском, нагріванням та зміною швидкості руху речовини. 
Поблизу осередку вибуху В.х. розповсюджується зі швидкістю, що перевищує 
швидкість звуку в даному середовищі (ударна хвиля). 

ВИБУХОВЕ ГОРІННЯ, *взрывное горение - вибухове перетворення 
(наприклад, вибух димного або бездимного пороху, збуджений іскрою або 
полум'ям), що протікає зі швидкістю кількох сотень метрів за секунду. 

ВИБУХОВИЙ ПЕРЕПУСК ОБВАЛЕНИХ ПОРІД, *взрывной перепуск 
обрушенных пород - спосіб ліквідації порожнин в очисному просторі, який 
полягає у руйнуванні міжповерхових або підповерхових ціликів вугілля 
вибухом групи шпурових, свердловинних або котлових зарядів з метою 
перепуску порід з вищележачих підповерхів до нижчележачих. 

ВИБУХОВИЙ ПУНКТ, *взрывной пункт - місце, в якому знаходиться 
вибухова машинка або вибухова станція та з якого вмикають струм в 
електровибухову мережу для виконання вибуху. 

ВИБУХОВІ ПРИЛАДИ, *взрывные приборы - переносні пристрої, що 
призначені для подачі струму в мережу при електричному способі 
висадження. В залежності від джерела струму та його характеристики 
розрізняють В.п. мережні, конденсаторні, високочастотні, багатоканальні. 

ВИБУХОВІ МАТЕРІАЛИ, *взрывные материалы - термін, що поєднує 
вибухові речовини та засоби висадження. 

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ ВР, *взрывчатые вещества ВВ, **explosive 

(blasting) agent - хімічні сполуки або суміші речовин, здатні до швидкого 
самопоширюваного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості 
теплоти та утворенням газів. До вибухових речовин, що є хімічними 
сполуками, належать нітросполуки, зокрема ароматичного ряду (наприклад, 
тринітротолуол, тринітрофенол), ефіри та солі азотної кислоти 
(нітрогліцерин, піроксилін, нітрат амонію) тощо. Вибухові суміші 
виготовляють із сполук, здатних окиснюватися, і речовин, що містять у собі 
велику кількість кисню (окиснювачі), наприклад порохи, динаміти, оксиліквіти 
тощо. 

ВИБУХОВІ РОБОТИ, *взрывные работы - роботи, що виконуються за 
допомогою ВР з метою руйнування твердих середовищ вибухом при 
видобуванні корисних копалин, проведенні гірничих виробок та у будівництві. 

ВИБУХОВІСТЬ, *взрываемость - характеристика спротиву гірської породи 
руйнуванню під дією вибуху; визначається кількістю еталонної ВР або 
кількістю енергії ВР, необхідної для утворення вирви вибуху певних розмірів. 
Стосовно свердловинних зарядів розрізняють В. легку, середню, важку та 
вельми важку. 

ВИБУХОВІСТЬ ПИЛУ, *взрываемость пыли - властивість тонких частинок 
деяких матеріалів висаджуватися в повітря за певних умов. В гірничій 
промисловості  до цього здатні вугільний та сульфідний пил. 

ВИБУХОЗАХИЩЕНЕ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, *взрывозащищенное 
электрооборудование - загальне найменування різних видів 
електроустаткування, безпечного при використанні в умовах 
вибухонебезпечних підприємств (шахтах та рудниках, небезпечних по газу 
або пилу, хімічних, газових та нафтопереробних галузях промисловості). Див. 
також електрообладнання рудникове. 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ГАЗИ, *взрывоопасные газы - горючі гази, що здатні 
утровювати з повітрям вибухову суміш. 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА, 

*взрывоопасные свойства угольного пласта - природні особливості 
вугільного пласта, що зумовлюють можливість раптового викиду вугілля та 
газу при наявності сприятливих для цього гірничотехнічних умов. 

ВИБУХОНЕПРОНИКНЕ ЕЛЕКТОРОУСТАТКУВАННЯ, *взрывонепроницае-
мое электрооборудование - різновид вибухозахищеного 
електроустаткування, вибухобезпечність якого забезпечується за рахунок 
замкнення його елементів або всього пристрою в спеціальну 
вибухонепроникну оболонку. Оболонка конструюється таким чином, щоб 
витримувати тиск газів вибуху і не допускати розповсюдження внутрішнього 
спалаху через зазори  або отвори у навколишнє вибухонебезпечне 
середовище. 

ВИБУХОСТІЙКА ПЕРЕМИЧКА, *взрывоустойчивая перемычка - шахтна 
перемичка, що споруджується з метою запобігання руйнуванню гірських 
виробок вибуховою хвилею, що утворюється при вибуху рудникових газів або 
пилу. 
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ВИВАЛ, *вывал - місцеве випадання в гірничу виробку частини порід або 
корисної копалини, що відокремилась від масиву. 

ВИВЕРЖЕНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *вулканические горные породы - породи, що 
утворилися внаслідок охолодження і кристалізації магми. За вмiстом 
кремнезему магматичнi породи подiляються на кислi, середнi, основнi та 
ультраосновнi. 

ВИВІТРЮВАННЯ, *выветривание, **erode, weathering - процес руйнування і 
змін гірських порід в умовах земної поверхні або недалеко від неї під 
впливом екзогенних факторів - механічної і хімічної дії компонентів 
атмосфери, води та живих організмів. Відповідно виділяють фізичне, хімічне і 
біогенне(органогенне) вивітрювання; розрізняють наземне (атмосфера) й 
підводне (гальміроліз) вивітрювання. Процеси вивітрювання призводять до 
утворення різних осадових гірських порід та кори вивітрювання.  

ВИГОРАННЯ ВР, *выгорание ВВ - перехід детонації ВР в горіння. Вигорання  
ВР в шахтах, що небезпечні з газу або пилу тягне за собою запалення 
вугільного пилу або вибух метано-повітряної суміші та може призвести до 
аварії. 

ВИДАЛЕННЯ, *извлечение, **recovery, ***Ausbringen - у збагаченні корисних 
копалин - відношення маси видалених фракцій до маси цих же фракцій у 
вихідному живленні. 

ВИДОБУТОК, *добыча - 1) Кількість корисної копалини, що видалена з надр 
за певний проміжок часу. 2) Процес добування корисних копалин.  

ВИДОБУВАННЯ(ДОБУВАННЯ) КОРИСНИХ КОПАЛИН, *добыча полезных 
ископаемых - добування корисних копалин з надр в результаті їхньої 
розробки: твердих - підземним та відкритим способами; рідких та 
газоподібних- фонтануванням і відкачуванням з свердловин; розсолу та 
розчинів- випаровуванням або іншим методом. 

ВИЇМКА (ВИЙМАННЯ), *выемка, **mining, winning, extraction - добування 
гірських порід безпосередньо з масиву. 

ВИЇМКОВА(ВИЙМАЛЬНА) ДІЛЬНИЦЯ, *выемочный участок - дільниця 
одного пласта, що вміщена в межах одного підповерху та одного крила 
виїмкового поля. При розробці лавами-поверхами поняття виїмкового поля 
та В.д. співпадають. 

ВИЇМКОВЕ (ВИЙМАЛЬНЕ) ПОЛЕ, *выемочное поле , **field mine - частина 
пласта в межах поверху, яку розробляють із застосуванням дільничих 
(проміжних) бремсберґів, скатів, квершлаґів. Розмір поля по простяганню на 
пологих пластах — 750…1500 м., на інших — 350…500 м. 

ВИЇМКОВО(ВИЙМАЛЬНО)-НАВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ, *выемочно-
погрузочные работы (при відкритому способі розробки) - суміщений процес 
відділення гірської маси від масиву або навалу та переміщення її в 
транспортні засоби одним із видів основного гірничого устаткування. 

ВИКИД ПОРОДИ ТА ГАЗУ, *выброс породы и газа - збільшений у порівнянні 
з розрахунковим вихід породи під час вибухової відбійки за рахунок 
руйнування породи при її пружному відновленні та розширення газу (метану, 
вуглекислого газу, азоту або їх суміші), що вміщений у порах та тріщинах. 
В.п.г. відбувається в газоносних пісковиках на глибині 800 м. і більше, а 

також в насичених газом калійних солях. Характерна особливість В.п.г. - 
розшарування відкинутої та оточуючої порожнину викиду породи на дрібні 
лусочки, орієнтовані відносно осі виробки. 

ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНА ЗОНА, *выбросоопасная зона - частина вугільного 
пласта або породи, що є небезпечною з раптових викидів вугілля та газу або 
породи та газу; встановлюється на підставі прогнозу викидонебезпечності. 

ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ, *выбросоопасность - небезпека вугільного 
пласта або породи (зони, дільниці), шахтопласта, вміщуючих гірських порід, 
родовища у цілому з раптових викидів вугілля та газу або породи і газу; 
встановлюється на підставі статистичних досліджень частоти і величини 
раптових викидів на діючих шахтах або на підставі прогнозу В. 

ВИКЛИНЮВАННЯ, *выклинивание - зменшення потужності пласта чи 
покладу аж до самого зникнення. 

ВИКРИВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН АЗИМУТАЛЬНЕ, *искривление скважин 
азимутальное - викривлення свердловин в горизонтальній площині. 

ВИЛУГОВУВАННЯ, *выщелачивание, **leaching - 1) Процес вимивання 
водою розчинних солей з мінералів. 2) Процес виносу лужних і 
лужноземельних металів з кристалічної решітки мінералів. 3) Операція 
гідромелургійного процесу. 

ВИЛУГОВУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *выщелачивание горных пород - 1) 
процес розчинення та вимивання водами деяких компонентів гірських порід; 
зумовлює розвиток карсту й суфозії. 

ВИЛУЧЕННЯ ЗАПАСІВ, *извлечение запасов - ступінь повноти 
виїмки(виймання)  запасів корисної копалини з надр. 

ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗЕМЛІ, *излучение Земли - промениста енергія, 
випромінювана планетою у навколишній простір. Розрізняють 
випромінювання земної поверхні й Землі як планети (разом з атмосферою). 
Випромінювання земної поверхні становить 0,8…3,3 Дж/см

2
; випромінювання 

Землі як планети — 57% від загального надходження сонячної радіації. 
Відомості про випромінювання Землі дають змогу визначити термічний 
режим окремих частин Землі. 

ВИРОБКА ГІРНИЧА, *выработка - споруда, призначена для забезпечення 
процесу добування корисної копалини; штучна порожнина в надрах Землі 
або на її поверхні, що утворена в результаті ведення гірничих робіт. В.г.,  що 
проведені в надрах Землі (незалежно від наявності у них виходу на 
поверхню) називають підземними, а проведені на поверхні Землі - 
відкритими. Розрізняють такі В.: відкатну, двоколійну, одноколійну, 
допоміжну, за падінням, за підняттям, за простяганням, захрещену, обгінну, 
обхідну, підготовчу, підняттєву, погашену, польову, похилу, проміжну, 
розвідувальну, розкривну, суміжну. 

ВИРОБКА ПОЛЬОВА, *выработка полевая - підземна виробка, що 
проводиться по породах на деякій відстані від покладу (пласту) корисної 
копалини та, як правило, паралельно поверхні покладу або пласту. 

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ВЕРТИКАЛЬНІ, * выработки горные вертикальные - 
гірничі виробки пройдені у вертикальному напрямку. До В.г.в. відносять 
стволи шахтні, стволи шахтні сліпі, гезенки, шурфи, свердловини та ін. 
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ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ, *горизонтальные горные 
выработки - виробки, проведені горизонтально або з незначним похилом в 
товщі корисної копалини або по породі. До них належать штольні, 
квершлаги, штреки, орти, просіки. 

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ГРУПОВІ, *выработки групповые - підземні виробки, що 
обслуговують розробку декількох пластів, жил та ін., а також поверхів (на 
концентраційному горизонті). 

ВИРОБКИ ГІРНИЧІ ПІДЗЕМНІ, *выработки горные подземные — 
порожнини в товщі корисної копалини або породи, що утворюються в 
результаті ведення гірничих робіт. П.г.в. поділяються на розкривальні, 
підготовчі та очисні. За  положенням відносно горизонтальної площини 
виробки бувають: горизонтальні, похилі та вертикальні. 

ВИРОБКИ РОЗРІЗНІ, *выработки разрезные — 1) Виробки, з яких 
починаються роботи виймання та вилучення розкриву або видобутку 
корисної копалини у нових кар'єрах або на нових горизонтах діючих кар'єрів. 
2) Підземні виробки, з яких починаються очисні роботи в кожному новому 
виїмковому полі (блоці, поверсі, панелі, ярусі і т. д.) шахти або руднику. 

ВИРОБКИ ШАРОВІ, *выработки слоевые — виробки, що проведені, як 
правило, по корисній копалині та служать транспортними і вентиляційними 
шляхами для підготовчих і очисних вибоїв тільки одного шару, пласту або 
покладу. В.ш. проводять із залишенням стелини або на всю висоту шару. 

ВИРОБЛЕНИЙ ПРОСТІР, *выработанное пространство - 1) При розробці 
родовищ підземним способом - простір, що утворюється після витягання 
корисної копалини у наслідку ведення очисних робіт. 2)  При розробці 
родовищ відкритим способом - простір, що утворюється після витягання 
корисної копалини та вміщуючих порід в контурах кар'єру. 

ВИРОБНЕ КАМІННЯ, *выделочный камень - мінерали та гірські породи з 
цінними властивостями (гарне забарвлення або структурний рисунок, 
в’язкість тощо), в результаті чого їх використовують для виготовлення 
художніх і декоративних виробів. На території України є в Карпатах, 
Кримських горах, Донбасі, в межах Українського щита. 

ВИРОБОК ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ, *выработок параллельное 
соединение - (в рудниковій вентиляції) — з’єднання, при якому виробки в 
одному пункті розгалужуються і знов з'єднуються в іншому.  

ВИРОБОК ПОСЛІДОВНЕ З’ЄДНАННЯ, *выработок последовательное 
соединение -  (в рудниковій вентиляції) — з’єднання, при якому одна виробка 
примикає до іншої, будучи її продовженням. Загальні опір та депресія при 
цьому дорівнюють сумі опорів і депресій окремих виробок. 

ВИРУБУВАННЯ (НАРІЗКА) КУТКА УСТУПУ, *вырубка (нарезка) угла уступа 
- на крутих пластах - виймання вугілля на ширину уступу в верхній частині 
лави, що виконується здебільшого за допомогою відбійних молотків. 

ВИСАДЖЕННЯ, ВИСАДЖУВАННЯ (ПІДРИВАННЯ),  *подрывание - процес 
збудження детонації зарядів ВР в заданій послідовності та в заданий момент 
часу засобами, що забезпечують безпечність цієї роботи. Розрізнюють В. 
окреме, одночасне, вторинне, детонуючим шнуром. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) ВОГНЕВЕ, *взрывание огневое — спосіб 
висаджування за допомогою капсуля-детонатору з введенням в нього 
відрізка вогнепровідного шнура (запальна трубка). Час горіння відрізка 
повинен забезпечувати відхід підривника в безпечне місце і, крім того, 
задану послідовність вибуху кожного заряду в серії; застосовується при 
поодиноких зарядах, а також при послідовному висаджуванні групи зарядів 
відносно невеликої величини. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) ЗАСОБИ, *взрывания средства — засоби, 
за допомогою яких передається початковий імпульс заряду до ВР і 
збуджується її вибух (детонація). До В.з відносять капсулі-детонатори, 
електродетонатори, детонючий шнур, шнур Нонель, вогнепровідний шнур, 
засоби для займання вогнепровідного шнуру, електрозапалювачі, 
піротехнічні уповільнювачі (детонаційні реле). 

ВИСАДЖЕННЯ КОРОТКОСПОВІЛЬНЕНЕ, *взрывание короткозамедлен-
ное - послідовне висаджування окремих зарядів або окремих груп зарядів із 
заздалегідь заданими проміжками часу, що вимірюються мілісекундами. 
Здійснюється звичайно при застосуванні електродетонаторів 
короткосповільненої дії, а при висаджуванні детонуючим шнуром — шляхом 
піротехнічних уповільнювачів. Застосування К.в. зменшує сейсмічну дію 
вибуху та збільшує корисне використання його енергії, внаслідок чого 
зменшується питома витрата ВР, покращується дробіння середовища 
вибухом, зменшуються заколи і ширина розвалу підірваної маси. 
Послідовність висаджування окремих зарядів або їхніх груп в часі і просторі 
характеризується схемою розстановки уповільнень. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) МИТТЄВЕ, *взрывание мгновенное — 
одночасне ініціювання групи з більш-менш значної кількості зарядів. 
Здійснюється за допомогою електричного методу висаджування 
електродетонаторами миттєвої дії або за допомогою мережі детонуючого 
шнура.  Застосовується при двосторонніх вибухах на викид і вибухах на 
скид. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) РІВНЕ, *взрывание гладкое - різновид 
контурного висадження (підривання), спосіб зарядження та висаджування 
зарядів оконтурювальних шпурів і свердловин, який забезпечує отримання 
рівної поверхні виробок без порушення масиву породи за межами проектного 
контуру. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) СПОСОБИ, * взрывания способ - сукупність 
прийомів висаджування зарядів ВР в заданій послідовності і в заданий 
момент часу з використанням засобів, що забезпечують безпеку вибуху. В.с. 
класифікуються в залежності від: застосовуваних засобів - висадження 
вогневе, електричне, електровогневе, детонуючим шнуром. В залежності від 
інтервалів між вибухами окремих зарядів в серії розрізняють такі В.с.: 
миттєве, уповільнене, короткоуповільнене. Крім того, є В.с. однорядні або 
багаторядні на вільну поверхню та в затиснутих умовах. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) СХЕМА УПОВІЛЬНЕННЯ, *взрывания 
схема замедления - див. схему уповільнення висаджування. 

ВИСАДЖЕННЯ (ПІДРИВАННЯ) УПОВІЛЬНЕНЕ, * взрывание замедленное 
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— послідовне висаджування зарядів в одній групі або послідовне 
висаджування декількох груп або рядів через задані проміжки часу, що 
називаються інтервалами уповільнення. У. в. може бути здійснене за 
допомогою електродетонаторів уповільненої дії з інтервалами від частки 
секунди до декількох секунд, а також шляхом електрозапалювальних трубок; 
величина інтервалу уповільнення в цьому випадку регулюється зменшенням 
довжини відрізка вогнепроводного шнуру в трубці. 

ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНІ ВОДОВУГІЛЬНІ СУСПЕНЗІЇ (ВВУС), 

*высококонцентрированные водоугольные суспензии - суспензії на основі 
вугілля. Склад ВВУС: 62-65 % вугілля подрібненого до рівня - 100 мкм., 37-
34 % води та біля 1% хімічних добавок - пластифікаторів. У деяких видах 
ВВУС вміст вугілля досягає 80%. Використовують для гідравлічного 
транспортування (переважно в магістральних гідротранспортних системах) 
та як рідке паливо (див. також водовугільне паливо). 

ВИСОКОЧАСТОТНЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *высокочастотное 
разрушение горных пород - спосіб руйнування порід, які мають властивість 
напівпровідників. Здійснюється шляхом локалізованого нагріву породи під 
впливом високочастотного магнітного поля та утворення внаслідок цього 
руйнуючих напружень. 

ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК, *высокочастотная связь - вид 

радіозв’язку у підземних виробках з використанням для передачі 
електромагнітних коливань шахтної кабельної мережі, металевих канатів, 
інших металевих конструкцій або спеціально прокладеного провідника. 
Найбільш поширений робочий діапазон частот 30 - 300 Кгц. 

ВИСОЛЮВАННЯ, *высаливание - виділення речовини з розчину шляхом 
введення в нього іншої, як правило, хорошо розчинної речовини - 
висолювача. Висолювана речовина може виділятися у вигляді нової фази - 
твердого осаду, рідкої або газової фази. Протилежний В. ефект (збільшення 
розчинності однієї речовини в присутності іншої) називається всолюванням. 
В. застосовується в технологічних процесах розділення та вилучення в 
системах рідина-рідина або рідина-тверде тіло для переведення цінного 
компонента в осад або в іншу рідку фазу. 

ВИСОТА (ВЕРТИКАЛЬНА) ПОВЕРХУ, *высота (вертикальная) этажа - 
відстань по вертикалі між проекціями на вертикальну площину транспортного 
та вентиляційного штреків даного поверху. На відміну від похилої 
вертикальна висота поверху - величина постійна і не залежить від ґіпсометрії 
пласта. 

ВИСОТНА ВІДМІТКА, *высотная отметка - числове значення відстані по 
вертикалі від прийнятої початкової горизонтальної поверхні (умовного 
горизонту, рівня моря) до даної точки. 

ВИСОТНА ОСНОВА, *высотная основа - сітка закріплених на земній 
поверхні (або в гірничих виробках) пунктів, які мають висотні відмітки. 
Утворюється прокладанням ходів геометричного або тригонометричного 
нівелювання. 

ВИСХІДНИЙ ВЕНТІЛЯЦІЙНИЙ ПОТІК, *восходящий вентиляционный поток 
- повітряний потік, що рухається по мережі гірничих виробок знизу уверх. 

ВИСХІДНИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, *восходящий порядок разработки - 1) 
В.п.р. світи (групи) пластів - послідовність розробки пластів в світі, при якій 
на даному горизонті шахти в межах блоку, поверху або всього виступу 
шахтного поля по падінню (підняттю) спочатку розроблюється нижній пласт 
світи (групи), а потім лежачий вище. 2) Висхідний порядок шарової розробки 
пласта - послідовність розробки потужного пласта, при якій в межах 
вийманого поля або вийманої дільниці спочатку відроблюють самий нижчий 
шар, потім наступний за ним лежачий вище і т.д. до самого верхнього. 3) 
В.п.р. в шахтному полі по підняттю - послідовність відробки поверхів, при якій 
відроблюють спочатку самий нижній, потім наступний за ним лежачий вище і 
т.д. до самого верхнього. 4) В.п.р. панелі - послідовність розробки 
бремсберґової панелі, при якій спочатку відроблюють самий нижній ярус, 
потім наступний за ним лежачий вище і т.д. до самого верхнього. 

ВИСЯЧЕ КРИЛО, *висящее крыло - блок гірських порід висячого боку, що 
прилягають до тріщини зміщення. 

ВИСЯЧИЙ БІК, *висящий бок - див. бокові породи. 

ВИСЯЧІ ВОДИ, *висящие воды - підземні води у водоносній породі, нижче 
якої знаходяться породи, що не насичені водою та містять у своїх порах і 
порожнинах повітря. 

ВИХІД ЛЕТКИХ РЕЧОВИН, *выход летучих веществ - основний показник 
для визначення марочної приналежності вугілля. Зі збільшенням ступеня 
вуглефікації В.л.р. зменшується.  

ВИХІД ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ, *выход продуктов обогащения, **yield, 
***Mengenausbringen - відношення маси продуктів збагачення до маси 
вихідного живлення. 

ВИХІДНИЙ ПУНКТ МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ (ГЕОДЕЗИЧНИЙ), *исходный 
пункт маркшейдерский (геодезический) - початковий пункт, відносно якого 
визначаються координати всіх інших пунктів маркшейдерсько-геодезичних 
побудов. 

ВИЦВІТИ, *выцветы, **efforescences - виділення мінералів у вигляді 
кристалічних кірочок на поверхні осадових порід. 

ВИШЛЮЗОВУВАННЯ, *вышлюзовывание - вихід людей з робочої камери 
кесону з повільним зниженням тиску стисненого повітря. 

ВІБРАТОР, *вибратор - 1) Будь-яка система (маятник, коливальний контур), 
що збуджує коливання. 2) Пристрій, що трясе тіла, які дотикаються до нього, 
рухома частина вібраційних вимірювальних приладів. 3) Відрізок провідника, 
яким тече змінний струм високої частоти і який випромінює електромагнітні 
хвилі. 

ВІБРАЦІЙНА ХВОРОБА, *вибрационная болезнь - професійне 
захворювання, що спричинюється тривалою дією вібрації на організм 
людини. 

ВІБРАЦІЙНІ СЕПАРАТОРИ, *вибрационные сепараторы - апарати для 
розділення порошкових матеріалів та абразивів. Являють собою деку з 
криволінійною поверхнею яка вібрує з певною частотою та амплітудою. 

ВІБРАЦІЯ, *вибрация - механічні коливання пружних тіл. Корисна вібрація 
збуджується вібраторами й використовується у техніці (наприклад, при 
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вібраційному транспортуванні) тощо. Шкідлива вібрація (наприклад, під час 
дії двигунів) може призвести до порушення режиму роботи машин, згубно 
впливає на здоров’я людини. 

ВІБРОМЕТР, *виброметр - прилад для вимірювання механічних коливань 
тіл. 

ВІБРООЧИЩЕННЯ РУДНИЧНИХ ВАГОНЕТОК, *виброочистка рудничных 
вагонеток - метод очистки рудникових вагонеток від прилипшої гірської маси 
з використанням вібрації. 

ВІБРОСТЕНД, *вибростенд - установка для випробування машин, апаратів, 
приладів на вібрацію. 

ВІВІАНІТ, *вивианит, **vivianite - Fe3
2+

[PO4]28H2O. Мінерал класу фосфатів. 
Сингонія моноклінна. Густина 2,71-2,95. Твердість 1,5-2. Прозорий, 
безбарвний, синюватий. Блиск скляний. Утворюється у торфовищах і бурих 
залізняках озерно-болотного або морського походження в умовах відновного 
середовища, а також у порожнинах черепашок і кістках тварин. У рудних 
жилах є продуктом вивітрювання піротину і піриту. В Україні є в 
Керченському залізорудному басейні, торфовищах Волині, на Закарпатті. 

ВІДБИВАННЯ (ВІДБІЙ) КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ (породи), *отбойка 
полезного ископаемого (породы) — відділення частини корисної копалини 
(породи) від масиву шляхом прикладання зовнішньої сили з одночасним 
дробленням та подрібненням її для наступного переміщення по гірничим 
виробкам. Застосовують підривний, механічний, гідравлічний і 
гідровисадний (висаджувальногідравлічний) способи відбивання. 

ВІДБІЙНИЙ МОЛОТОК, * отбойный молоток - ручний інструмент ударної дії 
(переважно пневматичний), яким відбивають від масиву неміцні гірські 
породи, розлущують тверді й мерзлі ґрунти тощо. 

ВІДВАЛЬНІ РОБОТИ, * отвальные работы (отвалообразование) - роботи, 

пов’язані з переміщенням і укладанням у відвал (насип) покривних (пустих) 
порід при відкритій розробці родовищ корисних копалин. Для відвальної 
роботи використовують бульдозери, транспортно-відвальні мости, 
екскаватори тощо. 

ВІДДІЛ ГЕОЛОГІЧНИЙ, *отдел геологический - у геології — підрозділ 
стратиграфічної шкали, який складається з комплексу гірських порід, що 
утворилися протягом геологічної епохи. Відділи поділяють на яруси. 

ВІДЖИМ ВУГІЛЛЯ, *отжим угля — руйнування і видавлювання 
(відшарування) вугілля в привибійній частині у виробку під дією опорного 
тиску або нагнітання під високим тиском води в масив через свердловину. 

ВІДКРИТА ГІРНИЧА ВИРОБКА, *открытая горная выработка — виробка, 
що має незамкнений контур поперечного перерізу. 

ВІДКРИТІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, *открытые горные работы — комплекс 
робіт, що здійснюються з метою  видобутку корисних копалин 
безпосередньо з поверхні. 

ВІДКРИТИЙ ОЧИСНИЙ ПРОСТІР, *открытое очистное пространство — 
очисний простір, який в процесі виймання корисної копалини підтримується 
ціликами, залишаючись у проміжку між ними відкритим, тобто незаповненим 
відбитою корисною копалиною або закладкою та незакріпленим. По 

закінченню очисного виймання вироблений простір продовжує залишатися 
відкритим або заповнюється закладним матеріалом або обваленими 
вміщуючими породами. 

ВІДКРИТА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *открытая 

разработка месторождений полезных ископаемых - видобування корисних 

копалин безпосередньо з земної поверхні (у кар’єрах). Полягає у підготовці 
поверхні землі (в основному у видаленні родючого шару, виведенні 
поверхневих вод), осушенні (в разі потреби) родовища, його розкритті 
(спорудженні траншей), виконанні розкривних робіт (у тому числі відвальних 
робіт) і робіт видобувних — відокремленні корисних копалин від масиву. 

ВІДСАДЖУВАЛЬНА  МАШИНА, *отсадочная машина - аґреґат для 
збагачення корисних копалин шляхом відсаджування. Розрізняють 
гідравлічні (найбільш поширені) й пневматичні В.м., а також: з нерухомим та 
рухомим ситом, зі штучною та природною постіллю і т.д. На сьогодні відомо 
біля 90 конструкцій В.м., які відрізняються між собою за цільовим 
призначенням, принципом роботи приводу та розвантажувальних пристроїв, 
кількістю виділюваних продуктів (як правило від 1 до 3) і т.і. За найбільш 
прогресивною класифікацією В.м., запропонованою українськими вченими, 
вони поділяються в залежності від виду привода на такі 7 класів: з 
повітряним приводом; з діафрагмовим приводом; з пульсатором; з 
поршневим приводом; з рухомим решетом; з лопатевим приводом та 
гідравлічним пульсатором. В Україні В.м. розроблені інститутами 
“Діпромашвуглезбагачення” та “УкрНДІвуглезбагачення”, виготовляються на 
заводі ім. Пархоменка (Луганськ). Одна з найбільш потужних вітчизняних 
машин - ОМ-24 має продуктивність до 600 т/год. 

ВІДСАДЖУВАЛЬНА ПОСТІЛЬ, *отсадочная постель, **jig bed, ***Setzbett - 
маса матеріалу, яка знаходиться на решеті в робочому стані відсаджувальної 
машини. Ш т у ч н а В.п. - постіль, яка спеціально створюється на решеті з 
сипучого зернистого матеріалу заданої питомої ваги та гранулометричного 
складу (польового шпату, керамічних, гумових кубиків, куль і т.п.). Див. також 
розпушеність відсаджувальної постелі. 

ВІДСАДЖУВАННЯ, *отсадка, **jigging, ***Setzen - дія, власне розділення 
зернистого матеріалу за густиною у вертикальному пульсуючому потоці води 
знакоперемінної швидкості. 

ВІДСАДКА *отсадка, **jigging, ***Setzen - процес ґравітаційного збагачення 
корисних копалин, який базується на розділенні зернистого матеріалу за 
густиною у вертикальному пульсуючому потоці води знакоперемінної 
швидкості. Область застосування В. охоплює мінеральну сировину з 
густиною від 1200 до 15 600 кг/м

2
, за різницею густини корисного компоненту 

та пустої породи - від 300 до 13 000 кг/м
2
, по крупності збагачуваного 

матеріалу - від 0,05 до 250 мм. В. застосовується для збагачення руд чорних 
металів (зокрема, бурого залізняка, мартиту, псиломелану, манганіту, 
піролюзиту), розсипних руд (каситеріту, вольфраміту, танталіту, ніобіту, а 
також титано-цирконієвих, торієвих руд, золота й платини, алмазів), корінних 
руд вольфраміту, каситеріту. При переробці вугілля В. є одним з основних 
процесів гравітаційного збагачування. Розрізняють В. крупного вугілля (> 10-
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13 мм.), дрібного вугілля (<10-13 мм.), В. ширококласифікованого вугілля - 
спільне збагачення у відсаджувальній машині крупних та дрібних класів 
вугілля (як правило, 0,5-80 або 0,5-100 мм.), В. некласифікованого вугілля. 

ВІДСАДЖУВАННЯ ОСНОВНЕ, *отсадка основная - первинне збагачення 
матеріалу у відсаджувальних машинах. 

ВІДСАДЖУВАННЯ КОНТРОЛЬНЕ, *отсадка контрольная - повторне 
збагачення проміжного продукту в контрольній відсаджувальній машині. 

ВІДСІВ, *отсев, **smalls, ***Siebruckstand - вугілля видалене з рядового 
вугілля і не піддане збагаченню. 

ВІДСТІЙНИК, *отстойник, **settler, ***Absetzbecken - 1) Апарат для 
прояснення пульпи в якому вихідна пульпа або рідина звільняється від 
забруднюючих її завислих частинок методом устоювання. 2) Споруда, де 
відбувається осідання завислих у воді твердих частинок. В гірничій практиці 
В. служать колодязі, водозбірники, нижня (глуха) частина свердловин.  В. 
застосовуються також при збагачуванні корисних копалин, зокрема, при 
обезводненні відходів збагачення вугілля. 

ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, *возобновление природных 

ресурсов - відновлення ресурсів природи внаслідок інтенсивного кругообігу 
речовини, що відбувається без втручання людини або за її участю. 
Розрізняють вичерпні — невідтворювані (більша частина корисних копалин), 
частково відтворювані (наприклад, ґрунти) та відтворювані (рослинність, 
тваринний світ, окремі види корисних копалин) й невичерпні природні 
ресурси. 

ВІДШАРУВАННЯ, *отслоение — відділення шарів гірських порід по 
площинам напластування над виробленим простором під дією власної ваги. 

ВІЗИРНА ЛІНІЯ ЗОРОВОЇ ТРУБИ, *визирная линия зрительной трубы - 

лінія, яка з’єднує перехрестя сітки ниток у маркшейдерському приладі з 
візирною ціллю. 

ВІЗУАЛЬНИЙ, *визуальный - спостережуваний неозброєним оком або за 
допомогою оптичного приладу; В. в и м і р ю в а н и й  п р и л а д - прилад, в 
якому є шкала для вимірювання спостережуваної величини неозброєним 
оком. 

ВІЗУВАННЯ, *визирование - суміщення перехрестя сітки ниток у 
маркшейдерському приладі з зображенням візирної цілі. 

ВІК ГЕОЛОГІЧНИЙ, *век геологический - час, що пройшов від певної 
геологічної події. Підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові 
утворення відкладів одного ярусу. Розрізняють В.г. абсолютний і відносний. 
Абсолютний — виражається в абсолютних одиницях часу (мільйони років); 
встановлюється радіометричними методами. Відносний — час тих чи інших 
геологічних подій в історії Землі по відношенню до інших геологічних подій. 
Встановлюється на основі взаємного розташування шарів у розрізі. 

ВІЛЕМІТ, *вилемит, **willemite - мінерал класу силікатів, ортосилікат 
острівної будови Zn2[SiO4], безбарвний, іноді зеленувато-жовтого, або 
червонуватого кольору. Сингонія тригональна. Густина 3,89-4,18. Твердість 
5-6. Блиск скляний, жирний. Руда цинку, поширений мінерал зони окиснення 
цинкових родовищ. Зустрічається також у метасоматично змінених ґранітах. 

Використовують зокрема при виготовлені флуоресціюючих екранів. Від імені 
голландського короля Віллема І. 

ВІНЕЦЬ, *венец - елемент кріплення вертикальних та похилих (вище 45
о
) 

виробок. Розрізняють В. рядові (просто вінці) та опорні (основні), що 
утримують від зміщення  ланки кріплення, що розташовані вище. 

ВІНЦЕВЕ КРІПЛЕННЯ, *венечная крепь - рамне кріплення вертикальних та 
похилих (більше 45

о
) гірничих виробок, основною конструктивною 

особливістю якого є наявність вінців - опорних та рядових, що розташовані у 
площині перпендикулярній до осі виробки. Розподіляється на суцільне або 
зрубове, вінцеве на стояках та вінцеве підвісне. 

ВІРА! *вира! - командне слово, що означає: підіймай! вибирай! 

ВІРТУАЛЬНИЙ, *виртуальный - можливий, той, що може або має 
проявитися; В-і  п е р е м і щ е н н я - можливі елементарні переміщення 
точок. 

ВІСІ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТОВБУРУ (СТВОЛА) ШАХТИ, *оси вертикального 
ствола шахты - вісі симетрії горизонтального перерізу ствола шахти, дві 
взаємоперпендикулярні прямі, одна з яких паралельна, а друга 
перпендикулярна до головних розстрілів. 

ВІСКОЗИМЕТР, *вискозиметр - прилад для визначення в'язкості рідин, 
суспензій, гідросумішей. 

ВІСКОЗИМЕТРІЯ, *вискозиметрия - сукупність методів вимірювання 
в'язкості. 

ВІСМУТ, *висмут - хімічний елемент, символ Вi, ат. н. 83; сріблясто-рожевий 
метал. Застосовують для виготовлення легкоплавких сплавів, у ядерних 
реакторах як теплоносій, сполуки В. - в медицині. 

ВІСМУТИН,*висмутин, **bismuthine - Bi2S3. Мінерал класу сульфідів, 
сірчистий вісмут; непрозорий, сріблясто-білий з металічним блиском. 
Вісмутова руда. Зустрічається головним чином у гідротермальних родовищах 
жильного типу і в контактово-метасоматичних; відомий також у ґранітних 
пегматитах.  

ВІТЕРИТ, *витерит, **witherite - Ba[CO3]. Мінерал класу карбонатів. 
Сингонія ромбічна. Густина 4,2-4,3. Твердість 3-3,75. Колір сіруватий, 
жовтуватий, іноді білий або безбарвний. Блиск скляний. Знаходиться у 
гідротермальних жилах розом з баритом і різними сульфідами. Також 
утворюється у екзогенних умовах як вторинний мінерал по бариту. В Україні є 
в Передкарпатті, на Закарпатті, на Донбасі. 

ВІТРЕН, *витрен - одна з основних, найменш зольних, складових частин 
вугілля викопного, що утворюється при розкладі рослин у водному 
середовищі без доступу кисню. 

ВІЧНА МЕРЗЛОТА, *вечная мерзлота - природнє явище, яке 
характеризується охолодженням гірських порід нижче 0

о
С у верхній частини 

земної кори, що триває безперервно від декількох років до тисячоліть, та 
змінюється разом із зміною  фізико-географічного середовища. 

ВІЧНОМЕРЗЛИЙ РОЗСИП, *вечнозамезшая россыпь - розсип, який 
характеризується постійним (багаторічним) збереженням від'ємної 
температури по всій товщині пісків і наносів, яке не залежить від пори року. 
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Поверхневий діяльний шар вічної мерзлоти влітку тане на глибину 0,5-2,5 м, 
а взимку знову замерзає. 

ВКЛЮЧЕННЯ В МІНЕРАЛАХ, *включения в минералах, **inclusions in 
minerals - герметично ізольовані в процесі кристалізації ділянки в мінералах, 
що мають з ними фазову межу. Включення можуть бути сторонніми-
ксеногенними (кристалічними, рідкими, газовими), або материнськими - 
аутигенними речовинами. Останні - це залишки мінералоутворюючого 
середовища. 

ВКРАПЛЕНІСТЬ, *вкрапленность, **impregnations - більш або менш 
рівномірне розміщення в мінералі іншого мінералу у вигляді зерен, дрібних 
жилок та скупчень неправильної форми. 

ВНУТРІШНЬОШАХТНИЙ (РУДНИКОВИЙ) ТРАНСПОРТ, *внутришахтный 
рудничный транспорт - транспортна служба шахти, призначена для 
переміщення по підземних виробках корисних копалин та різного роду 
вантажів. 

ВОГНЕГАСНИК, *огнетушитель,**fire-extinguisher - апарат для гасіння 
пожежі. У найпоширеніших хімічних пінних вогнегасниках використовується 
реакція між водними розчинами лугу і сірчаної кислоти з утворенням піни, що 
перекриває доступ кисню. 

ВОГНЕЗАХИЩЕНІ МАТЕРІАЛИ, *огнезащищенные материалы - матеріали 
(конструкції), що їх горючість зменшено нанесенням вогнезахисних покриттів 
або введенням антипіренів. Вогнезахисними покриттями (тонким шаром 
фарб, розчинів, обмазок) підвищують вогнестійкість матеріалів (конструкцій) 
з деревини, деяких полімерних матеріалів і металевих конструкцій. 
Антипіренами просочують дерев’яні й полімерні матеріали, тканини.  

ВОГНЕПРОВІДНИЙ ШНУР, *огнепроводный шнур — шнур з серцевиною з 
курного пороху, оточений зовнішнім та внутрішнім оплетеннями, 
вологоізолюючою мастикою; швидкість горіння В.ш. становить приблизно 1 
см за 1 с. Застосовується в якості засобу для збудження детонації капсуля-
детонатора при вогневому висаджуванні. 

ВОДА АДСОРБЦІЙНА, *вода адсорбционная, **adsorber water - молекули 
H2O, які притягаються багатьма мінералами під впливом поверхневої енергії. 

ВОДА ГІДРОКСИЛЬНА, *вода гидроксильная, **water of hydration - вода, яка 
входить в кристалічну решітку мінералів тільки у вигляді гідроксильних 
аніонів ОН

-
. 

ВОДА КОНСТИТУЦІЙНА, *вода коституционная, **constitutional water - 
вода, що входить у кристалічну решітку мінералу. Виділяється лише при 
дуже високій температурі. 

ВОДА МОЛЕКУЛЯРНА, *вода молекулярная, **molecular water - вода, що 
тримається в мінералах молекулярними силами. 

ВОДИ КАПІЛЯРНІ, *воды капиллярные, **capillary waters - води в капілярних 
порах, тріщинах та інших порожнинах мінералів. 

ВОДНЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК, *водородная связь - тип хімічного зв’язку, 
спричинений частковим перенесенням електронної хмари від атома дуже 
електронегативного елемента (F,O,Cl та ін.) однієї молекули до сильно 
поляризованого і рухливого атома водню іншої молекули тієї ж або різних 

сполук. В.з. буває внутрішньо-молекулярний та міжмолекулярний. Зумовлює 
багато важливих явищ: асоціацію молекул різних сполук (води, спиртів та ін.), 
зміцнення кристалічної ґратки кристалів тощо. Виявлений, зокрема, в 
міжфазній зоні вугілля-зв’язуюче при брикетуванні, масляній ґрануляції, 
аґломерації. 

ВОДНО-ШЛАМОВЕ ГОСПОДАРСТВО ВУГЛЕЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИ-

КИ, *водно-шламовое хозяйство углеобогатительной фабрики, **coal 
preparation facilities, *** Wasser und Schlammwirtschaft einer Aufbereitungs-lage 
- сукупність машин, апаратів і споруд для вловлювання, згущення і 
обезводнення шламів та прояснення оборотної води. 

ВОДОВБИРАННЯ, *водопоглощение - здатність гірських порід вбирати воду 
під час занурення в неї в звичайних умовах, тобто при тиску в 10 Па та 
температурі 20

0
С. В. визначається процентним відношенням маси поглинутої 

води до маси сухої (висушеної при 105..110
0
С) породи. 

ВОДОВІДВІД, *водоотвод - споруда, що призначена для транспортування 
води від гірничих виробок за межі зони впливу шахтного водовідливу. 
Влаштовується у вигляді штучних русел: відкритих (лотки, канали) або 
закритих (труби, тонелі). 

ВОДОВІДЛИВ, *водоотлив - вилучення шахтних (рудникових, кар'єрних) вод 
з підземних та відкритих гірничих виробок на поверхню. В систему В. входять 
пристої, що перешкоджають доступу поверхневих і підземних вод до 
виробок; що регулюють стік шахтних вод та збір їх в центральні водозбірники, 
звідки вода подається на поверхню за допомогою насосів. Розподіляється на 
допоміжний, головний, центральний та регіональний. 

ВОДОВІДЛИВ ДОПОМІЖНИЙ, *водоотлив вспомогательный - водовідлив, 
призначений для перекачування води води з окремих дільниць шахти до 
водозбірника головного водовідливу. 

ВОДОВІДЛИВ ГОЛОВНИЙ, *водоотлив главный - водовідлив, призначений 

для відкачування сумарного припливу води по шахті (руднику, кар’єру). 

ВОДОВІДЛИВ ЦЕНТРАЛЬНИЙ, *водоотлив центральный - водовідлив 

загальний для декількох шахт (рудників, кар’єрів). 

ВОДОВІДЛИВ РЕГІОНАЛЬНИЙ, *водоотлив  региональный - водовідлив 

загальний для шахт (рудників, кар’єрів) цілого району. 

ВОДОВІДДАЧА ГІРСЬКИХ ПОРІД, *водоотдача горных пород - здатність 
насичених водою гірських порід віддавати воду шляхом вільного стікання під 
впливом сили тяжіння чи в результаті відкачки. 

ВОДОВМІСТ (БАГАТОВОДНІСТЬ) ГІРСЬКИХ ПОРІД, *водообильность 

горных пород - кількість води, що виділяється породою. На відміну від 
водовіддачі гірських порід визначається ще додатковою кількістю води за 
рахунок підземних вод даного водоносного горизонту. 

ВОДОВУГІЛЬНЕ ПАЛИВО, *водоугольное топливо - композиційне штучне 
рідке паливо на основі вугілля. Склад: 62-65 % вугілля подрібненого до рівня 
- 100 мкм., 37-34 % води та біля 1% хімічних добавок - пластифікаторів. У 
деяких видах В.п. вміст вугілля досягає 80%. 

ВОДОЗБІРНЕ КІЛЬЦЕ, *водосборное кольцо - пристосування для збирання 
та відводу води, що стікає по стінках вертикальної гірничої виробки. 
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ВОДОЗБІРНИК, *водосборник - гірнича виробка для збирання води. 
Розрізнюють В. дільничні - для збирання води з дільниці шахти та центральні 
- для збирання води з усіх виробок шахти (рудника, кар'єру). 

ВОДОЗБІРНІ СПОРУДИ, *водосборные сооружения - комплекс гірничих 
виробок, що служать для збирання води, поверхневого та підземного стоків 
та відводу дренажних вод. Це - нагорні канави, колодязі, підземні водозбірні 
галереї, дрени і т.і. 

ВОДОЗЛИВ, *водослив - перепона (поріг, гребля) у відкритому струмені 
води, через яку вона переливається. Виділяють мірний В. - металевий лист з 
трикутним, трапецевидним або прямокутним вирізом для вимірювання 
витрат води. 

ВОДОЗНИЖЕННЯ, *водопонижение - спосіб штучного зниження вільної або 
п'єзометричної поверхні підземних вод під час проведення гірничих виробок, 
при спорудженні котлованів та фундаментів в гідротехнічному та цивільному 
будівництві. 

ВОДОЗНИЖУВАЛЬНИЙ КОЛОДЯЗЬ, *водопонижающий колодец - 
вертикальна гірнича виробка, що служить для зниження тиску у водоносному 
горизонті, що залягає нижче підошви гірничих виробок. В.к. бувають двох 
видів: трубчаті та копані. 

ВОДОНАПОВНЕНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, *водонаполненные 
взрыввающиеся вещества - крупнодисперсні вибухові речовини (акватоли, 
іфзаніти), що вміщують до 20% води. 

ВОДОНАСИЧЕННЯ, *водонасыщение - заповнення усіх пор, щілин та інших 
порожнин у зразку породи (з котрого заздалегідь видалене під вакуумом 
повітря) водою, що нагнітається під тиском до 15 МПа. Кількісно В. дорівнює 
відношенню поглинутої води до маси сухої породи. 

ВОДОНОСНИЙ ГОРИЗОНТ, *водоносный горизонт - водопроникний шар 
гірської породи, що вміщує воду та залягає над водоупорним пластом. 

ВОДОНОСНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *водоносность горных пород - 
властивість порід вміщувати в порах і порожнинах воду, що може вільно 
рухатися в них; зумовлена водопроникністю порід. 

ВОДОПОГЛИHАHHЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *водопоглощение горных пород - 
властивiсть вбирати та утримувати у породах воду: кiлькiсно 
характеризується вiдношенням маси зразка до маси того ж зразка, 
висушеного до постiйної маси. 

ВОДОПОСТАЧАННЯ З КРУГООБЕРТОМ ВОДИ (замкнений цикл 
водопостачання), *водоснабжение с кругооборотом воды - спосіб 
водопостачання з багаторазовим використанням відробленої води, що 
пройшла необхідне прояснення. Втрати води при цьому поповнюються з 
водного джерела. 

ВОДОПРИЙМАЛЬНИЙ КОЛОДЯЗЬ, *водопринимающий колодец - колодязь, 
що служить для приймання і збирання шахтних (рудникових) вод 
безпосередньо з дренажних та водовідвідних канав. Вода з В.к. насосами 
відкачується на поверхню. 

ВОДОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *водопроницаемость горной 
породы - здатність породи пропускати через себе воду при деякому перепаді 
тиску. В.г.п. характеризується коефіцієнтом фільтрації. 

ВОДОРЯСНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *водообильность горных пород - 
кількість води, що віддає порода. На відміну від водовіддачі гірських порід 
визначається ще й додатковою кількістю води, що поступає за рахунок 
ресурсів підземних вод даного водоносного горизонту. 

ВОДОСКИДНИЙ КОЛОДЯЗЬ, *водосбросный колодец - пристрій на 
гідровідвалах для скиду проясненої води за його межі. 

ВОДОТРИВКІ ПОРОДИ, *водоустойчивые породы - породи, що практично 
не пропускають через себе воду з поверхні або прилягаючих водоносних 
порід. 

ВОДЯНИЙ ЗАСЛІН, *водяная завеса - щільна зона з водяних краплин, що 
утворюється розпиленням води форсунками або туманоутворювачами на 
шляху руху запиленого повітря та імовірного розповсюдження полум'я  і 
вибуху метану та пилу. 

ВОЛАСТОНІТ, *волластонит, **wollastonite - силікат ланцюжкової будови з 
гранулами піроксеноїдів Са3[Si3O9]. Типовий метаморфічний мінерал. 
Сингонія триклінна. Густина 2,78-2,91. Твердість 5-5,5. Колір білий Блиск 
скляний. Утворюється на контакті вапняків з виверженими породами де 
асоціює з кальцитом, діопсидом, андрадитом, везувіаном, сфеном, епідотом. 
В Україні є в межах Українського щита. 

ВОЛИНІТ, *волинит - виливна гірська порода, різновид порфіриту. 
Складається з плагіоклазу, хлориту, авгіту тощо. Колір червонуватий. На 
території України є в Житомирській області. 

ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКА ПЛИТА, *Волыно-Подольская плита - геологічна 
структура в Західній Україні. Фундамент її складається з магматичних і 
метаморфічних гірських порід архейського й ранньопротерозойського віку, 
розчленованих на окремі блоки. У структурному відношенні плита 
поділяється на моноклінальний схил Українського щита і палеозойський 
прогин — Галицько-Волинську синоклізу, в межах якої фундамент залягає на 
глибині 7 000 м. У геоморфологічному відношенні в межах Волино-
Полільської плити виділяються Волинська і Подільська височини, Поліська 
низовина й пасмо горбистих піднять — Розточчя. 

ВОЛИНСЬКА ВИСОЧИНА, *Волынская возвышеность - на заході Східно-
Європейської рівнини, на межиріччі Західного Бугу і Корчика. Висота до 342 
м. (Мізоцький кряж). Переважає увалисто-балковий рельєф. Розвинутий 
карст. Родовища крейди, кам’яного вугілля, торфу та ін. Лісостепові 
ланшафти. 

ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 
2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну 

та відносну В . 

ВОЛОГОЄМНІСТЬ, *влагоемкость - властивість гірської породи вбирати та 
утримувати воду. За В. породи розрізняють на: вологоємкі (глини, торф та 
ін.), слабковологоємкі (піски, мергелі, крейда та ін.) та невологоємкі 
(галечник, ґравій, кам’янисті породи). 
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ВОЛЮМЕТР, *волюметр - прилад для визначення об'єму матеріалу, якщо 
не можна визначити його, занурюючи цей матеріал у воду. 

ВОЛЮМОМЕТРІЯ, *волюметрия - методи хімічного аналізу, що ґрунтуються 
на вимірюванні об'ємів витраченого реактиву чи виділеного або поглинутого 
газу.  

ВОЛЬТ, *вольт - одиниця різниці електричних потенціалів, напруги та 
електрорушійної сили в Міжнародній системі одиниць. 1 В. - електрична 
напруга, що спричиняє протікання постійного струму в 1 ампер при 
потужності 1 ват. Від прізвища італійського фізика А. Вольти. 

ВОЛЬТМЕТР, *вольтметр - прилад для вимірювання напруги між двома 
точками електричного кола. 

ВОЛЬФРАМ, *вольфрам - W - хімічний елемент, VI групи періодичної 
системи Д. Менделєєва.  Ат. н. 74. Ат. маса - 183,85. Сріблясто-білий метал. 
Застосовують для легування сталі, як основу для сплавів В., в електротехніці 
та радіоелектроніці тощо. 

ВОЛЬФРАМАТИ, *вольфраматы, **tungstates - клас мінералів - солі 
вольфрамової кислоти Н2WO4. У клас входить близько 15 мінералів, серед 
яких найважливішими є вольфраміт і шеєліт. Мінерали цього класу звичайно 
утворюються при гідротермальних процесах. 

ВОЛЬФРАМІТ, *вольфрамит, **wolframite - (Mn,Fe)[WO4]. Мінерал класу 
вольфраматів та молібдатів. Сингонія моноклінна. Густина 6,7-7,5. Твердість 
5,5-6,5. Блиск алмазний. Склад і властивості змінюються від залізистого 
різновиду - фербериту до марганцевистого різновиду - гюбнериту. 
Знаходиться в гідротермальних кварцових жилах і в розсипах. В Україні є в 
межах Українського щита. 

ВОРОНЕЗЬКА АНТЕКЛІЗА, *Воронежская антеклиза - воронезький масив - 
підняття фундаменту Східно-Європейської платформи, головним чином у 
межах Росії, частково на території України. Складається з архейських і 
протерозойських метаморфічних порід, перекритих незначною товщею 
молодих (починаючи з девонських) відкладів. Орографічно відповідає 
Середньо-Руській височині. 

ВОХРА, *охра, **ochre - 1) Землисті скупчення мінералів, переважно оксидів 
та гідрооксидів заліза і марганцю. 2) Природна мінеральна фарба . 
Складається з глини та оксидів заліза. Колір - від блідо-жовтого до темно-
бурого. 

ВРУБ, *вруб, **cut, kerf  - 1) Порожнина, створена першим (із серії) вибухом 
заряду, щоб посилити вибухову дію наступних зарядів. Схеми врубів 
використовують при проведенні підземних гірничих виробок і на кар’єрах. 2) 
Глибока щілина у товщі корисної копалини, що полегшує наступне 
руйнування масиву порід. Створюється врубовою машиною. 

ВРУБОВА МАШИНА, *врубовая машина, **vertical coal cutter, cutting mashine 

- механізм, за допомогою якого в товщі корисної копалини створюють вруб. 
Найпоширеніші врубові машини з баром, що переміщується вздовж вибою 
переважно за допомогою каната, який намотується на барабан подавальної 
частини. Застосовують врубові машини головним чином для видобування 
міцного і в’язкого вугілля. 

ВРУБО-ВІДБІЙНІ МАШИНИ, врубо-отбойные машины - гірничі машини, що 
призначені для зарубування та відбійки корисної копалини в очисних вибоях. 

ВТОРИННЕ ЗСУВАННЯ (ЗМІЩЕННЯ) ПОКРІВЛІ, *вторичное 
сдвижение(смещение) кровли - додаткове зсування порід безпосередньої 
покрівлі, що викликане періодичним обваленням порід основної покрівлі. 

ВТОРИННИЙ ТИСК, *вторичное давление - тиск, що викликаний посадкою 
основної покрівлі. В.т. проявляється в очисних вибоях періодично через 
6....45 метрів, та викликає додаткове зміщення покрівлі, розвиток 
тріщинуватості, та появу заколів біля вибою. 

ВТРАТИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *потери полезных ископаемых - кількість 
корисних копалин, яка неминуче втрачається при розробці родовищ. Втрати 
корисних копалин поділяються на три групи: загальношахтні (в запобіжних та 
бар’єрних ціликах), експлуатаційні (охоплюють втрати за площею —  
невиймані частини ціликів біля підготовчих виробок, в очисному просторі та 
на межах видобувних дільниць), за потужністю пласта (пачки вугілля, 
залишені в покрівлі, підошві або між шарами пласта в очисних і підготовчих 
виробках; втрати через неправильне ведення гірничих робіт, протипожежні 
цілики, опорні цілики; під час транспортування і т.п.). 

ВТРАТИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРИ ЗБАГАЧЕННІ, *потери полезных 
ископаемых при обогащении, **minerals preparation losses, ***Verluste bei der 
Mineralsaufbereitung - кількість придатного для використання корисного 
компоненту, що губиться з відходами збагачення. 

ВУГІЛЛЯ ВИКОПНЕ, *уголь ископаемый,**coal fossil (mineral) - тверда 
горюча копалина органічного походження. Утворилося переважно з 
рослинних решток. Колір — від бурого до чорного. Густина 0,92…1,7, 
твердість 1…3. Виділяють кам’яне й буре вугілля. В Україні поклади вугілля 
викопного зосереджені в Донецькому, Львівсько-Волинському та 
Дніпровському басейнах. 

ВУГІЛЛЯ РЯДОВЕ - див. рядове вугілля. 

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *угольная промышленность - базова галузь 

господарства, що здійснює розвідування й видобування кам’яного та бурого 
вугілля. Основний вугільний басейн України — Донецький. Значна частина 
вугілля залягає у Львівсько-Волинському кам’яновугільно-му та 
Дніпровському буровугільному басейнах. Освоюються нові вугільні райони — 
Західний Донбас (Дніпропетровська область) і Південний Донбас (між 
Донецьком і Маріуполем). В.п. України постачає свою продукцію для потреб 
електроенергетики (майже 38 % від загального обсягу поставок), коксохімії 
(22 %), населення (11 %), комунально-побутових (3 %) та інш. споживачів (26 
%). Галузь є складним виробничо-технічним комплексом, що складається з 
кількох підгалузей. У складі В.п. діють 250 шахт і 6 розрізів, біля 60 
збагачувальних фабрик, 3 шахтобудівні комбінати, 17 заводів вугільного 
машинобудування, 20 галузевих інститутів, гірничорятувальна служба, 
спеціалізовані об’єднання і виробництва з ремонту, наладки й 

обслуговування гірничо-шахтного устаткування, розв’язання екологічних 
проблем, геологічної розвідки, залізничного та автомобільного транспорту, 
торгівлі, об’єкти соціальної сфери тощо. Видобуток вугілля в 1995-97 рр. 
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складав 70-100 млн. т. на рік. У вугільній промисловості практично повністю 
завершено механізацію виймання вугілля, доставку вугілля в очисних 
вибоях, відкатку вугілля, навантаження вугілля у залізничі вагони. Програма 
розвитку В.п. до 2005 р. як один з стратегічних напрямків  передбачає 
реструктуризацію галузі з необхідністю закриття нерентабельних шахт. До 
2005 р. до цієї категорії Мінвуглепромом  потенційно віднесено близько 100 
шахт, 30 з яких забезпечені запасами до 5 років. 

ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ, *углекислый газ —  (СО2), тривка хімічна сполука,  
широко розповсюджена в природних газах, що містять його в кількості від 
декількох відсотків до практично чистого В.г. Безбарвний, має кислуватий 
смак і запах. Є кінцевим продуктом  окиснення вуглецю, не горить, не 
підтримує горіння і дихання. Токсична дія В.г. виявляється при його вмісті в 
повітрі 3-4% і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, 
головному болі, шумі у вухах, психічному збудженні, непритомному стані. 
При виділенні В.г. з підошви виробки і відсутності активного струменю 
повітря в нижній частині її можуть утворюватися застійні зони з високою 
концентрацією. В рудниковій атмосфері В.г. присутній завжди, бо 
утворюється у великій кількості за рахунок біохімічних та хімічних реакцій 
окиснення, що протікають в гірничих виробках. Звичайно виділення 
природного В.г. в гірничі виробки незначні, винятками є виділення В.г. 
магматичного походження в деяких вугільних та калійних родовищах. 

ВУГЛЕНОСНА ТОВЩА, *угленосная толща — комплекс осадових 
відкладів, що містить в собі вугільні пласти. 

ВУГЛЕНОСНИЙ РАЙОН, *угленосный район — частина площі в межах 
вугільного басейну, виділення якої зумовлене геологічними (наприклад, 
тектонічною будовою) або адміністративно-господарськими особливостями. 

ВУГЛЕНОСНІСТЬ, *угленосность — величина, що характеризується 
даними про кількість пластів вугілля, потужність і будову кожного з них, 
розподіл їх у розрізі вугленосної товщі, коефіцієнт вугленосності,  форму 
покладів, петрографічні типи, хіміко-технологічні характеристики та умови 
утворення вугілля. 

ВУГЛЕПРОВОДИ, *углепроводы, **coal pipline  - засіб транспортування 
вугілля. Промислові В. застосовуються при транспортуванні вугілля з 
гідрошахти на поверхню і далі до збагачувальної фабрики. Магістральні В. 
призначені для передачі вугілля на далекі відстані - від сотень до тисяч км.). 
Найбільший з діючих вуглепроводів - Блек-Меза (Black Mesa), США.  Його 
довжина - 440 км., діаметр робочої труби - 457-366 мм., вантажопотік - 4,4 
млн. т. на рік, крупність передаваємого вугілля - 0-1,2 мм. Див. також 
ВІЛЬЯМС ТЕКНОЛОДЖІС (WILLIAMS NECHNOLOGIES  INC). 

ВУГЛЕСОРТУВАЛКА, *углесортировка, **coal sorter, ***Kohlensortierung - 
промислове підприємство, яке входить до складу шахти, для розсортування 
вугілля на класи. 

ВУГЛЕХІМІЯ, *углехимия - галузь хімії, що вивчає походження, склад, 
будову, властивості твердих горючих копалин, а також процеси і методи їх 
переробки. Вуглехімія — теоретична основа коксохімії, процесів переробки 
торфу і сланців, газифікації та гідрогенізації вугілля. 

ВУЛКАНИ, *вулканы - геологічні утворення, що виникають над каналами і 
тріщинами в земній корі, по яких відбуваються виверження лави, гарячих 
газів та уламків гірських порід. Залежно від складу і в’язкості продуктів 
виверження розрізняють конусо- та куполоподібні, щитові й масивні вулкани. 
Основною причиною виверження вулкану є тиск газів у магмі. Вулкани 
поділяють на діючі (виверження чи прояви діяльності мали місце за останні 
3500 років), потенціальнодіючі (виверження 3500…13500 років тому), умовно 
згаслі (зберегли свої зовнішні форми) і згаслі. Всього на Землі відомо понад 
1340 вулканів, з них близько 950 діючих. Залежно від форми підвідних 
каналів розрізняють вулкани центральні й тріщинні, за глибиною 
магматичних вогнищ — мантійного (30…70 км і більше), корового (5…45 км) і 
мішаного живлення. Вулкани частіше всього розташовані в тектонічно 
активних областяй, найбільше їх — на острівних дугах і в горах. 

ВУЛКАНІЧНЕ СКЛО, *вулканическое стекло - склувата силікатна вулканічна 
гірська порода, що утворилася внаслідок швидкого застигання лави. Пористе 
вулканічне скло називають пемзою. 

ВУЛКАНІЧНИЙ ТУФ, *вулканический туф - зцементована гірська порода, що 
складається з твердих продуктів вулканічних вивержень та уламків різних 
гірських порід (зокрема, попелу, пiску, лапiлiв, бомб та ін). 

ВУЛКАНІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ,  *вулканические горные породы - гірські 
породи, що утворюються внаслідок вивержень вулканів. Залежно від 
характеру вивержень розрізняють вулканічні гірські породи ефузивні, які 
утворюються в результаті виливання й охолодження лави, та вулканогенно-
уламкові (продукти вибухових вивержень). На території України вулканічні 
гірські породи поширені на Закарпатті, в Криму та в межах Українського 
щита. 

ВУЛКАНОГЕННИЙ, *вулканогенный - пов'язаний походженням з діяльністю 
вулканів. 

ВУЛКАНОКЛАСТИ, *вулканокласты - вулканічні гірські породи, що являють 
собою суміш брил та уламків лавого і шлакового матеріалу. 

ВУЛЬФЕНІТ, *вульфенит, **wulfenite - Pb[MoO4]. Мінерал класу 
вольфраматів та молібдатів.  Густина 6,3-7. Твердість 3,5. Колір переважно 
жовтий і оранжевий. Блиск алмазний. Зустрічається в зоні окиснення 
свинцевих родовищ. Рідкісний.  

ВЮРТЦИТ, *вюртцит, **wurtzite - ZnS. Зустрічається в гідротермальних 
родовищах. При температурі  1020

0 
С переходить у кубічну модифікацію - 

сфалерит. 

В’ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ, *связующие вещества - речовини, що під впливом 
внутрішніх фізико-хімічних процесів переходять з рідкого або тістоподібного 
стану у каменевий, зв’язуючи змішані з ними заповнювачі або з’єднуючи 

каміння. Є неорганічні гідравлічні в’яжучі речовини (портландцемент та його 
різновиди, шлакопортландцемент, гідравлічне вапно та ін.), неорганічні 
повітряні в’яжучі речовини (ґіпсові та магнезіальні речовини, повітряне 

вапно) та кислотостійкі (наприклад, сірчаний цемент). Органічні в’яжучі 

речовини — природні або штучні високомолекулярні сполуки (в’яжучі 
речовини дьогтеві, бітумні, полімерні). 
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В'ЯЗКА ТЕЧІЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *вязкое течение горной породы - 
наростання залишкової деформації породи, поведінка якої під час 
навантаження аналогічна поведінці переохолоджених рідин. 

В’ЯЗКІСТЬ, *вязкость, **viscosity - властивість рідин та газів, зумовлена 
опором взаємопереміщенню їх частинок  чи шарів при різних видах 
деформації. Розрізняють В. відносну, динамічну, кінематичну, ньютонівську, 
питому, приведену і структурну. 
 
 

Г 
 

 

                                  

ГАБАРИТОМІР, *габаритомер - прилад для вимірювання величини зазорів 
між стінками відкатної виробки та рухомим поїздом. 

ГАБРО, *габбро - сновна рiвномiрнозерниста порода, що складається з 
польових шпатiв, авгiту та олiвiну. Текстура масивна, однорiдна. Колiр 
чорний, темно-зелений, рiдше  плямистий. 

ГАДОЛІНІЙ, *гадолиний - хімічний елемент, символ Gd, ат. н. 64, ат.м. 
157,25; рідкісноземельний метал сріблясто-білого кольору, належить до 
лантаноїдів. Застосовують у ядерній техніці для регулюючих стрижнів 
ядерних реакторів. Від прізвища фінського хіміка Ю. Гадоліна. 

ГАЗ, *газ, **gas - стан речовин, в якому, порівняно з твердим і рідинним 
станами, міжмолекулярні сили дуже малі. 

ГАЗГОЛЬДЕР, *газгольдер - стаціонарне газосховище - металічний 
резервуар для нагромадження і зберігання газу. Газгольдери є низького типу 
(“мокрі” — з водяним басейном і рухомим дзвоном, під яким збирається газ; 
“сухі” — з метелевим поршнем або гнучкою мембраною) і високого типу, де 
газ зберігається під тиском 0,7…3 Мпа. Газгольдер застосовують у хімічній, 
нафтовій і газовій промисловості. 

ГАЗИ ПРИРОДНІ ГОРЮЧІ, *газы природные горючие - суміш газів земної 
кори, які здатні горіти. Складаються з метану (близько 90%), етану, пропану, 
бутану, пари легких рідких вуглеводів та різних домішок. Теплотворна 
здатність 32,7 МДж/м3. На території України відкрито понад 120 родовищ — 
у Придніпровсько-Донецькій і Передкарпатській нафтогазоносних областях 
та Причорномор’ї. 

ГАЗИФІКАЦІЯ, *газификация, **gasification - 1) Штучне перетворення 
твердого або рідкого палива на гази. 2) Застосування горючих газів як 
палива в різних галузях народного господарства та в побуті, а також як 
сировини для хімічної промисловості. 

ГАЗ КОКСОВИЙ, *газ коксовый - горючий газ, що утворюється в процесі 
коксування кам'яного вугілля, тобто при нагріванні його без доступу повітря 
до 900-1100

о
С. Г. к. містить водень, метан, оксид вуглцю та ін. 

ГАЗЛІФТ, *газлифт - 1) Пристрій для піднімання рідини стиснутим газом, 
змішаним з нею. За допомогою газліфта найчастіше піднімають нафту і воду 
з бурових сведловин. 2) Компресорний спосіб видобування нафти.  

ГАЗОАНАЛІЗАТОР, *газоанализатор - прилад, за допогою якого 
визначають якісний і кількісний склад суміші газів. 

ГАЗОВА ЗЙОМКА, *газовая съемка - метод встановлення наявності та 
розподілу газів. 1) В гірничій справі Г. з. служить для виявлення джерел 
газовиділення у виробках, встановлення їхніх масштабів і розподілу газу в 
просторі та в часі. 2) В геології під Г. з. розуміють геохімічний метод пошуків 
нафтових, газових і рудних родовищ, оснований на підвищеному вмісті 
вуглеводневих і інших характерних газів в підпідошвових шарах та гірничих 
виробках району родовища. 

ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *газовая промышленность - галузь паливної 
промисловості, підприємства якої займаються видобуванням природного і 
попутного (нафтового) газу з надр землі, виробництвом зрідженого газу, 
штучних горючих газів з твердого і рідкого палива, зберіганням, 
транспортуванням газу по газопроводах для постачання населенню і 
промисловості. На території України розвивається на базі родовищ 
Передкарпатської нафтогазоносної області, Дніпровсько-Донецької 
нафтогазоносної області та Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної 
провінції. 

ГАЗОВИДІЛЕННЯ В ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, *газовыделение в горные 
выработки - виділення метану або іншого природного газу з товщі корисної 
копалини і вміщаючих порід, у гірничі виробки. Розрізняють звичайне 
(безперервне, повільне виділення газу по всій оголеній поверхні), суфлярне 
(місцеве виділення газу з тріщин або свердловин, газовий фонтан) і раптове 
(місцеве, інтенсивне виділення великих кількостей газу, що супроводжується 
руйнуванням вугільного пласту або порід). 

ГАЗОВИЙ АНАЛІЗ, *газовый анализ - аналіз суміші газів для визначення їх 
кількісного й якісного складу. Методи газового аналізу (рунтуються на 
хімічних, фізико-хімічних і фізичних властивостях компонентів газової суміші, 
особливо на різних температурах конденсації і кипіння.  

ГАЗОВИЙ БАЛАНС, *газовый баланс - розподіл газовиділення по джерелам 
або по системі гірничих виробок. Розрізняють Г. б. окремої виробки, віїмкової 
дільниці і шахти (рудника) в цілому. 

ГАЗОВИЙ БАР'ЄР, *газовый барьер - 1) Частина вугільного пласта поблизу 
виробки, де газопроникність мінімальна. 2) Обмеження виробничої 
потужності вугільної шахти (віїмкової дільниці) по газовому фактору. 

ГАЗОВИЙ ДРЕНАЖ, *газовый дренаж - вилучення газу з вугільних пластів і 
порід по штучним (свердловини) і природним (тріщини) каналам. 

ГАЗОВИЙ КАРОТАЖ, *газов(й каротаж - метод дослідження свердловин, 
який ґрунтується на визначенні вмісту і складу вуглеводнів у промивній 
рідині. 

ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, *газовый конденсат - суміш рідких вуглеводнів 
(С5Н15 і вищі), що виділяються із природних газів при експлуатації 
газоконденсатних родовищ. 
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ГАЗОВИЙ РЕЖИМ, *газовый режим  - сукупність вимог до шахт, які 
розробляють вугільні пласти небезпечні з газу, раптовим викидам і 
суфлярним виділенням, та до рудників, в яких мають місце виділення 
вибухонебезпечних або токсичних газів. 

ГАЗОВІ ГНІЗДА, *газовые гнезда - передбачувані скупчення газу в 
сильнотріщинуватих частинах вугільного пласта, в місцях перем'ятого або 
перетертого в результаті тектонічних процесів вугілля. 

ГАЗОВМІСТ (БАГАТОГАЗНІСТЬ) ГІРСЬКИХ ПОРІД, *газообильность 
горных порід - кількість газу, що виділяється в гірничі виробки. Розрізняють 
Б. в. абсолютну - дебіт газу в одиницю часу (м

3
/с або м

3
/доб) та відносну - 

кількість газу, що виділився за певний час і віднесену до одиниці маси або 
обсягу вугілля, руди або породи, добутих за цей же період (м

3
/т або м

3
/ м

3
). 

ГАЗОВОЛЮМЕТРІЯ, *газоволюметрия - метод кількісного аналізу, в якому 
визначуваний компонент перетворюють у газоподібну сполуку й вимірюють її 
об'єм. 

ГАЗОҐЕНЕРАТОР, *газогенератор - ґенератор, де з твердого або рідкого 
палива, піддаючи його термічній обробці в середовищі повітря, кисню, 
водяної пари або їхньої суміші (дуття), виробляють ґенераторні гази. 
Стацiонарні ґенератори застосовують у хімічній промисловості, металургії 
тощо, транспортні ґенератори — головним чином в автомобільних 
газоґенераториних установках. 

ГАЗОЗБІРНА ВИРОБКА, *газосборная выработка - виробка спеціального 
призначення для збирання газу, який виділяється з вугільного пласта або 
порід. 

ГАЗОДИНАМІЧНІ ЯВИЩА, *газодинамические явления - руйнування масиву 
порід під впливом гірничого тиску, що супроводжується короткочасним 
виділенням газу (метану та ін.). Найбільш інтенсивним проявом є раптовий 
викид вугілля, породи й газу. 

ГАЗОЄМНІСТЬ ВУГІЛЛЯ (ЗАГАЛЬНА), *газоемкость угля (общая) - 
кількість газу, що поглинається за певних умов одиницею об’єму або маси 
вугілля. Кількість поглиненого газу подається в об'ємних або масових 
одиницях, а також в ґрам-молекулах (молях).  

ГАЗОНОСНІСТЬ (ГАЗОНАСИЧЕНІСТЬ) ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *газонос-ность 
(газонасыщенность) горной породы, **gas content of rock - кількість газів, 
яка міститься у одиниці маси або об(єму гірської породи. 

ГАЗОСХОВИЩЕ, *газохранилище - вмістилище, де зберігають газ. 
Розрізняють газосховища наземні (див. газгольдер) і підземні (споруджувані, 
наприклад, у покинутих шахтах). Газ у них зберігають у газоподібному (тиск 
5…12 МПа) або зрідженому стані (тиск 0,8…1 МПа). Є й ізотермічні наземні і 
підземні газосховища зі зрідженим газом при атмосжерному тиску і 
температурі до 200 

о
С. 

ГАЗОЙЛЬ, *газойль - фракція нафти, застосовувана переважно як паливо 
для дизелів і як сировина для каталітичного крекінгу. 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ, *газоконденсатное месторождение - 
родовище рідких вуглеводнів. Див. газовий конденсат. 

ГАЗОМЕТР, *газометр - лабораторний посуд для збирання, зберігання й 
вимірювання об'ємів різних газів. 

ГАЗОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ РУДНИКА (ШАХТИ), *газоопасность рудника 

(шахты) - сукупність небезпек, зв'язаних з виділенням природних або 
утворенням рудникових вибухонебезпечних або токсичних газів. 

ГАЗОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *газопроницаемость горной 
породы - спроможність гірської породи при деякому перепаді тиску 
пропускати через себе газ. 

ГАЗОТЕПЛОЗАХИСНИЙ АПАРАТ (холодильний костюм), *газозащитный 
аппарат - комбінація теплозахисного костюму та рудникового ізолюючого 
респіратора, що складається з скафандру, зодягаємого на верхню частину 
тулубу людини, холодильних приладів, комбінезону з газонепроникної 
тканини з термоізолюючою прокладкою та кисневих балонів. Дає можливість 
вести гірничорятувальні роботи в непридатній для дихання атмосфері. 

ГАЛІЙ, *галлий - Ga. Хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи. Ат.н.31, 
ат.м. 62,73. Сріблясто-білий метал. Стійкий до дії повітря, води. З кислотами 
та лугами утворює галати. Застосовують  для виготовлення легкоплавких 
сплавів, оптичних дзеркал, у квантовій електроніці тощо. 

ГАЛІТ, *галит, **halite - 1) NaCl. Мінерал класу хлоридів; безбарвний, 
прозорий, з скляним блиском. Сингонія кубічна. Густина 2,1-2,2. Твердість 2. 
Поширений мінерал соленосних товщ. Утворюється  при осадженні у 
замкнених водоймищах, а  також як продукт згону на стінках кратерів 
вулканів. 2) Осадова гірська порода, що складається в основному з мінералу 
галіту.  Використовують у харчовій промисловості. Інша назва -кам’яна сіль. 
В Україні є декілька родовищ Г., зокрема, на Донбасі. 

ГАЛО..., *гало - в складних словах за значенням відповідає поняттю “сіль”. 

ГОЛОҐЕНЕЗ, *галогенез - сукупність процесів у насичених розчинах солоних 
озер, лагун тощо, внаслідок яких кристалізуються солі. 

ГАЛОГЕНИ, *галогены - хімічні елементи: флуор F, хлор Cl, бром Br, йод J і 
астат At. 

ГАЛОГЕНІДИ, *галогениды - солуки, до складу яких входять одновалентні 
аніони галогенів. 

ГАЛОГЕНУВАННЯ, *галогенирование - введення галогенів у молекули 
органічних сполук. 

ГАЛОЇДИ, *галоиды, **halides - мінерали - солі галоїдних кислот: HF, HCl, 
HBr, HJ. Звичайно поділяються на солі фторидної кислоти - фториди, 
хлоридної - хлориди, та броміди і йодиди. 

ГАЛУН, *квасцы, **alum - подвійна сіль сульфату К і Al. У поширеному 
розумінні - всі подвійні солі сірчаної кислоти. 

ГАЛЬМІРОЛІЗ, *гальмиролиз - підводне вивітрювання морських відкладів під 
впливом процесів розчинення, окиснення тощо. 

ГАММА, *гамма - 1) Позасистемна одиниця маси, що її застосовують іноді 
для вимірювання малих мас. 1 Г. дорівнює 10-6 г (мікрограм). 2) Назва 
стотисячної частки ерстеда. 

ГАММА-АПАРАТ, *гамма-аппарат - апарат з радіоактивними ізотопами, що 
є джерелом гамма-випромінення.  
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ГАММА-КВАНТ, *гамма-квант - порція енергії (квант) гамма-проміння. 

ГАММА-МЕТОД, *гамма-метод - метод розвідування корисних копалин, що 
(рунтується на вимірюванні інтенсивності випромінювання природних 
радіоактивних елементів, які є в гірських породах. 

ГАММА-ПРОМЕНІ, *гамма-лучи - електромагнитні хвилі, довжина яких 
менша за довжину хвиль рентгенівських променів (менша від 10-10 м). 
Виникають Г.-п. при радіоактивних перетвореннях ядер багатьох ізотопів 
водночас з альфа- або бета-частинками, при гальмуванні заряджених 
частинок великої енергії, анігіляції частинок з античастинками. 

ГАММА-СЕПАРАТОР, *гамма-сепаратор, **gamma-separator, ***Gamma- 
Abscheider - радіометричний сепаратор, в якому  вихідний матеріал 
розділяється на компоненти по їх природному гамма-випромінюванню. 

ГАММА-СПЕКТРОМЕТР, *гамма-спектрометр - прилад для вимірювання 
довжини хвиль або енергії й інтенсивності гамма-проміння. 

ГАММА-СПЕКТРОСКОПІЯ, *гамма-спектроскопия - розділ ядерної 
спектроскопії, в якому досліджується енергетичний склад гамма-проміння. 

ГАРМОНІКИ, *гармоники - 1) фіз. Коливання, частоти яких кратні основній 

частоті складного коливання. 2) матем. Періодичні функції виду A sin (+). 

ГАРМОНІЧНИЙ, *гармонический - заснований на гармонії; Г - а  п р о п о р ц 
і я - пропорція виду a:b=b:(a - b); Г.  а н а л і з - розділ математики, в якому 
вивчається розкладання коливальних процесів на суму елементарних 
коливань; г.  р я д - числовий ряд 1+1/2+1/3+...+1/n+ ...; Г - і  к о л и в а н н я - 

коливання, які описуються рівнянням x = a sin (t+), де x - миттьове 

значення змінної величини, а -амплітуда,  - циклічна частота, t+ - повна 

фаза,  - початкова фаза; Г - і  ф у н к ц і ї - функції кількох змінних, які 
неперервні в деякій області разом зі своїми частинними похідними першого й 
другого порядків і задовольняють у цій області т. зв. рівняння Лапласа. 

ГАУСМАНІТ, *гаусманит, **hausmannite - Mn2O4. Поширений мінерал 
марганцю. Утворюється при гідротермальному метаморфізмі осадових 
родовищ марганцю в умовах недостачі кисню. 

ГАФНІЙ, *гафний - хімічний елемент, символ Hf, ат. н. 72; ат. м. 178,49. 
Сріблясто-білий метал, супутник цирконію. Застосовується в ядерній техніці 
та електротехніці, а також у різних сплавах для космічного ракетобудування. 

ГВИНТОВИЙ СТОЯК, *винтовая стойка - металевий трубчатий стояк, 
котрий має розпірний пристрій типу ручного гвинтового домкрату. 

ГЕДЕНБЕРГІТ, *геденбергит, **hedenbergite - силікат ланцюжкової будови з 
групи моноклінних піроксенів CaFe[Si2O6]. Знаходиться в метаморфічних 
вапняках, головним чином у скарнах. 

ГЕКСАГОНАЛЬНИЙ, *гексагональный - шестикутний; г - а  с и с т е м а - у 
кристалографії - система, що характеризується постійною присутністю однієї 
шестірної або потрійної осі симетрії. 

ГЕЛІ, *гели - драглеподібні дисперсні системи, які утворюються в колоїдних 
розчинах за постуиової коагуляції. Застосовують як адсорбенти тощо. 

ГЕЛІЙ, *гелий - хімічний елемент, символ Не, ат.н. 2, газ без кольору і 
запаху. 

ГЕЛІОДОР, *гелиодор, **heliodor - золотисто-жовта відміна берилу, яка 
містить незначні домішки Fe2O3. 

ГЕЛІОТРОП, *гелиотроп, **heliotrope - відміна халцедону зеленого кольору з 
яскраво-червоними плямами. 

ГЕЛЬВІН, *гельвин - мінерал класу силікатів, жовтого, червоно-бурого 
кольору. Руда берилію. 

ГЕМАТИТ, *гематит, **hematite - Fe2O3.  - мінерал класу оксидів та 
гідрооксидів. Сингонія тригональна. Густина 4,3-5,2. Твердість 5,5-6. Колір 
кристалічних відмін - залізо-чорний, землистих - яскраво-червоний. Блиск 
напівметалевий. Залізна руда. Утворюється в оксидних умовах у родовищах і 
гірських породах різних генетичних типів.В Україні є в Криворізькому 
залізорудному басейні. 2) Низькофосфористий (до 0,1%) ливарний чавун, що 
його виплавляють переважно з червоного залізняку.  

ГЕНРІ, *генри - одиниця індуктивності в МКСА системі одиниць. Від прізвища 
американського фізика Дж. Генрі. 

ГЕО… - частина складних слів, що відповідає поняттям “земля”, “земна куля” 
(наприклад, географія, геофізика). 

ГЕОАНТИКЛИНАЛЬ, *геоантиклиналь - ділянка земної кори в межах 
геосинклінальної області, яка протягом тривалого часу повільно піднімалась. 

ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА, *геологическая оболочка - комплексна 
оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії 
окремих геосфер — літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери. Верхня 
межа її проходить на висоті 25…30 км над поверхнею Землі, нижня — під 
океанами на 5…10 км нижче від їхнього дна. Потужність географічної 
оболонки досягає 60…70 км. Характерина особливість географічної 
оболонки  — наявність речовини в трьох агрегатних станах: твердому, 
рідкому й газоподібному. Основні види енергії, що зумовлюють розвиток 
географічної оболонки, надходять від Сонця та пов(язані з внутрішньою 
будовою Землі. Географічній оболонці притаманні цілісність, зумовна 
безперервним кругообігом речовини та енергії між складовими її частинами; 
нерівномірність розвитку в просторі й часі, зокрема ритміка процесів і явищ, 
зумовлена головним чином астрономічними і геофізичними факторами: 
безперервність розвитку. Основними рисами структури географічної 
оболонки є ярусність її будови і складна закономірна регйональна 
диференціація, що виявляється у формуванні різних природно-
територіальних комплексів. Географічна оболонка є предметом вивчення 
фізичної географії. 

ГЕОДЕЗИЧНА СІТКА, *геодезическая сетка  - сукупність опорних 
геодезичних пунктів на земній поверхні, у яких в єдиній системі визначені 
координати й висоти. Пункти закріплюються на місцевості за допомогою 
геодезичних знаків. 

ГЕОДЕЗИЧНИЙ ПУНКТ, *геодезический пункт - точка земної поверхні, 
положення якої визначено щодо певної вихідної точки геодинамічними 
вимірюваннями. У геодезичному пункті встановлюють геодезичні знаки. 

ГЕОДЕЗИЧНІ ЗНАКИ, *геодезические знаки - підземні й наземні споруди, що 
закріплюють на місцевості пункти геодезичної сітки. 
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ГЕОДЕЗІЯ, *геодезия, **geodesy - наука про визначення форми, розмірів і 
ґравітаційного поля Землі та про вимірювання на її поверхні. Виділяють вищу 
геодезію (вивчає фігуру, розміри і ґравітаційне поле Землі, а також теорію й 
методи побудови опорної геодезичної сітки), топографію та прикладну 
геодезію (використання методів і техніки геодезії для розв(язання 
спеціальних вимірювальних завдань у різних галузях народного 
господарства). 

ГЕОДИНАМІКА, *геодинамика - розділ геотектоніки, що вивчає динаміку 
геосфер і Землі в цілому, досліджує фізичні умови тектонічних рухів, 
деформацій мас гірських порід і земної поверхні, а також зовнішні сили, що 
діють на динаміку планети. 

ГЕОЕНЕРГЕТИКА, *геоэнергетика - галузь енергетики, пов'язана з 
використанням глибинного тепла земної кори. 

ГЕОЇД, *геоид - Земля та фігура, якою характеризують форму Землі. 
Поверхня геоїда згібається з вільною, незбудженою поверхнею води в 
Світовому океані; уявно продовжена під материками так, що вона скрізь 
перпендикулярна до напряму сили тяжіння. 

ГЕОКРАТИЧНІ ПЕРІОДИ, *геократические периоды - періоди в історії 
геологічного розвитку Землі або окремих континентів, коли площа суходолу 
була значно більшою за площу, зайняту морем. Чергування геократичних 
періодів і таласократичних періодів пов(язане в основному з тектонічними 
рухами земної кори. 

ГЕОКРІОЛОГІЯ (МЕРЗЛОТОЗНАВСТВО), *геокриология - наука про мерзлі 
грунти та гірські породи. Вивчає їх походження, історію розвитку, умови 
існування, будову й властивості та явища, пов(язані з процесами 
промерзання, відтаювання і діагенезу мерзлих товщ. 

ГЕОЛОГІЧНА КАРТА, *геологическая карта - графічне зображення на 
топографічній карті в певному масштабі геологічної будови якої-небудь 
дільниці земної кори. Діляться в залежності від масштабу зображення на 
оглядові, дрібно-, середньо- та крупномасштабні. 

“ГЕОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ” - науковий журнал, який видають Відділення наук 
про Землю НАН України і Міністерство геології України. Заснований 1934 
року. Виходить 6 разів на рік. 

ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНІМАННЯ, *геологическая съемка - комплекс польових і 
камеральних робіт по вивченню геологічної будови певної ділянки земної 
поверхні для складання її геологічної карти і виявлення мінерально-
сировинних ресурсів. 

ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ, *геологический разрез - графічне зображення 
вертикального профілю геологічної будови певної місцевості, на якому 
показано вік, склад і потужність гірських порід. 

ГЕОЛОГІЯ, *геология, **geology - комплекс наук про будову й розвиток 
Землі. Вивчає склад, будову, рухи та історію розвитку земної кори і 
закономірності утворення й поширення корисних копалин. Поділяється на 
ряд дисциплін: мінералогію, петрографію, тектоніку, історичну геологію, 
регйональну геологію, літологію, стратиграфію. Прикладне значення мають 
гідрогеологія, інженерна геологія та геологія корисних копалин. Міркування 

про Землю, її утворення, різні елементи можна зустріти ще у давньогрецьких 
вчених, наприклад у Арістотеля (у метереологічному трактаті), у римських 
вчених (Лукрецій Тіт Кар “Про природу речей”). Основи понять про будову 
Землі, корисні копалини вивчалися в Києво-Могилянській академії в курсі 
натурфілософії та фізики. Як наука геологія сформувалась у XVIII ст. Її 
основи і основи окремих геологічних дисциплін викладено у працях 
українських та зарубіжних вчених (Ф.Прокопович, М.В. Ломоносов, І.І. 
Лепьохін, Д.І. Соколов, В.Ф. Зуєв, В.О. Ковалевський, Дж. Геттон, І. Кант, Ж. 
Кюв’є, Дж. Дана, А.Д. Архангельський, Д.В. Наливкін, Є.С. Федоров, О.П. 
Карпінський, В.І. Вернадський, І.М. Губкін). В Україні значний внесок в Г. 
зробили Н.Д. Борисяк, В.В. Різниченко, В.Г. Бондарчук, Є.К. Лазаренко та ін. 
В нашій країні проблеми геології вивчають установи НАН України (Інститут 
геологічних наук, Інститут геології і геохімії горючих копалин), відповідні 
кафедри вузів, відомчі установи (Інститут нафти і газу, Інститут мінеральних 
ресурсів) та ін. 

“ГЕОЛОГІЯ І ГЕОХІМІЯ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН” - науковий журнал, який 
видають Інститут геології та геохімії НАН України та Українська нафтогазова 
академія, Засновано в 1991 р. Виходить 4 рази на рік.  

ГЕОЛОГІЯ МОРЯ, *геология моря - галузь геології, що вивчає будову, склад 
і геологічну історію дна Світового океану; досліджує послідовність утворення 
осадків і порід морського дна і корисних копалин, які формуються на дні 
морських басейнів. 

ГЕОМАГНІТОФОН, *геомагнітофон - манітофон, яким уловлюють, 
одночасно записуючи на магнітну стрічку, ледь чутні звукові сигнали, що їх 
подають ударами по гірській поріді. Використовується при 
гірничорятувальних роботах у шахтах і рудниках. 

ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ РОДОВИЩА, *геометризация месторождения - 
вивчення та зображення на графічній документації структурних і якісних 
особливостей родовищ корисних копалин. 

ГЕОМЕТРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ, *геометрические 
ылементы подьемной установки - вісь підйому, центр підйому, вісь 
головного валу підйомної машини, площина симетрії копрових шківів, вісі та 
кути девіації(відхилення) підйомних канатів, вісі ровантажувальних кривих. 

ГЕОМЕТРИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ШАХТНОГО ПІДЙОМУ, *геометрические 
элементы шахтного подьема - точки, вісі, площини, кути, які є об(єктами 
маркшейдерських розбивок та зйомок, що виконуються при будівництві 
споруд і монтажі обладнання технологічного комплексу шахтного підйому, а 
також при перевірках і налагодженнях підйомного обладнання під час 
експлуатації. 

ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТІЛ КОРИСНИХ КОПАЛИН,   *геометри-
ческие параметры тел полезных ископаемых - лінійні та кутові величини 
що чисельно і геометрично характеризують в окремих місцях (точках) розмір, 
форму, будову, умови залягання і положення в надрах  пластів, покладів, 
жил та ін. тіл твердих корисних копалин. 
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ГЕОМЕТРІЯ НАДР(ГІРНИЧА ГЕОМЕТРІЯ), *геомертия недр (горная 
геометрия) - розділ гірничої науки про геометричне моделювання форми 
покладу, властивості корисної копалини та процесів, які протікають у надрах.  

ГЕОМЕХАНІКА, *геомеханика - наука про механічний стан земної кори й 
процеси, що відбуваються в ній внаслідок дії природних фізичних факторів 
(термічних, механічних). Пояснює і прогнозує зміну напружено-
деформаційного стану ділянок земної кори.  Пов’язана з інженерною 
геологією, газо-, і гідромеханікою, термодинамікою, механікою суцільного 
середовища.  

ГЕОМОРФОЛОГІЯ, *геоморфология - наука про рельєф Землі, його 
походження, історію розвитку та географічне поширення його форм. 
Геоморфологія поділяється на загальну (розглядає найбільш широкі питання 
будови та розвитку рельєфу), галузеву (вивчає рельєф за деякими 
показниками) та регіональну (досліджує рельєф окремих ділянок земної 
поверхні). Належить до системи геолого-географічних наук.  

ГЕОСИНКЛИНАЛЬ, *геосинклиналь  - лінійно витягнута ділянка земної кори, 
в межах якої інтенсивно проявляються вертикальні й горизонтальні рухи, 
магматизм і сейсмічність. Геосинкліналі розвиваються протягом десятків і 
сотень мільонів років і проходять кілька стадій — від прогину, найчастіше 
зайнятого морем, до формування на місці гірської складчатостої споруди. 

ГЕОСИСТЕМИ, *геосистеми - природні системи різного рівня, що 

охоплюють взаємопов’язані частини літосфери, гідросфери, атмосфери та 

біосфери. Компоненти геосистеми тісно взаємопов’язані між собою через 
потоки речовини та енергії, процеси гравітаційного переміщення твердого 
матеріалу, вологообмін та міграцію хімічних елементів. 

ГЕОСФЕРИ (оболонка Землі), *геосферы - концентричні оболонки, з яких 
складається Земля. Виділяють зовнішні оболонки — атмочферу і гідросферу, 
та внутрішні — земну кору, мантію і ядро Землі. Верхня з внутрішніх 
оболонок (земна кора) відділяється від мантії поверхнею Мохоровичича. 
Товщина земної корит під океанами 5…10 км, під гірськими системами — до 
60…80 км. Мантія Землі, підошва якої міститься на глибині 2900 км, 
поділяється на верхню мантію (товщина 850…900 км) і нижню мантію 
(товщина близько 2000 км). Частину верхньої мантії, що лежить 
безпосередньо під земною корою, називають субстратом. Земна кора разом 
із субстратом становить літосферу. Середня частина верхньої мантії 
називається астеносферою, або шаром Ґутенберґа, нижня — шаром 
Голіцина. Ядро Землі має радіус близько 3500 км; поділяється на зовнішнє і 
внутрішнє (субядро) ядро. Геосфери різняться між собою будовою, 
фізичними й хімічними властивостями. Наукове уявлення про особливості 
окремих геосфер базується головним чином на даних геофізичних методів 
дослідження. 

ГЕОТЕКТОНІКА, *геотектоника - галузь геології, що вивчає будову, рухи і 
розвиток Землі. 

ГЕОТЕКТУРА, *геотектура - найбільші елементи рельєфу Землі (материки, 
океанічні западини), утворення яких зумовлене факторами 
загальнопланетарного масштабу. Те саме, що й морфотектура.  

ГЕОТЕРМАЛЬНІ РЕСУРСИ, *геотермальные ресурсы - запаси глибинного 
тепла Землі, експлуатація яких економічно доцільна сучасними технічними 
способами. Частка геотермальних ресурсів у загальному паливно-
енергетичному балансі може складати 50%. Практичне значення мають 
гідрогеотермальні ресурси. Геотермальна енергія використовується для 
теплопостачання і гарячого водопостачання міст, а також для живлення  
геотермальних електростанцій. 

ГЕОТЕРМІЧНИЙ ҐРАДІЄНТ, *геотермический градиент - приріст 
температури на кожні 100 м при заглибленні в Землю нижче від зони зони 
постійних температур. У середньому дорівнює 3 

о
. 

ГЕОТЕРМІЧНИЙ СТУПІНЬ  - віддаль, на яку треба заглибитись по вертикалі 
в надра Землі (нижче від зони постійних температур), щоб температура 
зросла на 1 

о
 С. У середньому дорівнює 33 м. 

ГЕОТЕРМІЯ, *геотермия - галузь геофізики, що вивчає теплове поле Землі, 
яке формується під впливом внутрішніх джерел тепла та сонячного 
випромінювання. 

ГЕОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *геотехнические 
свойства горных пород - фізико-механічні властивості гірських порід, що 
розглядаються в механіці гірських порід, зокрема, їхня обвалюваність і 
стійкість. 

ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, *геотехнология - хімічні, фізико-хімічні, біохімічні й 
мікробіологічні методи безшахтного (переважно за допомогою бурових 
свердловин) видобування корисних копалин на місці їх залягання. 
Геотехнологічними процесами є бактеріальне вилуговування 
багатокомпонентних сполук (розчинення їх мікроорганізмами у водному 
середовищі) з вилученням потрібних хімічних елементів, підземна 
газифікація вугілля, розплавлення сірки гарячою водою тощо. Методи 
геотехнології застововують на родовищах з невеликим вмістом корисних 
копалин, з наявністю розсіяних елементів. 

ГЕОФІЗИКА, *геофизика - наука про фізичні властивості Землі та фізичні 
процеси, що відбуваються в її оболонках (геосферах). Складається з фізики 
Землі, що об(єднує гравіметрію, земний магнетизм, геоелектрику, 
сейсмологію, геотермію та радіометрію, фізики водойомів і фізики 
атмосфери. Геофізичні дослідження в Україні проводять Інститут геофізики 
ім. С.І. Субботіна АН України, установи Міністерства геології, вузи та інші 
заклади. 

ГЕОФІЗИКА ЛАНШАФТІВ (ФІЗИКА ЛАНШАФТІВ), *геофизика ландшафтов 
(фізика ландшафтов) - галузь ланшафтознавства, що за допомогою 
фізичних методів вивчає процеси, які відбуваються у тому чи іншому 
природно-територіальному комплексі. Геофізика ланшафтів досліджує 
процеси обміну та переносу речовини й енергії в географічній оболонці та 
між компонентами природно-територіальних комплексів при їх взаємодії. 

“ГЕОФІЗИЧНИЙ ЖУРНАЛ” - науковий журнал Геофізики Інституту ім. С.І. 
Субботіна НАН України. Заснований 1979 року на базі “Геофизического 
сборника”, що видається з 1956 року. Виходить 6 разів на рік. 
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ГЕОФІЗИЧНИЙ КАНАЛ ЗВ’ЯЗКУ, *геофизический канал связи - сукупність 
пристроїв для передачі інформації через гірничі породи і завали шляхом 
прослуховування шумів (ударів, розмов і т.і.) за допомогою сейсмічної 
техніки. 

ГЕОФІЗИЧНІ АНОМАЛІЇ, *геофизическая аномалия - відхилення від 
нормального характеру розподілу фізичних полів Землі, зумовлені 
неоднородністю її будови й різноманістністю мінеральної речовини, з якої 
вона складається. Розрізняють геофізичні аномалії гравітаційні, магнітні, 
сейсмічні, електричні та ін. 

ГЕОФОН, *геофон - приймач звукових хвиль, що поширюються у верхніх 
шарах земної кори. Принцип дії найдосконаліших геофонів полягає у 
перетворенні коливань ґрунту (від проходження звукової хвилі) на коливання 
електричного струму, які підсилюються і реєструються. Геофони 
застосовують при розвідуванні гірських порід, під час гірничорятувальних 
робіт тощо. 

ГЕОХІМІЧНІ ПОШУКИ І РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ  КОПАЛИН, 
*геофизические поиски и разведка месторождений полезных ископаемых - 
методи, що базуються на дослідженні закономірностей розміщення хімічних 
елементів у літосфері, гідросфері, атмосфері й біосфері. 

ГЕОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ, *геохимические процессы - природні хімічні 
процеси, що відбуваються в надрах землі та на її поверхні, спричиняють 
міграцію елементів і зміни хімічного складу гірських порід та мінералів. 
Унаслідок геохімічних процесів утворюються гірські породи й мінерали. 
Виділяють такі групи геохімічних процесів: гіпогенні (пов’язані з внутрішніми 
джерелами енергії), гіпергенні (поверхневі процеси, джерелом яких є 
головним чином сонячна енергія) і техногенні (зумовлені господарською 
діяльністю людини). 

ГЕОХІМІЯ, *геохимия - наука, що вивчає поширення, розвиток і процеси 
міграції хімічних елементів та їх стабільних ізотопів на Землі. Досліджує 
хімічний склад Землі, окремо геосфер, порід і мінералів, на хімічній основі 
пояснює походження та історію Землі. Геохімія як наука виникла на початку 
XX ст. Розвиток і становлення геохімії пов’язані з іменами В.І. Вернадського, 
О.Є. Ферсмана, О.П. Виноградова та ін. Складається з регіональної геохімії, 
геохімії елементів і процесів, геохімії ізотопів, гідрогеохімії, біогеохімії, 
радіогеохімії та ін. Геохімічні дослідження в Україні проводить інститут 
геохімії і фізики мінералів НАН України, Інститут геології та геохімії горючих 
копалин НАН України та відповідні кафедри вузів. 

ГЕОХІМІЯ ЛАНДШАФТІВ, *геохимия ландшафтов - науковий напрям на 
межі фізичної географії і геохімії: вивчає міграцію (перерозподіл) хімічних 
елементів у географічному ландшафті. Дані досліджень геохімії ландшафтів 
використовують при пошуках корисних копалин, у медичній географії, при 
розв’язанні питань охорони навколишнього середовища тощо. 

ГЕОХРОНОЛОГІЯ, *геохронология - визначення часу утворення гірських 
порід, з яких складаються земні верстви, Розрізняють геохронологію 
відносну та абсолютну. Відносна геохронологія користується 
палеонтологічним методом і визначає відносний відносний вік порід за 

скам’янілими органічними рештками фауни і флори, які збереглися в цих 
породах. Абсолютна геохронологія встановлює час утворення гірських порід 
на основі визначення радіологічного віку їх за допомогою різних методів 
(калій-аргонового, рубідій-стронцієвого, урано-торієво-свинцевого, гелієвого, 
вуглецевого, мономінеральних фракцій та ін.). За цими методами вік Землі 
становить приблизно 4 млрд. років, вік найдавніших порід в Україні — 3,5 
млрд. років. На підставі геохронологічних досліджень розроблено 
геохронологічну шкалу. Найбільшими її підрозділами є криптозой, що 
поділяється на архей і протерозой та фанерозой. Останній поділяється на 
три ери — палеозойську, палеозойську і мезозойську. Ери поділяються на 
періоди. 

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ, *герметизация - забезпечення непроникності стінок і 
з'єднань, що обмежують потрапляння рідин і газів у внутрішні об'єми 
апаратів, машин, приміщень, споруд. 

ГЕРМЕТИЗАЦІЯ УСТЯ СВЕРДЛОВИН, *герметизация устья скважин - 
ізоляція порожнини свердловини від зовнішнього середовища при замірах 
газового тиску в вугільних пластах та при ізольованому виведенні газів з 
свердловини. 

ГЕРМЕТИЧНИЙ, *герметичный - непроникний, щільно закритий, той, що не 
пропускає газу й рідини. 

ГЕТЕРОГЕННИЙ, *гетерогенный - неоднорідний, той, що складається з 
різних за складом частин (протилежне - гомогенний); Г - і  с и с т е м и - 
фізико-хімічні системи, що складаються з двох або кількох фаз, напр., 
система: “лід - вода  - водяна пара” - гетерогенна система з трьох фаз. 

ГЕТЕРОПОЛЯРНИЙ ЗВ’ЯЗОК, *гетерополярная связь - хімічний зв'язок, що 
супроводиться перетягуванням електронної пари одним із атомів і наступним 
стягуванням утворених йонів. 

ГІАЛІТ, *гиалит - мінерал класу силікатів, прозорий різновид опалу. 

ГІГІЄНА ПРАЦІ, *гигиена труда - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм 
людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища. 
Розробляє гігієнічні нормативи і заходи для забезпечення нормальних умов 
праці та запобігання професійних хвороб. Інститути гігієни праці та 
професійних захворювань є у Донецьку, Києві, Харкові. 

ГІГРО..., *гигро... - у складних словах відповідає поняттю "волога". 

ГІГРОСКОПІЧНИЙ, *гигроскопичный - той, що вбирає вологу. 

ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ, *гигроскопичность - 1) Вибухових речовин: здатність 
вибухових речовин поглинати пари води за рахунок хімічної чи фізичної 
адсорбції. 2) Гірських порід: здатність речовин вбирати вологу з повітря. 

ГІДРАВЛІКА, *гидравлика - наука про закони рівноваги й руху рідини, а також 
застосування їх для розв'язання практичних задач. 

ГІДРАВЛІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ, *гидравлическая классификация, **hydraulic 
classification, ***Hydroklassierung - процес розділення суміші частинок у рідині 
на окремі класи по швидкості їх осідання. Г.к. може бути самостійною, 
допоміжною або підготовчою операцією перед відсадкою або флотацією. 
Крупність матеріалу, який піддають Г.к. як правило не перевищує 3-13 мм. 
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Розділення матеріалу головним чином протікає у стиснених умовах при 
турбулентному режимі. Див. також класифікація, гідралічні класифікатори. 

ГІДРАВЛІЧНА ПЕРЕДАЧА, *гидравлическая передача - механізм 
(передача), що передає механічну енергію від ведучої ланки до веденої за 
допомогою рідини. Складається в основному з гідравлічного насоса і 
гідравлічного двигуна. Застосовується у верстатах, автомобілях, тепловозах, 
літаках тощо. 

ГІДРАВЛІЧНЕ ВИМИВАННЯ ПОРОЖНИН, *гидравлическое вымывание 
полостей - спосіб попередження раптових викидів при розкритті 
викидонебезпечних вугільних пластів та проведенні підготовчих виробок по 
вугіллю. 

ГІДРАВЛІЧНЕ КРІПЛЕННЯ, *гидравлическая крепь - вид гірничого кріплення, 
що створює опір боковим гірським породам за допомогою гідравлічних 
елементів. Поділяється на індивідуальні гідравлічні стояки та механізоване 
кріплення. 

ГІДРАВЛІЧНЕ РОЗСУВАННЯ, *гидравлическая раздвижка - зміна довжини 
гідравлічного стояка кріплень, виконаного у вигляді телескопічного 
гідроциліндру. 

ГІДРАВЛІЧНЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *гидравлическое 
разрушение горных пород - руйнування гірських порід струменем води, що 
витікає з насадки під тиском. Розрізняють три виду руйнування: розмив 
(незв'язних або слабозв'язаних порід), відбивання (при монолітних породах) 
та різання (монолітних міцних порід). 

ГІДРАВЛІЧНИЙ, *гидравлический, **hydraulic - той, що діє за допомогою 
рідини. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ВІДЖИМ, *гидравлический отжим - спосіб попередження 
раптових викидів вугілля та газу, заснований на нагнітанні води під тиском в 
вугільний пласт через свердловини, що призводить до розпушування і 
віджиму привибійної частини масиву. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПЕРЕСУВАЧ, *гидравлический передвижчик - обладнання,  
що призначене для пересування вибійних конвеєрів до вибою по мірі його 
посування, підтягування упорних приладів гідродомкратів, а також підйому 
ставу конвеєра з боку виробленого простору для огляду і ремонту нижньої 
гілки тягового органу конвеєра при вузькозахватному вийманні вугілля. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ СПОСІБ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН - Див. 
Гідромеханизація і Гідровидобування. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ТРАНСПОРТ, *гидравлический транспорт - переміщення 
твердих сипучих матеріалів потоком води. При безнапірному гідравлічному 
транспортуванні матеріал у суміші з водою (пульпа) рухається самопливом 
по похилих жолобах або лотках, при напірному гідравлічному 
транспортуванні — по трубопроводах під тиском, створюваним насосами. 
Г.т. застосовують головним чином при гідромеханізації земляних і гірничих 
робіт (промисловий гідротранспорт), а також при передачі матеріалу на 
далекі відстані - до тисяч кілометрів (магістральний гідротранспорт).  

ГІДРАВЛІЧНИЙ ДВИГУН, *гидравлический двигатель - двигун, що 
перетворює механічну енергію рідини на механічну енергію веденої ланки 

(вала, штока та ін.). В лопатевих Г.д, (наприклад, гідротурбінах) 
використовуваних на гідроелектростанціях, у гідравлічних передачах машин 
тощо, робочою рідиною є переважно вода. В об(ємних гідравлічних двигунах 
(наприклад, гідроциліндрах), застосовуваних у гідроприводі машин, — 
переважно масло. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМ, *гидравлический подьем - транспортування 
корисних копалин на поверхню з шахти чи дна водойми. Здійснюється за 
допомогою насосів (вуглесосів, грунтових насосів), гідроелеваторів, ерліфтів 
та ін. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРИВ ПЛАСТА, *гидравлический разрыв пласта - 
формування тріщин у масивах порід чи корисних копалин під впливом 
рідини, що подається під тиском. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ СТОЯК, *гидравлическая стойка - пристрій для підтримання 
порід підземних гірничих виробок. Необхідне зусилля підтримання 
створюється за рахунок тиску робочої рідини мінерального масла чи 
водомасляної емульсії у циліндрі стояка. Може застосовуватись 
індивідуально, а також у секціях механізованого кріплення. 

ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАР (У ТРУБОПРОВОДІ), *гидравлический удар - різка 
зміна тиску рідини у трубопроводі. 

ГІДРАВЛІЧНІ КЛАСИФІКАТОРИ, гидравлические классификаторы - 
апарати для гідравлічної класифікації сипучого  матеріалу. За способом 
видалення зернистої частини матеріалу Г.к. поділяють на класифікатори з 
механічним розвантаженням (скребкові, елеваторні, відсаджувальні 
центрифуги) та з розвантаженням самопливом (конічні, пірамідальні, 
гідроциклони, дугові сита). За принципом дії розрізняють Г.к., в яких процес 
розділення здійснюють під дією гравітаційних сил та сил опору середовища 
(конічні, пірамідальні, скребкові, елеваторні) та класифікатори, в яких крім 
вказаних сил діють ще й відцентрові сили (гідроциклони, центрифуги, дугові 
сита, конічні грохоти). До Г.к. належить також багер-зумпф.  Класифікація 
здійснюється у вертикальному або горизонтальному потоці води. Область 
застосування гідрокласифікаторів: по крупності - 0,074-2 мм; по густині - 2 
500 - 4 200 кг/м3. Див. також класифікатор. 

ГІДРАРГІЛІТ, *гидраргиллит, **hydrargillite -  Al(OH)3. Важливий мінерал 
бокситів. Утворюється переважно при вивітрюванні алюмосилікатів, інколи - 
гідротермальним шляхом. 

ГІДРАТАЦІЯ, *гидратация - приєднання води до різних речовин. Г. -  
різновид сольватації. Розрізняють Г. електролітів, молекул у розчинах, Г. з 
утворенням твердих гідратів, Г. оксидів, органічних, високомолекулярних  
сполук та ін. 

ГІДРАТИ, *гидраты - хімічні сполуки, що містять молекули води. Стійкі Г. 
виділяються з розчинів у формі кристалогідратів. 

ГІДРОВІДВАЛ, *гидроотвал - відвал розкривних порід при гідромеханізації, 
укладання породи в який здійснюється намивом (естакадним або торцевим). 

ГІДРОҐЕНЕЗ, *гидрогенез - сукупність геохімічних і мінералогічних 
перетворень, викликаних просочуванням по тріщинах з поверхні у земну кору 
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води, яка виносить речовини з одного геохімічного комплексу в інший, 
зумовлюючи утворення нових мінералів. 

ГІДРОҐЕНІЗАЦІЯ, *гидрогенизация - приєднання водню до простих та 
складних речовин при наявності каталізаторів. Гідрогенізацію застосовують у 
виробництві аміаку, метилового спирту, моторних палив тощо. 

ГІДРОГЕОЛОГІЯ, *гидрогеология - галузь геології, що вивчає підземні води, 
їхнє походження, фізичні властивості, хімічний і газовий склад, поширення в 
земній корі, а також використання їх та методи охорони від виснаження та 
забруднення. Основні напрями гідрогеології: загальна геологія, динаміка 
підземних вод, вчення про мінеральні, промислові і термальні води, 
регіональна гідрогеологія, меліоративна гідрогеологія, гідрогеологія родовищ 
корисних копалин. В Україні гідрогеологічні дослідження проводять в 
Інституті геології наук АН України, на відповідних кафедрах вузів. 

ГІДРОГЕОХІМІЯ, *гидрогеохимия - галузь геохімії, що вивчає походження й 
міграцію хімічних елементів та їх сполук у підземних водах. 

ГІДРОДИНАМІКА, *гидродинамика - розділ гідромеханіки, де вивчається рух 
рідин без урахування їхньої стисливості, а також взаємодія рідин з твердими 
тілами при їхньому відносному русі. Основи гідродинаміки заклали в 
середині XVIII ст. Л. Ейлер і Д. Бернуллі. Експериментальна гідродинаміка 
базується на теорії подібності і розмірностей. Закони гідродинаміки 
використовують при проектуванні суден, літаків, турбін, трубопроводів, 
гідротехнічних споруд, при дослідженні морських течій, фільтрації підземних 
вод і нафти в родовищах. 

ГІДРОДИНАМІЧНИЙ, *гидродинамический - пов'язаний з гідродинамікою; г. о 
п і р - опір рідини рухові в ній тіла або опір стінок труб чи каналів рухові  
рідини; г. т и с к - тиск рухомої рідини. 

ГІДРОДОБУВАННЯ, *гидродобыча - дія, добування корисної копалини за 
допомогою струменя води з наступним її гідротранспортуванням на 
поверхню. 

ГІДРОДОМКРАТ, *гидродомкрат - устаткування, призначене для 
пересування і підйому гірничих машин та іншого обладнання за допомогою 
силового гідравлічного циліндра. 

ГІДРОЕКСТРУЗІЯ, *гидроэкструзия - обробка (продавлювання крізь 
формуючі пристрої) матеріалів тиском, створюваним за допомогою 
спеціальних компресорів рідиною. 

ГІДРОЕЛЕВАТОР, *гидроэлеватор - насос струминного типу для піднімання 
й переміщення трубопроводом рідин і гідросумішей. 

ГІДРОЗАБІЙКА ШПУРІВ, *гидрозабойка шпуров - спосіб боротьби з пилом 
при вибухових роботах, що полягає в заміні глиняного ущільнення заряду ВР 
в шпурі водою (здебільшого в поліэтіленових ампулах), що при вибуху 
розпорошується і змочує пил та сильно дроблену гірську породу в зоні 
бризантної дії ВР. 

ГІДРОЗАМОК, *гидрозамок - керований зворотний клапан; застосовується в 
системах гідроприводу гірничих машин і механізованих кріплень для 
запирання рідини в робочій порожнині силових гідроциліндрів. 

ГІДРОЗАТВОР, *гидрозатвор - пристрій для герметизації свердловин. 

ГІДРОКОМПРЕСОР, *гидрокомпрессор - гідравлічний компресор, який 
стискує гази тощо за допомогою рідини. 

ГІДРОКС, *гидрокс - спосіб безполуменевого висаджування, оснований на 
миттєвій хімічній реакції суміші персульфату амонію і нітрату гуанідіну з 
виділенням тепла та утворенням водяних парів в суміші з вуглекислим газом 
і азотом. 

ГІДРОКСИЛ, *гидроксил - одновалентна (див. Валентність) група OH, 
входить до складу багатьох хімічних сполук, напр. води, лугів, спиртів. Інша 
назва - г і д р о к с и л ь н а  г р у п а. 

ГІДРОЛІЗ, *гидролиз - реакція обмінного розкладу між речовиною й водою, 
один із видів сольволізу. 

ГІДРОЛІЗ ТОРФУ, *гидролиз торфа - переробка торфу, при якій 
відбувається взаємодія його органічних компонентів з водою при температурі 
150…170( із застосуванням каталізаторів (сірчаної кислоти). Продукти 
гідролізу застосовуються у виробництві кормових дріжджів, воску, добрив та 
інших речовин. 

ГІДРОЛОГІЯ, *гидрология - наука, що вивчає гідросферу, її властивості, 
явища і процеси, які в ній відбуваються. Розрізняють океванологію та 
гідрологію суходолу (гідрологію річок — потамологію, озерознавство, 
болотознавство, гляціологію, гідрогеологію). Основними завданнями 
гідрології є дослідження кругообігу води на Землі, гідрологічного режиму 
окремих водних об(єктів, вплив на кругообіг господарської діяльності людини, 
розробка наукових основ охорони та раціонального використання водних 
ресурсів. В Україні дослідження з гідрології проводять Український науково-
дослідний інститут гідрометеорології і контролю природного середовища, 
відповідні кафедри вузів. 

ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ, *гидрометаллургия - видобування металів з руд, 
концентратів і відходів виробництва за допомогою водних розчинів певних 
речовин (хімічних реагентів). Застосовується при отриманні урану, алюмінію, 
золота, цинку та ін. 

ГІДРОМЕХАНІКА, *гидромеханика - 1) Розділ механіки в якому вивчається 
рух і рівновага практично нестисливих рідин та взаємодія їх з твердими 
тілами Складається з гідродинаміки та гідростатики. Під терміном Г. іноді 
розуміють гідроаеромеханіку в цілому. 2) В механіці водонасичених гірських 
порід - науковий напрям, що вивчає основи механіки водонасичених гірських 
порід стосовно проблем гідрогеології та інженерної геології. Базується на 
теорії механіки ґрунтів та геофільтрації. 

ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ, *гидромеханизация, **hydraulic mechanization - 
механізація земляних і гірничих робіт за допомогою енергії водного потоку. У 
гірничій справі застосовується при видобутку вугілля та руд. В Україні 
науково-дослідні роботи в галузі гідромеханізації проводить 
УкрНДІгідровугілля. 

ГІДРОМЕХАНІЧНЕ РУЙНУВАННЯ, *гидромеханическое разрушение - 
спосіб руйнування породи або корисної копалини, при якому 
щілиноутворення в масиві досягається дією тонких струменів води високого 
тиску, а сколювання міжщілинних ціликів - механічним способом. 
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ГІДРОМОНІТОР, *гидромонитор, **hydromonitor - апарат для створення й 
спрямування компактного і потужного струменя води. Застосовують для 
розмивання гірських порід, ґрунтів тощо. Вперше застосований при 
видобутку золота на Уралі 1830 року. Гідромонітори є низького (до 1 МПа), 
середнього (1…5 МПа) та високого (5…35 МПа) тиску. Продуктивність 
гідромоніторів: на відкритих гірничих роботах — до 500 м

3
 гірничої маси на 

годину, при підземному гідровидобутку вугілля — до 60 м
3
, при 

свердловинному гідровидобутку — до 40 м
3
.  

ГІДРОМУФТА, *гидромуфта - гідравлічний механізм, що передає обертовий 
рух. Застосовують у трансмісіях автомашин, у тепловозах тощо. 

ГІДРООБЕЗПИЛЮВАННЯ, *гидрообеспыливание - боротьба з пилом, що 
базується на застосуванні води.  

ГІДРОПАТРОН, *гидропатрон - допоміжний інструмент для захоплення та 
утримання штанги і коронки при збиранні та розбиранні бурового снаряду. 

ГІДРОПЕРЕСУВАЧ, *гидропередвижчик - пристрій для пересування 
скребкових конвеєрів до вибою, підтягування до конвеєра засобів кріплення.  

ГІДРОПИЛЕВИБУХОЗАХИСТ, *гидропылевзрывозащита - попередження та 
локалізація вибухів вугільного пилу, що ґрунтується на застосуванні води. 

ГІДРОПІДЙОМ ГІДРОСУМІШІ, *гидроподъем гидросмеси - підйом на 
поверхню гідросуміші по вертикальному пульповоду в стволі шахти. 
Здійснюється за допомогою вуглесосу, помпи із завантажувальним 
апаратом, ерліфту. 

ГІДРОПІДРИВНЕ(ГІДРОВИСАДНЕ) ДРОБЛЕННЯ НЕГАБАРИТУ, 
*гидроподрывное дробление негабарита - варіант шпурового методу, що 
відрізняється висаджуванням зменшеного заряду ВР у шпурі, заповненому 
водою; негабаритний шматок руйнується на декілька частин без їх розльоту. 

ГІДРОПРИВОД, *гидропривод - сукупність пристроїв, до якої входять 
гідропередача, система управління і допоміжне обладнання для 
приведнення в рух машин і механізмів з допомогою рідини, що надходить під 
тиском. 

ГІДРОРОЗКРИВНІ РОБОТИ, *гидровскрышные работы - розкривні роботи, 
що виконуються способом гідромеханізації. 

ГІДРОРОЗРИВ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, *гидроразрыв угольных пластов - 
збільшення газопроникності вугільних пластів за рахунок утворення тріщин 
під впливом нагнітання в вугільний масив через свердловини рідини (води) 
під високим тиском. 

ГІДРОРОЗЧЛЕНУВАННЯ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, *гидрорасчленение 
угольных пластов - спосіб завчасної дегазації шахтних полів, що полягає в 
нагнітанні в пласт рідини через свердловини, пробурені з поверхні. 

ГІДРОСВІТИЛЬНИК, ГІДРОЛІХТАР, *гидросветильник - електричний 
освітлювальний малогабаритний прилад з гідравлічним двигуном, 
генератором і джерелом світла, змонтованим в єдиному корпусі. 
Застосовується у гідрошахтах, де є турбопривід для подачі води. Робочий 
тиск води 2,9 МПа; напруга 12 В, потужність 60 Вт. 

ГІДРОСЕПАРАТОР, *гидросепаратор - апарат для збагачення корисних 
копалин за допомогою струменя води. 

ГIДРОСЛЮДА, *гидрослюда - гiдратизований алюмосилiкат шаруватої    
будови.  Утворюється в корi вивiтрювання та на останнiй стадiї    
гiдротермального процесу. Переважнi розмiри часток близько 1 мкм. За 
ступенем зв'язку з водою та своїми властивостями займає промiжне місце 
мiж каолiнiтом та монтморилонiтом. 

ГІДРОСТАТИЧНИЙ РІВЕНЬ, *гидростатический уровень - рівень, на якому 
встановлюється підземна вода в гірничих виробках. Визначається в метрах 
від рівня моря, земної поверхні, підошви або покрівлі водоносного горизонту. 

ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК, *гидростатическое давление - 1) Тиск рідини в 

будь-якій точці об’єму цієї рідини. 2) Загальна величина трьох головних 
напружень (рівних один одному) в будь-якій точці гірничого масиву, що 
знаходиться в стані спокою. 

ГІДРОУДАРНЕ БУРІННЯ, *гидроударное бурение - спосіб проходження 
глибоких свердловин, при якому руйнування породи у вибої здійснюється із 
застосуванням гідравлічних машин ударної дії (гідроударників). 

ГІДРОУСТАТКУВАННЯ, *гидрооборудование - насосна станція, 
гідрокомунікації, апаратура керування та контролю, призначені для 
подавання до машин та механізмів робочої рідини. 

ГІДРОФІЗИКА, *гидрофизика - розділ геофізики, що вивчає фізико-механічні 
та інші властивості води і фізичні процеси, які відбуваються у гідросфері. 
Гідрофізику поділяють на фізику моря і фізику вод суходолу. 

ГІДРОФІЛЬНІСТЬ, *гидрофильность - 1) Властивість дуже подрібнених 
(високодисперсних) частинок речовини приєднувати до себе молекули води. 
Див. також Гідратація. 2) Здатність деяких речовин змочуватися водою. Г. - 
окремий випадок ліофільності. Це сильно виражена взаємодія між 
молекулами води та речовини, яка переважає міжмолекулярну взаємодію 
між молекулами одного виду. 

ГІДРОФОБНІСТЬ, *гидрофобность - властивість деяких речовин не 
змочуватися водою. Г. - окремий випадок ліофобності. Г. розглядають як  
малий ступінь гідрофільності, оскільки абсолютно гідрофобних речовин не 
існує. 

ГІДРОЦИКЛОН, *гидроциклон, **hydraulic cyclone, ***Hydroziklon - 1) Апарат 
для розділення у водному середовищі зерен мінералів, що відрізняються 
масою. Апаратами такого типу є класифікатори, сеператори і згущувачі (в 
них відокремлюють частину води). Гідроциклон застосовують у вугільній, 
гірничій та інших галузях промисловості. Див. також важкосередовищний 
гідроциклон. 2) Апарат для гідравлічної класифікації або збагачення в 
важкому середовищі під впливом відцентрових сил, що виникають при 
тангенціальному подаванні вихідної пульпи з наднормальним тиском і 
осьовим розвантаженням продуктів розподілення. 

ГІДРОШАХТА, *гидрошахта - підприємство гірничої промисловості, де 
вугілля або інші корисні копалини добувають підземним способом із 
застосуванням засобів гідромеханізації. В Україні є практика гідрошахтного 
способу вуглевидобутку (наприклад, шахта “Красноармійська” - 1,2 млн. т 
вугілля за рік). 

ГІДРУВАННЯ, *гидрование - те саме, що й гідрогенізація. 
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ГІПЕР..., *гипер... - префікс, що означає підвищення, надмірність. 
Протилежне - гіпо... 

ГІПЕРОНИ, *гипероны - нестійкі елементарні частинки, маса яких більша за 
масу нуклона. 

ГІПЕРСТЕН, *гиперстен, **hypersthene - породоутворюючий мінерал класу 
силікатів, групи піроксенів. Проміжний член мінерального виду енотатит-
феросиліт, який містить від 30 до 50% феросилітового (Fe[SIO3]) 
компонента. Сонгонія ромбічна. Густина 3,3-3,5. Твердість 5-6. Колір темно-
зелений до бурувато-чорного. Зустрічається в збагачених залізом лужних 
вивержених породах, у кристалічних сланцях, а також у метеоритах. 

ГІПОТЕЗА, *гипотеза - наукове припущення, яке висувається для пояснення 
певних явищ дійсності. Особливістю Г. як форми наукового знання є те, що 
вона завжди має певний ступінь імовірності. В гірничій науці Г. 
застосовується досить часто. Наприклад, до сьогодні відсутня теорія одного 
з найдавніших методів гравітаційного збагачення корисних копалин - 
відсадки, але одночасно існує п’ять гіпотез відсадки (детерміністська, 
масово-статиснична, суспензійна, енергетична та імовірнісна) і т.д. 

ГІРНИЧА ВИРОБКА, *горная выработка - споруда в надрах Землі або на її 
поверхні, створена в результаті ведення гірничих робіт, є порожниною в 
масиві. 

ГІРНИЧА ГЕОМЕХАНІКА (МЕХАНІКА ГІРСЬКИХ ПОРІД), *горная 
геомеханика (механика горных пород) - сукупність знань про механічні 
властивості масивів гірських порід і механічні процеси, що відбуваються в 
них під час гірничих робіт (проведення й експлуатації гірничих виробок, 
видобування корисних копалин). Основна мета гірничої геомеханіки — 
вивчення гірничого тиску і раціональних способів керування ним. Гірнича 
геомеханіка пов(язана з механікою середовища, що формується, інженерною 
геологією, геофізикою, будівельною механікою, гірничою наукою тощо. 

ГІРНИЧА ГРАФІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, *горная графическая документация 
- креслення гірничого підприємства, які складені за результатами натурних 
вимірювань, їх математичної обробки і побудовані способом геометричних 
проекцій. На кресленні наносять в будь-якій комбінації ситуацію та рельєф 
земної поверхні, гірничі виробки та геологічну ситуацію. Розрізнюють 
початкові креслення (складені за результатами безпосередніх вимірів і 
зйомок) і похідні (отримані шляхом репродукції з початкових, в т.ч. зі зміною 
масштабу та змісту). 

ГІРНИЧА МАСА, *горная масса - корисна копалина і порода, одержувані в 
результаті розробки родовища, як в змішаному вигляді, так і окремо. До Г.м. 
належить і порода, що надходить з капітальних і підготовчих виробок. 

ГІРНИЧА НАУКА, *горная наука - наука про умови залягання родовищ 
корисних копалин і фізичні явища, що відбуваються в товщі гірських порід 
при створенні гірничих виробок; про способи видобування і збагачування 
корисних копалин; про організацію виробництва, яка зумовляє безпечну й 
економічну розробку родовищ. Включає дослідження в галузі розкривання і 
систем розробки родовищ, гірничої геомеханіки, маркшейдерії, боротьби з 
рудниковим газом і пилом, гірничої економографії тощо. 

ГІРНИЧА ОСВІТА *горное образование - процес і результат засвоєння 
систематизованих знань, умінь, навиків у галузі гірничої справи. Вища гірнича 
освіта в Україні ведеться по денній, заочній та вечірній формах. Випускники 
отримують кваліфікацію інженера, бакалавра або магістра. Інженери та 
магістри можуть навчатися в аспірантурі, кандидати наук - в  докторантурі. 
Середню спеціальну освіту здобувають у гірничих технікумах. Підготовка 
робітників здійснюється у професійно-технічних училищах. Вищу гірничу 
освіту можна отримати у Державній гірничій академії України 
(Дніпропетровськ), Донецькому державному технічному університеті та 
Київському політехнічному, Донбаському гірничометалургійному і 
Криворізькому гірничорудному інститутах. 

ГІРНИЧА(ГІРНИЧОДОБУВНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ, *горная (горнодобыва-
ющая) промышленность - комплекс галузей важкої промисловості по 
розвідці родовищ корисних копалин, видобуванню їх з надр землі та 
збагачуванню. Всі галузі гірничої промисловості поділяються на такі основні 
групи: паливодобувну (вугільна, нафтова, сланцева, торфова, видобування 
природного газу), рудодобувну (залізорудна, марганцеворудна, видобування 
кольорових руд, благородних і рідкісних металів та ін.), гірничохімічну 
(видобування калійних солей, кухонної солі, апатитів, нефелінів, бокситів, 
сірки, фосфоритів тощо), по видобуванню мінеральної сировини для 
будівельної індустрії, вогнетривної та керамічної промисловості, 
гідромеліоративну.  

ГІРНИЧА СПРАВА, *горное дело - галузь науки і техніки, пов’язана з 
видобуванням з надр землі корисних копалин. При видобуванні твердих 
корисних копалин вдаються до відкритої розробки родовищ, підземної 
розробки родовищ, підводної розробки родовищ, до засобів геотехнології; 
рідкі й газоподібні копалини видобувають майже виключно з бурових 
свердловин. Значна увага приділяється попередньому розвідуванню 
родовищ корисних копалин, збагаченню корисних копалин, механізації 
гірничих робіт, гірничому нагляду, гірничорятувальній справі тощо.  

ГІРНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, *горное предприятие - промислове 
підприємство, призначене для розвідування або розробки родовищ корисних 
копалин. 

ГІРНИЧЕ ПРАВО, *горное право - сукупність правових норм, які регулюють 

суспільні відносини, пов’язані з використанням надр землі для видобування 
корисних копалин та для інших цілей, а також з охороною надр, що 
становлять державну власність. 

ГІРНИЧИЙ ВІДВІД, *горный отвод - частина надр, яка віддана організації 
або підприємству для промислової розробки вміщених в ній корисних 
копалин. 

ГІРНИЧИЙ КОМБАЙН, *горный комбайн - машина, що одночасно 
відокремлює від масиву корисні копалини або породу, подрібнює їх і 
навантажує на транспортні засоби. Основними частинами гірничих комбайнів 
є барові, шнекові або інші робочі органи. Гірничі комбайни найчастіше 
застосовують у вугільній промисловості. 
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ГІРНИЧИЙ КОМПАС, *горный компас - прилад, яким визначають напрям 
(азимути) простягання і падіння, а також кути падіння пласта або тріщини 
гірських порід. Магнітна стрілка гірничого компасу поєднує компас (вказує 
напрям) і висок (квазує кути). Гірничий компас застосовують під час 
геологорозвідувальних і гірничих робіт. 

ГІРНИЧИЙ НАГЛЯД, *горный надзор  - технічна служба на гірничих 
підприємствах і в геологорозвідувальних партіях, що забезпечує державний 
контроль за правильною організацією робіт та експлуатацією родовищ 
корисних копалин, безпекою ведення гірничих робіт та заходами охорони 
надр. 

ГІРНИЧИЙ ТИСК, *горное давление - тиск гірських порід на гірничі виробки 
або підземні конструкції. Спричиняється гравітацією, тектонічними рухами, 
будівництвом наземних і підземних споруд тощо. Негативному прояву 
гірничого тиску запобігають переважно правильним розміщенням, 
проведенням і підтриманням гірничих виробок. 

ГІРНИЧИЙ УДАР, *горный удар - швидке руйнування гранично напруженої 
частини масиву вугілля (порід), що прилягає до гірничої виробки; виникає 
внаслідок миттєвого перетворення в кінетичну енергію накопиченої в масиві 
потенційної енергії пружного стиснення масиву поблизу Г. у. та пружних 
деформацій вміщаючих порід. Супроводжується викидом вугілля (порід) в 
гірничу виробку, її руйнуванням, сильним звуковим ефектом та виникненням 
потужної повітряної хвилі. 

ГІРНИЧИХ  МАШИН ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ, *горных машин 
исполнительные органы - пристрої, призначені для руйнування пласта 
корисної копалини, руйнування та навантаження або тільки для 
навантаження транспортабельної гірничої  маси. Поділяються на барові, 
дискові, барабанні, шнекові, корончаті, бурові, стругові та ударні . 

ГІРНИЧІ МАШИНИ, *горные машины - машини, призначені для виконання 
операцій по відбиванню, навантаженню, доставці, транспортуванню гірської 
маси, для проведення гірничих виробок, зведення та демонтажу кріплення,  
закладання виробленого простору тощо. 

ГІРНИЧІ РОБОТИ, *горные работы  - комплекс робіт (процесів) з 
проведення, кріплення і підтримання гірничих виробок та виймання корисної 
копалини. Включають роботи з розкриття та підготовки шахтного 
(рудникового, кар'єрного) поля до очисного виймання. Розрізняють Г.р. 
підземні і відкриті. 

ГІРНИЧО-КАПІТАЛЬНІ РОБОТИ, *горно-капитальные работы - (при 
відкритому способі розробки) роботи по проведенню гірничих виробок 
(капітальних та розрізних траншей) і початковому рознесенню бортів до 
їхнього стану на час здачі кар'єру в експлуатацію. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СПРАВА, *горноспасательное дело - служба 

гірничої справи, пов’язана з науковими основами, організацією і технікою 
запобігання та ліквідацій аварій у шахтах і рудниках. В Україні боротьбу з 
аваріями на гірничих підприємствах ведуть воєнізовані гірничорятувальні 
частини. На шахтах є також добровільні допоміжні гірничорятувальні 
команди. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ, *горноспасательная станция  - 
комплекс службових і житлових приміщень для розташування 
гірничорятувальної частини. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА, *горноспасательная часть - 
спеціальний оперативний підрозділ, що навчений прийомам ведення 
рятувальних робіт в шахтах та ліквідації підземних аварій. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, *горноспасательное оборудование  
- оснащення гірничорятувальних частин, призначене для рятування людей і 
ліквідації підземних аварій. Сюди входять: рудникові респіратори, засоби 
особистого термального захисту, технічні засоби гасіння рудникових пожеж, 
наземний і підземний транспорт, а також пристрої для підйому людей, 
засоби зв'язку та управління в підземних виробках. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК, *горноспасательная связь - вид зв'язку 
в гірничій промисловості, що забезпечує передачу інформації при 
гірничорятувальних роботах, а також прямий зв'язок гірничорятувальних 
підрозділів з гірничими підприємствами та диспетчерський зв'язок всередині 
цих підрозділів. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ, *горноспасательные работы - роботи по 
рятуванню людей і ліквідації підземних аварій. 

ГІРНИЧОТЕХНІЧНІ ФАКТОРИ, *горнотехнические факторы  -  (при 
пожежах рудникових) фактори, що зумовлюють самозаймання вугілля при 
веденні гірничих робіт. До них належать: система розробки, схема та режим 
провітрювання, спосіб управління покрівлею, способи ізоляції, швидкість 
відробки дільниці, порядок відробки виїмкових полів. 

ГІРНИЧОТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, 

*горнотехнологические свойства горных пород  - властивості, що 
характеризують гірські породи як об'єкти розробки при застосуванні процесів 
гірничої технології. Розрізняють гірничотехнологічні характеристики порід в 
масиві та порід, що відділені від масиву. 

ГІРНИЧОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *горнохимическая промышлен-ность 
- галузь промисловості, що включає видобування, збагачування та первинну 
переробку апатитової і фосфоритної руд, природних калійних солей та руд, 
які містять сірку, бор, миш’як тощо. Основна продукція: калійні добрива, 
природний сульфат натрію, фосфатна сировина, боратова руда, природна 
сірка, сірчаний колчадан. 

ГІРО..., *гиро... - у складних словах відповідає поняттю "обертовий рух". 

ГІРОВОЗ, *гировоз - локомотив з механічним акумулятором енергії 
(маховиком). Застосовується для транспортування вагонеток у шахтах, 
небезпечних за вибухом пилу і газу. Маса використовуваного вітчизняного Г. 
- 5800 кг, пробіг 1000 м, час зарядки маховика 16 хв. 

ГІРОКОМПАС, *гирокомпас - прилад для визначення дирекційних кутів при 
орієнтуванні підземних маркшейдерських мереж і зйомок при 
маркшейдерсько-геодезичних работах на поверхні. Дія гірокомпаса 
базується на властивостях гіроскопа і добовому обертанні Землі. 
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ГІРОСТОРОНА, *гиросторона - сторона підземної маркшейдерської мережі, 
або мережі на поверхні, дирекційний кут якої визначено способом 
гіроскопічного орієнтування. 

ГІРСЬКИЙ ВІСК, *горный воск - мінерал основу якого складають органічні 
сполуки. Те саме, що й озокерит. 

ГІРСЬКИЙ КРИШТАЛЬ, *горный хрусталь, **rock crystal - мінерал класу 
силікатів, прозора безбарвна відміна кварцу. 

ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *горные породы - природні аґреґати однорідних або 
різних мінералів, що утворилися за певних геологічних умов у земній корі чи 
на земній поверхні. За походженням розрізняють магматичні, метаморфічні 
та осадові гірські породи. Магматичні й метаморфічні гірські породи 
становлять близько 90% об’єму земної кори; осадові — 75% площі земної 
поверхні. Вивчає гірські породи петрографія. Щільність (густина) Г.п. 
знаходиться в межах 2 500- 3 000 кг/м3. Пористість - в межах 2 500 - 3 100 
кг/м3. 

ГІСТЕРЕЗИС, *гистерезис - неоднозначна залежність змін фізичних 
характеристик тіла від зміни дії на нього зовнішніх сил. Розрізняють Г. 
магнітний, діелектричний, пружний, магнітострикційний, термомагнітний та 
інші. 

ГЛИБИНА КАР'ЄРУ, *глубина карьера - відстань по вертикалі між рівнем 
земної поверхні і дном кар'єру або відстань від верхнього контура кар'єру до 
нижнього. Розрізняють проектну, кінцеву та граничну Г. к. 

ГЛИБИНА РОЗРОБКИ РОДОВИЩА, *глибина разработки месторождения - 
відстань по вертикалі між рівнем земної поверхні та робочим горизонтом 
шахти. 

ГЛИБИНОМІР МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ, *глубиномер маркшейдерский - 
дротяний далекомір, пристосований або спеціально сконструйований для 
вимірювання глибини шахтних стволів. 

ГЛИНА, *глина - тонкоуламкові осадочнi гiрськi породи, здатнi утворювати з 
водою пластичне тiсто, що пiсля висихання зберiгає  надану йому форму, а 
пiсля випалу набирає твердiсть каменю. Містить понад 50% часточок розміру 
менше 0,01 мм. ( у т.ч. 25% - менше 0,001 мм.). Комплекс глинистих 
мiнералiв: каолiнiт, монтморилонiт та гiдрослюда. 

ГЛИНИСТI ПОРОДИ, *глинистые породы -  тонкоуламковi осадовi гiрськi    
породи рiзного хiмiко-мiнералогiчного складу, що зустрiчаються у  природi у 
пухкому, пастоподiбному та ущiльненому станi. 

ГЛИНИСТI СЛАНЦI, *глинистые сланцы - метаморфiчнi щiльнi сланцюватi 
породи, глинистi мiнерали яких перейшли у слюди, хлорiти; як домiшки 
присутнi кварц, вуглиста речовина, залiзоруднi мiнерали. 

ГЛИНИСТI ФРАКЦIЇ, *глинистые фракции -  частинки, розмiр яких у    
дiаметрi за різними класифікаціями не перевищує 10, 5, 2 чи 1 мкм. 

 “ГЛЮКАУФ” - техніко-економічний журнал гірничого профілю. Видається в 
Ессені (ФРН) з 1865 р. З 1961 р. перекладається російською мовою. Близько 
400 статей на рік. Тираж 3 800 примірників. 

ГНІЗДО, *гнездо, **nest - мінеральне тіло невеликих розмірів, звичайно 
неправильної форми. Відносно невелике (до 1 м) локальне скупчення 
корисної копалини.  

ГНУЧКЕ ПЕРЕКРИТТЯ, *гибкое перекрытие - запобіжний настил (з 
металевої сітки, дощок чи інших матеріалів) для запобігання просипанню 
породи чи закладочного матеріалу в лаву. Переміщується в процесі очисного 
виймання. Застосовується при розробці потужних вугільних пластів, зокрема 
на Кузбасі, в Північно-Чеському та Нижньосілезькому вугільних басейнах. 

ГОЛОВА СКЛЯНА, *голова стеклянная, **globular ore - округлі натічні 
а(ре(ати деяких мінералів з блискучою зовнішньою поверхнею і з радіальною 
та шаруватою будовою. 

ГОЛОВНІ ПЕРЕРІЗИ МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, *главные 
сечения мульды сдвижения земной поверхности - вертикальні перерізи 
мульди по простяганню та навхрест простягання відроблюваного вугільного 
пласта (рудного тіла). Перерізи проходять через точки з найбільшим 
осіданням земної поверхні. 

ГОЛЬМІЙ, *гольмий - хімічний елемент, символ Ho, ат. н. 67; 
рідкісноземельний метал, належить до лантоноїдів. Від латинізованої назви 
Стокгольма - Гольмія. 

ГОМОГЕНІЗАТОР, *гомогенизатор - апарат для одержання однорідних, 
дрібнодисперсних сумішей, а також емульсій високої дисперсності. 
Застосовується, наприклад, при приготуванні суспендованого палива на 
основі вугілля, гідротранспортуванні сипучих корисних копалин і т.і. 

ГОМОГЕНІЗАЦІЯ, *гомогенизация - надання однорідної структури сполукам, 
розчинам або емульсіям способом механічного, хімічного чи температурного 
діяння на них. 

ГОМОГЕННИЙ, *гомогенный - той, що виявляє однакові властивості. 

ГОМОЛОГІЧНІ РЯДИ, *гомологические ряды - групи органічних сполук з 
однаковими хімічними властивостями й схожою будовою, що різняться 
однією або кількома групами СН2 у складі вуглеводневого радикала 
молекули. 

ГОНІОМЕТР, *гониометр - прилад для вимірювання кутів між гранями 
кристалів. Використовують у кристалографії.  

ГОНІОМЕТРІЯ, *гониометрия - розділ тригонометрії, де вивчаються способи 
вимірювання кутів, властивості тригонометричних функцій та співвідношення 
між ними. 

ГОРИЗОНТ, *горизонт, **horizon, level, ***Horizont - частина шахтного поля, 
однією з меж якого по спаду є головний транспортний штрек, а другою — 
верхня або нижня межа шахтного поля. Бокові межі горизонту — межі 
шахтного поля за протяжністю. Якщо шахтне поле ділиться на три і більше 
горизонтів, то їхніми межами по спаду є головні штреки транспортного та 
вентиляційного горизнонтів. Розмір горизонту по спаду 1000…1200 м. 

ГОРИЗОНТ БЕЗПЕЧНОЇ ГЛИБИНИ, *горизонт безопасной глубины - 
горизонтальна площина (лінія на розрізі), побудована на безпечній глибині 
розробки. 
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ГОРИЗОНТАЛЬ, *горизонталь - лінія на плані (карті), яка з’єднує точки 
земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. 

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ДЕФОРМАЦІЇ, *горизонтальные деформации - 
відношення різниці інтервала в горизонтальній площині мульди зрушення до 
його початкової довжини. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ЗАКЛАДАННЯ, *горизонтальное преложение - проекція 
виміряної похилої довжини лінії на горизонтальну площину. 

“ГОРНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И АВТОМАТИКА” - міжвідомчий науково-
технічний збірник, видання Дніпропетровського гірничого інституту. Вміщає 
біля 70 статей на рік. Включає розділи з електропостачання та 
електрообладнання, автоматизації виробничих процесів в гірничій 
промисловості, а також статті по гірничій механіці та гірничим машинам. 
Тираж 1 000 прим.  

“ГОРНОЕ ДЕЛО” - щомісячний реферативний журнал. Видається з 1960 р. в 
Москві. Анотує статті і книги з 35 країн на 28 мовах. Публіукує реферати 
патентів. Основна тематика — розробка родовищ твердих корисних копалин, 
нафтових та газових родовищ, збагачення корисних копалин. Річний 
комплект вміщує до 24 тис. рефератів та анотацій. Тираж — 5000 
примірників. 

“ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ” -  1) Щомісячний науково-технічних та виробничий 
журнал. Перший номер вийшов 1825 року. Видається у Москві. 2) 
Щомісячний науково-технічний журнал серії “Известия высших учебных 
заведений”. Видається у Катеринбурзі з 1958 р. Публікує статті про 
результати наукових досліджень з різних питань гірничої справи, що 
проводяться у вузах. 

ГОРСТ, *горст, ***Horst - тектонічна форма порушення залягання гірських 
порід. Являє собою переважно видовжену, відносно підняту ділянку земної 
кори, обмежовану опущеними по лініях скидів. 

ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, *горючие полезные ископаемые - природні 
органічні сполуки, що мають здатність горіти. Використовуються як джерело 
теплової енергії. Поширені в природі у твердому (кам(яне та буре вугілля, 
торф, горючі сланці), рідкому (нафта) й газоподібному (гази природні горючі) 
стані. Складаються з горючої маси (вуглець, водень, кисень, сірка) і баласту 
(золи). 

ГОРЮЧІ СЛАНЦІ, *горючие сланцы - тверда горюча корисна копалина, 
осадова гірська порода. На 70-90% складається з мінеральної речовини 
(кальцит, доломіт, гідрослюди, кварц тощо), частково — з органічної 
речовини (рештки найпростіших водоростей). На території України є на 
Правобережжі Дніпра, в межах Дніпровсько-Донецької западини, в Карпатах і 
Кримських горах. 

ГРАДІЄНТ БАГАТОМЕТАНОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ, *градиент 
метанообильности угольных шахт - приріст середньої відносної 
багатогазності вугільних шахт при зануренні гірничих робіт в зону метанових 
газів. Здебільшого вимірюється в м

3
/т при заглибленні на 1 або 100 м. 

ГРАМОНАЛИ, *грамоналы - гранульована вибухова речовина, до складу якої 
входить аміачна селітра, алюмінієвий порошок та тротил. Застосовувалися 
до середини 80-х років на відкритих та підземних роботах. 

ГРАМОНІТИ, *грамониты - вибухові речовини, до складу яких входить 
гранульована аміачна селітра та тротил. Колишня назва — зерногрануліти. 
Використовується на кар(єрах з кінця 50-х років. 

ГРАНИЧНА ВИСОТА ВЕРТИКАЛЬНОГО УКОСУ, *предельная высота 
вертикального откоса - максимальна висота, при якій вертикальне 
відслонення зберігає стійкість протягом натривалого часу. 

ГРАНИЧНА ГЛИБИНА ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ, *предельная глубина 
открытых горных работ — межа по глибині економічно доцільної розробки 
родовища відкритим способом.  

ГРАНИЧНА ГУСТИНА РОЗДІЛЕННЯ, *граничная плотность разделения, 
**partition density, ***Grenztrenndichte - густина елементарної фракції, 
імовірність попадання якої до продуктів розподілу при збагаченні корисних 
копалин однакова. 

ГРАНИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ БОРТУ КАР’ЄРА, *предельная деформация 
борта каръера - найбільша величина зсуву порід, з яких складається борт 
кар’єру, яка передує активній стадії розвитку деформації. 

ГРАНИЧНА КРУПНІСТЬ КЛАСИФІКАЦІЇ, *граничная крупность 
классификации, **limiting grain-size grade, ***Grenzkörnungklassierung - розмір 
частинок мінералу, імовірність попадання яких до продуктів розподілу (при 
збагаченні корисних копалин) обнакова. 

ГРАНИЧНА ПОДАТЛИВІСТЬ КРІПЛЕННЯ, *предельная податливость 
крепи — найбільша допустима величина податливості кріплення, 
перевищення якої може призвести до руйнування її з втратою несучої 
спроможності або до неприпустимого зменшення площі перерізу виробки. 

ГРАНИЧНИЙ КОНТУР КАР’ЄРА, *предельный контур каръера - контур 

кар’єра на період його погашення, тобто припинення робіт. 

ГРАНИЧНИЙ ОПІР КРІПЛЕННЯ (ГРАНИЧНА НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ), 
*предельное сопротивление крепи (предельная несущая способность) — 
несуча спроможність кріплення при найбільшому навантаженні, 
перевищення якої призведе до руйнування кріплення. При гідравлічних 
стояках — максимальний опір при спрацьовуванні запобіжного клапану. 

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ ГАЗІВ ТА ПИЛУ, *предельно 
допустимая концентрация газов и пыли — вміст газів та пилових частинок у 
повітрі, котрий при їхньому тривалому вдиханні не викликає патологічних 
змін в організмі людини і не створює в атмосфері гірничих виробок 
вибухонебезпечних умов. Вміст шкідливих газів в виробках, в яких 
знаходяться або можуть знаходитися люди, не повинен перевищувати норм, 
встановлених Правилами безпеки. 

ГРАНИЦЯ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ, *граница обогащения угля, **washability 
limit, ***Grenz-Kohlenaufbereitung - найменший та найбільший розміри 
частинок вугілля, ефективно збагачуваних у збагачувальній машині. 
Аналогічно - для інших корисних копалин. 
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ГРАНІТОЛ, *гранитол  - водотривка ВР в ґранулах, аміачна селітра, 
капсульована в тротилову оболонку. 

ГРАУВАКА, *граувака - гірська порода темного (переважно темно-зеленого) 
кольору, що утворилася в результаті руйнування вивержених, осадових і 
метаморфічних гірських порід. Зкладається з дрібних зерен. 
Використовується як будівельний матеріал. 

ГРАФІК, *график - 1) Наочне зображення кількісної залежності різних явищ, 
процесів тощо. 2) Докладний розклад за днями, годинами, хвилинами ходу 
виконання виробничого плану. 3) матем. Г. ф у н к ц і ї - крива, що зображує 
залежність функції від незалежної змінної, а ординати - відповідним 
значенням функції. 4)ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ- графік, що віддзеркалює 
послідовність і тривалість робочих процесів при встановленому режимі 
роботи та прийнятій організації праці. 

ГРАФІКИ ГІРНИЧО-ГЕОМЕТРИЧНІ, *графики горно-геометрические - 
креслення у вигляді планів, розрізів, кривих, які характеризують гірничо-
геометричні умови, розміщення корисних копалин в надрах, розміщення їх 
показників, взаємозв(язок між ними. В сукупності ці графіки складають 
графічну модель родовища (покладу). 

ГРАФІКИ ЗРУШЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ, *графики сдвижений и деформаций 
- лінії, які зображують у визначеному масштабі розподіл величин зрушень і 
деформації земної поверхні або гірських порід на профільній лінії. 
Розрізняють графіки вертикального зрушення - осідання, горизонтального 
зрушення - горизонтальних деформацій - стисків та розтягів, графіки 
швидкостей зрушень. 

ГРАФІТ, *графит, **graphite - С. Мінерал класу самородних неметалів, 
найстійкіша у земній корі кристалічна різновидність вуглецю, Колір чорний, 
сірий. Сингонія гексагональна. Густина 2,09-2,23. Твердість 1. Блиск 
металічний, іноді матовий, землистий. Утворюється переважно внаслідок 
неглибинного метаморфізму гірських порід, що містять органічні рештки, і при 
контаково-пневматолітових процесах. Використовують у виробництві 
вогнетривів, електротехнічного обладнання, мастил, олівців, ядерній техніці. 
В Україні є в межах Українського щита. 

ГРАФІЧНИЙ, *графичный - зображений у вигляді графіка; той, що 
застосовує графік; г - і  о б ч и с л е н н я - знаходження числових розв'язків 
задач за допомогою побудови графіків; окремий випадок наближених 
обчислень. 

ГРИМУЧА РТУТЬ (ФУЛЬМІНАТ РТУТІ), *гремучая ртуть - ртутна сіль 
гримучої (фульмінатної) кислоти, ініціююча вибухова речовина. Безбарвні 
або сірі кристали, густина 4307 кг(м3. Отруйна, у поводженні небезпечна. 
Застосовують її у капсулах-детонаторах і капсулах-запальниках. 

ГРОСУЛЯР, *гроссуляр, **grossularite - Ca3Al2[SiO4]3.  Мінерал, класу 
силікатів, кальцієво-алюмінієвий гранат. Сингонія кубічна. Густина 3,53-3,60. 
Твердість 6,5-7,5. Безбарвний або зеленкуватий. Блиск скланий. Ювелірна 
сировина. Зустрічається звичайно в контактових вапняках, а також у сланцях, 
нефелінових сієнітах і деяких кислих вивержених породах. В Україні 
трапляється в межах Українського щита. 

ГРОХОТІННЯ, *грохочение, **screening, ***Siebung - процес розділення 
сипучого матеріалу за крупністю на просіювальних (просіюючих) поверхнях. 
Розрізняють Г. п о п е р е д н є (виділення крупних кусків від рядового 
матеріалу), п і д г о т о в ч е (одержання машинних класів), о с т а т о ч н е 
(самостійна операція для отримання на вуглесортувальнях різних сортів 
палива, яке направляють безпосередньо споживачу) та   д о п о м і ж н е 
(для видалення дріб’язку перед дробленням). Крім того, є Г. о б е з в о д н ю 
ю ч е  - видалення основної маси води, яка міститься у оброблюваному 
матеріалі, наприклад в продуктах мокрого збагачення, а також виділення 
суспензії, обезшламлювання. Операцію Г. виконують як на повітрі, так і у воді 
(гідрогрохоти).  

ГРОХОТ, *грохот, **screen, ***Sieb - пристрій для механічного сортування 
сипких (кускових) матеріалів за крупністю частинок. За принципом дії 
розрізняють такі типи Г.: нерухомі, інерційні, самобалансні, резонансні. За 
розташуванням просіючої поверхні розрізняють: похилі та горизонтальні. У 
відповідності до форми просіюючої поверхні грохоти поділяють на плоскі, зі 
змінним кутом нахилу, дугові, конічні, циліндричні (барабанні), а також 
призматичні та пірамідальні. Найефективнішими є рухомі грохоти (вібраційні 
або інші) з одним-двома ситами. Грохотами сортують корисні копалини, 
щебінь тощо; зневоднюють та обезшламлюють деякі матеріали.  

ГРОХОТ БАРАБАННИЙ, *грохот барабанный, **cylinder screen, 
***Trommelsieb - грохот, просіювальна поверхня якого утворена стінками 
обертового барабану. 

ГРОХОТ ВАЛКОВИЙ, *грохот валковый, **roller grizzly, ***Walzenrost - 
грохот, просіювальна поверхня якого утворена набором обертових валків 
постійного або змінного перерізу. 

ГРОХОТ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ШЛАМУ, *грохот для удаления шлама, 
**desliming screen, ***Entschlammungssieb - грохот для виділення зернистого 
матеріалу з оборотної води вуглезбагачувальної фабрики після попередньої 
концентрації твердого з застосуванням або без застосування бризкал. 

ГРОХОТ ЗІ СКЛАДНИМ РУХОМ, *грохот со сложным движением, 
**combined motion screen, ***Kurbelsiebmaschine - грохот, просіявальна 
поверхня якого бере участь одночасно у декількох видах руху, що виникають 
в різних площинах. 

ГРОХОТ ІНЕРЦІЙНИЙ, *инерционный грохот, **unbalanced-throm screen, 
***Tragheitssieb - грохот, у якого при робочому русі сили пружності зникаюче 
малі порівняно зі збурюючою силою, що генерується вібратором. 

ГРОХОТ РЕЗОНАНСНИЙ, *грохот резонансный, **resonance screen, *** 

Resonanzschwingsieb - грохот, складений з декількох пружно-з’єднаних 
елементів, підібраних так, що частоти вільних коливань елементів на 
пружних зв’язках близькі до частоти збурюючої сили, що генерується 
вібратором. 

ГРУБОЗЕРНИСТI ВКЛЮЧЕННЯ, *грубозернистые включения - домiшки в 
мінералах  розмiрами фракцiй понад 0,5мм. 
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ГРУДКУВАННЯ, *окускование - процес переробки дрібних класів корисних 
копалин у грудки (ґранули, брикети). Широко застосовується при аґломерації 
залізорудних концентратів та брикетуванні вугілля. 

ГРЯЗЬОВІ ВУЛКАНИ, *грязевые вулканы - геологічні утворення над 
тріщинами в осадових відкладах, з якими повґязане постійне або періодичне 
виверження грязьових мас, горючих газів тощо. Подібні до невеликих 
конусоподібних вулканів. Утворюються в районах поширення потужних 
тріщінуватих обводнених глин, зібраних в антиклінальні складки, що 
вміщюють поклади газу з високим тиском. На території України є на 
Керченському півострові. 

ГУМІНОВІ КИСЛОТИ, *гуминовые кислоты - аморфні темно забарвлені 
речовини, входять до складу органічної маси торфу, бурого вугілля і ґрунту. 
За хімічною структурою — високомолекулярні оксикарбонові ароматичні 
кислоти (часто містять також карбонільні й метоксильні групи). 
Застосовуються у виробництві свинцевих акумуляторів, як стимулятори 
росту рослин, складові частини добрив, як компоненти розчинів при бурінні 
свердловин, антисептики для лікування шкірних захворювань у 
сільськогосподарських тварин. 

ГУМІФІКАЦІЯ, *гумификация - перетворення продуктів розкладу органічних 
залишків на гумусні речовини (див. Гумус). 

ГУМУС, *гумус - органічна частина ґрунту, яка утворюється при гуміфікації. 
Інша назва - п е р е г н і й. 

ГУМУСОВЕ ВУГІЛЛЯ, *гумусовый уголь - тверда горюча корисна копалина 
органічного походження (з решток вищих рослин). До гумусового вугілля 
належить основна маса бурого і кам’яного вугілля. 

ГУСТИНА, *плотность - одна з основних характеристик речовини; чисельно 

дорівнює масі одиниці об’єму речовини, тобто це мiра заповнення об'єму  
речовиною, з якої складається порода. У Міжнародній системі одиниць 
виражається в кілограмах на кубічний метр (кг/м

3
). 

ГУСТИНА (ЩІЛЬНІСТЬ) ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *плотность горной породы — 

маса одиниці об’єму породи з усіма газами і рідиною, що містяться в її порах. 

ГУСТИНА ДIЙСНА, *истинная плотность - характеристика речовини, яка    
кiлькiсно визначається вiдношенням маси до об'єму у абсолютно щiльному 
станi (без урахування пор, трiщин). 

ГУДРОН, *гудрон - чорна смолиста маса, що її одержують після відгонки з 
нафти легких та більшості масляних фракцій. Застосовують Г. у виробництві 
бітуму, як дорожньобудівельний матеріал, як пом'якшувач у гумовій 
промисловості тощо. 

ГУДРОНАТОР, *гудронатор - машина для рівномірного розливання під 
тиском нагрітих органічних в'яжучих матеріалів на основі гудрону (бітумів, 
дьогтю) під час будівництва або ремонту шляхів. 

ГЮБНЕРИТ, *гюбнерит, **hubnerite - Mn[WO4]. Важливий мінерал 
вольфраму. Зустрічається в кварцових гідротермальних жилах.  
 

                                 Ґ 

 

ҐАЛ, *гал - одиниця прискорення в СГС системі одиниць. 1 Ґ. дорівнює 1 
см/сек

2
. Від прізвища італійського фізика Ґ. Ґалілея. 

ҐАЛЕНІТ, *галенит, **galenite -  PbS.  - Мінерал класу сульфідів, сірого 
кольору з металевим блиском. Сингонія кубічна. Густина 7,4-7,6. Твердість 2-
3. Колір свинцево-сірий. Блиск металічний. Руда свинцю. Знаходиться в 
гідротермальних жилах разом з іншими сульфідами. В Україні є на 
Закарпатті, на Донбасі, Українському щиті тощо. 

ҐАЛІЙ, *галий - хімічний елемент, символ Ga, ат. н. 31; сріблясто-білий 
метал. Застосовують у виробництві легкоплавких сплавів для виготовлення 
високотемпературних термометрів, оптичних дзеркал, у напівпровідниковій 
електроніці тощо. Від латинської назви Франції - Ґаллія. 

ҐАЛОН, *галон - міра об'єму рідин і сипких тіл в Англії (1 Ґ. = 4,546 л) і США 
(для рідин 1 Ґ. = 3,785 л, для сипких тіл - 4,405 л). 

ҐАЛУАЗИТ, *галуазит - мінерал класу силікатів, білого кольору з 
жовтуватим, бурим та іншими відтінками. Використовують у керамічному 
виробництві як наповнювач. Від прізвища бельгійського геолога Ж. Ґаллуа. 

ҐАЛЬВАНІЧНИЙ, *гальванический - той, що викликає виникнення постійного 
електричного струму або стосується його; г. е л е м е н т - хімічне джерело 
електричного струму. Від прізвища італійського вченого Л.Ґальвані. 

ҐАЛЬВАНОМЕТР, *гальванометр - прилад для вимірювання невеликого 
електричного струму, напруги й кількості електрики. 

ҐАЛЬВАНОСКОП, *гальваноскоп - прилад для виявлення електричного 
постійного струму й визначення його напряму. 

ҐАРНІЄРИТ, *гарниерит, **garnierite - приховано-кристалічна нікелиста 
відміна хризоліту. Утворюється при вивітрюванні ультраосновних порід. 
Рідкісний. 

ҐАУС, *гаус - одиниця магнітної індунції в СГС системі одиниць. 1 Ґс 
дорівнює 10-4 вебера на 1 м2. Від прізвища німецького математика К.-Ф. 
Ґаусса. 

ҐЕЗЕНК, *гезенк, **winze, staple, staple-shaft, ***Gesenke - вертикальна або 
похила гірнича виробка, що не виходить безпосередньо на земну поверхню. 
Служить для спускання корисних копалин і пустих порід з одного поверху 
шахти на інший, для переміщення людей, провітрювання тощо.  

ҐЕЙЗЕРИ, *гейзеры - гарячі джерела, що періодично фонтанують. Поширені 
в районах сучасного і недавнього вулканізму. 

ҐЕЙЗЕРИТ, *гейзерит - 1) Осадова гірська порода, що утворюється 
внаслідок випадання кремнезему з ґейзерів та інших гарячих джерел. 2) 
Мінерал, натічний опал  білого або сіруватого кольору. 

ҐЕНЕЗИС, *генезис,**genesis - походження, виникнення; процес утворення. 

ҐЕНЕЗИС МІНЕРАЛІВ, *генезис минералов, **genesis of minerals -  сукупність 
процесів, внаслідок яких утворюються окремі мінерали і мінеральні 
родовища. 

ҐЕНЕТИЧНА КЛАСИФIКАЦIЯ ПОРIД, *генетическая классификация пород -   
розподiл гiрських порiд за умовами їх походження, утворення. 
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ҐЕНЕРАТОР, *генератор - пристрій, апарат чи машина, які виробляють 
якийсь продукт (газ, лід тощо), електричну енергію (Ґ. електромашинний, 
радіосигналів тощо), створюють електричні, електромагнітні, світлові або 
звукові сигнали — коливання, імпульси (наприклад, ламповий, магнетронний, 
квантовий, ультразвуковий (енератор). 

ҐЕНЕРАТОРНИЙ, *генераторный - породжуючий, перетворювальний; Ґ-на  
л а м п а - електронна лампа для перетворювання енергії джерела 
постійного чи змінного струму в енергію електричних коливань.  

ҐЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ, * генераторный газ - вид газоподібного палива, що 
його одержують у газо(енераторах газифікацією вугілля, торфу тощо. 

ҐЕРМАНІЙ, *германий - хімічний елемент, символ Ge, ат. н. 32; сріблястий 
твердий крихкий метал.  

ҐЕТИТ, *гетит, **goethite - FeOOH. Мінерал класу оксидів та гідрооксидів, 
чорно-бурого, червоно-бурого, жовтого кольору. Сингонія ромбічна. Густина 
4-4,4. Твердість 5-5,5. Блиск алмазний. Залізна руда. Входить до складу 
бурих залізняків. Дуже рідко спостерігається як гідротермальний мінерал у 
вигляді голчастих і стовпчастих мінералів. Зустрічається у натічних 
ниркоподібних або сталактитових формах радіальноволокнистої будови, 
також утворює щільні, пористі, ніздрюваті та порошкуваті агрегати. Названо  
на честь німецького поета і природодослідника Й.-В. Ґете. В Україні є в 
Керченському залізорудному басейні. 

ҐІЛЬБЕРТ, *гильберт - одиниця магніторушійної сили й різниці магнітних 
потенціалів у СГС системі одиниць. Від прізвища англійського фізика У. 
Ґільберта. 

ҐІПС, *гипс, **gypsum, ***Gips - 1) Мінерал класу сульфатів Ca[SO4]2H2O. 
Сингонія моноклінна. Густина 2,3. Твердість 1,5-2,0. Колір білий. Блиск 
скляний. 2) Осадова гірська порода переважно з мінералу ґіпсу. Мiнерал ґiпс 
зустрiчається в природi у виглядi кристалiв груботаблеткового (пігулкового), 
призматичного та стовбчикового виглядiв, двiйникiв типу "ластiвчиний хвiст" 
та аґреґатiв, серед яких видiляють крупнокристалiчний, листуватий, 
волокнистий та цукроподiбний рiзновиди. Як домiшки зустрiчаються глиниста 
речовина, кварц, карбонати, органоґеннi сполуки. Звичайно ґіпс утворює 
великі пластові осадові поклади разом з вапняками, мергелями, глинами і 
пісками. Виникає також при гідратації ангідриту і як вторинний продукт 
окиснення сірчистих мінералів і сірки. Крім того, ґіпс зустрічається як 
перевідкладений матеріал при гідрохімічних реакціях. Використовується  для 
одержання гiпсових в'яжучих матерiалiв, як додаток до цементiв, а також для 
виготовлення плит для внутрiшнього облицювання.  

ҐІПСОГРАФІЧНА КРИВА, *гипсографическая кривая - графік 
співвідношення площ земної поверхні, зайнятих різними абсолютними 
висотами та глибинами. При побудові ґіпсографічної кривої по осі ординат 
відкладають висоти і глибини, по осі абцис — площі, які вони займають. 

ҐІПСОМЕТРИЧНИЙ ПЛАН ПОКЛАДУ, *гипсометрический план залежи - 
план поверхні контакту покладу з вміщуючими породами в ізолініях 
(ізо(іпсах), побудованими за результатами детальної розвідки. Є важливим 
документом при плануванні розвитку гірничих робіт на наступний період. 

ҐЛАУКОДОТ, *глаукодот, **glaucodot - (Co, Fe)AsS. Мінерал класу 
сульфідів. Зустрічається в жильних гідротермальних родовищах разом з 
іншими сульфідами. При вивітрюванні переходить у еритрин і скородит. 

ҐЛАУКОФАН, *глаукофан, **glaucophan - Na2Mg3Al3[Si8O22](OH)2. Лужний 
амфібол ланцюжкової будови. Характерний мінерал глаукофонових і 
слюдяних кристалічних сланців. Зустрічається у метаморфічних породах. 

ҐЛОБУЛЯРНИЙ, *глобулярный - кулястий. ґлобулярну структуру мають 
молекули деяких реагентів, які застосовують для флокуляції 
тонкодисперсних фракцій перед флотацією вугілля (наприклад, латекси). 

ҐНЕЙС, *гнейс, ***Gneis - метаморфічна гірська порода, що складається 
переважно з польового шпату, а також кварцу та кольорових мінералів. 
Застосовують для виробництва щебеню, тротуарних плит, як 
облицьовувальний матеріал. 

ҐРАБЕН, *грабен, ***Graben - тектонічна форма порушення залягання 
гірських порід. Являє собою переважно видовжену ділянку земної кори, що 
опустилася по лініях скидів нижче від навколишніх ділянок. 

ҐРАВЕЛІТ, *гравелит - зцементований гравій з текстурою, властивою 
піщаним породам. 

ҐРАВІЙ, *гравий - пухка порода, яка складається із округлих уламків гірських 
порід і мінералів від 1 до 10 мм. Розрізняють ґравій річковий, озерний, 
морський та льодовиковий. Є також ґравій штучний — керамзитовий, 
одержуваний з легкоплавкої глинистої сировини, та зольний — з паливних 
відходів теплоелектростанцій. Застосовують як будівельний матеріал, 
заповнювач для бетону. 

ҐРАВІМЕТР, *гравиметр - прилад для вимірювання прискорення сили 
тяжіння. 

ҐРАВІМЕТРІЯ, *гравиметрия - галузь геофізики, що вивчає ґравітаційне 
поле Землі. 

ҐРАВІМЕТРИЧНА РОЗВІДКА, *гравиметрическая разведка - один із методів 
геофізики, що базується на вивченні ґравітаційного поля Землі. 

ҐРАВІТАЦІЙНЕ ЗБАГАЧУВАННЯ (КОРИСНИХ КОПАЛИН), *гравитацион-
ное обогащение ыполезных ископаемых), **gravity preparation, 
***Schwerkraftbereitung - збагачування корисних копалин, що ґрунтується на 
використанні ґравітаційного поля, в якому мінерали відокремлюються від 
пустої породи внаслідок різниці їх густини і розміру частинок. Здійснюється у 
водному або повітряному середовищі, в шлюзах, сепараторах, 
гідроциклонах, відсаджувальних машинах і т.ін.  

ҐРАВІТАЦІЙНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ, *гравитационное транспортиро-
вание - переміщення вантажів під дією власної ваги. Для ґравітаційного 
транспортування використовують похилі рольганги, гірничі виробки (скати), 
східчасті (каскадні) і гвинтові спуски та ін. До ґравітаційного тяжіння вдаються 
на багатоповерхових складах, у ливарних, механічних та інших цехах, у 
шахтах. 

ҐРАВІТАЦІЙНИЙ КАРОТАЖ, *гравитационный каротаж - метод 
геофізичних досліджень у свердловинах. Базується на вимірюванні 
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прискорення сили тяжіння. Використовується при розвідці родовищ для 
визначення положення рудних тіл, зон підвищеного гірничого тиску тощо. 

ҐРАВІТАЦІЙНИЙ РЕЖИМ, *гравитационный режим - режим нафтового 
покладу, при якому нафта переміщується до вибою видобувних свердловин 
під дією сили тяжіння. 

ҐРАВІТАЦІЯ, *гравитация - 1) Тяжіння - взаємодія між всіма фізичними 
тілами пов(язана з наявністю в них маси. 2) Метод збагачення корисних 
копалин. 

ҐРАДИРНЯ, *градирня - споруда для охолодження води атмосферним 
повітрям. 

ҐРАДІЄНОМЕТР ҐРАВІТАЦІЙНИЙ, *градиенометр гравитационный - 
прилад для вимірювання горизонтального (радієнта прискорення сили 
тяжіння. Застосовується при дослідженні залізорудних та поліметалевих 
родовищ. 

ҐРАДІЄНОМЕТР МАГНІТНИЙ, *градиенометр магнитный - прилад для 
вимірювання ґрадієнтів вектора індукції геомагнітного поля по заданому 
напрямку. Застосовується для пошуків і розвідки родовищ (бокситів, 
марганцевих руд та ін.), виявлення блоків різної намагніченості гірських 
порід. 

ҐРАДІЄНТ, *градиент, **gradient - міра зростання або спадання в просторі 
якоїсь фізичної величини на одиницю довжини. 

ҐРАДУС, *градус. ***Grad - 1) Одиниця виміру кутів і дуг. 2) Одиниця виміру 
температури. 

ҐРАДУЮВАННЯ, *градуирование - втановлення значення якоїсь міри; 
ділення шкали вимірювального приладу на одиниці вимірювання. 

ҐРАМ, *грамм - 1) Одиниця маси. 2) Одиниця сили, зокрема ваги. 

ҐРАМ-АТОМ, *грамм-атом - кількістьґ(рамів хімічного елемента, що 
дорівнює його атомній масі. Напр., Ґ.-а. міді становить 63,54 г (ат. м. міді 
63,54) 

ҐРАМ-ЕКВІВАЛЕНТ, *грамм-эквивалент - кількість ґрамів хімічного 
елемента або сполуки, що чисельно дорівнює масі їхніх хімічних 
еквівалентів. 

ҐРАМ-МОЛЕКУЛА, *грамм-молекула - кількість грамів речовини, що 
дорівнює її молекулярній масі. 

ҐРАНАТИ, *гранаты, **garnets - група мінералів ортосилікату острівної 
структури. Самоцвіти, напівдорогоцінне каміння. Включає 15 ізоструктурних 
мінералів, які за хімічним складом поділяються на 6 мінеральних видів: 
альмандин-піроп, альмандин-спесартин, спесартин-гросуляр, гросуляр-
андрадит, уваровіт-гросуляр і шорломіт. Сингонія кубічна. Густина 3,51-4,25. 
Твердість 6,5-7,5. Колір - від безбарвного до чорного. Найбільш поширені 
алюмінієві та кальцієві гранати. В Україні є на Закарпатті та в межах 
Українського щита. 

ҐРАНІТ, *гранит, ***Granit - глибинна кисла магматична гірська порода, що 
складається переважно з польового шпату, плагіоклазу, кварцу. Структура 
переважно середньо- або грубозерниста. Колір рожевий, сірий. Великі 

родовища є в межах Українського щита. Використовують як будівельний 
матеріал, для виготовлення скульптурних виробів тощо. 

ҐРАНІТИЗАЦІЯ, *гранитизация - сукупність процесів перетворення різних 
твердих гірських порід на породи, близькі або тотожні за складом і 
структурою з (ранітом. Розвиваються у глибинних зонах земної кори. 

ҐРАНІТОГНЕЙС, *гранитогрейс - сланцювата метаморфічна гірська порода, 
за мінералогічним складом тотожна з ґранітом. Текстура ґнейсовидна. 

ҐРАНІТОЛИ, *гранитолы - водостойкі ґранульовані вибухові речовини, до 
складу яких входять тротил, аміачна селітра та інші складники. Заряди 
можуть знаходитися до трьох діб у проточній воді і до шести діб на глибині 
до 10 м у непроточній воді без погіршення властивостей. 

ҐРАНОДІОРИТ, *гранодюрит - глибинна кисла магматична гірська порода, 
за мінералогічним складом проміжна між (ранітом і кварцевим діоритом. 
Колір зеленувато-сірий. Поширений в межах Українського щита. 

ҐРАНУЛИ, *гранулы - дрібні щільні грудочки будь-якої речовини, що мають 
вигляд зерен.  

ҐРАНУЛІТИ, *гранулиты - вибухові сипучі суміші, до складу яких входять 
(ранульована аміачна селитра, різні нафтопродукти та тверді горючі 
речовини. Застосовуються на підземних та відкритих гірничих роботах. 

ҐРАНУЛОМЕТР, *гранулометр - вимірювальний пристрій для автоматичного 
чи автоматизованого визначення (ранулометричного складу сипучих 
матеріалів. Бувають ситові (механічні), гідравлічні, мікроскопічні, електронно-
оптичні, імпульсні, ультразвукові та ін. (. 

ҐРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД, *гранулометрический состав - кількісний 
розподіл зерен (кусків) за класами крупності. Визначається для гірських 
порід, корисних копалин, ґрунтів інших матеріалів.  

ҐРАНУЛОМЕТРІЯ, *гранулометрия - визначення процентного вмісту різних 
за величиною зерен або їхньої кількості в гірських породах, ґрунтах і штучних 
матеріалах. 

ҐРАНУЛОТОЛ (ҐРАНУЛЬОВАНИЙ ТРОТИЛ), *гранулотол - водостійка 
вибухова речовина. Використовується в гірничій справі. 

ҐРАНУЛЮВАННЯ, *гранулирование - дія, власне надання речовині форми 
дрібних частинок - ґранул. 

ҐРАНУЛЯЦІЯ, *грануляция - результат ґранулювання. 

ҐРАНУЛЯТОР - пристрій для ґрануляції тонкорозмелених матеріалів. 
Застосовується переважно при підготовці рудних концентратів, а також при 
масляній ґрануляції (аґреґації) вугілля. Розрізняють барабанні, конусні, 
стрічкові, вібраційні та ін. Ґ.  

ҐРАТКИ КРИСТАЛУ, *решетка кристаллическая, **crystal lattice - 1) 
Регулярна нескінченна система геометричних точок (вузлів ґраток), ідеально 
періодична в трьох вимірах простору; існує 14 основних типів просторових 
ґраток. 2) Геометрично правильне розташування атомів (йонів, молекул), 
властиве речовині, яка перебуває в кристалічному стані. Просторова фігура 
(наприклад, паралепіпед) в вершинах якої розташовані атоми, називається 
комірками кристалічної ґратки.  
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ҐРЕЙДЕР, *грейдер,**grader - машина, якою планують і профілюють земляні 
насипи, переміщують і розрівнюють ґрунт, дорожнобудівельні матеріали 
тощо. Основний рабочий орган ґрейдера — поворотний відвал (щит) з 
ножами, що ріжуть ґрунт; допоміжні органи — розпушувач і бульдозерний 
відвал. Є грейдери причіпні і самохідні (автоґрейдери). 

ҐРЕЙЗЕН, *грейзен,***Greisen - гірська порода, що складається переважно з 
кварцу та слюди, часто містисть у вигляді вкраплень цінні рудні мінерали 
(вольфраміт, танталіт). 

ҐРЕЙФЕР, *грейфер,***Greifer  - широкозахватний пристрій, навішуваний на 
вантажопідйомні машини й екскаватори. Найпоширеніші двощелепні 
ґрейфери. 

ҐРУНТ, *грунт - в інженерній геології — гірська порода, а також відходи 
виробничої діяльності, що їх використовують як основу, середовище або 
матеріал для зведення будівель та інженерних споруд. 

ҐРУНТОВІ ВОДИ, *грунтовые воды - безнапірні підземні води першого від 
поверхні землі постійного водоносного горизонту, що міститься на першому 
водотривкому шарі гірських порід. Ґрунтові води — джерело водопостачання. 
 
 

                                                              Д 

 
ДАЙКА, *дайка - пластоподібне магматичне тіло з крутим падінням, 
обмежоване більш чи менш паралельними площинами. 

ДАНБУРИТ, *данбурит, **danburite - Ca[Ba2Si2O8]. Боросилікат кальцію 
каркасної будови. Зустрічається серед метаморфічних порід з мікрокліном, 
ортоклазом і датолітом. Важлива руда бору. 

ДАТЧИК, *датчик - первинний вимірювальний перетворювач величини що 
вимірюється або контролюється у вихідний сигнал для дистанційної передачі 
та використання в системах керування. 

ДВІЙНИКИ, *двойники, **twins -  закономірне зростання  кристалів одного й 
того ж мінералу. Розрізняють Д. зростання і проростання, прості й складні, а 
за формою Д. зростків - колінчасті, хрестоподібні, зірчасті та інші. 

ДВОЗАЛОМЛЕННЯ МІНЕРАЛІВ, *двупреломление минералов, 
**birefringense of minerals - важлива оптична константа мінералів, яка 
визначає різницю найбільшого і найменшого показників заломлення. В 
ізотропних мінералах Д.м. дорівнює нулю. 

ДВОМОСТОВА СХЕМА, *двухмостовая схема - схема роботи в кар'єрі на 
одних рейкових шляхах двох транспортно-відвальних мостів. 

ДВОЯРУСНІ РОЗОСЕРЕДЖЕНІ ЗАРЯДИ ВР, *двухярусные 
рассредоточенные заряды ВВ - шпурові заряди, поділені на дві частини 
(яруси), що відділені одна від одної набійкою, та що ініціюються водночас 
або з коротким уповільненням (спочатку детонує перший, найближчий до 
устя шпура ярус заряду). Застосовуються при розкритті пластів, небезпечних 
і загрожуваних раптовим викидом вугілля та газу. 

ДЕАЕРАЦІЯ, *деаэрация - видалення з рідини розчинених у ній газів. 

ДЕБІТ, *дебит, **debit - об’єм рідини чи газу, що поступає за одиницю часу з 
природного чи штучного джерела. 

ДЕВІАЦІЯ, *девиация - кут відхилення струни канату на напрямних шківах та 
барабанах одноканатних підйомних машин. 

ДЕГАЗАЦІЯ, *дегазация, **degasation - штучні чи природні процеси 
видалення газу з їх джерел (вугільних пластів, порід тощо). 

ДЕГАЗАЦІЯ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ, *дегазация выработанного 
пространства - процес вилучення метаноповітряних сумішей з вироблених 
просторів при вийманні газоносних вугільних пластів з великими втратами 
вугілля по товщині пласта або в ціликах, а також у випадку залягання 
суміжних вугільних пластів на близьких відстанях від того що розроблюється. 
Застосовується коли дегазація свердловинами неефективна. При Д.в.п. 
виконується ретельна ізоляція виробленого простору від діючих виробок, 
відсмоктування та  ізольований вивід газоповітряної суміші через 
трубопроводну мережу та вакуумну насосну установку на поверхню або 
через відсмоктувальний пристрій (вентилятор, ежектор) та дифузор-
змішувач у вентиляційну виробку (метод Рьошен).  

ДЕГАЗАЦІЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *дегазация горных выработок - процеси 
(природні або штучні) вилучення рудникових газів з їхніх джерел або 
консервації і наступного знищення газів з метою зниження їх надходження та 
попередження раптових виділень в гірничі виробки. Розрізняють такі види Д.: 
передова, зближених пластів, попередня та ін. 

ДЕГАЗАЦІЯ ЗБЛИЖЕНИХ (СУМІЖНИХ) ПЛАСТІВ (СУПУТНИКІВ), 

*дегазация сближенных (смежных) пластов (спутников) - спосіб дегазації, 
що полягає у відсмоктуванні газу з вугільних пластів і пропластків, що 
підробляються або надробляються, розвантажених при зміщенні породних 
товщ, внаслідок чого різко підвищується їхня газопроникність та 
газовіддавання. 

ДЕГАЗАЦІЯ ПЕРЕДОВА, *дегазация передовая  - дегазація вугільних 
пластів за допомогою гірничих виробок або свердловин, проведених спереду 
вибою гірничої виробки водночас з її посуванням. 

ДЕГАЗАЦІЯ ПОПЕРЕДНЯ (ЗАВЧАСНА), *дегазация предварительная - 
дегазація, здійснювана з гірничих виробок або з поверхні попереднім 
видобуванням газу з вугільного пласту або порід до початку ведення 
виймальних робіт у виїмковому полі, блоку, панелі або в шахтному полі. 

ДЕГІДРАТАЦІЯ, *дегидратация, **dehydration - відщеплення води від 
молекул хімічних сполук (мінералів), звичайно під впливом тепла.  
Протилежне - гідратація.  

ДЕГІДРОГЕНІЗАЦІЯ, *дегидрогенизация - відщеплення водню від молекул 
хімічних сполук. Протилежне - гідрогенізація. 

ДЕГРАДАЦІЯ, *деградация - поступове погіршення якості, втрата цінних 
властивостей. Д. корисних копалин (наприклад, вугілля) спостерігається під 
час тривалого зберігання їх на відкритому повітрі або в умовах тривалого 
гідравлічного транспортування (особливо це стосується коксівного вугілля). 



 52 

ДЕДУКТИВНИЙ, *дедуктивный - заснований на дедукції; д. м е т о д - спосіб 
дослідження, при якому окремі положення логічно виводяться із загальних 
положень (аксіом, постулатів, законів). 

ДЕДУКЦІЯ, *дедукция - метод дослідження, який полягає в переході від 
загального до окремого; одна з форм умовиводу, при якій на основі 
загального правила з одних положень, як істинних, виводиться нове істинне 
положення. 

ДЕЕМУЛЬСАТОР, *деэмульсатор - установка для відокремлення нафти від 
води. 

ДЕЕМУЛЬСАЦІЯ, *деэмульсация - руйнування емульсії. 

ДЕЗІНТЕГРАТОР, *дезинтегратор - 1) Машина для подріблення крихких 
матеріалів ударами циліндричних стрижнів (пальців) розміщених на роторах, 
що обертаються у протилежних напрямках. 2) Апарат для очищення 
промислових газів від дрібних твердих або рідких частинок. 

ДЕЗИНТЕГРАЦІЯ,*дезинтеграция - розпад цілого на складові частини. 

ДЕКА..., *дека... - у складних словах означає десять, у десять разів більше. 

ДЕКА, *дека - робоча поверхня концентраційного столу прмокутної або 
ромбовидної форми, встановлена з нахилом у повздожному та поперечному 
напрямках. 

ДЕКАНТАТОР, *декантатор - апарат (відстійник, згущувач) для декантації. 

ДЕКАНТАЦІЯ, *декантация - зливання рідини з осаду після відстоювання 
або центрифугування (див. Центрифуга). 

ДЕКОРАТИВНIСТЬ ПОРІД, *декоративность порід - складна сукупнiсть 
художньо-естетичних якостей поверхнi породи, що характеризується 
кольором, малюнком, структурою, просвiчуванiстю, вiдбивною здатнiстю 
пiсля полiрування. За оцiнкою декоративностi породи подiляються на 4 
класи: високодекоративнi, декоративнi, малодекоративнi та не декоративнi. 

ДЕКРИПІТАЦІЯ, *декрипитация - вибіркове розкриття корисних копалин 
основане на властивості окремих мінералів розтріскуватися і руйнуватися 
при нагріванні й наступному швидкому охолодженні.  

ДЕЛЮВІЙ, *делювий - продукти вивітрювання гірських порід (глина, пісок, 
щебінь та ін.), що нагромаджуються біля підніжжя гір і височин. 

ДЕЛЬТА, *дельта -  низовинна ділянка суходолу в гирлі річки, складена 
головним чином алювіальними відкладами.  

ДЕМОДУЛЯТОР, *демодулятор - пристрій, що здійснює демодуляцію. 

ДЕМОДУЛЯЦІЯ, *демодуляция - виділення низькочастотних коливань з 
високочастотних модульованих коливань. 

ДЕМПФЕР, *демпфер - пристрій для зменшення розмаху механічних 
коливань. 

ДЕМПФУВАННЯ, *демпфование - гасіння коливань у динамічній системі 
внаслідок розсіювання енергії. 

ДЕНДРИТ, *дендрит - мінеральний аґреґат (іноді кристал) деревоподібної 
форми. Утворюється з розчинів, пари або розплавів при швидкій 
кристалізації речовини в тріщинах, в’язкому середовищі тощо. 

ДЕНУДАЦІЯ, *денудация - сукупність процесів руйнування гірських порід 
водою, вітром, льодовиками тощо і перенесення продуктів руйнування до 
нижчих ділянок (рівнів) земної поверхні. Унаслідок Д. рельєф вирівнюється. 

ДЕПРЕСІЙНА ЗЙОМКА, *депрессионная съемка - комплекс робіт, що 
виконуються з метою: встановлення розподілу загальношахтної депресії по 
виробкам, отримання даних про значення фактичних опорів гірничих 
виробок, виявлення причин, що викликають великі втрати тиску повітря. 
Полягає в послідовному замірі тиску повітря в виробках вентиляційної 
мережі від пункту входу до пункту виходу повітряного струменя на поверхню. 

ДЕПРЕСІЯ, *депрессия - у геоморфології будь-яке пониження земної 
поверхні. 

ДЕПРЕСІЯ ПОТОКУ ПОВІТРЯ У ГІРНИЧІЙ  ВИРОБЦІ, *депрессия потока 
воздуха в горной выработке - різниця тисків у двох точках потоку. 
Розрізняють статичну, динамічну і повну. 

ДЕПРЕСІЯ ШАХТИ (РУДНИКА), *депрессия шахты (рудника) - сума 
розрахункових депресій всіх виробок, що утворюють струмінь (від устя 
повітроподавального ствола до устя вентиляційного), місцевих опорів на 
всьому шляху руху повітря і природньої тяги. 

ДЕПРЕСОРИ, *депресоры - поверхнево-активні речовини, що при  флотації 
одних мінералів перешкоджають флотації інших. 

ДЕРЕВ’ЯНЕ КРІПЛЕННЯ, *деревянная крепь - гірниче кріплення з 

дерев’яних матеріалів. Просте, але недовговічне. Встановлюється вручну. 
Використовується при розробці тонких крутих пластів у Центральному районі 
Дондасу. 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ  КОПАЛИН, 

*государственная комиссия по запасам полезных ископаемых - орган, що 
встановлює постійні кондиції на мінеральну сировину для підрахунку запасів 
корисних копалин у надрах і затверджує розвідані запаси, на базі яких 
проектуються гірничі підприємства, розробляє перспективні плани розвитку 
гірничої промисловості. Створена 1927 року. 

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, 
*государственный кадастр месторождений полезных ископаемых - 
систематизоване зведення відомостей по кожному родовищу, що 
характеризує кількість запасів основних корисних копалин і сумісно з ними 
залягаючих другорядних корисних копалин, відображає вміщені в них 
компоненти, подає гірничо-геологічні умови розробки родовища та геолого-
економічну оцінку, а  також прояви корисних копалин. 

ДЕРЖАВНІ БАЛАНСИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *государственные 
балансы запасов полезных ископаемых - зведення відомостей про кількість, 
якість, ступінь вивченості корисних копалин в родовищах, які мають 
промислове значення, їх розміщення, ступені промислового освоєння та 
забезпеченості промисловості розвіданими запасами кирисних копалин. 

ДЕСЕГРЕГАЦІЯ, *десегрегация - ліквідація сегрегації, усереднення. 

ДЕСИЛІКАЦІЯ, *десиликация - 1) Процес вивітрювання гірських порід, 
пов'язаний з розчиненням і винесенням кремнезему. 2) Збіднення магми 
кремнеземом. 
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ДЕСМІН, *десмин, **desmine - Ca[Al2Si7O18]7H2O. Алюмосилікат з групи 
цеолітів каркасної будови. Поширений цеоліт. Зустрічається в порожнинах та 
тріщинах в ефузивних й інтрузивних вивержених породах, у гідротермальних 
жилах та деяких гарячих джерелах. 

ДЕСОЛЬВАТАЦІЯ, *десольватация - явище, протилежне сольватації. 

ДЕСОРБЕР, *десорбер - апарат для здійснення десорбції. 

ДЕСОРБЦІЯ, *десорбция - видалення адсорбованих (див. Адсорбція) 
речовин з поверхні адсорбента. Протилежне - адсорбація. 

ДЕСТРУКЦІЯ, *деструкция - 1) Руйнування гірських порід та розпадання їх 
внаслідок вивітрювання. 2) Руйнування макромолекул високомолекулярних 
сполук, яке супроводиться зміною їхньої структури й властивостей. 

ДЕСУБЛІМАЦІЯ, *десублимация - безпосереднє перетворення пари на 
тверду речовину (процес, зворотний сублімації). 

ДЕТЕКТОР, *детектор - 1) Пристрій для детектування електричних 
коливань. 2) Прилад для виявлення різних фізичних явищ, частинок і 
проміння. 

ДЕТОНАТОР, *детонатор - засіб, що забезпечує вибухове перетворення 
(детонацію) ВР за допомогою початкового імпульсу. Промислові Д. носять 
назву капсуль-детонаторів. 

ДЕТОНАЦІЙНА ХВИЛЯ, *детонационная волна - хвиля стиснення, що 
проходить по заряду ВР та супроводжується виникаючою за фронтом хвилі 
зоною реакції вибухового перетворення. 

ДЕТОНАЦІЯ, *детонация - процес хімічного перетворення вибухових 
речовин, що супроводжується вивільненням енергії і розповсюджується по 
речовині у вигляді хвилі із швидкістю, яка перевищує швидкість звуку в даній 
речовині. 

ДЕТОНІТИ, *детониты - потужні водостійкі аміачно-селітрові вибухові 
речовини, до складу яких входить морозостійка суміш нітроефірів. 

ДЕТОНУЮЧИЙ ШНУР (ДШ), *детонирующий шнур (ДШ) - шнур з 
серцевиною з високобризантної ВР, призначений для передачі детонації від 
детонатора до заряду ВР. 

ДЕФЕКТОСКОПІЯ, *дефектоскопия - контроль якості матеріалів (виробів) 
без їх руйнування фізичними методами. У гірничій справі найчастіше 
використовується при спорудженні трубопроводів та резервуарів. 

ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ, *дефекты в кристаллах - підрозділяються на 
мікродефекти (порушення  періодичності в розташуванні атомів, йонів та 
молекул в кристалічній структурі) і макродефекти (тріщини і т.і.). Виникають 
при рості кристалів, зокрема, внаслідок наявності домішок, а також під 
впливом механічних та теплових дій, електричних та магнітних полів та 
йонізуючих випромінювань. Підрозділяються на точкові, лінійні, площинні 
(двомірні) та об’ємні. Д.в.к. суттєво впливають на фізичні властивості 
кристалів. 

ДЕФІНІЦІЯ, *дефиниция - коротке визначення якогось поняття. 

ДЕФЛЕКТОР, *дефлектор - 1) Пристрій, яким змінюють напрям потоку 
ріднини, газів тощо.2) Витяжний пристрій на вентиляційній шахті або 
димарі.3) Прилад для вимірювання й усунення девіації магнітних компасів. 

ДЕФЛЯЦІЯ, *дефляция - в геології — процес руйнування вітром гірських 
порід та розвіювання продуктів їх вивітрювання. 

ДЕФОРМАЦІЇ, *деформации - зміна розмірів або розмірів і форми тіла (чи 
його частини) під дією зовнішніх сил. Найпростіші види Д. - згин, зсув, 
кручення, розряг-стиск. 

ДЕФОРМАЦІЇ ВЕРТИКАЛЬНІ, деформации вертикальные - деформації 
земної поверхні, що виникають внаслідок нерівномірності осідання земної 
поверхні при підробці. 

ДЕФОРМАЦІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНІ РОЗТЯГУ АБО СТИСКУ, *деформации 
горизонтальные растяжения или сжатия - відношення різниці довжин 
інтервалу в горизонтальній площині мульди зрушення до його початкової 
довжини. В будь-якій точці мульди зрушення  горизонтальні деформації у 
напрямі простягання, у напрямі падіння, у загальному напрямі. 

ДЕФОРМАЦІЇ ГРАНИЧНІ, *деформации предельные - такі деформації земної 
поверхні під впливом гірничих робіт, перевищення яких може викликати 
аварійний стан підроблювальних споруд та спричинення загрози, небезпеки 
для життя людей. 

ДЕФОРМАЦІЇ ДОПУСТИМІ, *деформации допустимые - деформації земної 
поверхні, які здатні викликати деякі пошкодження  у спорудах, при яких для 
подальшої їх експлуатації за прямим призначенням достатньо проведення 
тільки поточних та налагоджувальних робіт. 

ДЕФОРМАЦІЇ СКОНЦЕНТРОВАНІ, *деформации сосредоточенные - такі 
деформації земної поверхні, на невеликих (до 0,5 м) інтервалах мульди 
зрушення, які різко перевищують деформації на суміжних інтервалах, На 
ділянках зосередження таких деформацій часто виникають тріщини та 
уступи. 

ДЕФОРМАЦІЇ ІМОВІРНОСНІ, *деформации вероятностные - величини 
зрушень і дефомацій земної поверхні, що визначаються  умовно, коли 
календарні плани розвитку гірничих робіт відсутні. 

ДЕФОРМАЦІЇ КРИТИЧНІ, *деформации критические - деформації земної 
поверхні, які приймаються для визначення зони шкідливого впливу гірничих 
робіт на земну поверхню. 

ДЕФОРМАЦІЇ ОЧІКУВАНІ, *деформации ожидаемые - розраховані 
деформації земної поверхні під впливом гірничих робіт з урахуванням 
календарних планів розвитку гірничих робіт. 

ДЕФОРМАЦІЇ РОЗРАХУНКОВІ, *деформации расчетные - деформації, які 
отримують шляхом множення очікуваних чи імовірнісних деформацій на 
коефіцієнти перевантаження. 

ДЕФОРМАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *деформация горных пород - зміна 

відносного положення частинок порід, що викликає зміни розмірів, об’єму, 
форми ділянок масиву гірських порід. Відбувається в результаті дії статичних 
(гірничий тиск) чи динамічних (тектонічні рухи) навантажень. Розрізняють 
пружні, пластичні та розривні деформації. При пружних Д.г.п. після зняття 
навантаження форма тіла відновлюється. Пластичні та розривні Д.г.п. 
незворотні. Більшість гірських порід при підвищенні навантажень зазнають 
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всіх трьох стадій деформації. У глинистих порід пружна деформація 
практично відсутня. 

ДЕФОРМАЦІЯ АКТИВНА, * деформация активная – процес деформації, 
який  характеризується тим, що для кожного наступного моменту часу 
інтенсивність напруження та інтенсивність деформації будуть перевищувати 
їх значення для попереднього моменту часу. 

ДЕЦИ..., *деци... - у складних словах відповідає поняттю "десята частина". 

ДЕЦИБЕЛ, *децибел - логарифмічна одиниця відношень енергій, 
потужностей у радіотехніці, електротехніці, акустиці; 1 дб дорівнює 0,1 бела. 

ДЖЕМСОНІТ, *джемсонит, **jamesonite - Pl4FeSb6S14.  Мінерал підкласу 
сульфосолей. Другорядна свинцева руда. Зустрічається у гідротермальних 
поліметалічних родовищах разом з галенітом, кварцитом і різними 
сульфоантимонітами. Рідкісний. 

ДЖЕРЕЛА ГАЗОВИДІЛЕННЯ  В  ГІРНИЧІ  ВИРОБКИ, *источники 
газовыделения в горные выработки - гірські породи (кам'яне  вугілля ), що 
виділяють газ  в  підземні виробки (свердловини). На вугільних шахтах є такі 
Д.г.г.в.: вугільні пласти що розробляються; суміжні газоносні пласти і  
пропластки, які не розробляються, або  виймються з  відставанням;  
вміщуючі  породи. Основними джерелами є вугільні пласти. В  умовах 
рудників основні джерела — вміщуючі тріщинуваті породи, рідше – корисна 
копалина. 

ДЖЕРЕЛА ПИЛОУТВОРЕННЯ, *источники пылеобразования - поділяються 
на первинні — машини, механізми та операції, при роботі  яких утворення  
пилу відбувається   внаслідок механічного руйнування  гірських  порід, і  
вторинні — джерела, що виділяють  в  рудникову атмосферу раніше 
утворений або  той пил, що раніше осів (навантаження , транспортування, 
скреперування та випуск гірської  маси, механічне і  пневматичне 
закладання, екскаваторні та бульдозерні роботи  і т. ін.) 

ДЖЕСПІЛІТ, *джеспилит - тонкосмугастий залізистий кварцит, що 
складається з магнетито-гематитових і кварцових прошарків; залізна руда. 
Вміст заліза в Д. - 20-40%. В Україні є в Криворізькому залізорудному 
басейні. 

ДЖОУЛЬ, *джоуль - одиниця роботи або енергії в Міжнародній системі 
одиниць, яка дорівнює роботі сили в 1 Н на шляху 1 м. Від прізвища 
англійського фізика Дж.-П. Джоуля. 

ДИЗЕЛЕВОЗ РУДНИКОВИЙ, *дизелевоз рудничный - підземний локомотив з 
двигуном внутрішнього згорання і спеціальними каталізаторами та 
фільтрами для допалення на вихлопі оксиду вуглецю та поглинання 
отруйних продуктів згорання палива. 

ДИЗЕЛЬ-ТРОЛЕЙВОЗ, *дизель троллейвоз - вантажна транспортна машина 
(тролейвоз) з електродвигунами, що живляться від контактної мережі, й 
дизелем. Використовують на кар’єрних та інших ділянках, де недоцільно 
застосовувати контактний провід. 

ДИЗ’ЮНКТИВА, *дизьюнкива - те ж саме що і лежаче крило. 

ДИЗ’ЮНКТИВНІ ДИСЛОКАЦІЇ, *дизюнктивные дислокации  - порушення 
первинного залягання верств гірських порід з розривом їх суцільності. 

Являють собою розломи, тріщини, поверхні сповзання тощо. Пов’язані 
переважно з гороутвоюючими та складоутворюючими рухами. 

ДИЛАТОМЕТР, *дилотометр - прилад для визначення зміни об'єму (рідин) 
або лінійних розмірів (твердих тіл) від нагрівання. 

ДИЛАТОМЕТРІЯ, *дилатометрия - сукупність методів вимірювання 
теплового розширення тіл. 

ДИНАМІКА, *динамика - розділ механіки, який вивчає рух матеріальних тіл 

під дією прикладених до них сил. Залежно від властивостей об’єкта, рух 
якого вивчають, динаміку поділяють на динаміку матеріальної точки, 
динаміку систем матеріальних точок, динаміку пружного і пластичного 
деформованого тіла, динаміку газів і рідин тощо. Основні закони динаміки 
сформулював 1686 р. І. Ньютон. 

ДИНАМІКА ПІДЗЕМНИХ ВОД, *динамика подземных вод - галузь 
гідрогеології, що вивчає рух підземних вод у гірських породах земної кори, 
визначає і прогнозує умови та закономірності змін їх руху. 

ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ РУЙНУВАННЯ (гірської породи), *динамика процесса 
разрушения (горной породы) - зміна в часі зусиль на руйнуючому 
інструменті під впливом властивостей гірської породи, що руйнується і 
особливостей кінематики гірничої машини. 

ДИНАМІТИ, *динамиты - вибухові речовини сильної розтрощувальної дії. 
Складаються з нітрогліцерину (15-90 %) з різними домішками (деревне 
борошно, кізельгур тощо) і нітроцелюлози. 

ДИНАМІЧНА ГЕОЛОГІЯ, *динамическая геология - галузь геології, що 
вивчає процеси, які відбуваються в надрах і на поверхні Землі. Досліджує 
закономірності розвитку екзогенних процесів та ендогенних процесів у їх 
взаємозв’язку, що має велике практичне значення, зокрема для пошуків 
корсних копалин, промислового і цивільного будівництва. 

ДИНАМІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ, *динамическая нагрузка - раптове 
додаткове навантаження на вугільний пласт або гірничу породу поблизу 
гірничої виробки з боку вищерозташованих порід, що виникає внаслідок 
їхнього осідання над виробленим простором; може бути причиною 
динамічного явища - гірничого удару або раптового викиду вугілля і газу. 

ДИНАМІЧНЕ ЯВИЩЕ, *динамическое явление - раптове та швидкоплинне 
явище, яке супроводжується рухом поблизу гірничих виробок вугілля, порід, 
газів або рідини з високою швидкістю, а також сильним динамічним 
ефектом. Д. я. - результат прояву гірського тиску та тиску замкнених в 
породах газів і рідини. До Д. я. відносять гірничі удари, раптові викиди 
вугілля і газу, викиди породи і газу, прориви газу, води, пливунів, раптові 
обвалення, висипання та віджим, стріляння порід. 

ДИПОЛЬ, *диполь - двополюсник. Розрізняють Д. електричний і магнітний. В 
радіотехніці - антена у вигляді двох симетрично розташованих провідників. 

ДИПОЛЬНИЙ МОМЕНТ, *дипольный момент - величина, що характеризує 
електричні властивості системи заряджених частинок (Д. м. е л е к т р и ч н 
и й) або магнітні властивості речовин (Д. м. м а г н і т н и й). Залежить від 
розподілу зарядів в системі. 
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ДИРЕКЦІЙНИЙ КУТ, *дирекционный угол - кут в горизонтальній площині, між 
напрямком, паралельним осі абсцис та даним напрямком, відлічений за 
годинниковою стрілкою. 

ДИСЕРТАЦІЯ, *дисертация - наукова праця, яку підготовлено для 
прилюдного захисту на здобуття вченого ступеня. 

ДИСИПАТИВНИЙ, *диссипативный - пов'язаний з втратами механічної 
енергії, частина якої з часом перетворюється на інші види енергії. 

ДИСИПАЦІЯ, *диссипация - у фізичних системах - перехід частини енергії 
впорядкованого процесу в енергію невпорядкованого процесу. 

ДИСКРЕТНИЙ, *дисикретный - роздільний, перервний, протиставляється 
неперервному. Напр., система цілих чисел є дискретною на відміну від 
системи дійсних (раціональних та ірраціональних) чисел, що є неперервною. 
Д - а  з м і н а - стрибкоподібна зміна. 

ДИСЛОКАЦІЯ, *дислокация - 1) Порушення форми первинного залягання 
гірських порід, зумовлене головним чином дією внутрішніх сил Землі. 2) 
Порушення періодичної структури кристалів, що виникає під час їхнього руху 
або пластичної деформації. 

ДИСПЕРГУВАННЯ, *диспергирование - тонке подрібнення твердого тіла або 
рідини, в результаті якого виникають дисперсні системи: порошки, суспензії, 
емульсії, аерозолі. Д. рідини в газовому середовищі називають розпиленням. 
Для Д. рідин застосовують, наприклад, гомогенізатори, колоїдні млини, 
високошвидкісні мішалки турбінного та ін. типів, змішувачі інжекторного типу 
та форсунки. Д. супроводжує тектонічні процеси, вивітрювання гірських порід, 
ґрунтоутворення. 

ДИСПЕРСНІ СИСТЕМИ, *диспесионные системы - гетерогенні системи з 
двох або більше фаз з сильно розвиненою поверхнею розділу між ними. 
Одна з фаз утворює неперервне дисперсне середовище, в об’ємі якого 
розподілена дисперсна фаза у вигляді дрібних твердих частинок, крапель 
рідини або бульбашок газу. Д.с. з частинками крупніше 10

-4 
см називають 

грубодисперсними, з частинками менших розмірів - високодисперсними або 
колоїдними. Системи з газовим дисперсійним середовищем - аерозолі та 
аерогелі; з рідким - золі, емульсії, суспензії, піни; з твердим - системи типу 
рубінового скла, опала, піноматеріали. Д.с. можуть бути структурованими, 
якщо між частинками виникають контакти. Д.с. широко розповсюджені в 
природі (гірські породи, ґрунти, хмари тощо). До них належать також 
цементні розчини, бетони, фарби і т.і. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА, *диспетчерская служба - система 
оперативного контролю та управління технологічними процесами. 

ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ, *дистанционное управление - методи та 
технічні засоби управління технологічними процесами на віддалі. 

ДИСТЕН, *дистен, **disthene - те саме, що кіаніт. 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, *дисциплинарная ответствен-
ность - відповідальність робітників і службовців за порушення трудової 
дисципліни, яке виражається у накладенні стягнень адміністрацією 
підприємства чи установи.  

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАГМИ, *дифференциация магмы, **magmatie 
differentiation - розділення первинної магми під дією фізико-хімічних процесів 
на частини з різним хімічним складом, що веде до виникнення різних 
мінеральних комплексів. 

ДИХРОЇЗМ, *дихроизм - властивість одновісних забарвлених кристалів по-
різному поглинати промені світла. Окремий випадок плеохроїзму. 

ДIАБАЗ, *диабаз - повнокристалiчна порода палеотипного обрису, що    
складається з плагiоклазу (найчастiше лабрадору) та авгiту. Має    дiабазову 
(офiтову) структуру. В Україні є в межах Українського щита. 

ДІАГОНАЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ ВИРОБОК, *диагональное соединение 
выработок - (в рудниковій вентиляції) сполучення, при якому виробки окрім 
початкового і кінцевого пунктів з'єднані ще однією або декількома 
додатковими виробками - діагоналями. Особливість Д.с.в. - наявність 
виробок (хоча б однієї), по яким повітря, в залежності від опору інших 
виробок, може рухатися в прямо протилежному напрямку або зовсім не 
рухатися. 

ДІАҐЕНЕЗ, *диагенез - сукупність процесів перетворення пухких осадів на 
осадові гірські породи. Відбувається у верхніх шарах земної кори і полягає в 
перекристалізації осадів, утворенні мінералів, конкрецій, гідратації або 
дегідратації (зневодненні), цементації осадів тощо. 

ДІАСПОР, *диаспор, **diaspore - AlOOH. Мінерал класу оксидів і гідроксидів. 
Сингонія ромбічна. Густина 3,4, твердість 6,8…7,3. Колір білий, жовтувато-
бурий, світло-фіолетовий. Блиск скляний. Поширений мінерал алюмінію. 
Один з головних мінералів бокситів. Зустрічається разом з гідраргілітом у 
складі бокситів. 

ДIАТОМIТ, *диатомит - землиста, пухка або зцементована кремениста    
(опалiзована) порода бiлого, свiтло-сiрого або жовтуватого кольорiв, 
пориста, легка та крихка. Складаєтьтся зi стулок дiатомей, iнодi невеликої 
кiлькостi радiолярiй, спiкул губок, а також  глинистого матерiалу, кварцу та 
глауконiту. Вмiщує до 70-98% розчинного кремнезему.  

ДІАТРЕМА, *диатрема, **diatreme - те саме, що трубка вибуху. Вулканічне 
жерло у формі вертикальної трубки, що розширюється доверху Утворюється 
внаслідок прориву газів. 

ДІОКСИД КРЕМНIЮ(КРЕМНЕЗЕМ), *диоксид кремния (SiO2). Один з 
найважливіших і найпоширеніших мінералів кремнію. У природі буває у 
вигляді кварцу, гірського кришталю тощо. 

ДІОПСИД, *диопсид, **diopside - CaMg[Si2O6]. Силікат ланцюжкової будови. 
Важливий породоутворюючий мінерал метасоматичних порід, де 
знаходиться з кальцитом, гранатом, воластонітом, везувіаном. 

ДIОРИТ, *диорит -  масивна зерниста порода, що складається з плагiо-    
клазу та одного або декiлькох кольорових мiнералiв, найчастiше    звичайної 
рогової обманки. Можуть бути присутнiми також бiотит або пiроксен, рiдше - 
кварц. Колір сірий чи зеленувато-сірий.  

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА ЗАПАДИНА, *Днепровско-Донецкая впадина - 
геологічна структура в південній частині Східно-Європейської платформи, на 
території Бєларусі й України. Являє собою ступінчасте зниження 
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докембрійського фундаменту типу ровоподібного прогину — авлакогену. 
Головним елементом западини є центральний грабен, виповнений товщею 
інтенсивно дислокованих осадово-вулканогенних відкладів девонського й 
осадових відкладів кам’яновугільного й пермського віку, поперечними 
блоками розчленованих на блоки. На периферійних двлянках (бортах) 
западини фундамент поступово занурюється. Він перекритий осадовими 
відкладами кам’яновугільного, мезозойського й кайнозойського віку. 
Потужність відкладів у межах бортів 500…3500 м, у грабені — до 18000 м. У 
геоморфологічному відношенні цій западині відповідають Придніпровська 
низовина й частина Поліської низовини. 

ДНО КАР'ЄРА, *дно карьера - майданчик нижнього уступу кар'єру (що 
називається також підошвою кар'єру). В умовах розробки морфологічно 
складних покладів значного простягання Д. к. може мати ступінчасту форму. 

ДОБУВНА ЗДАТНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *добываемость горной породы  
- відносний опір породи руйнуванню при різноманітних процесах 
видобування корисної копалини (бурінні, висаджуванні та ін.). 

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *добычная промышленность - сукупність 
галузей, зайнятих видобуванням сировини й палива з надр землі, з вод і 
лісів. Включає видобування залізної руди, руд кольорових і рідкісних металів, 
нерудних копалин, вугілля, нафти, газу, торфу, горючих сланців, заготівлю 
деревини, мисливство, рибальство, добування морського звіра і 
морепродуктів. Продукцію добувної промисловості використовують 
переважно в обробній промисловості. 

ДОВІРЧА ІМОВІРНІСТЬ (НАДІЙНІСТЬ), *доверительная вероятность 
(надежность) -  імовірність того, що оцінювана величина знаходиться у 
межах  довірчого інтервалу. 

ДОЛИННИЙ РОЗСИП, *долинная рассыпь - алювіальний тип розсипу, що 
утворюється в річкових долинах. 

ДОЛОМІТ, *доломит, **dolomite - 1) CaMg[CO3]2. Мінерал класу карбонатів, 
подвійна вуглекисла сіль кальцію і магнію. Сингонія тригональна. Твердість 
3,5…4, густина 2,85. Колір сірувато-білий. Блиск скляний. Використовується 
для виробництва скла та вогнетривів. 2) Осадова гiрська порода, яка являє 
собою зернистий щiльний аґреґат мiнералiв доломiту, звичайно з домiшками  
кальциту, iнодi ґiпсу, ангiдриту та оксидiв залiза. Мiж доломiтами та 
вапняками iснує безпереривний ряд перехiдних карбонатних порiд, крайнiми 
членами якого є чистi вапняки та  доломiти. Важливий породоутворюючий 
мінерал осадових товщ. Виникає при дії гарячих розчинів, які містять 
магнезіальні солі, на вапняки. У багатьох випадках утворюється осадовим 
шляхом у водних соленосних  басейнах. В Україні є на Донбасі, в 
Придністров’ї тощо. 

ДОЛОТО, *долото - основний елемент бурового снаряду, що руйнує гірничу 
породу в вибої свердловини при ударно-канатному і шарошечному бурінні. 

ДОНЕЦЬКА ВИСОЧИНА, *донецкая возвышенность - на південно-східній 
Україні, в Донецькій, Луганській і частково Харківській областях. Довжина 
понад 350 км. У її межах виділяється південно-східна (кряжова) частина з 
гривами, гребенями й останцями. Висота до 367 м (м. Могила-Мечетна). 

Розчленована річковими долинами та ярами. Поширений карст. Характерні 
антропогенні форми рельєфу (терикони, кар’єри і т. ін.). Родовища кам’яного 
вугілля, руд кольорових металів, будівельних матеріалів тощо. Лежить у 
степовій зоні, подекуди збереглись ділянки широколистових лісів.  

ДОПУСТИМІ ШВИДКОСТІ ПОВІТРЯ, *допустимые скорости воздуха - (в 
рудниковій вентиляції) середні по площі перерізу виробки швидкості повітря, 
при яких встановлюється турбулентний режим вентиляційного потоку і 
забезпечуються комфортні умови праці. Поділяються на максимальні та 
мінімальні. 

ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ, *драгоценные камни - коштовне каміння, 
самоцвіти — різні за складом і будовою мінерали, переважно кристали, з 
особливими властивостями: гарно забарвлені, з яскравим блиском, високою 
прозорістю, сильним променезаломлюванням, значною твердістю тощо. 
Використовують у ювелірній справі, буровій техніці, оптиці тощо. Звичайно 
поділяють на три класи. До дорогоцінного каміння відносять і мінеральні тіла 
органічного походження, наприклад, бурштин, корали. 

ДОПУСК, *допуск -  допустимі відхилення між найбільшими і найменшими 
граничними характеристиками якогось параметра. 

ДРАГА, *драга - плавуча установка з видобувним та збагачувальним 
устаткуванням, за допомогою якої з-під шару води видобувають корисні 
копалини. Є драги одно- і багаточерпакові, гідро- і пневмовсмоктуючі. 
Одержуваний чорновий колективний концентрат направляють на берегову 
збагачувальну фабрику для доводки. 

ДРАГОВА РОЗРОБКА, *дражная разработка - комплекс процесів з 
видобування та збагачення корисної копалини (перважно пісків), укладання 
породи у відвали, здійснюваний однією машиною - драгою. 

ДРАҐЛАЙН, *драглайн, **dragline - самохідна виймально-навантажувальна 

машина, у якої ківш має гнучкий зв’язок із стрілою та поворотною 
платформою. Ємкість ковша сучасних марок Д. складає 3,5…100 м

3
. 

Довжина стріли 36…65 м. Використовується в кар’єрах. 

ДРЕНАЖ, *дренаж - спосіб осушення територій родовищ корисних копалин 
шляхом збирання й відведення підземних ґравітаційних вод у ріки, озера чи 
спеціальні гірничі виробки.  

ДРЕНАЖНІ ВИРОБКИ, *дренажные выработки - виробки для добування і 
відводу води або газу при осушуванні і дегазації родовищ. В якості Д. в. 
використовуються водознижувальні та поглинаючі свердловини, наскрізні та 
забивні фільтри, канави, шурфи, колодязі, штреки, штольні та ін. 

ДРЕНАЖНИЙ КОМПЛЕКС, *дренажный комплекс - сукупність споруд 
(штреки, свердловини, колодязі, шурфи, канави та ін.) і устаткування, 
призначених для  відводу підземних і поверхневих вод. 

ДРЕНАЖНИЙ ШТРЕК, *дренажный штрек (водоприймальний і 
водовідвідний) - горизонтальна виробка, що проводиться від ствола шахти 
та обладнується підняттєвими свердловинами, забивними і наскрізними 
фільтрами та водовідвідними канавами. 
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ДРЕНУВАННЯ, *дренирование - дія, операція обезводнення корисних 
копалин при їх збагачуванні. Здійснюється в спеціальних бункерах та на 
дренажних складах, а також в обезводнюючих елеваторах і на грохотах.   

ДРИФТОВА ГІПОТЕЗА, *дрифтовая гипотеза - гіпотеза горизонтального 
переміщення (дрифту, або дрейфу) материків по пластичному базальтовому 
шару земної кори. Ґрунтується на подібності обрисів материків, їх геологічної 
будови й органічних решток у породах. За дрифтовою гіпотезою сучасні 
материки утворюються з єдиного суперматерика — Пангеї, який розколовся 
на початку мезозою. Висунув цю гіпотезу в другій половині XIX ст. російський 
астроном-аматор Є.В. Биханов; на початку ХХ ст. її розвинув німецький 
геофізик А. Вегенер. У 60-х роках ХХ ст. дрифтова гіпотеза доповнена на 
основі нових даних геофізичних досліджень і буріння дна океанів. 

ДРОБАРКА, *дробилка, **crusher - машина для дроблення грудкових 
матеріалів. Розрізняють щокові, конічні, валкові, барабанні, молоткові і 
роторні дробарки та ступи. 

ДРОБЛЕННЯ, *дробление - технологічна операція зменшення розмірів 
крупної руди, вугілля, породи тощо до крупності, яка відповідає вихідному 
продукту операції подрібнення (як правило - до 5-6 мм). Розрізняють к р у п н 
е  Д. - операції, які дають дроблений продукт з верхнею межею крупності 
100-150 мм та більше;  с е р е д н є  Д. - операції по зменшенню крупності 
матеріалу від 100-150(200) мм до 10-12 мм і більше; д р і б н е Д. - 
зменшення розмірів матеріалу до 5-6 мм. Такий поділ є умовним. 

ДРУЗА, *друза, **druse - мінеральний аґреґат, що утворюється в пустому 
просторі. У Д. кристали одним кінцем прикріплені до певної поверхні, другим 
- повернуті в бік порожнини. 

ДУДКА, *дудка - вертикальна гірнича виробка круглого чи овального перерізу 
(діаметр 0,8…1 м, глибина до 20 м), пройдена з поверхні до корисної 
копалини з метою її розвідки й розробки. 

ДУМПКАР, *думпкар - вантажний залізничий піввагон; його кузов при 
розвантажуванні нахиляється в той чи інший бік пневматичним пристроєм. За 
допомогою думпкара переміщують в основному руду чи будівельні сипкі 
матеріали по території великих підприємств. 

ДУНІТ, *дунит - магматична гірська порода, що складається переважно з 
оловіну (85-100 %). Як домішки містить хроміт і магнетит. Колір чорний, 
темно- й світлозелений. 

ДУТТЯ, *дутье - подавання повітря (кисню) вентиляторами або 
компресорами в металургійні та інші промисловві аґреґати. Сприяє 
інтенсифікації фізико-хімічних процесів. 

ДУЧКА, *дучка - коротка вертикальна або похила виробка, призначена для 
випуску відбитої руди на приймальний горизонт. 

ДЮРЕН, *дюрен - тверде вугілля з зернистим або нерівним зломом та 
неінтенсивним блиском, як правило містить різні включення тонкодисперсної 
мінеральної речовини. В пластах Д. утворює іноді потужні пачки. 

ДЬОГОТЬ, *деготь - продукт сухої перегонки деревини, торфу, бурого та 

кам’яного вугілля, сланців тощо. В’язка бура або чорна рідина; складна 
суміш органічних речовин. При сухій перегонці вугілля, торфу та ін. в умовах 

невисоких температур (500…600°С) — напівкоксуванні — утворюється так 
званий первинний дьоготь. До його складу входять (залежно від сировини) 
парафін, фенол тощо. При коксуванні кам’яного вугілля утворюється 

кам’яновугільна смола. Дьоготь, утворюваний при термічній переробці 
деревини, називають деревною смолою. 
 

Е 

 

ЕВАПОРИТИ, *эвапориты, **evaporites - мінерали, які утворюються 
внаслідок випаровування розчинів. 

ЕВДІАЛІТ, *эвдиалит, **eudialyte - Na4(Ca,Fe)2Zr[Si3O9]2. Мінерал класу 
силікатів, червоного або рожевого кольору. Сингонія тригональна.  Густина 
2,93. Твердість 5,5-6. Кільцевої будови. Руда цирконію. Рідкісний мінерал 
лужних пегматитів.  

ЕВТЕКТИКА, *эвтектика, **eutectic - тип кристалізації розплаву, який 
складається з певних компонентів у співвідношенні, що відповідає найнижній 
температурі їх одночасної кристалізації. Ця температура (евтектична точка) 
завжди буває нижчою, ніж температура кристалізації кожного мінералу 
зокрема. 

ЕГІРИН, *эгирин, **aegirine - NaFe
3+

[Si2O6]. Силікат ланцюжкової будови з 
групи моноклінних піроксенів. Важливий породоутворюючий мінерал лужних 
комплексів. 

ЕГІРИН-АВГІТ, *эгирин-авгит, **aegirini-augite - моноклінний піроксен. 
Характерний мінерал лужних комплексів. Зустрічається в сієнітах, сієнітових 
пегматитах та лужних ґранітах. 

ЕЖЕКТОР, *эжектор - струминний насос для відсмоктування (при значному 
розрідженні) рідин, газів, пари або сипучих тіл. 

ЕЗОТЕРИЧНИЙ, *эзотерический - внутрішній, глибинний, таємний. 
Протилежне - екзотеричний. 

ЕКВІВАЛЕНТНИЙ, *эквивалентный - рівносильний, рівнозначний, 
рівноцінний, однаковий за величиною; е.  о б м і н - обмін рівноцінними 
товарами, предметами. 

ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНИЙ, *эквипотенциальный - однаковий з чимось щодо 
величини потенціалу; Е - н а  п о в е р х н я - поверхня, в усіх точках якої 
однаковий потенціал. 

ЕКЗО, *экзо - префікс, що означає "зовні", "поза чимось". 

ЕКЗОҐЕННИЙ, *экзогенный, **exogenetic - 1) Зумовлений зовнішніми 
причинами; Е - н і  п р о ц е с и - геологічні процеси, що відбуваються на 
поверхні Землі та в її приповерхневих шарах (вивітрювання, денудація, 
абразія, ерозія, діяльність льодовиків, підземних вод); зумовлені головним 
чином, енергією сонячної радіації, силою тяжіння і життєдіяльністю 
організмів; тісно пов'язані з ендогенними процесами. 2) Мінерал і 
мінеральний комплекс який утворився на земній поверхні й у верхній частині 
земної кори під впливом процесів вивітрювання, діяльності води й організмів. 
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ЕКЗОКЛІВАЖ, *екзокливаж - розчленованість гірських порід системою 
тріщин, які утворилися під впливом зовнішніх, переважно тектонічних дій; 
розташовується під різними, частіше гострими кутами до площини 
напластування. 

ЕКЗОТЕРИЧНИЙ, *экзотерический - загальнодоступний, призначений для 
публічного викладу. Протилежне - езотеричний. 

ЕКЗОТЕРМІЧНИЙ, *экзотермичный - той, що віддає тепло; Е-н і  р е а к ц і ї - 
хімічні реакції, під час яких виділяється тепло (напр., горіння). 

ЕКЕР, *екер - інструмент для побудови на місцевості кутів 45
0
,90

0
 та 135

0
. 

Застосовують одно-, двох- і трьохдзеркальні Е., а також одно-, двох- і 
трьохпризмені Е. 

ЕКЛІМЕТР, *эклиметр - прилад для вимірювання вертикальних кутів на 
поверхні і в гірничих виробках з точністю до 0, 25°. Застосовують екліметри 
головним чином при рекогносцирувальних роботах. 

ЕКОЛОГІЯ, *экология - розділ біології, що вивчає закономірності 
взаємовідношень організмів з середовищем, в якому вони живуть, а також 
організацію і функціонування надорганізмових систем (популяцій, видів, 
біоценозів, біосфери). Основи екології як науки почали закладатися 
наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. Термін "екологiя" запровадив у 1866 
року німецький вчений Е. Геккель. Розрізняють екологію загальну, що 
досліджує основні принципи організації і функціонування різних 
надорганізмових систем, і спеціальну, предметом якої є вивчення 
взаємовідносин певних екологічних груп організмів з навколишнім 
середовищем (екологія рослин і екологія тварин). Крім того, екологію 
поділяють на аутекологію і синекологію. Екологія досліджує проблеми впливу 
навколишнього середовища на людину. Виняткового значення набувають 
екологічні дослідження у зв'язку з проблемою охорони природи. 

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВТРАТ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ (КОРИСНОГО 

КОМПОНЕНТА), *экономические последствия потерь полезного 
ископаемого (полезного компонента) - величина економічних збитків або 
ефекту, що викликаний зміною повноти видобування корисних копалин з 
надр при їх видобутку та переробці на діючих і проектованих гірничих 
підприємствах. 

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦIОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ЗАПАСІВ, *экономическое стимулирование рационального использования 
запасов - сукупність організаційно-технічних та економічних заходів, які 
забезпечують оптимальне (або нормативне) з  точки зору підприємства, 
підгалузі, галузі та господарства вцілому видобування запасів корисних 
копалин з надр при розробці родовищ. 

ЕКРАНУВАННЯ, *экранирование - захист апаратів, приладів, машин від 
зовнішніх впливів (найчастіше електричного, магнітного та електромагнітного 
полів). 

ЕКС... , *экс... - префікс, що означає відокремлений, рух догори, 
позбавлення, звільнення, зміну якості, завершення. У складних словах 
означає також "колишній". 

ЕКСГАУСТЕР, *эксгаустер - пристрій для відсмоктування (при невеликому 
розрідженні) газів і легких матеріалів. 

ЕКСКАВАТОР, *экскаватор, **excavator - самохідна землерийна машина 
для виймання та переміщення ґрунту, гірської породи тощо. 

ЕКСКАВАТОР БАГАТОКІВШЕВИЙ, *экскаватор многоковшовый — 
виймально-навантажувальна машина безперервної дії з ланцюговим або 
роторним робочим органом (відповідно ланцюговий та роторний 
екскаватори). Экскавація породи здійснюється ковшами, послідовно 
розташованими на нескінченному ланцюзі або на роторному колесі. 
Навантаження породи в засоби транспорту виконується з розвантажувальної 
консолі або через спеціальний навантажувальний пристрій. 

ЕКСКАВАЦІЯ, *экскавация - виймання ґрунту, гірських порід тощо за 
допомогою вибухівок або екскаваторів. 

ЕКСПЕРИМЕНТ, *эксперимент - 1) Спроба, дослід. 2) Форма пізнання 
об'єктивної дійсності, один з основних методів наукового дослідження, в 
якому вивчення явищ відбувається в доцільно вибраних або штучно 
створених умовах, що забезпечують появу тих процесів, спостереження яких 
необхідне для  встановлення закономірних зв’язків між явищами. 
Розрізняють пасивний та активний Е. В сучасних експериментальних 
дослідженнях технологічних процесів широко застосовується планування 
експерименту. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ, *экспериментальный - той, що ґрунтується на 
досліді, спостереженні. 

ЕКСПЕРТ, *эксперт - фахівець, який здійснює експертизу. 

ЕКСПЕРТИЗА, *экспертиза - розгляд, дослідження експертом якихось 
справ, питань, що потребують спеціальних знань. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ, *эксплуатация, - систематичне використання людиною 
родовищ корисних копалин, різного устаткування тощо. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ РОДОВИЩА, *эксплуатация месторождения - 
видобування корисної копалини з надр з метою подальшого використання. 
Та саме, що розробка родовища корисної копалини. 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ РОДОВИЩА КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, 

*эксплуатационная геометризация местораждения полезного 
ископаемого - моделювання (графічне, аналітичне, цифрове) родовища 
комплексним використанням інформації, отриманої при розвідці, розробці та 
з врахуванням технологічних вимог експлуатації родовища. 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА РОЗВІДКА, *эксплуатационная разведка - найбільш 
детальна стадія розвідувальних робіт на родовищі, яка провадиться в період 
його експлуатації. 

ЕКСПОНЕНЦІЙНА (ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНА) ФУНКЦІЯ, *экспотенциальная 

функция - функція виду у = аx, де а - стале число (додатне, але не дорівнює 
одиниці). Інша назва - п о к а з н и к о в а  ф у н к ц і я.  

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ, *экспресс-анализ - сукупність методів кількісного 
хімічного аналізу, що дають змогу швидко контролювати певний виробничий 
чи технологічний поцес. 
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ЕКСПРЕС-ПИЛЕМІР, *єкспресс-пылемер - прилад для миттєвого (на місці) 
вимірювання запилення повітря. 

ЕКСТЕНСИВНИЙ, *экстенсивный - пов'язаний з кількісним (а не якісним) 
збільшенням, розширенням, поширенням. Протилежне - інтенсивний. 

ЕКСТРА, *экстра - найвищий ступінь якості; вищий від загально - прийнятих 
норм або зразків. 

ЕКСТРА... , *экстра... - префікс, що означає надмірність, винятковість, 
розташування поза чимсь. 

ЕКСТРАГУВАННЯ, *экстрагирование - дія, власне розділення суміші 
речовин на складові частини за допомогою розчинника, в якому вони 
розчиняються неоднаково. 

ЕКСТРАКТ, *экстракт - 1) Згущена водна, спиртова або ефірна витяжка з 
рослинних чи тваринних тканин, речовини. 2) Стислий виклад якогось твору, 
документа тощо. 

ЕКСТРАКТИВНИЙ, *экстрактивный - 1) Той, що стосується екстракції. 2) 
Той, що має властивості екстракту. 3) Е - н і  р е ч о в и н и - органічні 
небілкові речовини, які містяться в тваринних і рослинних тканинах і які 
можна одержати екстракцією за допомогою киплячої води. 

ЕКСТРАКТОР, *экстрактор - апарат для добування речовин із сумішей з 
неперервною циркуляцією розчинника. 

ЕКСТРАКЦІЯ, *экстракция - спосіб розділення суміші речовин на складові 
частини за допомогою розчинника, в якому вони розчиняються неоднаково. 
Результат екстрагування. 

ЕКСТРАПОЛЮВАТИ, *экстраполювати - поширювати висновки, одержані 
щодо однієї частини якоїсь системи, на іншу частину тієї самої системи. 

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ, *экстраполяция - наближене знаходження за рядом 
даних значень функції інших її значень, що містяться поза цим рядом. 

ЕКСТРЕМУМ, *экстремум - найбільше та найменше значення  функції. 

ЕКСТРУЗІЯ, *экструзия - обробка (продавлюванням крізь формуючі 
пристрої) матеріалів тиском, що створюється спеціальними пресами. 

ЕКСЦЕНТРИК, *эксцентрик - диск, вісь обертання якого не збігається з його 

геометричною віссю. 

ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ, *эксцентриситет - 1) матем.Відношення віддалі між 
довільною точкою кривої другого порядку (еліпса, гіперболи, параболи) та її 
фокусом до віддалі між тією самою точкою і директрисою. Е. еліпса менший 
за 1, параболи - дорівнює 1, гіперболи - більший за 1. 2) тех. Віддаль між 
віссю обертання ексцентрика і його центром. 3) Відхилення від центра. 

ЕЛЕВАТОР, *элеватор, **bucket elevator - машина для безперервного 
переміщення вантажів у вертикальній або крутопохилій до горизонту 
площині. 

ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ, *электризация - надання тілу електрики, зарядження 
електрикою. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗБАГАЧУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *электрическое 

обогащение полезных ископаемых - метод збагачування корисних копалин 
оснований на відмінностях електрофізичних властивостей розділюваних 

компонентів. Застосовується також для розділення матеріалів по крупності 
(класифікації) та обезпилення. Область застосування - зернисті сипучі 
матеріали крупністю 3-0,05 мм. Найбільш широко Е.з.к.к. використовується 
при дозбагаченні чорнових концентратів рідкісних металів. Крім того, 
Е.з.к.к. застосовується при збагачуванні залізних руд, фосфорних, калійних, 
кварцевих, магнезитових, баритових, азбестових та ін. руд. Див. також 
електростатичні сепаратори. 

ЕЛЕКТРОВОЗ, *электровоз, **electric locomotive - локомотив, що 
приводиться в рух тяговими електродвигунами, які живляться електричним 
струмом від контактної мережі. З контактною мережею з'єднується 
струмознімачем, а з рейками (зворотним проводом електричного кола) — 
колісними парами. Рух від електродвигунів до коліс електровоза передається 
механічною передачею. В шахтах застосовуються також акумуляторні 
електровози. 

ЕЛЕКТРОД, *электрод - провідник електрики, яким підводять електричний 
струм до рідини і газів тощо, напр. полюси (анод, катод) гальванічних 
елементів або акумуляторів. 

ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР, *электродетонатор — засіб висаджування, 
призначений для ініціювання заряду ВР, що спрацьовує під дією 
електричного струму. Складається з електрозапалювача, капсуля-
детонатора з наважкою первинного і вторинного ВР зі стовбчиком 
уповільнюючого складу, вкритого шовковою сіткою, зібраних у спільній гільзі 
з пластиковою пробкою в її усті. За швидкістю дії розрізняють миттєві, 
уповільнені та короткосповільнені Е. 

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, *электродинамика - Е. класична - розділ фізики який 
вивчає взаємодію і рух електрично заряджених тіл в електромагнітному полі 
й закони електромагнітного поля. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, *электроенергетика - галузь енергетики, що 
охоплює ґенерацію, передавання й використання електричної енергії. 

ЕЛЕКТРОЛІЗ, *электролиз - розклад речовин (напр., води, розчинів кислот, 
лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) під дією постійного 
електричного струму. 

ЕЛЕКТРОЛІЗЕР,*электролизер - апарат для електролізу. 

ЕЛЕКТРОЛІТИ, *электролиты - речовини, в яких носіями електрики є 
позитивні й негативні йони. 

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИЙ, *электролитический - пов'язаний з наявністю 
електролізу, його застосуванням; Е - н а  д и с о ц і а ц і я - розпад молекул 
електролітів на йони при розчиненні їх у полярному розчиннику; Е - н а  в а н 
н а - посудина з розчином, в якій поводять електроліз. 

ЕЛЕКТРОЛЮМІНІСЦЕНЦІЯ, *электролюминисценция - свічення газів під час 
проходження через них електричного струму, а також свічення кристалів від 
дії електричного поля. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ, *электромагнитизм - сукупність магнітних явищ, що 
виникають від дії електричного струму та вчення про електромагніт- 
ні явища. 
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ЕЛЕКТРОМАГНІТ, *электромагнит - феромагнітне осердя (сталь або м'яке 
залізо) з обмоткою, по якій тече струм. Застосовують у ґенераторах, 
двигунах, реле для створення магнітного поля. 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ, *электромагнитный - той, що належить до 
електромагнитизму, тобто одночасно до електрики й магнитизму. 

ЕЛЕКТРОМОТОР, *электромотор - електрична машина, двигун. що 
перетворює електричну енергію на механічну. 

ЕЛЕКТРОН-ВОЛЬТ, *элекрон-вольт - одиниця роботи або енергії в атомній 
та ядерній фізиці; дорівнює енергії, яку набуває електрон, проходячи 

різницю потенціалів в 1 вольт. 1ев, дорівнює 1,6 Х 10-12ерг = 1,6 Х 10-19дж. 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ РУДНИКОВЕ, *электооборудование рудничное - 
електрообладнання виготовлене в спеціальному вибухозахищеному або 
рудниковому нормальному виконанні. Включає спеціальні вибухозахистні 
оболонки, іскровий та ін. захисти. До Е.р. належать пускачі, автоматичні 
вимикачі, електричні станції, електродвигуни, кабелі, і т.д. 

ЕЛЕКТРООСМОС, *элекроосмос - рух рідин (води, водних розчинів) у 
капілярах під впливом прикладеної різниці потенціалів. 

ЕЛЕКТРОСИНТЕЗ, *элекросинтез - одержання хімічних сполук за 
допомогою електролізу (напр., одержання хлору, лугів). 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА, *элекростатика - розділ вчення про електрику, де 
вивчають взаємодію й умови рівноваги нерухомих електричних зарядів (на 
відміну від електродинаміки). 

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ, *элекростатичний - той, що стосується 
електростатики (напр., Е-на індукція).  

ЕЛЕКТРОСТРИКЦІЯ, *элекрострикция - зміна розмірів діелектриків (напр., 
сегнетової солі) під дією електричного поля. Е. - явище, протилежне 
п'зоелектричному (див. П'єзоелектрика). 

ЕЛЕКТРОТАБЛО, *элекротабло - щит з електричними сигнальними 
пристроями. 

ЕЛЕКТРОТАЛЬ, *элекроталь - те саме, що і тельфер. 

ЕЛЕКТРОТЕЛЬФЕР, *элекротельфер - механізм для внутрішньоцехового 
транспортування вантажів підвiшеною монорейкою за домогою 
електроенергії. 

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, *элекротехніка - наука про електромагнітні явища та 
використання їх для практичних цілей; галузь техніки, що здійснює 
застосування електрики в народному господарстві, побуті, тощо. 

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, *электооборудование - сукупність електричних 
машин, апаратів, пристроїв, які забезпечують електропостачання 
струмоприймачів та керування ними. 

ЕЛЕКТРОФАКС, *элекрофакс - електрофотографічний спосіб копіювання й 
друку, при якому проявлене зображення закріплюється на 
фотонапівпровідниковому шарі, нанесеному на папір, цинк тощо. 

ЕЛЕКТРОФІЛЬТР, *элекрофильтр, **electric filter catcher, ***elektrische 
Entstaubungsanlage - апарат для очищення газів від твердих домішок за 

допомогою електрики, пилоуловлювач, в якому тверда фаза відділяється від 
газу в електричному полі коронного розряду . 

ЕЛЕКТРОФОРЕЗ, *элекрофорез - рух від дії електричного поля  дисперсних 
твердих частинок, рідинних крапель або газових пухирців, завислих в 
рідинному або газоподібному середовищі. 

ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ, *элементарные частицы - найдрібніші 

суб’ядерні частинки речовини або фізичного поля. Це дискретні структурні 
елементи, які можуть існувати в неасоційованому стані. Найхарактернішою 
особливістю Е.ч. є їх здатність до перетворень і взаємодії. При цьому дочірні 
частинки не є структурними складовими материнських, а народжуються при 
актах перетворення. За властивостями Е.ч. поділяють на такі групи: фотони, 
лептони, мезони й баріони (нуклони й гіперони). Майже всі Е.ч. нестабільні 
(за виключенням електрона, протона, нейтрона, нейтрино, фотона). Загальна 
кількість выдомих Е.ч. перевищує 350 і це число продовжує зростати. 
Основні характеристики Е.ч.: електричний заряд, маса, тривалість життя, 
спін, лептонний і барйонний заряди, дивність (квантове число). 

ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНУ, *элементы плана - умовні знаки лінійних контурів, 

площ, немасштабних об’єктів підписів, що вказуються на кресленні. 

ЕЛІПС ПОХИБОК, *эллипс погрешностей - характеризує точність 
положення визначуваного пункту відносно початкових (вихідних) точок, 
положення яких вважається безпомилковим. 

ЕЛІПСОЇД КРАСОВСЬКОГО, *элипсоид Красовского - земний еліпсоїд, 
поверхня якого приймається в геодезії та маркшейдерії за математичну 
фігуру Землі. Назва - від прізвища відомого вітчизняного астронома-
геодезиста Феодосія Красовського (1878-1948). 

ЕЛЮВІЙ, *элювий - продукти руйнування гірських порід, які залишилися на 
місці їх утворення. Див. піски елювіальні. 

ЕМАНАЦІЇ, *эманации, **emanations - виділення парів і газів, з яких  
утворюються пневматолітові мінерали при застиганні магми. 

ЕМАНАЦІЙНИЙ МЕТОД, *эманационный метод - фізико-хімічний метод 
вивчення властивостей твердих тіл(що містять радій), оснований на їх 
здатності виділяти у навколишнє середовище ізотопи радіоактивного газу 
радону (еманації). Використовують для вивчення напруженого стану масиву 
гірських порід, перекристалізації, дегідратації, поліморфних перетворень 
тощо. 

ЕМІТЕР, *эмитер - 1) Випромінювач. 2)Електрод, який є джерелом 
електронів внаслідок його нагрівання, при дії електричного поля тощо. 

ЕМПІРИЗМ, *эмпиризм - напрям у теорії пізнання, який на противагу ра-
ціоналізмові вважає єдиним джерелом і критерієм пізнання чуттєвий досвід, 
применшує значення логічного аналізу і теоретичних узагальнень. 

ЕМПІРИЧНИЙ, *эмпирический - 1) Заснований на емпірії (досвіді). 2) Е.  р і в 
е н ь  з н а н ь - рівень пізнавального процесу, що дає знання тих 
закономірних зв'язків і відношень, які виявляються через аналіз 
безпосередніх даних спостереження. 

ЕМУЛЬГАТОР, *эмульгатор - речовина, яка сприяє утворенню і підвищенню 
стійкості емульсії (напр., мило, желатин тощо).  
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ЕМУЛЬГАТОР, *эмульгатор, **emulsifier, ***Emulgator - апарат для 
приготування тонкодисперсної емульсії із флотаційних реаґентів та води. 

ЕМУЛЬСІЯ, *эмульсия - рідина, яка містить краплинки іншої рідини, що не 
розчинюються (напр., молоко - Е., де краплинки жиру розподілені у водному 
середовищі). При збагачуванні корисних копалин інколи використовується 
емульгований реаґент. У вигляді Е. одержують мастильно-охолоджуючі 
рідини. 

ЕНДО..., *эндо... - префікс, що означає знаходження в середині чогось. 

ЕНДОГЕННИЙ..., *эндогенный, **breeding, endogenic - 1) Зумовлений 
внутрішніми причинами; Е-ні п р о ц е с и - процеси, що відбуваються в 
середині Землі (розпад радіоактивних речовин, хімічні реакції, перетворення 
й переміщення гірських порід). Протилежне - екзогенний. 2) Мінерал і 
мінеральний комплекс який виник внаслідок кристалізації магми і 
мінералоутворюючої діяльності магматичних розчинів. 

ЕНДОГЕННІ ТРІЩИНИ, *эндогенные трещины - тріщини в породах, які 
виникли внаслідок фізико-хімічних процесів. 

ЕНДОТЕРМІЧНИЙ, *эндотермический - той, що вбирає тепло; Е - н і  р е а к 
ц і ї - хімічні реакції, які відбуваються з вбиранням тепла (напр., розклад 
вапняку на негашене вапно й вуглекислий газ). 

ЕНЕРГЕТИКА, *энергетика - галузь господарства, що вивчає й 
використовує природні енергетичні ресурси з метою вироблення, 
перетворення, розподілу й споживання енергії. Є атомна енергетика, 
гідроенергетика, теплоенергетика (ці види в Україні розвинуті найбільше), а 
також вітро- та геліоенергетика.  

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС, *энергетический баланс - система показників, 
що характеризують ресурси, виробництво та використання всіх видів палива 
й енергії. До енергетичного балансу входять як складові частини балансу 
електроенергії, паливний і тепловий, тому його називають ще зведеним 
паливно-енергетичним балансом. Використовують для встановлення рівня 
забезпеченості господарства наявними енергетичними ресурсами та 
виявлення змін у структурі паливних та енергетичних ресурсів і 
енергопостачання.  

ЕНЕРГІЯ, *энергия - загальна міра всіх форм руху матерії. Розрізняють 
механічну, хімічну, електромагнітну, ядерну, ґравітаційну та ін. види Е. 

ЕНЕРГОБЕЗПЕКА ПРАЦІ, *энергобезопасность работы - статистично-
економічний показник, що характеризує озброєність живої праці всіма 
видами енергії (механічної, електричної, теплової тощо). Розрізняють 
потенціальний і фактичний показники енергоозброєності праці. 

ЕНСТАТИТ, *энстатит, **enstatite - Mg2[Si2O6]. Силікат ланцюжкової 
будови. Типовий мінерал багатих на магній основних магматичних порід. 
Зустрічається також у кристалічних сланцях і деяких кам’яних та залізних 
метеоритах. 

ЕНТАЛЬПІЯ..., *энтальпия - термодинамічна функція, що дорівнює сумі 
внутрішньої енергії і роботи проти зовнішнього тиску. 

ЕНТРОПІЯ, *энтропия - 1) фіз. фізична величина, яка в спостережуваних 
явищах і процесах характеризує знецінювання (розсіювання) енергії, 

зумовлене перетворенням усіх видів її на теплову і рівномірним розподілом 
тепла між тілами (вирівнювання їхніх температур). 2) В теорії інформації - 
міра невизначеності ситуації; в математиці - міра невизначеності випадкової 
функції. 

ЕОЛІТИ, *эолиты - невеликі уламки кременю з гострими краями, немовби то 
штучно оброблені. 

ЕОЛОВІ ВІДКЛАДКИ, *эоловые отложения - геологічні утворення, що 
виникають внаслідок осідання принесених вітром продуктів вивітрювання 
гірських порід або річкових, озерних, морських та інших відкладів. До них 
відносять еолові піски й еолові ліси. Утворюють дюни, бархани, піщані пасма 
та інші форми рельєфу. 

ЕОН, *эон - найбільший підрозділ геологічної історії Землі, що об’єднує 
кілька ер. Виділяють два Е.: докембрійський або криптозойський і 
фанерозойський.  

ЕОЦЕНОВА ЕПОХА, *Эоценовая эпоха - середня епоха палеогенового 
періоду. Характеризується розвитком вічнозеленої тропічної рослинності. 
Відбулися значні трансґресії морів. Відклади еоцену поширені в Україні. З 
ними пов’язані родовища нафти, газу, бурого вугілля, буд. матеріалів тощо. 
Відклади, що утворилися протягом Е.е. становлять еоценовий відділ. 

ЕПЕЙРОГЕНІЧНІ РУХИ, *эпейрогенические движения - безперервні повільні 
підняття й опускання земної кори, які зумовлюють утворення форм рельєфу 
планетарного порядку. 

ЕПІҐЕНЕЗ (У ГЕОЛОГІЇ), *эпигенез  - вторинні процеси, що зумовлюють 
будь-які зміни мінералів і гірських порід, у тому числі корисних копалин після 
їх утворення. 

ЕПІДІАСКОП, *эпидиаскоп - прилад для проеціювання на екран прозорих і 
непрозорих оригіналів. Застосовується під час лекцій, доповідей тощо. 

ЕПІДОТ, *эпидот, **epidote - силікат острівної будови. Сингонія моноклінна. 
Густина 3,35-3,38. Твердість 6,5-7,0. Колір переважно зелений. Блиск 
скляний. Типовий продукт гідротермального метаморфізму вапнистих та 
багатих на кальцій вивержених гірських порід. Найчастіше утворюється 
внаслідок гідротермальної зміни польвих шпатів. В Україні є в межах 
Українського щита та на Закарпатті. 

ЕПІСКОП, *эпископ -  проекційний прилад, який дає можливість з непрозорих 
оригіналів креслення отримувати на екрані зображення з плавною зміною 
масштабу. Часто  є частиною епідіаскопу. 

ЕПІТАКСІЯ, *эпитаксия, **epitaxis - закономірне зростання різних мінералів, 
в яких хоч деякі кристалографічні елементи паралельні.  

ЕПІТЕРМАЛЬНИЙ, *эпитермальный, **epithermal - утворений з 
гідротермальних розчинів недалеко від земної поверхні (про мінерал і 
мінеральний комплекс). 

ЕПОХА, *эпоха - геол. Підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає 
часові утворення відкладів одного відділу; складова частина геологічного 
періоду, поділяється на віки. 

ЕПСОМІТ, *эпсомит, **epsomite - Mg[SO4]7H2O. Мінерал класу сульфатів 
білого кольору. Поширений мінерал соляних покладів. Утворюється з водних 
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розчинів при температурі понад 31
0 

С. Від назви мінеральних джерел Епсом 
в Англії. Використовують для одержання магнієвих препаратів. 

ЕПЮР, *эпюр - креслення, на якому просторова фігура зображена 
ортогональними проекціями її, суміщеними в одній площині. 

ЕПЮРА, *эпюра, **diagram, pattern, curve - графік залежності однієї величини 
від іншої (напр., у теорії машин і механізмів Е. зображує зміну швидкості чи 
прискорення по довжині стержня). 

ЕПЮРА ДИЗ’ЮНКТИВУ, *эпюра дизьюнктива - загальна картина 

диз’юнктива, яка характеризує його параметри та область розміщення в 
надрах. 

ЕРА, *эра - 1) Один з найбільших відрізків часу в хронології геологічної історії 
Землі. 2) Підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення 
гірських порід, які складають групу. В історії геологічного розвитку Землі 
виділяють 5 ер: архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську і 
кайнозойську. Е. поділяють на періоди. 

ЕРАТИЧНІ ВАЛУНИ, *эратические валуны - валуни, занесені водою або 
льодом далеко від виходу корінних порід, з яких вони утворилися. 

ЕРГ, *эрг - одиниця роботи або енергії і СГС системі одиниць. Е. - робота 

сили в одну дину на шляху в 1 см. 1 Е. дорівнює 10-7 дж. 

ЕРГОНОМІКА, ЕРГОНОМІЯ, *эргономика, эргономия - наука, що вивчає 
допустимі фізичні. нервові та психічні навантаження на людину в процесі 
праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов 
виробництва для ефективної праці. 

ЕРИТРИН, *эритрин, **erythrine - Co3[AsO4]28H2O. Звичайний продукт 
вивітрювання арсенідів кобальту. 

ЕРЛІФТ, *эрлифт, **air-lift - 1) Пристрій для піднімання крапельної рідини 
або суміші рідини і твердого зернистого матеріалу енергією стиснутого 
газу(повітря, пару), змішаного з нею. 2) Компресорний (з використанням 
повітря) спосіб видобування нафти. Використовуються для гідропідйому 
гірської маси (вугілля і породи) з шахти на поверхню, очистки зумпфів, 
шахтного водовідливу, видобування піску, гравію з дна різноманітних водойм 
(рік, озер, боліт), свердловинного гідравлічного видобутку корисних копалин. 
В Донецькому політехнічному інституті розроблена гірничо-морська ерліфтна 
установка для підйому конкрецій з дна світового океану (до 6 000 м.). 

ЕРОЗІЯ, *эрозия - 1) Руйнування ґрунту або гірських порід текучою водою 
або повiтрям. 2) Руйнування металу або металевих виробів, зумовлене дією 
механічних факторів або електричних зарядів. 

ЕРСТЕД, *эрстед - одиниця напруженості магнітного поля в СГС системі 
одиниць; дорівнює напруженості магнітного поля в точці на віддалі 2см від 
нескінченно довгого прямолінійного провідника, по якому тече струм у 10 а. 
Від прізвища датського фізика Г.-К. Ерстеда. 

ЕСКІЗ, *эскиз - попередній начерк креслення, картини тощо. 

ЕСКІЗ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ, *эскиз горной выработки - детальний 
схематичний начерк (малюнок) плану, перерізу гірничої виробки, виконаний 
при зйомочних роботах. 

ЕСКІЗНИЙ, *эскизный - намічений в загальних і найхарактерніших рисах; Е.  
п р о е к т - загальні риси й накреслення машини, будови, технологічного 
процесу тощо. 

ЕФЕКТ, *эффект - 1) Результат, наслідок яких-небудь причин, заходів, дій. 
2) Фізичне явище. 

ЕФЕКТИВНА ВИЙМАНА ПОТУЖНІСТЬ ПЛАСТА, *эффективная 
вынимаемая мощность пласта  - потужність, яку приймають для 
розрахунків зрушень і деформацій земної поверхні при відробці пластів за 
закладкою виробленого простору; визначається з урахуванням конвергенції 
бокових порід, повноти заповнення виробленого простору закладкою та 
подальшого ущільнення матеріалу закладки. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ, *эффективность - Е. економічна - показник економії 
суспільної праці в результаті застосування певних заходів; ступінь віддачі 
виробництва, машин, апаратів. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ, *эффективность обогащения 
угля, **coal preparation efficiency, ***Wirkunsgrad der Kohlenaufbereitung - 
відношення фактичного значення показника збагачення вугілля до 
теоретично досяжного. Аналогічно - для руд. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОХОТІННЯ, *эффективность грохочения, **screening 
efficiency, ***Siebungswirkungsgrad - ступінь повноти виділення дрібного 
матеріалу від крупного при грохотінні. Е.г. представляє собою вилучення 
нижнього класу в підрешітний продукт. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБЕЗВОДНЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ 

КОПАЛИН, *эффективность обезвоживания продуктов обогащения 
полезных ископаемых - відношення кількості видаленої в процесі 

обезводнення води до її початкової кількості. Визначається по формулі:  = 

100 (W -Wф)/ W, де   - ефективність; W - початкова вологість продукту, %; 
Wф - фактичний вміст вологи в продукті після його обезводнення, %. 

ЕФУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *эфузивные горные породы - магматичні 
гірські породи, що утворилися внаслідок застигання вулканічної лави на 
земній поверхні. Структура — порфірова, текстура — пориста. Розрізняють 
незмінні ефузивні гірські породи, або кайнотипні (вулканічне скло, ліпарит, 
трахіт, базальт тощо), та змінені, або палеотипні (пурфірит, діабаз, ортофір 
та ін.). Поширені на території України.  

ЕФУЗІЯ, *эфузия - 1) Прицес виливання лави на поверхню землі. В 
результаті ефузії утворюються ефузивні гірські породи, що залягають у 
вигляді лавових потоків і покривів; 2) Повільне витікання газів крізь малі 
отвори. 

 

Є 
 

ЄДИНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЗВ’ЯЗКУ, *единая автоматизиро-
ванная система связи - загальнодержавна автоматизована система, яка 
призначена для автоматизованої передачі інформації в рамках окремих 
підсистем зв’язку, а також таких, що функціонують в загальному режимі. 
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ЄВРОПІЙ, *европий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи 
Д.І.Менделєєва, ат.н. 63, ат.м. 151,96. Належить до лантаноїдів. Сріблясто-
білий метал. Хімічно активний. Компонент люмінофорів. Один з 
найефективніших поглиначів нейтронів у ядерній техніці. 
 

Ж 
 

ЖАДЕЇТ, *жадеит, **jadeite - NaAl[Si2O6]. Лужний піроксен ланцюжкової 
будови. Важливий мінерал деяких лужних метаморфічних порід. Сингонія 
моноклінна.Твердість 7, густина 3,2…3,5 г/см

3
. Колір зелений, зеленувато-

блакитний, білий. Блиск скляний. Ювелірна сировина.  

ЖЕЛОНКА, *желонка  - посудина циліндричної форми з листової сталі, що 
застосовується для очищення свердловин, які буряться ударно-канатними 
верстатами, від бурового бруду. 

ЖЕОДА, *жеода - округле або овальне мінеральне утворення що виникло 
внаслідок заповнення пустот в гірській породі мінеральною речовиною, яка 
відкладається від периферії до центру. Розміри Ж. В поперечнику до 1 м. і 
більше. 

ЖИВИЛЬНИК, *питатель, **feeder, ***Speiser - 1) Клапан, що регулює 
надходження води, пального тощо в машину, апарат і т.і. 2) Машина для 
рівномірної подачі регульованої кількості вихідного матеріалу в різні види 
технлогычного (наприклад, збагачувального) устаткування. Механічні Ж. 
поділяються: з безперервним поступовим рухом робочого органу 
(пластинчасті, стрічкові, ланцюгові, скребкові), із  зворотньо-поступальним 
рухом (лоткові, хитні, вібраційні, електровібраційні, поршньові) та з 
обертальним рухом (тарільчаті, лопатеві, барабанні, крильчаті, шнекові). 

ЖИВИЛЬНИК РЕАҐЕНТНИЙ, *питатель реагентный, **reagent feeder, 
***Reagensspeiser - живильник з дозуючим пристроєм для рідких реаґентів. 
Застосовується при флотації, масляній аґломерації, ґрануляції тощо. Ж.р. 
бувають клапанні, ковшові, поршневі, барабанні тощо. 

ЖИКЛЕР, *жиклер - деталь з отвором точного розміру або сам отвір для 
пропускання певної кількості рідкого палива чи повітря. 

ЖИЛА, *жила, **lode, vein, reef - геологічне тіло неправильної форми, що 
утворилося в результаті заповнення тріщин у гірських породах або внаслідок 
метасоматичного заміщення порід уздовж тріщин мінеральною речовиною. 

ЖИЛЬНЕ РОДОВИЩЕ, *жильное месторождение  - рудне родовище, в 
якому руди залягають у вигляді жил. 

ЖИЛЬНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *жильные горные породы - магматичні гірські 
породи, що залягають у вигляді жил і дайок. 

ЖИРОБУС (ГІРОБУС), *жиробус (гиробус) - безрейковий самохідний візок з 
механічним акумулятором енергії - маховиком. Є й електричні жиробуси. 
Допоміжний транспортний засіб для коротких трас; придатний для 
обслуговування вибухонебезпечних об’єктів. 

ЖОРСТВА, *дресва - продукти вивітрювання гірських порід, що складаються 
з гострокутних незцементованих уламків порід або мінералів розміром 2-10 
мм. 

ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ, *жесткость воды - властивість природної води, 
зумовлена присутністю в ній розчинених солей кальцію та магнію. 

ЖОРСТКІСТЬ ПОГОДИ, *жесткость погоды - характеристика стану 
амосфери, що комплексно враховує температуру і вітрову дію на людину. 
Використовується при організації ведення гірничих робіт на відкритому 
повітрі. Є сумою температури повітря у градусах та подвоєної швидкості 
вітру у метрах на секунду: до 10 балів — робота проводиться у звичайному 
режимі; 10-20 балів — перерва 10 хв. для обігрівання через кожну годину; 
понад 40 балів — роботи припиняються. 

ЖУРНАЛИ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ, *журналы горного профиля - до 
журналів, які друкують статті виключно з проблем розвідки, видобування та 
первинної переробки корисних копалин належать: “Уголь Украины”, “Уголь”, 
“Горный журнал”, “International Journal of Mineral Processing”, “Glückauf”, 
“Aufbereitungs -Technik”, “Mining Magazine”, “Mining Enginiring”, “Canadian 
Mining of Metallurgical  Bulletin”,  “Australian Mining”, “Mining Journal”, “World 
Coal”,  “Fuel”,  “Koks, smola, gaz”, “Mining and Metallurgical” , “Горючие 
сланцы”, “Геологія і геохімія горючих копалин”, “Coal preparation”, 
“Обогащение полезных ископаемых”, “Вестник МГУ. Геология”, “Геология и 
геофизика”,  “Известия ВУЗОВ. Горный журнал” - всього в світі відомо до 50 
журналів гірничого профілю та журналів, які постійно висвітлюють ті чи інші 
питання геології, геофізики, вугільної промисловості тощо. 
 

З 
 

ЗАБАЛАНСОВІ ЗАПАСИ, *забалансовые запасы - ті запаси, що за якістю 
корисних копалин не відповідають вимогам промислового використання їх 
або за умовами залягання не придатні для розробки при сучасному рівні 
техніки. 

ЗАБУРНИК, *забурник - свердло довжиною 300-600 мм, яким починають 
буріння шпурів і свердловин. 

ЗАБУТОВКА, *забутовка - заповнення простору між кріпленням і боковими 
стінками виробки щебенем, піском тощо. Результат забутовування. 

ЗАБУТОВУВАННЯ, *забутовка - дія, власне процес, результатом якого є 
забутовка виробленого простору. 

ЗАВАЛ ВИРОБКИ, *завал выработки  - вивал у виробку великих мас 
породи, викликаючий руйнування кріплення виробки та порушення 
технологічного процесу виїмки корисної копалини. 

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, *загрузочное устройство - пристрій у 
вигляді воронки, лотка, живильника, дозатора, бункер-дозатора, для подачі 
корисної копалини або породи на конвеєр, у вагонетку (вагон), у скіп тощо. 

ЗАВИСАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *зависание горных пород - відсутність (або 
незначні величини) вертикальних зрушень шарів міцних порід в центральній 
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частині мульди з утворенням пустот, розшарувань між ними та шарами 
підроблюваної товщі порід, що лежать нижче. 

ЗАВОДНА ЛУНКА, *заводная лунка - заглиблення в стінці виробки, що має 
скошену сторону для введення в неї елементу кріплення. 

ЗАГАЗОВАНА ВИРОБКА, *загазованная выработка - гірнича виробка, в 
якій вміст рудникового газу (метану, вуглекислого газу та ін.) перевищує 
норму, встановлену Правилами безпеки. 

.ЗАДАННЯ ВИРОБКИ НА ПЕРЕМІЩЕНИЙ БЛОК, *задание выработки на 
перемещенный блок - маркшейдерська задача, яка виникає при розробці 
порушених ділянок; вирішується з метою встановлення положення зміщеного 
блоку, виявлення параметрів тектонічного  порушення та задання напряму 
виробці, яка розкриє переміщений блок. 

ЗАЙМАННЯ (ЗАГОРАННЯ), *возгорание - перехід хімічної системи з 
низькотемпературного окиснення у стан горіння. Можливе під дією як 
зовнішніх факторів, так і спонтанне З. Останнє характерне для великих мас 

вугілля, торфу тощо. Для шахтних пожеж є дві форми З. - самозаймання та 
З. від запалення. 

ЗАЙМАННЯ ТЕМПЕРАТУРА, *возгорания температура - температура, при 
якій швидкість окиснення вугілля, сульфідної руди та інших горючих 
матеріалів настільки підвищується, що це призводить до їх запалення. 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН, *Закарпатский прогиб - геологічна структура 
на Заході України, в межах Карпатської складчастої системи. Складений 
неогеновими моласами по тужністю до 3000 м, які залягають на мезозойсько-
палеогеновому віку. У геоморфологічному відношенні відповідає 
Закарпатській низовині. 

ЗАКІЛ, *закол, **roof break, cutter break - 1) Глибока тріщина, яка 
утворюється в масиві гірських порід поблизу поверхонь відшарування при 
веденні гірничих робіт (головним чином вибухових). Виникає в результаті 
їхнього зсуву порід. 2) Видима тріщина, що утворюється в результаті вибуху 
групи свердловинних зарядів на верхній площадці уступу і паралельна лінії 
розташування свердловин; сприяє виникненню раптового зсування породи з 
верхньої частини уступу в процесі прибирання підірваної гірничої маси. 

ЗАКЛАДАЛЬНА МАШИНА, *закладочная машина - машина, призначена для 
заповнення закладальним матеріалом виробленого простору, що утворився 
в результаті виймання корисної копалини. З. м. поділяються на механічні, 
метальні та пневматичні. 

ЗАКЛАДАЛЬНА ПЕРЕМИЧКА , *закладочная перемычка - конструкція, що 
служить для огородження виробленого простору що закладається і що 
відвертає попадання закладального матеріалу в виробки. З. п. бувають 
фільтруючі (утримуючи закладальний матеріал пропускають воду) та глухі 
(водонепроникні). 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС, *закладочный комплекс  - комплекс 
поверхневих і підземних споруд, механізмів і обладнання, призначених для 
закладання виробленого простору. В З. к. звичайно входять: закладальний 
кар'єр, склади закладального матеріалу, устаткування для подріблення та 

підготовки матеріалу, обладнання для його спуску в шахту, транспортування 
по поверхні і по підземним виробкам та укладання в вироблений простір. 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ МАСИВ, *закладочный массив - масив закладального 
матеріалу, укладеного в вироблений простір при розробці корисної копалини 
з закладанням. 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, *закладочный материал — матеріал, 
призначений для заповнення виробленого простору. Поділяється на дві 
групи: а) гірські породи, що видобуваються в спеціальних кар'єрах: пісок, 
галька, ґравій, дроблені корінні породи (глинисті і піщанисті сланці, 
пісковики, вапняки, горільники) та ін.; б) відходи виробництва: порода, 
одержувана при розробці корисної копалини (порода шахтних відвалів), 
відходи збагачення корисних копалин, котельні шлаки та шлаки 
металургійних заводів, попіл. 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ СТВОЛ, *закладочный стовбур — вертикальна або 
похила виробка, що має безпосередній вихід на поверхню та призначена 
для спуску закладального матеріалу. 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІД, *закладочный трубопровод — 
трубопровід, призначений для транспортування закладального матеріалу. 
Для спуску матеріалу в шахту застосовуються З. т., що прокладаються по 
шурфам, стволам або свердловинам. 

ЗАКЛАДАЛЬНИЙ ШУРФ , *закладочный шурф — неглибока вертикальна 
або похила виробка, проведена з поверхні та призначена для спуску 
закладального матеріалу. 

ЗАКЛАДАННЯ, *заложение - відстань між суміжними ізолініями 
(горизонталями, ізоґіпсами і т.і.) на топографічній карті, ґіпсометричному 
плані. 

ЗАКЛАДАННЯ УКОСУ УСТУПА, *заложение откоса уступа - відстань на 
плані між нижньою та верхньою бровками уступа по перпендикулярному до 
них напрямку. 

ЗАКЛАДКА ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ, *закладка выработанного 
пространства - сукупність процесів по заповненню підземного виробленого 
простору шахт закладочними матеріалами. Застосовується для управління 
гірничим тиском, виймання законсервованих ціликів, запобігання підземних 
пожеж і раптових викидів вугілля, породи й газу, зменшення деформації 
земної поверхні, залишення породи в шахті. Закладка може бути повною чи 
частковою. За способом транспортування закладка матеріалу і формування 
з нього масиву підрозділяється на гідравлічну, пневматичну, затвердіваючу, 
механічну. 

ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ, *закрепление грунтов - штучне збільшення несучої 
здатності та міцності гірських порід. 

ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ, *железнодорожный путь - комплекс споруд і 
пристроїв, що утворюють дорогу з рейковою колією для руху залізничного 
рухомого складу. Основні елементи залізничної колії: верхня будова (рейки із 
скріпленнями, стрілкові переводи, шпали, баластний шар), земляне полотно і 
штучні споруди (залізничні мости, тунелі тощо). Ширина широкої колії в 
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Україні 1520 мм (за кордоном найчастіше 1435 мм), вузької — переважно 600 
і 900 мм. 

ЗАЛІЗНІ РУДИ, *железные руды - природні мінеральні утворення з вмістом 
заліза у таких кількостях, при яких його економічно вигідно видобувати. 
Основні рудні мінерали: магнетит, мартит, гематит, сидерит, залізисті 
хлорити. Вміст заліза в З.р. - від 10 до 72 %. Бідні руди (до 46 % заліза) 
потребують збагачення. Залежно від домінуючого мінералу виділяють такі 
промислові типи руд: бурі залізняки, червоні залізняки (або гематито-
мартитові), магнетитові, сидеритові (або карбонатні), силікатні та ін. Крім 
того, розрізняють З.р. сиру, доменну, мартенівську, рядову, сортовану, 
аґломераційну. В Україні З.р. зосереджені в Криворізькому та Керченському 
залізорудних басейнах та Кременчуцькому й Білозерському залізорудних 
районах. 

ЗАЛІЗНА РУДА РЯДОВА, *железная руда рядовая - залізна руда не 
підготовлена за певною крупністю до вживання у металургійній переробці. 
Протилежне - залізна руда сортована. 

ЗАЛІЗНА РУДА СОРТОВАНА, *железная руда сортированная - залізна руда 
підготовлена за певною крупністю до вживання у металургійній переробці. 
Протилежне - залізна руда рядова. 

ЗАЛІЗНЯК, *железняк, **iron ore - загальна назва оксидів заліза. З них 
найбільш поширеними є бурий, магнітний і червоний З. 

ЗАЛІЗОВІДДІЛЮВАЧ, *железоотделитель, **iron separator, 
***Eisenabscheider - апарат для вилучення феромагнітних предметів з 
вугілля та інших сипучих матеріалів. Випускаються електромагнітні шківи та 
З. із саморозвантаженням.  

ЗАЛІЗОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *железорудная промышленность - 
галузь гірничої промисловості, підприємства якої видобувають залізну руду і 
попередньо обробляють її - подрібленням, сортуванням, збагаченням, 
усередненням, окускуванням концентрату і дрібної фракції руди шляхом 
аґломерації або грудкування. В Україні основним районом залізорудної 
промисловості є Криворізький залізорудний басейн, який дає понад 90 %  
видобутку залізної руди. Близько 4 % видобутку руди припадає на 
Керченський залізорудний басейн. 

ЗАЛІЗОРУДНИЙ (МАРГАНЦЕВОРУДНИЙ і т.п.) КОНЦЕНТРАТ, 

*железорудный (марганцеворудный и т.п.) концентрат - концентрат, 
одержаний шляхом збагачення залізних руд. Розрізняють магнетитовий, 
гематитовий, лімонітовий, сидеритовий та ін. З.к. В залежності від якості та 
призначення розрізняють З.к. первинний, високої чистоти, аґломераційний, 
доменний, офлюсованний, залізорудні окатки. 

ЗАЛЯГАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *залегание горных пород, **bedding 
(stratification) mining rock - форма і просторове розміщення гірських порід. 
Первинне (непорушене) залягання гірських порід для осадових і більшості 
метаморфічних порід буває горизонталним (у формі верств або лінз), для 
магматичних глибинних порід — у формі батолітів, жаколітів, штоків, дайок. 
Виливні магматичні породи утворюють покриви, потоки, куполи. За 
розміщенням верств розрізняють узгоджене й неузгоджене залягання. 

ЗАЛЯГАННЯ РОДОВИЩА (пласта), *залегание месторождения (пласта)  
— характер залягання гірських порід, якого вони набувають в процесі свого 
формування і наступних порушень в результаті різноманітних геологічних 
процесів (рух земної кори, діяльність льодовиків та ін.). 

ЗАМАГАЗИНОВАНА РУДА, *замагазинированная руда — руда, накопичена 
в очисній виробці в процесі її неодноразового відбивання. При розробці 
малопотужних родовищ З.р. служить робочою площадкою при бурінні шпурів 
і оборці покрівлі, а при недостатньо тривких бокових породах — і для 
підтримання їх. 

ЗАМІЩЕННЯ, *замещение, **replacement - фізико-хімічний процес при якому 
на місці одного мінералу чи аґрегату утворюється інший мінерал чи аґрегат з 
іншим хімічним складом. 

ЗАМОК СКЛАДКИ, *замок складки - зона переходу одного крила складки в 
інше; відповідає місцю загального перегину шарів у верхній частині 
антиклиналі чи в нижній частині синклиналі. 

ЗАМОК СТОЯКА ТЕРТЯ, *замок стойки трения - пристрій для фіксації 
висувної частини стояка при встановленні кріплення та створенні робочого 
опору стояка за рахунок розвантаження від тиску при витягуванні кріплення. 
Складається з корпусу, самозатяжного клину, проміжних пластинок, 
горизонтального клину, штиря і пружини. При забиванні клину відбувається 
фіксація висувної частини стояка за рахунок сили тертя в замку. Опускання 
висувної частини стояка відбувається з постійним опором, створюваним 
силою тертя в замку. Для витягування стояка вибивається клин і 
звільнюється її висувна частина. 

ЗАМОРОЖУВАННЯ ПОРІД ШТУЧНЕ, *замораживание пород искусственное 
- спосіб проведення гірничих  виробок в  водоносних породах, при якому на 
деякій відстані  від контуру виробки бурять низку свердловин до водотривких 
порід і обладнують їх заморожуючими колонками, по яким циркулює 
холодоносій. При цьому утворюється льодопородна стінка, що захищає  
виробку на час проведення від проривів води (пливунів). Після закінчення 
проведення виробки та закріплення її постійним водонепроникним 
кріпленням дія Ш.з.п. припиняється. 

ЗАМОРОЖУЮЧА КОЛОНКА *замораживающая колонка - система труб 
живлення та заморожування, що опускаються в свердловину для виконання 
робіт по заморожуванню гірських порід. Складається з заморожуючої труби, 
черевика, головки, труби живлення. 

ЗАМОРОЖУЮЧА СТАНЦІЯ, *замораживающая станция - комплекс 
холодильних машин, що складається з компресора, конденсатора, 
випарника і допоміжної апаратури. З. с. призначена для виробництва 
холоду, необхідного для заморожування порід при проведенні виробок. 

ЗАМУЛЮВАННЯ, *заиливание - спосіб попередження та гасіння ендогенних 
пожеж шляхом подачі в гірничі виробки по заздалегідь пробуреним 
свердловинам замулювальної пульпи. 

ЗАПАЛ, *запал, взрыватель - пристрій для ініціації ВР.  Збудження 
первинного ініціатора здійснюється за допомогою капсуля-запалювача 
ударної або накольної дії. 
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ЗАПАСИ ВИРОБНИЧІ, *запасы производственные - продукція виробничо-
технічного призначення, що знаходиться на гірничих підприємствах і, отже, 
та, що вступила в сферу виробництва, але ще не використовується 
безпосередньо в процесі виробництва. Поділяються на поточні і страхові 
(гарантійні і резервні). 

ЗАПАСИ ЗАКОНСЕРВОВАНІ, *запасы законсервированные  - запаси 
корисної копалини, відробка яких не виконується або неможлива так як 
потребує витрат, не передбачених проектом. 

ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *запасы полезных ископаемых, **reserves 
of minerals - кількість корисних копалин Земної кулі, окремих країв, регіонів, 
басейнів або родовищ, визначена за даними геологічної розвідки. Розвідані 
запаси корисних копалин поділяють на балансові (ті, що їх розробляють, або 
вони придатні для розробки) й забалансові (ті, які видобувати на даний 
момент нерентабельно). За ступенем розвіданості З.к.к. поділяють на чотири 
карегорії: А, В, С1, С2. Крім розвіданих, враховують і прогнозні запаси.  

ЗАПАСИ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ ЗИМОВІ (при відкритому способі 
розробки), *запасы полезного ископаемого зимние (при открытом способе 
разработки) - розкриті запаси, створювані при сезонному веденні 
розкривних робіт. Створюються за рахунок випередження добувних  робіт 
розкривними за період ведення останніх. 3.з.к.к., як правило, мають місце 
при використанні обладнання  безперервної дії в районах, де неможлива 
його робота  по  замерзлим розкривним породам. 

ЗАПИЛЕНІСТЬ РУДНИКОВОЇ АТМОСФЕРИ (повітря), *запыленность 
рудничной атмосферы (воздуха) - характеристика рудникової атмосфери по 
вмісту в ній твердих завислих частинок. Інколи використовується термін 
“запиленість повітря”. Для гігієнічної оцінки пилового фактору найбільш 
важливою вважається середньозмінна запиленість повітря. Вона 
характеризує пилове навантаження на організм людини за робітничу зміну. 

ЗАПОБІЖНА ЛЕБІДКА, *предохранительная лебедка — лебідка, 
призначена для підтримання в натягнутому стані запобіжного канату 
(ланцюга) гірничої машини в процесі її роботи в очисному вибої при виїмці 
пластів з кутами падіння понад 8

о
. З.л. поділяються на однобарабанні та 

двобарабанні з електро- або пневмоприводом. 

ЗАПОБІЖНИЙ КАНАТ (ЛАНЦЮГ), *предохранительній канат — канат обо 
ланцюг, призначений для запобігання від падіння гірничої машини при обриві 
її тягового органу в процесі експлуатації на пластах з кутами падіння понад 
8

о
. 

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН, *предохранительній клапан — пристрій, що 
обмежує граничну величину тиску в системі гідроприводу гідравлічного 
стояка. З.к. бувають шарнірні, конусні та золотникові, з нерухомим і рухомим 
сідлом, з додатковим дроселюванням рідини або без нього. 

ЗАПОБІЖНИЙ ПОМІСТ, *предохранительный полок — поміст, що 
споруджується в шахтному стволі (на 10 – 20 м. нижче підошви виробок 
самого нижнього приствольного двору) з дерева, металу, бетону і що 
служить для захисту людей і обладнання при поглибленні ствола. 

ЗАПОБІЖНИК, *предохранитель - прилад, пристрій для запобігання чого-
небуть. Наприклад, в енергетиці - пристрій для захисту електричних проводів 
і приладів від надмірного струму. Якщо струм стає надмірним, дріт (або 
пластина) запобіжника розплавляється і розриває електричне коло. 
Механічні, гідравлічні, електричні З. широко застосовуються в гірничій техніці. 

ЗАПОБІЖНІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, *предохранительные взрывчатые 
вещества - вибухові речовини-суміші, від вибуху яких метан і вугільний пил 
не займаються. Являють собою амонійно-селітряні суміші (наприклад, 
амоніти з добавкою хлориду натрію), що відзначаються невисокою 
територією вибуху, виділяють торівняно невелику кількість отруйних газів 
тощо. Застосовуються для проведення вибухових робіт у шахтах. 

ЗАРУБУВАННЯ ВИБОЮ, *зарубка забоя - процес утворення у вибої 
врубової щілини по корисній копалині або вміщуючим породам баровим 
виконавчим органом гірничої  машини. Проводиться врубовими машинами, 
здебільшого по пачці пласта найменшої міцності, рідше — по  підошві 
пласта або  прошарку. 

ЗАРЯД, *заряд - певна кількість ВР, підготована до вибуху. В  залежності від 
форми розрізняють такі З.: зосереджені; подовжені і плоскі. По  конструкції З. 
діляться на суцільні і  розосереджені, а в  залежності  від способу 
прикладання до висаджуваного об'єкту — на зовнішні і  внутрішні. 

ЗАРЯД ГРАНИЧНИЙ, *заряд предельный   - 1) Максимальний заряд ВР, 
який не запалює  в дослідному штреку метано-повітряну або  пило-повітряну 
суміші. 2) Максимальна маса заряду, що допускається  до застосування  при 
вибухових  роботах  в  гірничих  виробках, небезпечних по  газу або пилу. 

ЗАРЯДЖАННЯ, *заряжание  - процес введення ВР в  зарядну камеру (шпур, 
свердловину та ін.) і  підготовки його до вибуху. 

ЗАСЛОНИ СЛАНЦЕВІ ТА ВОДЯНІ, *заслоны сланцевые и водяные - ряд 
перекидних полиць, з інертним пилом (сланцеві заслони) або  посудин з  
водою (водяні заслони), встановлених поперек  виробки у  верхній її частині 
з метою створення  перешкоди розповсюдженню вибуху і  полум'я у вигляді 
хмари інертного пилу або водяної завіси (заслону), що утворюються при 
перекиданні їх вибуховою  хвилею або  з  допомогою спеціального 
пристрою. 

ЗАСМІЧЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗБАГАЧЕННЯ, *засорение продуктов 
обогащения, **fouling of minerals preparation product, ***Verunreinigung der 
Mineralaufbereitungserzeugnisse - вміст у продуктах збагачення компонентів, 
що відрізняються від видаленого продукту за прийнятою граничною густиною 
розділення, граничною крупністю класифікації або іншою ознакою 
(електричними, магнітними та інш. властивостями). 

ЗАСОБИ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ, *средства тушения пожаров — комплект 
обладнання, до якого входять поршневі та центрифугові водяні насоси, 
гідромонітори, пристрої для використання шахтного водопроводу, повітряно-
пінні вогнегасники, повітряно-пінні стволи (піноґенератори), газобалонні 
батареї, що є на озброєнні гірничорятувальних частин і використовуються 
для гасіння рудникових пожеж. 
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ЗАТВОР, затвор - рухома конструкція, що повністю або частково перекриває 
отвір, маючи змогу припиняти (регулювати) надходження через нього рідини, 
газу тощо. 

ЗАТИСКНИЙ ПАТРОН, *зажимной патрон - пристосування для затиску і 
утримання бурової штанги у шпинделі бурового верстату від переміщення в 
процесі буріння свердловини, а також для перехоплення штанг при 
нарощуванні бурового снаряду. Розрізняють З. п. гвинтові, пневматичні та 
гідравлічні. 

ЗАТЯЖКА, *затяжка - міжрамна огорожа, елемент кріплення гірничих 
виробок, розміщений між конструкцією кріплення і породою, призначений для 
розподілу тиску та запобігання від вивалів шматків породи, захисту виробки 
від вивалів породи з покрівлі і боків в проміжках між  кріпильними рамами. Як 
затяжки використовують обаполи, розпили, дошки, колоті та круглі 
лісоматеріали, залізобетонні плити, металеві сітки, склотканини, просякнуті 
полімерними смолами.  

ЗАУКІСКА УСТУПУ, *заоткоска уступа - роботи по наданню уступу в його 
граничному положенні тривкого кута схилу. Проводяться в залежності від 
властивостей порід уступу драґлайнами, з допомогою вибуху зарядів в 
похилих свердловинах або за допомогою вибухів віяла свердловин, 
пробурених в площині тривкого схилу з проведених в масиві уступу штолень. 

ЗАХИСТ ГІРНИЧИХ  ВИРОБОК ВІД ВОДИ, (дренаж, барраж, 
водопониження, осушування), *защита горных выработок от воды 
(дренаж, барраж, водопонижение, осушение) - комплекс заходів по 
убезпеченню шахтних (рудникових, кар'єрних) полів від поверхневих і  
підземних вод, зниженню рівня (притоків) підземних вод на дільницях, що 
відпрацьовуються  до необхідних величин за допомогою дренажних систем 
або барражних заслонів, а також операцій відкачування, очистки і  
відведення шахтних (рудникових, кар'єрних) вод за межі зони впливу 
дренажної системи. 

ЗАХОДКА, *заходка - 1) При розробці  родовищ підземним способом — 
виробка невеликої протяжності, обмеженої площі  перерізу, що примикає 
безпосередьно до виробленого простору або  відділяється   від нього на час 
виїмки  невеликим ціликом корисної копалини. За положенням  у  просторі, 
взаємним розташуванням і формі З. можуть бути горизонтальні, похилі, 
вертикальні, поперечні, спарені, зустрічні. 2) При розробці  родовищ 
відкритим способом — частина шару гірських порід на висоту робочого 
уступу або  підуступу, виїмка  якої в  цілику або  в  розпушеному стані 
виконується за один прохід виймально-навантажуючої  машини (екскаватора, 
навантажувача та ін.). За розташуванням відносно фронту робіт уступу 
заходки поділяються на поздовжні і  поперечні, що відповідно орієнтовані 
вздовж  фронту робіт  уступу і  перпендикулярно до нього. 

ЗАШТИБОВУВАННЯ, *заштыбовка - заклинювання (внаслідок 
переповнення) функціональних органів гірничих машин, машин збагачення 
корисних копалин тощо масою штибу. 

ЗАШТИБОВУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ГІРНИЧОЇ  МАШИНИ, 
*заштыбовка исполнительного органа горной машины - заклинювання 

виконавчого органу гірничої  машини штибом, що знаходиться у врубовій 
щілині або  між  його рамою і  напрямними. 

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *обогащение полезных ископаемых, 
**mineral processing, mineral preparation - первинна обробка мінеральної 
сировини з метою відокремлення корисних копалин. Є гравітаційне, магнітне, 
електростатичне, флотаційне та ін. З.к.к. 

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН У АЕРОСУСПЕНЗІЯХ, *обогащение 
полезных ископаемых в аэросуспензиях - метод сухого збагачення, який 
базується на використанні принципу псевдозрідження тонкодисперсних 
сипучих матеріалів під дією проникаючих через шар матеріалу вертикальних 
повітряних потоків. Аеросуспензії, які виникають при псевдозрідженні 
застосовуються як сухе важке середовище для ґравітаційного розділення 
частинок різної густини. Як дисперсна фаза аеросуспензії використовуються 
порошкоподібні сипучі матеріали - пісок, тонкодисперсний магнетит, 
галеніт, апатит, оолітова бурозалізнякова руда, ґранульований феросиліцій 
та ін. матеріали крупністю 0,15-0,5 мм. В промислових умовах 
застосовується, зокрема, сепаратор СВС-100 Карагандинського 
машинобудівного заводу № 2 ім. Пархоменка. Крупність збагачуваного 
вугілля - 25-100 мм. Продуктивність сепаратора - до 100 т/год. 

ЗБАГАЧЕННЯ У ВАЖКИХ СЕРЕДОВИЩАХ, *обогащение в тяжелых 
средах, **dense media cleaning, ***Schwertrubeaufbereitung - розділення 
корисних копалин за густиною в ґравітаційному або відцентровому полях у 
середовищі проміжної густини. Збагачення здійснюють у рідкому середовищі 
або аеросуспензіях. Як важке середовище використовують однорідні 
органічні рідини, водні розчини солей та суспензії, густина яких більша ніж 
1000 кг/м

3
. Органічні важкі рідини: трихлоретан, чотирихлористий вуглець, 

пентахлоретан, тетраброметан токсичні і дорогі. Тому найчастіше 
використовують суспензії мінеральних порошків-обважнювачів високої 
густини (глини, кварцового піску, бариту, піриту, магнетиту, арсенопіриту, 
феросиліцію та ін.). Область застосування З.у.в.с.: по крупності матеріалу - 
6-300 мм. по густині - 1200-5200 кг/м

3
.  Див. також важкосередовищні 

сепаратори. 

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗА ФОРМОЮ, ТЕРТЯМ ТА 

МІЦНІСТЮ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ, обогащение полезных ископаемых 
по форме, трению і прочностью минерального сырья - спеціальні допоміжні 
методи збагачення корисних копалин. Найбільш відомі такі засоби  для їх 
реалізації: - пастки із загостреними колосниками (списи або ріжечки) для 
розділення за формою; - сепаратори тертя листового та стрічкового типу; - 
інерційні тарільчаті сепаратори. Область застосування цих методів 
збагачення вельми обмежена. Зокрема вони використовуються для 
видалення з вугілля пласких шматків вуглистого сланцю. 

ЗБАГАЧУВАНІСТЬ, *обогатимость, **washability - здатність корисних 
копалин до розділення на відповідні продукти при їх збагачуванні. Існують 
графічні та аналітичні методи визначення З. Для кам’яного вугілля існують  к 
а т е г о р і ї  З.: І - л е г к а - вихід проміжних фракцій  менше 4 %; ІІ - с е р е д 
н я - вихід проміжних фракцій  4-10 %; ІІІ - в а ж к а - вихід проміжних фракцій  
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10-17 %; ІУ - дуже  в а ж к а  - вихід проміжних фракцій більше 17 %. 
Відповідна градація категорій З. для антрациту : І - менше 4 %; ІІ - 4-8 %; ІІІ - 
8-14 %; ІУ - більше 14 %. 

ЗБАГАЧУВАНОСТІ КРИВА, *обогатимости кривая, **washability curve, 
***Aufbereitungskarve - крива, одержана на основі результатів фракційного 
аналізу, яка дозволяє визначити теоретичний вихід легких та важких фракцій. 
Відрізняють чотири основні типи З.к.: крива зольності вугілля, крива легких 
фракцій, крива важких фракцій, крива відносної густини. 

ЗБИРАЧІ, *собиратели, **collecting agents, ***Sammler - реаґенти, які 
знижують змочуваність частинок флотованої пульпи, що переводяться у піну. 
Див. флотаційні реаґенти. 

ЗБІЙКА, *сбойка - 1) Підземна похила або горизонтальна виробка між двома 
стволами або штольнями, яка замикає контур прямоточного провітрювання 
підземних виробок. 2) Комплекс робіт для поєднання двох підземних виробок 
або однієї виробки з поверхнею. 

ЗБЛИЖЕНІ ПЛАСТИ, *сближенные пласты - пласти, що розміщені на 
невеликій відстані один від одного, так що для раціональної розробки 
потрібно врахувати їх спільне залягання. 

ЗБЛИЖЕННЯ МЕРИДІАНІВ НА ПЛОЩИНІ, *сближение меридианов на 
плоскости - кут, який утворено зображенням меридіану точки в проекції 
Ґауса і прямою, паралельною осі абсцис на площині в цій же точці. 

ЗВОРОТНИЙ ПОРЯДОК ВІДРОБКИ ВІЇМКОВОГО (ВИЙМАЛЬНОГО, 

ВИЙМАНОГО) ПОЛЯ, *обратный порядок отработки выемочного поля — 
порядок відробки виїмкового поля, при якому спочатку здійснюють 
підготовку пласта або покладу корисної копалини в межах всього виїмкового 
поля, а після цього ведуть очисну виїмку. При цьому вибої дільничних 
підготовчих виробок рухаються від головного штрека (при виїмці лавами по 
повстанню-падінню) або проміжного квершлагу, бремсберґу, похилу, скату 
до межі виїмкового поля, а очисна виїмка здійснюється в протилежному 
напрямку — від меж виїмкового поля до корінного штреку, проміжного 
квершлагу, бремсберґу, похилу, скату. 

ЗВОРОТНЬОБІЖНА СХЕМА ПРОВІТРЮВАННЯ ДІЛЬНИЦІ, *возвратноточ-
ная схема проветривания участка - схема  провітрювання виймальної 
дільниці, при якій повітря надходить до очисного вибою по транспортній 
виробці та виходить на вентиляційну виробку позаду вибою (під час прямого 
порядку відробки пласта)  або попереду вибою (при зворотному порядку). 

ЗВ'ЯЗНОСТI ЗДАТНІСТЬ, *связующая способность -  властивiсть гли-     
нистих порiд або інших речовин (наприклад, бітумів) зв'язувати частки 
непластичних матерiалiв, зберiгаючи здатнiсть маси формуватися та давати 
пiсля сушiння досить мiцний продукт. Кiлькiсно визначається мiцнiстю на 
вигин  у сухому станi. 

ЗГУЩЕННЯ, *сгущение, **thickening, ***Eindickung - операція при 
обезводненні корисних копалин. Процес З. оснований на осіданні 
мінеральних частинок у воді під дією ґравітаційних сил. Для З. застосовують 
відстійники-гідрокласифікатори, радіальні та циліндричні згущувачі, 

гідроциклони, пластинчаті згущувачі. Інтенсифікація процесу З. здійснюється 
шляхом добавки в пульпу реаґентів-коагулянтів та флокулянтів. 

ЗГУЩУВАЧ, *сгуститель, **thickener, ***Absetzbehalter - машина для 
згущення пульпи, гідравлічної класифікації або прояснення методом 
устоювання. 

ЗДИМАННЯ (ВИПИРАННЯ) ГІРСЬКИХ ПОРІД, *пучение (вспучивание) 
горных пород - видавлювання породи у гірничу виробку, обумовлене дією 
гірничого тиску. Є проявом геологічних властивостей порід. 
Характеризується збільшенням об’єму порід. 

ЗЕМЛЕСОСНИЙ СНАРЯД, *землесосный снаряд - плавуча машина із 
всмоктувальним пристроєм, якою з-під води видобувають ґрунт. Робочим 
органом землесосного снаряду є насос (землесос) із всмоктувальною 
трубою, обладнаною механічним або гідравлічним розпушувачем. 
Землесосний снаряд застосовують для днопоглиблювальних робіт, зведення 
насипів тощо. 

ЗЕМЛЕСОС, *землесос - ґрунтовий насос призначений для перекачування 
через труби пульпи. Як правило відцентрового типу. 

ЗЕМЛЕТРУС, *землетрясение - підземні поштовхи та коливання земної 
поверхні, зумовлені раптовим звільненням потенційної енергії земних надр. 
Виникнення землетрусу пов’язують головним чином з тектонічними 
процесами. Виділяють гіпоцентр та епіцентр землетрусу. Від них у всі 
сторони розходяться сейсмічні хвилі. В Україні прийнято 12-бальну шкалу 
визначення сили землетрусу. Вивчає землетруси сейсмологія, 
спостереження за ними здійснює спеціальна сейсмічна служба. 

ЗЕМЛЕЧЕРПАЛЬНИЙ СНАРЯД, *землечерпальный снаряд - плавуча 
машина з черпаковим пристроєм, якою з-під води видобувають ґрунт. 
Робочим органом землечерпального снаряду є ківш (або кілька ковшів) чи 
ґрейфер. Землечерпальний снаряд застосовують для днопоглиблюваль-них 
робіт, риття котлованів. 

ЗЕМНА КОРА, *земная кора - зовнішня тверда оболонка Землі. Від мантії 
планети відокремлена Мохоровичича поверхнею. Вік найдавніших ділянок 
земної кори у 3,5…4 млрд. років. У будові континентальної земної кори 
виділяють три шари: осадовий (глибина до 25 км), “гранітно-метаморфічний” 
(у середньому 15 км) та “базальтовий” (20…35 км). Загальна глибина 
континентальної земної кори змінюється від 30…40 км під рівнинами до 
60…80 км — під гірськими районами. У будові земної кори океанічного типу 
виділяють шари неущільнених осадових порід (до 1 км); вулканічний, що 
складається з базальтів та ущільнених осадків (1…2 км), і “базальтовий” 
(4…8 км). Загальна глибина земної кори під океанами 5…10 км. Глибинними 
розломами земна кора розділена на блоки.  

ЗЕМНИЙ МАГНЕТИЗМ, ГЕОМАГНЕТИЗМ, *земной магнетизм, 
геомагнетизм - 1) Властивість Землі як небесного тіля, що зумовлює 
існування навколо неї магнітного поля. 2) Розділ геофізики, який вивчає 
магнітне поле Землі. Розрізняють постійне магнітне поле, зумовлене 
магнетизмом самої земної кулі, та змінне поле, пов’язане з електричними 
струмами у верхніх шарах атмосфери і за її межами. Вивчення земного 
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магнетизму має велике значення для навігіції, радіозв’язку, геологічних 
досліджень. 

ЗЕМНИК, земник - пачка вугілля  незначної потужності, що залишається  біля  
підошви після роботи  виконавчого органу гірничої  машини. 

ЗЕНІТ, *зенит  - точка перетину вертикальної лінії чи нормалі до поверхні 
земного еліпсоїду з небесною сферою. 

ЗЕНІТНИЙ КУТ, *зенитный угол - кут між вертикальною лінією і напрямом 
лінії візування на ціль. 

З’ЄДНУВАЛЬНА ЗЙОМКА (ОРІЄНТУВАННЯ), *соединительная сйомка 
(ориентирование) - сукупність кутових та лінійних вимірювань і подальших 
обчислень, які забезпечують ув’язку в єдину систему координат 
маркшейдерських зйомок, виконуваних на земній поверхні і в підземних 
гірничих виробках. 

ЗЙОМКА БУСОЛЬНА, *съемка бусольная - вид напівінструментальної 
зйомки при якій магнітні азимути сторін ходу визначають бусоллю або 
гірничим компасом, довжину сторін - рулеткою, кути нахилу - півкругом. 

ЗЙОМКА МАРКШЕЙДЕРСЬКА КАР’ЄРІВ, *съемка маркшейдерская 
каръеров - комплекс польових і камеральних робіт, які мають своєю метою 
зображення на папері умовними знаками місцевих предметів, гірничих 
виробок кар’єру та рельєфу ділянки земної поверхні. 

ЗЙОМКА МАРКШЕЙДЕРСЬКА ПІДЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ, *съемка 
маркшейдерская подземных объектов - процес натурних вимірювань 
підземних гірничо-геологічних об’єктів та інженерних споруд, наступна 
обробка отриманих результатів і одержання гірничої графічної документації. 

ЗЛИВ, *слив, **оverflow, ***überlauf - частина пульпи в якій вміст твердої 
фази нижче, ніж у вихідному живленні. Наприклад, злив згущувача. 

ЗЛОМ МІНЕРАЛІВ, *излом минералов, **fracture of minerals - одна з фізичних 
властивостей мінералу. З.м. виникає внаслідок розламування мінералу і 
характеризує поверхню розколу, який пройшов не по спайності. Розрізняють 
З.м. рівний, східчастий, нерівний, скалковий, раковистий. 

ЗМІЙОВИК, *змеевик, **serpentine - те саме, що  серпентин. 

ЗМІЩЕННЯ РОЗСТРІЛІВ, *смещение расстрелов - неспівпадіння 
горизонтальних проекцій повздовжних осей відповідних розстрілів суміжних 
ярусів. 

ЗМІЩУВАЧ, *сместитель - площина (поверхня, зона), по якій виникло 
розчленування товщі порід на блоки й подальше їх переміщення. 

ЗНАКИ МАРКШЕЙДЕРСЬКІ, *знаки маркшейдерские - знаки, що 
закріплюються в гірничих виробках і являють собою маркшейдерські пункти. 
Розрізняють постійні і тимчасові З.м. 

ЗНЕСІРЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ, *обессеривание угля - важлива операція 
збагачування вугілля. Здійснюється в основному шляхом ґравітаційного 
збагачування (виділення піритної сірки).  

ЗОЛА, *зола - пиловидний або шлаковидний залишок, що утворюється з 
мінеральної частини палива, коли воно згоряє. Застосовується як 
заповнювач для бетонів і будівельних розчинів, як опіснюючий домішок (в  
цеглу), сировина для вироблення аглопориту, зольного гравію. 

ЗОЛА ВУГІЛЬНА, *зола угольная - мінеральна речовина, що залишається 
після спалювання вугілля при температурі біля 800 

0
 С при доступі повітря. 

ЗОЛІ, *золи - найдрібніші частинки будь-якої речовини в рідкому, твердому 
чи газоподібному середовищі. 

ЗОЛОВЛОВЛЮВАННЯ, *золоулавливание - видалення золи з димових газів. 
У золовловлювачах механічної дії (наприклад, скруберах, циклонах) частинки 
золи осаджуються під дією відцентрових сил; у золозловлювачах 
електричної дії (електричних фільтрах) негативно заряджені частинки 
осідають на позитивно заряджених електродах. 

ЗОЛОТІ РУДИ Й РОЗСИПИЩА(РОЗСИПИ), *золотые руды и россыпи - 
природні мінеральні утворення з вмістом золота у таких кількостях, що його 
економічно доцільно видобувати. Розрізняють корінні родовища 
(представлені головним чином жилами із вмістом золота 1…30 г/т) й розсипи 

у вигляді алювію (вміст золота 0,5…50 г/м
3
).  

ЗОЛЬНІСТЬ ВУГІЛЛЯ, *зольность угля, **ash content - вміст у відсотках 
незгораючого залишку (на безводну масу), який утворюється з мінеральних 
домішок палива при його повному згоранні. 

ЗОНА (У ГЕОЛОГІЇ), *зона, **zone - одиниця загальної статиграфічної шкали 
в складі ярусу. Включає геологічні відклади, що характеризуються певним 
комплексом видів викопних тварин або рослин. 

ЗОНА ВИВІТРЮВАННЯ, *зона выветривания - верхня частина земної кори, 
в якій вдбуваються процеси вивітрювання; глибина З.в. становить кілька 
десятків метрів. 

ЗОНА ВОДОПРОНИКНИХ ТРІЩИН, *зона водопроникающих 
(водопроводящих) трещин - частина гірського масиву над виробленим 
простором, в якій в результаті зрушення гірських порід утворюються 
водопроникні тріщини. 

ЗОНА ВПЛИВУ ДИЗ’ЮНКТИВУ, *зона влияния дизьюнктива  - зона яка 
визначається потужністю області подрібнення порід в процесі відносного 
переміщення блоків. 

ЗОНА МОЖЛИВОГО ПРОЯВУ РУЙНУЮЧИХ ДЕФОРМАЦІЙ, *зона 
возможного проявления разрушающих деформаций - найбільш напружена 
область гірського масиву. 

ЗОНА НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ, *зона опасного 
влияния водного обьекта  - ділянка, в межах якої виймання корисної 
копалини може спричинити недопустимі збільшення притоку води в гірничі 
виробки, а в окремих випадках - прорив води та затоплення виробок. 

ЗОНА НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ ПІДЗЕМНИХ РОЗРОБОК, *зона опасного 
влияния подземных разработок  - частина мульди зрушення, в якій нахили, 
кривизна та розтяги перевищують встановлені допустимі величини; 
визначається кутами зрушення. 

ЗОНА ОБВАЛЕННЯ, *зона обрушения, **caving - частина масиву гірських 
порід над виробленим простором, де породи переміщуються, втрачаючи 
свою структуру. 

ЗОНА ОКИСНЕННЯ, *зона окисления, **oxidized zone  -  верхня частина 
мінеральних родовищ, розміщена вище рівня ґрунтових вод, збагачена 



 70 

киснем, в якій відбуваються процеси окиснення мінералів. Звичайно 
перекриває згори первинні родовища і в залежності від мінерального складу 
має назву шапки залізної, гіпсової, галунової і т.д. 

ЗОНА (ОБЛАСТЬ) ОПОРНОГО ТИСКУ, *зона (область) опорного давления  
- зона підвищеного тиску у порівнянні з тим, що існував до проведення 
виробки. Величина З.о.т. визначається розмірами виробки, глибиною її 
залягання, структурою та фізико-механічними властивостями порід. 

ЗОНА ПЛАВНОГО ПРОГИНУ, *зона плавного прогиба - частина зони 
зсування масиву гірських  порід, що розповсюджується  при певних умовах 
до поверхні та характеризується утворенням окремих тріщин, що не 
сполучаються між  собою в  напрямку, нормальному до напластування, 

ЗОНА ПРОВАЛІВ, *зона провалов - ділянка земної поверхні, на якій при 
підробці утворюються, чи можуть утворитися провали. 

ЗОНА ТРІЩИН, *зона трещин, **insecure rock - ділянка земної поверхні, на 
якій при підробці утворюються видимі тріщини. 

ЗОНИ ЗСУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *зоны сдвижения горных пород - 
частини області зсуву гірських порід. Ці зони розрізняють за характером і 
ступенем деформації. 

ЗОСЕРЕДЖЕНІ (СКОНЦЕНТРОВАНІ) ДЕФОРМАЦІЇ, *сосредоточенные 
деформации - деформації (горизонтальні й вертикальні) на невеликих (до 5 
м ) інтервалах мульди зрушення, які значно перевищують деформації на 
суміжних інтервалах. На ділянках З.д. , як правило, виникають тріщини та 
уступи земної поверхні. 

ЗРОШУВАННЯ, *орошение, **spraving - штучне зволоження корисної 
копалини, наприклад вугілля, яке здійснюється як правило після його 
виймання з пласта з метою зменшення пиловиділення. В сучасних 
видобувних комплексах здійснюється автоматично. 

ЗРУШЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *сдвижение горных пород - переміщення і 
деформування масиву гірських порід внаслідок порушення гірничими 
роботами їх природної рівноваги. 

ЗСУВ, *сдвиг, **slip, jump, down-throw - порушення залягання верств гірських 
порід з розривом їх суцільності і переміщенням у горизонтальному або 
близькому до нього напрямі. Зсуви виникають під час горотворення. 

ЗСУВ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *сдвиг горных пород - переміщення й 
деформування масиву гірських порід внаслідок порушення його природної 
рівноваги при веденні гірничих робіт. 

ЗУМПФ, *зумпф -1) Частина шахтного стовбура, відстійник для рудникових 
вод. 2) Порожнина у гірських породах, в якій нагромаджується вода або 
гідросуміш. 3) Ящик для збирання шлаку при промиванні руд. 

ЗУСТРІЧНІ ВИБОЇ, *встречные забои - спосіб проведення підземної гірничої 
виробки одночасно з двох боків із змиканням вибоїв у наміченій точці. 
Застосовуються для скорочення строків будівництва підземних споруд і 
шахт. 
   

І 

 

ІГДАНІТ, *игданит - найпростіша ґранульована вибухова речовина, до 
складу якої входить аміачна селітра та дизельне паливо. 

ІДЕНТИЧНІСТЬ, *идентичность - рівнозначність, тотожність, однаковість. 

ІДЕНТОГРАФІЯ, *идентография - нефотографічне, тушшю або олівцем 
виготовлення негативів. 

ІДІОМОРФІЗМ, *идиоморфизм, **idiomorphism - здатність мінералів набирати 
в мінеральних комплексах властивої їм форми кристалів. 

“ИЗВЕСТИЯ ДОНЕЦКОГО ГОРНОГО ИНСТИТУТА” - журнал заснований у 
1995 р. Донецьким державним технічним університетом. Видавець - 
Донецький гірничий інститут та виробниче об’єднання “Донецьквугілля”. 
Виходить 2-4 рази на рік. 

ІЗОВМІСТ, *изосодержание -  лінії: які з’єднують точки з однаковими 
величинами вмісту того чи іншого компоненту корисних копалин. 

ІЗОБАЗИ, *изобазы - ізолінії  тектонічних піднять або опускань за певний 
період. 

ІЗОБАРИ, *изобары - 1) Графіки процесів, які відбуваються при незмінному 
тиску. 2) Ядра атомів різних хімічних елементів, масові числа яких однакові, а 
порядкові номера різні.  

ІЗОБАРНИЙ, *изобарный -  той, що стосується ізобари, і.  п р о ц е с - зміна 
стану фізичної системи за сталого тиску. 

ІЗОБАТИ, *изобаты - ізолінії  глибини водойм (океанів, морів, озер, річок). 

ІЗОГАЗИ, *изогазы -  лінії, які з’єднують точки з однаковою газоносністю 
вугільного пласта. 

ІЗОГАЛІНИ, *изогалины - ізолінії  солоності води. 

ІЗОГАМИ,  изогамы -  лінії однакової величини напруги сили тяжіння. 

ІЗОҐІПСИ,  *изогипсы, **isohels - лінії (горизонталі), які з’єднують точки 
однакової висоти над рівнем моря, або іншим вибраним рівнем (горизонтом). 

ІЗОГЛИБИНИ, *изоглубины - лінії, які з’єднують точки з однаковими 
глибинами залягання корисних копалин. 

ІЗОГОНИ,  *изогоны - ізолінії, які з’єднують точки магнітного схилення. 

ІЗОГОНАЛЬНИЙ, *изогональный - рівнокутний. 

ІЗОҐРАДІЄНТИ,  *изоградиенты -  лінії, які з’єднують точки з однаковими 
ґрадієнтами поверхні. 

ІЗОДИНАМИ, *изодинамы - ізолінії напруженості магнітного поля Землі. 

ІЗОЕНТРОПІЙНИЙ, *изоентропический - пов'язаний з незмінністю ентропії; і.  
п р о ц е с - зміна стану фізичної системи, коли не змінюється її ентропія. 

ІЗОКЛІНИ, * изоклины - 1) лінії, що з’єднують точки з однаковим магнітним 
нахилом, тобто кутом між магнітною стрілкою і горизонтальною поверхнею. 
2) темні лінії, які можна спостерігати  в поляризованому світлі на моделях з 
оптично активних матеріалів - геометричне місце точок, головна нормальна 
напруга яких моє однаковий напрям. 

ІЗОКОРЕЛЯТИ, * изокорреляты - лінії, які з’єднують точки з однаковими 
величинами коефіцієнта кореляції. 
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ІЗОЛІНІЇ, *изолинии -  лінії на планах, проекціях або інших графіках, які 

з’єднують точки з однаковим значенням будь-якої величини. Найбільш 
поширені ізолінії: ізобари, ізобати, ізогаліни, ізогієти, ізоґіпси, ізогони, 
ізодинами, ізосейсти, ізотерми. 

ІЗОЛЮЮЧІ СПОРУДИ,  *изолирующие сооружения -  штучні споруди, 
призначені для ізоляції відпрацьованих або пожежонебезпечних ділянок від 
гірничих виробок, які до них прилягають. 

ІЗОЛЯТОР, *изолятор - 1) Речовина, що погано проводить електричний 
струм, тепло тощо. 2) Виріб з фарфору, пластмас для кріплення проводів, 
шин та частин приладів, які знаходяться під електричною напругою. 

ІЗОЛЯЦІЯ РУДНИКОВОЇ ПОЖЕЖІ, *изоляция рудничного пожара - 
відокремлення осередку пожежі від прилеглих виробок з метою припинення 
доступу до нього свіжого повітря. Герметизація дільниці з пожежею може 
бути досягнута: встановленням ізолюючих перемичок, замулюванням тріщин 
в  ціликах і породах, що відокремлюють дільницю від прилеглих виробок, 
засипкою провалів і  тріщин на поверхні. 

ІЗОМЕРИ, *изомеры, **isomers - сполуки, однакові за елементним складом і 
молекулярною масою, але різні за фізичними та хімічними властивостями, 
що зумовлено різним просторовим чи скелетним розташуванням атомів у 
молекулах, тобто їх будовою.  

ІЗОМЕРИЗАЦІЯ, *изомеризация, *isomerization - 1) Зміна зв’язків між 
атомами або ж їх просторового положення в молекулі сполуки, що веде до 
утворення її ізомеру. 2) Перетворення одного ізомера на інший (напр. 
нормальний бутан від діяння каталізатора ізомеризується в ізобутан). 

ІЗОМЕРІЯ, *изомерия, **isomerism - існування сполук, однакових за хімічним 
складом, але різних за будовою і властивостями. Такі сполуки називають 
ізомерами. Є структурна й просторова ізомерія.  

ІЗОМЕТИ, * изометы -  ізолінії відносної багатогазності. 

ІЗОМОРФІЗМ, *изоморфизм, **isomorphism - 1) Властивість, що виражає 
однаковість будови якихось сукупностей елементів, незалежна від природи 
цих елементів. 2) Властивість речовин, аналогічних за хімічним складом, 
подібних за будовою і близьких за розмірами елементарних комірок, 
кристалізуватися в однакових формах. Розрізняють І. гетеровалентний та 
ізовалентний. 3) Властивість атомів, йонів чи молекул взаємно заміщуватись 
у кристалах з утворенням кристалів мішаного складу - твердих розчинів 
заміщення. І проявляється, зокрема, в кристалах галунів. І дуже поширений 
у природі. 

ІЗОПАХІТИ,  *изопахиты -  лінії, які з’єднують точки з однаковою товщиною 
відкладень гірських порід одного і того ж  геологічного віку. 

ІЗОПЛЕТИ, *изоплеты - лінії рівних  величин температури ґрунту. 

ІЗОСЕЙСТИ, *изосейсты - ізолінії інтенсивності землетрусів. 

ІЗОСТАЗІЯ, *изостазия - стан рівноваги мас гірських порід земної кори. 
Полягає у тому, що земна кора, окремі частини якої ніби плавають у 
пластичному підкорковому шарі, перебуває в стані рівноваги. Збільшення 
ваги окремих блоків призводить до занурення їх у підкоркову речовину, 

зменшення - до підняття. Тенденція до відновлення порушеної ґравітаційної 
рівноваги зумовлює активізацію тектонічних процесів. 

ІЗОТАХИ, *изотахи -  лінії рівних величин швидкості руху води, вітру. 

ІЗОТЕРМИ, *изотермы - ізолінії температури повітря, води, ґрунту тощо. 

ІЗОТЕРМІЧНИЙ, *изотермический - той, що має постійну температуру; І.  п р 
о ц е с - процес, що відбувається при постійній температурі. 

ІЗОТОВЩИНИ, * изомощности -  лінії, які з’єднують точки з однаковою 
товщиною пласта корисних копалин. 

ІЗОТОНИ, *изотоны - атоми різних хімічних елементів,у ядрах яких є 
однакова кількість нейтронів. 

ІЗОТОНІЧНИЙ, *изотонический - той, що однаково напружений; і - н і  р о з -  
ч и н и - розчини, в яких однаковий осмотичний тиск. 

ІЗОТОНІЯ, *изотония - однаковість напруження, тиску. 

ІЗОТОПИ, *изотопы - різновиди атомів хімічного елементу, електричний 
заряд ядра яких однаковий, а маса різна. 

ІЗОТОПНІ ІНДИКАТОРИ, *изотопные индикаторы - ізотопи, що 
відрізняються властивостями від інших ізотопів цього самого хімічного 
елемента. Інша назва - м і ч е н і  а т о м и. 

ІЗОТРОПІЯ, ІЗОТРОПНІСТЬ, *изотропия, изотропность, **isotropy - 
однаковість фізичних властивостей речовини (теплопровідність, пружність 
тощо) в усіх напрямках. І. характерна для аморфних тіл, на відміну від 
анізотропії кристалів. 

ІЗОТРОПНА ГІРСЬКА ПОРОДА, * изотропная горная порода -  порода, 
властивості якої в різних напрямках практично однакові. 

ІЗОФЕНИ, *изофены - ізолінії настання або тривалості певного 
фенологічного (сезонного) явища. 

ІЗОХОРИ, *изохоры - лінії, що зображують процеси, які відбуваються при 

сталому об’ємі. 

ІЗОХРОМАТИЧНИЙ, *изохроматический - однаковоколорійний. 

ІЗУМРУД, *изумруд - те ж саме, що й смарагд. 

ІКС, *икс - одиниця довжини. 1 ікс-од. = 1,00206 х 10
-13

м. Використовується у 
рентгеноструктурному аналізі для визначення довжини хвилі рентгенівського 
(пулюєвого) та гамма-проміння і параметрів кристалічної ґратки. 

ІЛЮВІЙ, *илювий - мініральні й органічні речовини, вилуговувані (винесені) 
водою з верхніх шарів ґрунту й відкладені в його нижній частині (на 
ілювіальному горизонті). 

ІЛЬМЕНІТ (титанистий залізняк), *ильменит, **ilmenite — (Fe, Mg, Mn)TiO3. 
Мінерал класу оксидів і гідроксидів. Сингонія тригональна. Твердість 
5,5…6,5, густина 4,75. Колір залізно-чорний. Блиск напівметалевий. 
Утворюється у вигляді дрібних кристаликів на початковій стадії магматичної 
кристалізації як акцесорний мінерал. Відомий як мінерал пневматолітового, 
пегматитового і гідротермального походження. На земній поверхні стійкий і 
утворює розсипні родовища. Є в межах Українського щита. 

ІМЕРСІЯ, *имерсия - введення рідини (кедрової олії, вазеліну, водного 
розчину гліцерину) між розглядуваним предметом і об'єктивом мікроскопа, 
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щоб підвищити освітленість зображення. Інша назва - і м е р с і й н а  р і д и н 
а. 

ІМПАКТИТ, *импактит - змінена в результаті удару й вибуху метеорита 
гірська порода. На Землі нараховується 200 структур імпактного походження. 

ІМПУЛЬС, *импульс - 1) Поштовх до дії. 2) Кількість руху (добуток маси на 
швидкість); І. с и л и - добуток сили на час її дії. 3) І.  е л е к т р и ч н и й - 
короткочасне (до мільярдних часток секунди) збільшення електричного 
струму або напруги. 

ІМПУЛЬСАТОР,*импульсатор - ґенератор потужних електричних імпульсів. 

ІМПУЛЬСНИЙ ҐЕНЕРАТОР, *импульсный генератор - ґенератор, що дає 
електричний струм у вигляді коротких поштовхів - імпульсів. 

ІНВАРІАНТИ, *инварианты - величини, співвідношення, властивості тощо, 
які не змінюються від тих чи інших перетворень змінних, пов'язаних з ними, 
напр. коли змінюють систему координат. 

ІНВАРІАНТНИЙ, *инвариантный - незмінний за певних перетворень. 

ІНВЕРСІЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ - зміна полярності (напряму) магнітного 
поля Землі, зумовлена порушенням режиму переміщення речовини в ядрі 
Землі, пов’язаним зі зміною швидкості обертання Землі. Вважають, що 
перехід від однієї полярності до іншої триває 10000 — 10500 років. 

ІНВЕРСІЯ ТЕМПЕРАТУРИ,  * инверсия температуры -  стан атмосфери, 
коли температура підвищується з висотою, замість звичайного пониження. 

ІНВЕРТОР, *инвертор - 1) пристрій для перетвореня постійного 
електричного струму на змінний. 2) Електронний пристрій з одним входом і 
одним виходом, у якому вихідний сигнал виникає, якщо немає сигналу на 
вході. 

ІНВЕРТУВАТИ, *инвертировать - піддавати що-небудь інверсії, 
розщеплювати. 

ІНГІБІТОР, *ингибитор, **inhibitor -  речовина, що сповільнює чи зупиняє 
хімічну реакцію. 

ІНГРЕДІЄНТ, *ингредиент - складова частина хімічної сполуки або суміші. І. 
гумусового вугілля: вітрен, кларен, дюрен, фюзен. 

ІНГРЕСІЯ, *ингрессия - проникнення морських вод у зниження рельєфу 
прибережної смуги при підвищенні рівня моря або зануренні берега. 
Протилежне - регресія. 

ІНДЕКС, *индекс - 1) Список, покажчик, пелелік будь-чого. 2) Числовий або 
буквенний покажчик у математичних виразах, запроваджуваний для того, 
щоб відрізняти їх один від одного. 3) екон. Відносний покажчик, що 
характеризує зміни рівня певного явища в порівнянні з іншим рівнем того 
самого явища, взятого за основу порівняння. 

ІНДЕКСАЦІЯ, *индексация - проставляння індексу на певних документах, 
книгах з метою їх класифікації. 

ІНДЕНТОР, ІНДЕНТЕР, *индентор, индентер - наконечник, вдавлюванням 
якого виміряють твердість матеріалів. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, *индивидуальная защита -  захист гірників від 
дії шкідливих умов праці ( захист органів дихання від вугільного пилу, захист 
від ураження електрострумом, тощо). 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ МЕТАЛЕВЕ КРІПЛЕННЯ, *индивидуальная металличес-
кая крепь - конструктивний різновид металевого кріплення очисних виробок, 
що складається з окремих, не пов’язаних між собою конструктивно рам чи 
стояків, які переставляються слідом за посуванням вибою без застосування 
засобів механізації. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ, *индивидуальные средства защиты - 
спеціальні засоби, що безпосередньо використовуються працюючими для 
зменшення впливу на організм шкідливих виробничих факторів. 

ІНДИКАТОР, *индикатор - 1) Прилад, за допомогою якого здійснюють 
індикацію. 2) Речовина, введення якої в розчин дає змогу провести індикацію. 

ІНДИКАТОР МЕТАНУ, *индикатор метана - Див. метану індикатор 
автоматичний. 

ІНДИКАТРОНИЙ, *индикаторный - пов'язаний з індикацією; і - н а  д і а г р а 
м а - графічне зображення залежності тиску пари (газу) в циліндрі поршневої 
машини від зайнятого нею об'єму або від положення поршня; і - н а  п о т у ж 
н і с т ь - потужність, що її розвивають гази в циліндрах двигуна; і - н а  доза - 
доза радіоактивної речовини, введеної в об’єкт (наприклад, в організм для 
дослідження фізіологічних процесів, у вугілля для його дослідження тощо) 
методом мічених атомів, або  і н д и к а т о р н и м  м е т о д о м. 

ІНДИКАЦІЯ, *индикация - 1) Визначення, вимірювання, записування різних 
показників, об'єктів. 2) Введення в розчин, який аналізують, речовин, що 
дають змогу встановити кінець хімічної реакції або концентрацію водневих 
йонів за легко помітною ознакою (зміною кольору тощо). 

ІНДИФЕРЕНТНИЙ, *индиферентный - байдужий; і - н і  р е ч о в и н и - 
хімічні речовин, що важко вступають у реакцію; і.  е л е к т р о д - неактивний 
електрод, застосовуваний в електрофізіологічних дослідженнях. 

ІНДІЙ, *индий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи 
Д.І.Менделєєва, символ In, ат. н. 49; ат. м. 114,82.  Розсіяний рідкісний 
елемент. Сріблясто-білий м'який метал. Застосовують для антикорозійних 
покриттів, у напівпроавідниковій техніці, виробництві легкоплавких сплавів. 

ІНДУКТИВНИЙ, *индуктивный - заснований на індукції, той що користується 
методом індукції; і.  м е т о д - засіб дослідження. при якому від 
спостереження окремих фактів і явищ переходять о встановленнязагальних 
правил і законів; і.  з в' я з о к - зв'язок між електричними колами змінного 
струму, що виникає при взаємодії інших магнітних полів; і.  о п і р - те саме, 
що й індуктано; і.  о п і р  в  а е р о д и н а м і ц і - опір рухові літака. 
спричинюваний  вільними  вихорами  за  його  крилом;  
і - н а  л о г і к а - розділ логіки, що вивчає логічні процеси переходу від 
знання про одиничне й окреме до знання про загальне. 

ІНДУКТИВНІСТЬ, *индуктивность - фізична величина, що характеризує 
здатність провідника нагромаджувати енергію магнітного поля, коли в ньому 
протікає електричний струм; дорівнює відношенню потоку магнітної індукції  
Ф  до величини струму  І, тобто  L = Ф:І. 

ІНДУКТОР, *индуктор - 1) Електрична машина з ручним приводом для 
одержання змінного струму. 2) Пристрій для індукційного нагріву твердих, 
рідких і газоподібних тіл змінними струмами високої частоти. 
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ІНДУКЦІЙНИЙ, *индукционный - пов'язаний з індукцією (напр., і-на котушка, і. 
регулятор, і. струм). 

ІНДУКЦІЙНІ МЕТОДИ ЕЛЕКТРОРОЗВІДКИ, *индукционные методы 
электроразведки - група методів електоророзвідки (корисних копалин), в 
яких змінне електормагнітне поле збуджується з допомогою незаземлених 
контурів (чи заземлених ліній), через які пропускається електричний струм. 

ІНДУКЦІЯ, *индукция - 1) Наведення електрики (І. електрична) і магнетизму 
(І. магнітна). 2) Величина, що характеризує електричне або магнітне поле. 3) 
Спосіб математичних доведень і визначень. 4) Взаємодія процесів - 
збудження і гальмування. 

ІНЕРТНИЙ, *инертный - бездіяльний, нерухомий, косний;  і - н і  г а з и - гази, 
які не вступають у хімічні реакції (гелій, неон, аргон, криптон, ксенон і 
радон). 

ІНЕРТНИЙ ПИЛ, *инертная пыль - тонкорозмелений негорючий матеріал 
(вапняк, ґіпс, глина та ін.), що використовується у шахтах як засіб захисту від 
вибуху вугільного пилу. 

ІНЕРТНІ ГАЗИ, * инертные газы -  елементи VIII групи періодичной системи 
елементів:  гелій -  Не, неон -  Nе, аргон -  Аг, криптон -  Кг, ксенон -  Хе, 
радон - Ra,. Інертні гази виникають під час ядерних процесів. 

ІНЕРЦІЯ, *инерция - властивість тіла зберігати рівномірний прямолінійний 
рух або спокій, поки зовнішня причина (сила, або дія іншого тіла) не виведе 
його з цього стану. Мірою І. тіла щодо поступального руху є маса, а щодо 
обертального - момент інерції. 

ІНЕРЦІЙНИЙ УДАРНИК, *инерционный ударник - обертове тіло, яке 
розбиває гірську породу ударами, підвішених до нього бивнів за рахунок 
накопичення кінетичної енергії. 

ІНЖЕКТОР, *инжектор - струменевий насос для стискання газів і пари, а 
також нагнітання рідини. І-ром рідина, газ або пара нагнітається в посудини з 
підвищеним тиском. Дія І. ґрунтується на прискоренні рідини (газу, пари) 
струменем допоміжної рідини (газу, пари). 

ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ, *инженерная геология - галузь геології, що вивчає 
геологічні умови і динаміку верхніх горизонтів земної кори стосовно 
інженерного будівництва та господарської діяльності людини. Вивчає 
прикладні питання геології, пов’язані з проектуванням, будівництвом і 
експлуатацією різних споруд. 

ІНІЦІЮВАННЯ, *иницирование - 1) Збудження ланцюгової хімічної або 
ядерної реакції внаслідок зовнішньої дії на систему (напр., удару, світла). 2) 
Збудження детонації вибухової речовини за допомогою вибуху невеликої 
кількості запальної речовини. 

ІНІЦІЮЮЧІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, *инициирующие взрывчатые вещества 
- ВР, що детонують від незначного термального  або  механічного впливу  
(вогню або  іскор, удару або  тертя). Застосовуються для збудження 
вибухового перетворення інших ВР. Використовуються в різноманітних  
засобах  висаджування : капсулях-детонаторах, детонуючих шнурах та ін. 

ІНКЛІНОГРАМА, *инклинограмма - проекція осі свердловини на 
горизонтальну площину, побудована за даними інклинометричних 
вимірювань. 

ІНКЛІНОМЕТР, *инклинометр - прилад для вимірювання зенітного кута (кута 
нахилу) та азимуту осі бурової свердловини. 

ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД САМОЗАПАЛЮВАННЯ, * инкубационный период 
самовозгорания -  період часу прихованої стадії процесу самозапалення до 
переходу у форму загорання. 

ІНСОЛЯЦІЯ,  *инсоляция - освітлення сонячним промінням. Впливає на 
утворення деяких мінеральних аґреґатів, нальотів. 

ІНСПЕКЦІЯ ПРАЦІ ТЕХНІЧНА, *инспекция труда техническая - спеціальний 
орган, що здійснює нагляд і контроль за дотриманням законодавства про 
працю: правил по охороні праці на підприємствах. Працює при профспілках. 

ІНТЕГРАЛ, *интеграл - границя суми нескінченно великої кількості 
нескінченно малих величин, одержаних певним способом з відповідної 
функції. 

ІНТЕГРАЛЬНИЙ, *интегральный - пов'язаний з інтегралом; і - н е  ч и с л е 
н н я - розділ математики, в якому вивчають властивості та способи 
обчислення інтегралів; і - н і  р і в н я н н я - рівняння, які зв'язують шукану 
функцію та інтеграли від неї. Такі рівняння широко застосовують у багатьох 
розділах сучасної математики, теоретичної фізики тощо. 

ІНТЕГРАТОР, *интегратор - обчислювальний пристрій для інтегрування 
деяких функцій. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ, *интенсивность - 1) Ступінь напруження, посилення; 2) 

Густина потоку енергії, яка проходить за 1 сек через 1 см2  площини, 
перпендикулярної до потоку енергії. 3) І. з в у к у (сила звуку) - густина потоку 
звукової енергії. Найменша І. звуку, яку ще може сприймати вухо людини 

(поріг чутності), становить 10-16 вт/см2 . 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ГАЗОВИДІЛЕННЯ,*интесивность газовыделения -  
кількість газу, яка виділяється з грудей вибою або відбитої породи (вугілля) 
за одиницю часу. 

ІНТЕРВАЛ, *интервал - 1) Перерва у (просторі або часі), пауза. 2) 
Сукупність усіх чисел (або точок), що містяться між двома даними числами  а  
та  b (або точками), яка не включає їх. 

ІНТЕРМЕТАЛІДИ, *интерметалиды - хімічні сполуки металів з металами. 
Інша назва - і н т е р м е т а л е в і  с п о л у к и. Розрізняють І. постійного 
складу - дальтоніди та змінного складу - бертоліди. Застосовують як магнітні 
матеріали, напівпровідники, надпровідники тощо. 

ІНТЕРПОЛЯТОР, *интерполятор - обчислюваний пристрій для інтерполяції 
функцій. 

ІНТЕРПОЛЯЦІЯ, *интерполяция - 1) матем. Спосіб, за допомогою якого за 
таблицею, що містить деякі числові дані, можна знайти проміжні результати, 
яких нема безпосередньо в таблиці. 2) Неавторські вставки слів, речень або 
чисел у тексті під час переписування, опрацювання рукописів, при копіюванні 
географічних карт тощо. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, *интерпретация - роз'яснення, тлумачення, розкриття 
змісту чого-небудь. 

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ, *интерференция - взаємне посилення або послаблення 
хвиль (пружних, електромагнітних) у разі накладання їх одна на одну. 

ІНТЕРФЕРОМЕТР, *интерферометр - прилад, у якому використовують 
інтерференцію для вимірювання довжини хвиль світла, показників 
заломлення прозорих середовищ. 

ІНТРОСКОПІЯ, *интероскопия - візуальне спостереження внутрішньої 
макроструктури непрозорих речовин і матеріалів; галузь науки, що 
розглядає проблеми такого спостереження. 

ІНТРУЗИВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *интрузивные горные породы - магматичні 
гірські породи, що утворилися внаслідок кристалізації магми в глибинах 
земної кори. Формуються в умовах повільного охолодження магми під 
високим тиском і за активною участю легких компонентів. Мають 
повнокристалiчну структуру, текстура порiд звичайно масивна. 

ІНТРУЗІЯ, *интрузия - 1) Процес приникнення магми в товщу земної кори. В 
результаті І. утворюються інтрузивні гірські породи. 2) Геологічне тіло, яке 
утворилося внаслідок застигання магми в надрах Землі. 

ІНФОРМАТИКА, *инфоматика - наука, що вивчає будову й загальні 
властивості інформації, а також закономірності її створення, перетворення, 
передавання й використання в різних галузях діяльності людини. 

ІНФРАСТРУКТУРА, *инфраструктура - сукупність галузей та видів 
діяльності, що обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери 
економіки (траспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна і 
професійна освіта, охорона здоров'я та ін.). Розрізняють І. виробничу та 
невиробничу. 

ІРИДІЙ, *иридий - хімічний елемент  VIII групи періодичної системи 
Д.І.Менделєєва; символ Ir, ат. н. 77; ат. м. 192,22. Належить до металів групи 
платини.  Сріблясто-білий, дуже твердий та крихкий метал. Застосовують 
сплави І. з платиною у виробництві еталонів мір, сплав І. з рутенієм та 
родієм - у виробництві термопар тощо. 

ІРИЗАЦІЯ, *иризация, **irisation - яскравий кольоровий полиск на певних 
гранях і площинах спайності кристалів  при певному положенні їх відносно 
джерела світла. Пов’язаний з наявністю субмікроскопічних включень. 

ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ, *иррациональный - матем. Несумірний. І - н е  р і в н я н 
н я - рівняння, що містить невідоме під знаком радикала; і-н е  ч и с л о - 
число, яке не сумірне з одиницею і тому не може бути точно виражене ні 
цілим числом, ні дробом. 

ІСКРОБЕЗПЕЧНЕ ШАХТНЕ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, *искробезопасное 
шахтное электрооборудование - різновид вибухозахищеного 
електроустаткування, в  якому виникаючі  при нормальній роботі  та при 
будь-яких пошкодженнях  (коротких замиканнях, обривах  кола, виходу з ладу  
будь-яких елементів та ін.) електричні розряди не в стані запалити вибухову 
газоповітряну, пароповітряну або пилогазову суміш. Забезпечується 
відповідним вибором електричних параметрів ланцюга — напруги, струму, 
індуктивності, ємкості, частоти та ін. 

ІСЛАНДСЬКИЙ ШПАТ, *исландский шпат - мінерал класу карбонатів, 
прозорий крупнокристалічний різновид кальциту; цінна оптична сировина. 
Родовища у Сибіру, на Кавказі, у ПАР, Ісландії. Розробляються відкритим 
способом з обмеженим застосуванням вибухових речовин. 

ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНА, *история геологическая - галузь геології, що вивчає 
геологічну історію розвитку Землі. Досліджує основні етапи формування 
земної кори, встановлює послідовність утворення гірських порід, вивчає 
етапи розвитку органічного світу, закономірності прояву у часі різних 
геологічних процесів; умови утворення корисних копалин тощо. 

ІТЕРАЦІЯ, *итерация - 1) Повторне застосування математичної операції (із 
зміненими даними) при розв'язанні обчислювальних задач, яке дає 
можливість поступово наблизитися до потрібного результату. 2) Результат 
багаторазового повторення якоїсь математичної операції. 

ІТЕРБІЙ, *итербий - хімічний елемент, символ Yb, ат. н. 70; ат. м. 173,04; 
сріблясто-сірий метал, належить до лантаноїдів. Застосовують І. з іншими 
рідкісноземельними елементами для легування сталей. Від назви селища 
Ітербю в Швеції. 

ІТРІЙ, *итрий - хімічний елемент, символ Y, ат. н. 39; ат. м. 88, 9059; сірий 
легкий метал; належить до рідкісноземельних елементів. Застосовують з 
іншими рідкісноземельними елементами для легування алюмінію, 
модифікації чавуну тощо.  Від назви селища Ітербю в Швеції. 

ІФЗАНІТ, *ифзанит - вибухова речовина, до складу якої входить ґранутол і 
ґранульована аміачна селітра. 

ІХТІО..., *ихтио... - у складних словах означає “риба”, “риб’ячий”. 

ІХТІОҐЛІПТИ, *ихтиоглипты, **ichtyogliptes - кварц з ґранітів і пегматитів, 
який знаходиться у зростках з польовим шпатом. Переважно має вигляд 
веретеноподібних тіл з дрібною штриховкою, що нагадують риб. 
 

Й 
 

ЙОД, *йод - хімічний елемент VII групи періодичної системи, символ І, ат. н. 
53; ат. м. 126,9045. Кристали чорно-сірого кольорору з металевим блиском; 
належить до галогенів. Погано розчинний у воді, розчиня.ться у спирті та 
йодитах. Застосовують Й. та його сполуки в медицині, аналітичній хімії, 
фотографії тощо. 

ЙОДАТИ, *йодаты, **iodates - мінерали, солі Ca, Pb i Cu йодистої кислоти 
HJO3. 

ЙОДИДИ, *йодиды, ** iodides - хімічні сполуки йоду з іншими елементами 
(солі йодистоводневої кислоти), напр. йодистий натрій. Зустрічаються як 
вторинні мінерали в зоні окиснення сульфідних родовищ. Застосовують у 
медицині, фотографії тощо. 

ЙОДОМЕТРІЯ, *йодометрия - метод кількісного аналізу, що ґрунтується на 
реакціях окиснення - відновлення, де основним реаґентом є йод. 

ЙОНИ, *иони - електрично заряджені частинки речовини, що утворилися з 
атомів або атомних груп внаслідок втрати або приєднання до них 
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електронів. Позитивно заряджені йони - катіони, неґативно заряджені - 
аніони. Йони можуть існувати самостійно у всіх аґреґатних станах речовини, 
в електричному полі здатні бути переносчинами струму (катіони міґрурують 
до неґативного електроду - катоду, аніони - до позитивного, аноду). У 
розчинах, зокрема, утворюються в результаті електролітичної дисоціації, при 
чому звичайно виникають комплекси йонів з розчинником. 

ЙОНІЗАТОР, *ионизатор - 1) Те, що спричиняє йонізацію (ретгенівське 
проміння, гамма-проміння тощо). 2)Прилад для йонізації (напр., повітря в 
приміщенні). 

ЙОНІЗАЦІЙНИЙ, *ионизационный - пов'язаний з йонізацією (напр., і-на 
камера, манометр). 

ЙОНІЗАЦІЯ, *ионизация - 1) утворення електрично заряджених частинок - 
йонів з електрично нейтральних частинок середовища. 2) Відрив від 
молекулярної частинки одного або декількох електронів з утворенням йона. 
3) Процес переходу електрона (електронів) від однієї частинки до іншої з 
набуттям ними зарядів.  

ЙОНІЗУЮЧИЙ, *ионизующий - той, що спричинює йонізацію; і - ч е  в и п р о 
м і н ю в а н н я - потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що 
здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній йони. До І. В. відносять 
альфа-, бета-, гама-проміння, рентгенівське(пулюєве) проміння. 

ЙОНІТИ, *иониты - тверді природні або штучні матеріали, здатні до обміну 
йонами в розчинах електролітів. Розрізняють к а т і о н і т и  та  а н і о н і т и. 
Інша назва - й о н о о б м і н н и к и. 

ЙОННИЙ ЗВ’ЯЗОК, *ионная связь - вид хімічного зв’язку, зумовлений 
перенесенням валентних електронів з одного атома на інший (з утворенням 
йонів) і електростатичною (кулонівською) взаємодією між ними.  Характерний 
для сполук металів з найтиповішими неметалами. 
 

К 
 

КАБЕЛЬ, *кабель, **cable - виріб з однієї або кількох ізольованих 
струмопровідних жил, вміщених у герметичну захисну оболонку. 
Застосовується переважно для передавання на віддаль електричної енергії 
(силовий кабель) або електричних сигналів (кабель зв’язку). 

КАБЕЛЕУКЛАДАЛЬНИК, *кабелеукладчик - пристрій, розташований на 
конвеєрі з боку виробленого простору і  призначений для автоматичного 
укладання (при русі гірничої  машини) електричного кабелю та  інших  
комунікацій у  спеціальний жолоб. 

КАВЕРНА (В ГЕОЛОГІЇ), *каверна - порожнина в гірських породах, що 
виникає здебільшого внаслідок вилуговування водою розчинних часток 
(карст) або застигання лави, насиченої газовими компонентами. 

КАВІТАЦІЯ, *кавитация - утворення порожнин всередені рідини, тобто 
порушення її суцільності під час руху відносно інших тіл. 

КАДМІЙ, *кадмий - Cd. Хімічний елемент ІІ групи періодичної системи. Ат. н. 
48; ат. м. 112,41. Сріблясто-білий метал. Реагує з кислотами. Розчинні 

сполуки отруйні. Застосовують в ядерній техніці, для виготовлення 
легкоплавких сплавів, в лужних акумуляторах тощо. 

КАЇНІТ, *каинит - мінерал класу сульфатів. KMg[SO4] Cl 3H2O. Сингонія 
моноклінна. Густина 2,13. Твердість 2-3,5. Жовтувато- або сірувато-білого 
кольору. Блиск скляний.  Входить до складу калійних солей. Родовище — 
Калуське в Україні, Штрасфурт у Німеччині тощо. Руда калію і магнію. 

КАЙЛО, *кайло - ручний гірничий інструмент для відколювання кусків гірських 
порід від масиву. 

КАЙНОЗОЙСЬКА ЕРА, *кайнозойская эра - найновіша ера в геологічній 
історії Землі. Настала близько 70 млн. років тому, триває й досі. 
Кайнозойську еру поділяють на три періоди: палеогеновий, неогеновий і 
антропогеновий (четвертинний). У середині палеогену відбулися значні 
трансгресії моря, пізніше — інтенсивне гороутворення. У кайнозої 
сформувались у сучасних обрисах материки й океани. Орографічні зміни 
зумовили зміни клімату і ландшафтів. На початку антропогену внаслідок 
похолодання значного розвитку набуло материкове зледеніння. Серед 
рослин були поширені покритонасінні, з’явились злакові. Наприкінці мезозою 
вимерли гігантські рептилії, динозаври, іхтіозаври та ін. У палеогенових 
морях переважали молюски, костисті риби й акули, з’явились кити, на 
суходолі — ссавці, поступово розвинулись хоботні, ведмедеві, людиноподібні 
мавпи, гризуни, комахи та ін. На початку антропогену з’явилась первісна 
людина. 

КАЙНОТИПНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *кайнотипные горные породы - незмінені 
чи частково змінені вторинними процесами ефузивні та інтрузивні магматичні 
гірські породи незалежно від їх віку. 

КАЛАВЕРИТ, *калаверит - матеріал класу телуридів. Входить до складу 
золотих руд. Блиск металічний. Густина 9,3; твердість 3,5…5. Зусрічається 
рідко. Утворюється в гідротермальних золоторудних родовищах. 

КАЛАМІН, *каламин, **calamine  - Zn4 [Si2O7] (OH)2 H2O.  Mінерал класів 
силікатів, безбарвного або сіруватого, жовтого та інших кольорів. Будова 
острівна. Типовий мінерал зони окиснення свинцево-цинкових родовищ. Руда 
цинку. 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН БУДІВНИЦТВА ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, 

*календарный план строительства горного предприятия - документ, що 
встановлює доцільну та технологічно обгрунтовану послідовність, строки 
виконання робіт по будівництву підприємства. 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІТ, *календарный план 
развития горных работ - план розвитку гірничих робіт у просторі і часі, 
представлений графічно в проекції на горизонтальну або вертикальну 
площину. 

КАЛІ, *кали - гідрат оксиду калію, гідроскопічна, тверда, безбарвна 
речовина, що роз'їдає більшість матеріалів, які стикаються з нею. 
Застосовують у виробництві рідкого мила тощо. Інша назва - к а л і  ї д к е. 

КАЛІБОРИТ, *калиборит, **kalibotite - KMg2 [B11O19] 9H2O. Важливий мінерал 
бору. Зустрічається в соляних родовищах як первинний мінерал з галітом і 
ангідритом.  
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КАЛІБРУВАННЯ КАМЕНІВ, *калибровка камней - механічна обробка 

кам’яних заготовок для надання їм заданих розмірів. 

КАЛІЙ, *калий - хімічний елемент І групи періодичної системи, символ К, ат. 
н. 19; ат. м. 39, 098. М'який сріюлясто-білий метал. Хіиічно дуже активний, 
сильний відновник, на повітрі легко окислюється. Сполуки К. застосовують у 
сільському господарстві як добрива, для виготовлення скла, вибухових 
речовин, медицині, ядерній техніці тощо. 

КАЛІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *калийная промышленность - галузь 

промисловості, що об’єднує підприємства по видобутку калійних солей та 
виробництву калійних добрив. В Україні видобувають калійні солі на 
Стебницькому та Калуш-Голинському родовищах. 

КАЛІФОРНІЙ, *калифорний - штучно одержаний радіоактивний хімічний 
елемент, символ Cf, ат. н. 98; належить до актиноїдів. Препарати К. - 
джерела нейтронів у активізаційному аналізі. Від назви місця відкриття - 
штату Каліфорнія (США). 

КАЛІШПАТИЗАЦІЯ, *калишпатизация, **kalifeldspatization - процес 
метасоматичного заміщення переважно плагіоклазу каіїстим польовим 
шпатом. 

КАЛОРИМЕТР, *калориметр - прилад для вимірювання кількості тепла, що 
її виділяє або вбирає тіло. 

КАЛОРИМЕТРІЯ, *калориметрия - методи вимірювання теплоємності газів, 
рідин і твердих тіл або теплових ефектів різних фізико-хімічних процесів. 

КАЛОРИФЕР, *калорифер - пристрій для нагрівання повітря в системах 
опалення, вентиляції та сушіння. 

КАЛОРІЙНІСТЬ, *калорийность, **calorific power - кількість тепла, що його 
виділяють харчові чи кормові речовини, коли вони окиснюються в організмі 
людини або тварини. 

КАЛОРІЯ, *калория - позасистемна одиниця кількості тепла і 
термодинамічного потенціалу(внутрішньої енергії, ентальпії, вільної енергії), 
що дорівнює 4,1868 джоуля (у термохімії 4,1840 джоуля). Раніше К. вважали 
кількістю тепла, витрачуваного на нагрівання 1 г води на 1°С. 

КАЛЬКА, *калька - прозорий папір (паперова К.) для знімання копій з 
кресленників, малюнків. 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ, *калькуляция - обчислення собівартості одиниці продукції, 
виконаних робіт та послуг за елементами витрат. 

КАЛЬЦИТ (ВАПНЯКОВИЙ ШПАТ) - CaCO3. Мінерал кальцію класу 
карбонатів. Сингонія тригональна. Твердість 3…3,5, густина 2,71. 
Походження мiнералу можливе бiогенне, хiмiчне, гiдротермальне, 
метаморфiчне та магматичне. Частіше всього безбарвний або білий. Може 
бути також у виглядi зернистих, сталактитоподiбних, комкуватих або 
землистих аґреґатiв. Типовий мiнерал осадових порiд. Утворюється при 
екзогенних процесах, відкладається з холодних вод у жилах, жеодах, 
карстових печерах. Також утворюється внаслідок біохімічних процесів при 
відмиранні нижчих організмів, які мають скелети з вуглекислого кальцію. 
Велика кількість кальциту відкладається з гарячих вод у гідротермальних 
жилах з сульфідами, а також у мигдалинах ефузивних порід разом з 

цеолітами, халцедоном, кварцом, баритом. Застосовують у будівництві, 
металургійній промисловості. 

КАЛЬЦИНАЦІЯ, *кальцинация - надання речовині нових властивостей 
шляхом кальцинування, результат кальцинування. 

КАЛЬЦИНУВАННЯ, *кальцинирование - дія, власне прожарювання крейди, 
вапна, соди, солей, руд тощо для видалення з них легких речовин, напр. 
води, вуглекислого газу. 

КАЛЬЦИТ, *кальцит - мінерал класу карбонатів, вапняковий шпат. СаСО3. 
Сингонія тригональна. Густина 2,71. Твердість 3-3,5. Переважно безбарвний 
або молочно-білий, з скляним блиском. Використовують у будівництві, 
металургійній, хімічній промисловості та в оптиці. 

КАЛЬЦІЙ, *кальций - хімічний елемент ІІ групи періодичної системи, символ 
Са, ат. н. 20; ат. м. 40,08. Сріблясто-білий м'який метал, входить до складу 
вапняків, мармуру тощо. Хімічно активний, легко окиснюється. 
Використовують у металургії для виготовлення сплавів і як відновник. 
Широко застосовують природні солі кальцію. 

КАМЕНЕЛОМНІ, *каменоломня - застарілий термін для означення гірничих 
розробок ґраніту, вапняку, мармуру, пісковику та інших будівельних 
матеріалів. 

КАМЕНЕОБРОБКА, *камнеобработка - надання природному каменю 
належних розмірів, форми і декоративного вигляду (фактури). Полягає у 
розпилюванні (розколюванні) на заготовки вирізаних з масиву гірських порід 
каменів (блоків), обрізуванні цих заготовок за розмірами (або наданні їм 
певного профілю) та опоряджуванні лицьової поверхні виробу. 

КАМЕНЕРІЗНІ МАШИНИ, *камнерезальные машины - машини, якими з 
масиву гірських порід вирізують (випилюють) камені (блоки) правильної 
форми. Робочі органи каменерізних машин — дискові або кільцеві фрези та 
різальні ланцюги з твердосплавними зубками (бари). 

КАМЕРА, *камера, **chamber, room - 1) Підземна гірнича виробка невеликої 
довжини і значних розмірів, використовувана для очисних робіт, 
господарських та інших потреб. Наприклад, насосна К. 2) Очисна виробка 
(при камерній та камерно-стовповій системах розробки корисних копалин) з 
вибоєм невеликої довжини (5-10 м.), яка обмежена по бокам масивом або 
ціликами корисної копалини. 3) Гірнича виробка для розташування ВР при 
методі камерних зарядів. 

КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ, *камеральные работы - комплекс робіт, що полягає 
в обробці і оцінці точності польових вимірювань і складанні графічної 
документації. 

КАМЕРНА РАМА, *камерная рама - кріпильна рама посиленої конструкції, 
що встановлюється в місці сполучення двох підземних виробок, закріплених 
рамним кріпленням. К. р. бувають дерев'яні, металеві та змішані. 

КАМЕРНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ, *камерная система разработки - 
система розробки короткими вибоями, суть якої у веденні очисних робіт в 
межах поверху чи ярусу у камерах, між якими залишають непогашувані 
технологічні цілики. Виймання камер проводять буропідривним або 
механічним способом. Здебільшого камери не кріпляться або кріпляться 
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анкерами. Основні параметри камерної системи розробки: ширина камер 
4…20 м, довжина — до 300 м, ширина міжкамерних ціликів до 10 м. 

КАМЕРНІ ЗАПАСИ, *камерные запасы - запаси корисної копалини, що 
виймаються з камер. 

КАМЕРНИЙ ЗАРЯД, *камерный заряд - Див. Вибухові роботи. 

КАМЕРНО-СТОВПОВА СИСТЕМА РОЗРОБКИ, *камерно-столбовая 
система разработки - це комбінація камерних і стовпових систем. 
Характерною її рисою є часткове погашення міжкамерних ціликів. Спочатку 
прямим ходом проводять камери, якими нарізують стовпи. Відробляють 
стовпи (міжкамерні цілики) зворитним ходом. Основні параметри: похила 
висота ярусу 150…200 м, ширина камер до 5,5 м, ширина міжкамерного 
цілика 3,5…7,2 м, ширина цілика між західками 0,6…2 м. 

КАМУФЛЕТ, *камуфлет - підземний вибух заряду вибухової речовини без 
руйнування ґрунту на поверхні. 

КАМ’ЯНА СІЛЬ, *каменная соль - те ж саме, що галіт. 

КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ,*каменный уголь - тверда горюча корисна копалина, 
один з видів вугілля викопного. Являє собою щільну масу чорного чи 
сіруватого кольору. Блиск смоляний або металічний. Складається з вуглецю, 
водню, кисню, містить 2-48 % летких речовин. Вологість 1-12 % Теплотворна 
здатність 7300…8800 кал/кг. Утворюється з продуктів розкладу решток 

рослин у надрах землі. В Україні поклади кам’яного вугілля зосереджені у 

Донецькому кам’яновугільному басейні та у Львівсько-Волинському 
вугільному басейні. 

КАМ’ЯНЕ КРІПЛЕННЯ, *каменное крепление - гірниче кріплення із гірських 
порід чи штучних матеріалів (цегла, бетонні чи шлакові камені). 
Застосовують у гірничих виробках із великим строком служби. 

КАМ’ЯНОВУГІЛЬНА СМОЛА, *каменноугольная смола - кам’яновугільний 

дьоготь — продукт коксування кам’яного вугілля. В’язка чорна рідина з 
характерним запахом. Густина 1120…1250 кгм

3
. Суміш понад 1000 циклічних 

і гетероциклічних сполук та їх похідних: бензолу, толуолу, нафталіну, 
фенолів, пірідину та його гомологів і т. ін. Відходи після переробки 
кам’яновугільної смоли (пек) застосовують на будівництві шляхів, у 
будівельній промисловості, як паливо тощо. 

КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ ПЕРІОД, *каменноугольный период - карбон — п’ятий 
період палеозойської ери. Настав близько 350 млн. років тому, тривав 65-70 
млн. років. У карбоні відбулися значні гороутворювальні рухи й пов’язані з 
ними регресії моря, що чергувалися з обширними трансгресіями. Великого 
розвитку набула наземна рослинність (лепідодендрони, сигілярієві, 
деревовидні папороті тощо). З їхніх решток утворилося кам’яне вугілля. Були 

поширені комахи і земноводні, з’явились рептилії, у морях переважали 

безхребетні. Відклади, що утворилися протягом кам’яновугільного періоду, 

становлять кам’яновугільну систему. 

КАМ’ЯНОВУГІЛЬНІ МАСЛА, *каменоугольные масла - в’язкі рідини з 
фенольним запахом, жовтого або світлокоричневого кольору. Складні 
сполуки органічних речовин, одержаних при переробці кам’яновугільної 
смоли. Найбільше значення мають вбирне та антраценове масла. 

КАНАВА, *канава - відкрита гірнича чи геологорозвідувальна виробка, що 
має невеликі порівняльно з довжиною поперечні розміри. 

КАНАЛ ВЕНТИЛЯТОРА, *канал вентилятора - канал, що з’єднує шахтний 
стовбур з головним вентилятором, який встановлено в спеціальній будівлі 
шахти. 

КАНАТ,*канат, **rope - гнучкий виріб з дроту чи органічних волокон. 
Використовується на шахтних підйомах та для відкатки вагонеток по гірничих 
виробках за допомогою лебідок та ін. 

КАНАТНА ВІДКАТКА, *канатная откатка - вид транспорту по 
горизонтальних або похилих  рейкових коліях у вагонетках або спеціальних 
посудинах (скіпах ), за допомогою лебідки та каната. 

КАНАТНА ПИЛКА, *канатная пила - засіб виймання вугілля на 
малопотужних пластах. Складається із фрез двобічного різання, що мають з 
кожного боку по 10 зубів, армованих пластинками з твердого сплаву. Фрези 
(10-12 шт.) з’єднуються між собою відрізками ланцюга завдовжки 0,6…1 м. 
На кінцях ланцюгової пилки розміщені конічні втулки, за допомогою яких 
пилку з’єднують з канатом діаметром 18 мм. На вентиляційному штреку 

канати перекидають через блоки і під’єднують до барабанів лебідки, що 
надає пилці зворотно-поступального руху з одночасною подачею її на вибій. 

КАОЛІН, *каолин - гірська порода, що складається переважно з каолініту, 
білого кольору. Від назви місцевості Каолін у Китаї. Має високу вог-    
нетривкiсть та низьку пластичнiсть. На території України є у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській і Донецькій областях. 
Використовують у паперовій, гумовій  та інших галузях промисловості, 
керамічному виробництві. 

КАОЛІНІЗАЦІЯ, *каолинизация, **kaolinization - заміщення в гірських породах 
алюмосилікатів на каолініт під впливом вод, які містять кислоти. Внаслідок 
К. первинні породини (ґраніти, ґнейси та ін.) перетворюються на товщі 
каоліну. 

КАОЛІНІТ, *каолинит, **kaolinite - Al4 [Si4 O10] (OH)8.  Mінерал класу 
силікатив, білого кольору; основна складова частина глин, особливо каоліну. 
Сингонія переважно триклінна. Густина 2,58-2,61. Твердість 2-3. Блиск 
перламутровий, матовий. Шаруватої будови, бiлого з рiзними вiдтiнками 
кольору, щільний, жирний на дотик. Зустрiчається у прихованокристалiчних 
скупчених, пухких тонкозернистих аґреґатах. Переважнi розмiри часток 1-3мм 
(0,001-0,003мм); Нездатний приєднувати та утримувати значну кiлькiсть 
води; при сушiннi порiвняно вiльно  вiддає приєднану воду.  

КАПІТАЛЬНІ ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, *капитальные горные выработки - 
Виробки, що пройдені за рахунок капітальних вкладень і значаться на 
балансі основних фондів підприємства. 

КАПСУЛЬ-ДЕТОНАТОР, *капсюль-детонатор - засіб висаджування, який 
являє собою металеву або паперову гільзу діаметром біля 7 мм, споряджену 
високобризантною та ініціюючою ВР. Використовується при вогневому 
способі висаджування, а також є складовою частиною електродетонатора. 

КАПТАЖ, *каптаж - комплекс споруд, що забезпечують доступ до підземних 
вод, нафти або газу та можливість їх використання; інженерно-технічні 
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роботи, пов’язані з виведенням на поверхню і збиранням підземних вод, 
нафти й газу. 

КАРАТ, *карат, **carat - 1) Одиниця маси дорогоцінного каміння. 
Застосовується в ювелірній справі. 1 карат = 0,2 г. 2) Міра вмісту золота у 
сплавах, що дорівнює 1/24 маси сплаву (британський карат золота). Чисте 
золото відповідає 24 кар. 

КАРБІДИ, *карбиды - сполуки вуглецю з металами й неметалами (напр., 
карбід заліза, карбід кальцію). Застосовують у виробництві 
металокерамічних і вилитих твердих сплавів для металообробки, буріння 
гірських порід тощо. 

КАРБОКСИЛ, *карбоксил - одновалентна група СООН, яка є функці-
ональною групою органічних кислот. Інша назва - к а р б о к с и л ь н а  г р у п 
а. 

КАРБОНАДО, *карбонадо - тонкозернистий, іноді поруватий різновид 
алмазу. Внаслідок високого опору до стирання широко застасовують у 
техніці. 

КАРБОНАТИ, *карбонаты, **сarbonates - солі й ефіри вугільної кислоти 
(напр., сода, поташ); відомо біля 80 К., дуже поширені мінерали - кальцит і 
доломіт. За походженням більшість К. є продуктами вивітрювання і 
седиментації. Значна частина їх виникає також при ендогенних процесах в 
гідротермальних жилах. Застосовують К. у будівництві, хімічній 
промисловості, в оптиці тощо. 

КАРБОНАТИЗАЦІЯ, *карбонатизация - процес зміни гірських порід. що 
зумовлює утворення карбонатів кальцію, магнію заліза та інших металів. 

КАРБОНАТИТИ, *карбонатиты - гірські породи, що складаються переважно 
з карбонатів. Сировина для одержання ряду металів. 

КАРБОНІЛЬНИЙ, *карбонильный - той, що належить до вуглецю; к - на   г р у 
п а - група >С=О, яка є складовою частиною альдегідів та кетонів. 

КАРБОНОВІ к и с л о т и, *карбоновые  к и с л о т ы - органічні сполуки, що 
містять карбоксильну групу (напр., бензойна кислота, оцтова кислота). 

КАР’ЄР, *карьер, **opencast, opencut, strip mine - гірниче підприємство по 

видобутку корисних копалин відкритим способом. Найбільший кар’єр в 
Україні — “Інгулецький” (34,8 млн. т руди за рік). ГЛИБОКИЙ КАР'ЄР - кар'єр, 
що має глибину більш ніж 100 метрів (при цій глибині значно зростають 
труднощі в транспорті, провітрюванні, управлінні схилами бортів та ін.). 

КАР’ЄРНЕ ПОЛЕ, *карьерное поле - родовище корисних копалин (або його 

частина) з масивом порід, відведене для розробки одним кар’єром. 

КАР'ЄРНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, *карьерный погрузчик - самохідна мобільна і 
маневрена навантажувально-транспортна машина циклічної дії, обладнана 
навісним робочим  органом — ковшем, який шарнірно закріплений на кінці 
стріли. За  способом розвантаження ковша К. н. поділяють на фронтальні, з  
боковим  розвантаженням і  з  розвантаженням ковша назад, через  себе. 

КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ, *карьерный транспорт - комплекс засобів  
транспортування гірської  маси при відкритому способі розробки  родовищ. 
Основними видами К. т. є: залізничний, автомобільний, конвеєрний або  їхня 
комбінація. Гірську масу в кар’єрах також переміщують: скреперами, 

кар'єрними навантажувачами, бульдозерами, за допомогою гідравлічного 
транспорту, транспортно-відвальних мостів, потужних розкривних 
екскаваторів та драґлайнів, канатно-підвісних доріг, кабель-кранів та інших  
спеціальних транспортних засобів. 

КАР'ЄРУ ЕЛЕМЕНТИ, *карьера элементы — сукупність геометричних 
параметрів, що обмежують вироблений простір кар'єру. К.е. є: робочий і 
неробочий борти, підошва кар'єру, верхній та нижній контури кар'єру, уступи, 
площадки, кути схилу борту кар'єру, межі кар'єру. 

КАР'ЄРУ РОБОЧА ЗОНА, * карьера рабочая зона — сукупність робочих 
(розкривних та добувних) уступів, на яких виконуються роботи по підготовці 
та вийманню гірських порід. Положення К.р.з. визначається на розрізі кутом 
нахилу робочого борту кар'єру і висотними відмітками верхнього та нижнього 
робочих горизонтів; в плані — протяжністю фронту робіт на робочих уступах. 
При розробці горизонтальних і пологих родовищ малої та середньої 
потужності висотне положення К.р.з. залишається незмінним; при розробці 
похилих і крутих родовищ, а також потужних ізометричних покладів робоча 
зона поступово понижується разом зі збільшенням глибини кар'єру. 

КАРНАЛІТ, *карналлит, **сarnallit - KMgCl3 6H2O. Mінерал класу хлоридів.  
Сингонія ромбічна. Густина 1,6, твердість 3. Переважно білий або 
безбарвний. Утворюється як хімічний осад морських басейнів. Поширений у 
верхніх горизоньах соляних родовищ разом з ґіпсом, ангідритом, галітом, 
полігалітом, епсомітом та ін. На території України є у Передкарпатті. 
Сировина для одержання калійних солей, магнію. Від прізвища німецького 
геолога Р. Карналла. 

КАРНЕОЛ, *карнеол, **carneol - відміна халцедону від жовтого до криваво-
червоного кольору.  

КАРНОТИТ, *карнотит - K2(UO2). Mінерал класу фосфатів, яскраво-жовтого 
ко-льору; водний уранованадій калію, Сингонія моноклінна. Густина 4,46, 
твердість 2…3,75. Радіоактивний. Руда урану й ванадію. Від прізвища 
французького хіміка А.Карно. 

КАРОТАЖ, *каротаж - геофізичне дослідження свердловин електричними, 
магнітними, радіоактивними, акустичними та ін. методами з метою вивчення 
геологічної будови місцевості та виявлення корисних копалин.  

КАРОТАЖ ГАЗОВИЙ, *каротаж газовый - визначення вмісту газів, головним 
чином вуглеводневих, що поступають в циркулючий по  свердловині буровий 
розчин з перетинаємих  нею гірських  порід. К. г. в сукупності з  визначенням 
остаточної газоносності кернів використовується для визначення природної 
газоносності гірських  порід, що перетинаються  свердловиною. 

КАРРИ, *рарры - вузькі борозноподібні заглибини, що виникають на поверхні 
розчинних гірських порід внаслідок дії атмосферних вод. Одна з форм 
карстового рельєфу. Глибина до 1…2 м. 

КАРСТ, *карст - карстові явища (від назви плато Карст, або Крас, у 
Югославії) — явища, що виникають у розчинних природними водами гірських 
породах (вапняку, доломітах, ґіпсах, кам’яній солі та ін.). В результаті 
карстових процесів утворюються такі форми рельєфу, як карри, воронки, 
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улоговини, понори, лійки, шахти, печери та підземні ріки, джерела. В Україні 
карст поширений у Кримських горах, Карпатах, на Поділлі,  Донбасі. 

КАРСТОВІ ВОДИ, *карстовые воды - підземні води, які заповнюють карстові 
порожнини у водорозчинних гірських породах і циркулюють по них. 
Утворюються внаслідок просочування у ці порожнини атмосферних або 
поверхневих вод. При виході на поверхню утворюють карстові джерела. На 
території України поширені в гірських районах, на Поділлі, в Донбасі та ін. 

КАРТА ГАЗОНОСНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ, *карта газоносности 
угольных пластов - геологічна карта, на якій у вигляді ізоліній глибин 
залягання граничних поверхнь газових зон показується зміна складу 
природних газів по мірі збільшення глибини. Здебільшого ізолінії 
проводяться по межі зони газового вивітрювання (верхній межі зони 
метанових газів). В зоні метанових газів проводяться ізогази, тобто лінії 
рівної метаноносності вугільного пласта. 

КАРТА БАГАТОГАЗНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ, *карта газообильности 
угольных шахт - 1) Зведена по  басейну або  родовищу — характеризує 
середню відносну багатометановість шахт в залежності від глибини розробки  
і  показує  розподіл шахт з тією або  іншою багатометановістю на території  
вугільного басейну або  родовища. 2) Для окремого шахтного поля — карта з  
нанесеними на неї лініями рівної відносної багатометановості виробок 
(ізомети). 

КАРТИ ҐІПСОМЕТРИЧНІ, *карты гипсометрические - карти, що дають 
геометрично точне зображення рельєфу за допомогою горизонталей та 
забарвлення висотних ступенів. 

КАРТИ ПРОГНОЗНІ, *карты прогнозные, **forecast-map - карти, що 

відображають науково-обґрунтований розвиток та поширення об’єктів і явищ 
через певний проміжок часу в майбутньому. За допомогою деяких 
прогнозних карт можна відкрити ще не виявлені природні об’єкти (наприклад, 
родовища корисних копалин). 

КАСИТЕРИТ, *касситерит, **cassiterite - StO2. Oлов’яний камінь — мінерал 
класу оксидів і гідрооксидів, темно-бурого, чорного, жовтого кольорів. Оксид 
олова. Твердість 6…7, густина 7. Найважливіша олов’яна руда. 
Зустрічається в пегматитах, пневматолітових, гідротермальних і кислих 
вивержених породах та утворює розсипні родовища. Є на Українському щиті. 
На Коростенському масиві в Україні присутній як акцесорний мінерал у 
ґранітах. 

КАСКА, *каска, **helmet - захисний головний убір широко використовуваний 
на гірничих роботах. Виготовляється, як правило, з термореактивних 
пластмас.  

КАТАҐЕНЕЗ(У ГЕОЛОГІЇ), *катагенез - природний процес зміни осадових 
гірських порід, що настає після діаґенезу й передує метаморфізмові. Полягає 
у значному ущільненні порід, утворенні вторинних мінералів і 
перекристалізації речовини тощо. 

КАТАЛІЗАТОРИ, *катализаторы, **catalysts - речовини, що змінюють 
швидкість хімічної реакції(найчастіше понижуючи її енергію активації), а самі 
залишаються хімічно й кількісно незмінними. На молекулярному рівні К. 

вступають в реакцію в одних елементарних актах і відновлюються в інших. 
На практиці К. зазнають змін внаслідок побічних процесів. Основними 
характеритсиками К. є каталітична активність та селективність. 

КАТАФОРИТ, *катафорит, **cataphorite - лужний амфібол ланцюжкової 
будови. Зустрічається в основних лужних породах разом з арфведсонітом, 
егірином. Рідкісний. 

КАТЕГОРІЯ ОХОРОНИ СПОРУД, *категория охраны сооружений  - умовний 
розподіл споруд за величинами допустимих деформацій. 

КАТЕГОРІЇ ШАХТ, *категории шахт - розділення шахт (копалень, рудників) 
за ступенем небезпеки (по метану, раптовим викидам). 

КАТІОНИ, *катионы, **cations - позитивно заряджені йони, які під час 
електролізу рухаються до катоду. 

КАТОД, *катод, **cathode - 1) Неґативний полюс джерела струму. 2) 
Електрод приладу, з'єднаний з негативним полюсом джерела струму. 

КАУСТИК, *каустик - технічна назва їдких лугів, зокрема їдкого натру. 

КАУСТИЧНИЙ, *каустический - пов'язаний з каустиком; к - а  с о д а - 
технічна назва їдкого натру. Застосовують в хімічній, нафтовій, текстильній, 
паперовій та інших галузях промисловості. 

КАУСТОБІОЛІТИ, *каустобиолиты, **caustobiolithes - горючі викопні гірські 
породи органічного походження (вугілля, горючі сланці, нафта, торф, 
озокерит тощо). 

КВАДРАНТ, *квадрант - 1) Будь-яка з чотирьох частин площини, на які її 
ділять дві взаємно перпендикулярні прямі (осі координат). 2) Сектор круга з 
центральним кутом 90°, 1/4 круга. 3) Старовинний атрономічний прилад для 
відмірювання висот небесних світил. 

КВАЗІ, *квази - у складних словах означає "ніби", "позірний", "несправжній", 
"фальшивий". 

КВАЗІСТАЦІОНАРНИЙ ПРОЦЕС, *квазистационарный процесс - процес, 
швидкість поширення якого  в обмеженій системі така невелика, що за час, 
який потрібен для поширення процесу в межах усієї системи, стан її помітно 
змінитися не встигає.  

КВАНТ, *квант - загальна назва певних порцій променистої енергії, моменту 
кількості руху та інших величин, якими характеризують фізичні властивості 
мікросистем. 

КВАНТИТАТИВНИЙ, *квантитативный - те ж саме, що й кількісний; той, що 
стосується кількісних показників. 

КВАНТИФІКАЦІЯ, *квантификация - кількісне вираження якісних ознак.  

КВАНТОВИЙ, *квантовой - той, що стосується квантів (напр., к-а теорія,   к-
а механіка, к-а радіофізика, к-і ґенератори). 

КВАНТОМЕТР, *квантометр - прилад, що аналізує хімічний склад речовин 
(напр., металів тощо) за їхнім випромінюванням. 

КВАНТУВАННЯ, *квантирование - дія, перетворення якоїсь величини з 
неперервною шкалою значень на величину з дискретною шкалою значень 
(напр., К. енергії частинок, К. сигналів). 
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КВАРКИ, *кварки - теоретично припустимі фундаментальні елементарні 
частинки, з яких за сучасними уявленнями, побудовано всі відомі і невідомі 
(але можливі) елементарні частинки.  

КВАРТУВАННЯ, *квартование - спосіб взяття проб суміші рідких або сипких 
речовин для аналізу послідовними поділами проб на чотири частини. 

КВАРЦ, *кварц, **quartz, ***Quarz - мінерал класу оксидів і гідроокосів. 
Чистий К. безбарвний, прозорий (гірський кришталь), залежно від домішок 
набуває чорного (моріон), фіолетового (аметист) та інших відтінків. 
Складається з оксиду кремнiю SiO2. Це один з наймiцнiших та стiйких 
мiнералiв. Чисті відміни застосовують в радіотехніці, оптиці, забарвлені - як 
напівдорогоцінний і виробний камінь.  

КВАРЦ  ВIЛЬНИЙ, * кварц свободный - хiмiчно незв'язаний SiO2. 

КВАРЦИТ, *кварцит - щільна зерниста гірська порода, що складається 
переважно з кварцу. Утворилася при метаморфiзмi кварцевих пiсковикiв. 
Характерезується значною твердiстю, внаслiдок чого складна в обробцi. На 
території України є в Приазов’ї, в межах Українського щита. 
Використовується у будівництві як флюс; залізисті кварцити — як залізну 
руду. Використовуcться також в особливо вiдповiдальних спорудах. 

КВЕРШЛАҐ, *квершлаг, **crosscut - горизонтальна (рідше — похила) гірнича 

виробка, що проходить по породах під кутом понад 45° до площини 
простягання родовища і не виходить безпосередньо на земну поверхню. 
Служить для розкривання масиву корисних копалин, транспорту, вентиляції, 
пересування людей, водовідливу, прокладання електричних кабелів та ліній 
зв'язку тощо. Розрізняють К. блокові, головні, горизонтні, панельні, проміжні, 
дільничні та поверхові.  

КЕРАМЗИТ, *керамзит - пористий штучний матеріал з легкоплавких 
глинистих порід, що спучуються. Виготовляють К. випалюванням у вигляді 
ґравію, щебеню, піску. Застосовують у будівництві. 

КЕРАРГІРИТ, *кераргирит - мінерал класу самородних металів, бурого, 
жовтуватого, зеленуватого кольору. Руда срібла. 

КЕРАТОФІР, *кератофир - магматична гірська порода, що складається з 
дрібнозернистої маси і вкраплених кристалів, переважно альбіту. Виливний 
аналог сієніту. 

КЕРН, *керн - циліндричний стовпчик гірської породи, який одержують при 
бурінні свердловин; залишається у вибої свердловини при обертальному 
бурінні керновими коронками. По мірі заглиблення свердловини К. входить в 
металеву трубу, що називається колонковою трубою. При заповненні 
останньої К. заклинюють, відривають і піднімають разом з трубою на 
поверхню. 

КЕСОННА ХВОРОБА, *кессонная болезнь - стан, що виникає в організмі 
людини при швидкому переході з середовища з підвищеним атмосферним 
тиском повітря в середовище з більш низьким тиском. К.х. виникає в 
результаті того, що розчинений в крові азот в процесі зниження тиску 
бурхливо виділяється з неї і не встигає дифундувати через легені назовні. 
К.х. в легкій і помірній формі виявляється у вигляді мускульного болю, 
свербіння шкіри, носових кровотеч; в важкій — може настати параліч ніг, 

враження легень і серця. Ознаки К.х. з'являються незабаром після виходу з 
середовища підвищеного тиску. 

КЕСОННІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, *кессонные работы - роботи, що проводяться 
під підвищеним тиском повітря при проходженні стволів і тунелів у 
вологонасичених нестійких породах під захистом опускного кесона. 

КИПЛЯЧОГО ШАРУ ФЛОТАЦІЙНА МАШИНА, *кипящего слоя 
флотационная машина, **flotation maschine with boiling bed, *** 
Flotationsmaschine mit Schicht - механічна флотаційна машина, в якій над 
аератором по всьому перерізу камери встановлено решето для утворення 
киплячого шару із крупнозернистої фракції пульпи. 

КИСЕНЬ, *кислород - хімічний елемент УІ групи періодичної системи, символ 
О, ат. н. 8; ат. м. 15,9994. Найпоширеніший елемент на Землі. Газ без запаху 
і смаку. Утворює сполуки з усіма елементами крім гелію, аргону  та неону. 

КИСЛІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *кислые горные породы - група магматичних 
гірських порід, у хімічному складі яких кремнезем становить 65…80 % 
(наприклад, ґраніти, ґранодіорити, пегматити, туфи). 

КИСНЕВИЙ БАЛАНС, *кислородный баланс - співвідношення між вмістом 
кисню у складі вибухової речовини та його кількістю, необхідною для повного 
окиснення горючих компонентів до їх вищих оксидів у процесі вибухового 
перетворення. 

КІАНІТ, *кианит, **kyanite - Al2O[SiO4]. Мінерал підкласу ортосилікатів 
острівної будови. Сингонія триклінна. Твердість 4,5…7, густина 3,7. 
Важливий мінерал метаморфічних комплексів. Утворюється в 
метаморфічних породах в умовах високого тиску. Звичайно входить до 
складу кварц-кіанітових сланців, де знаходиться разом з корундом, ґранатом, 
графітом і мусковітом. Сировина для виробництва вогнетривких та 
кислотостійких матеріалів. 

КІБЕРНЕТИКА, *кибернетика - наука про загальні закони одержання. 
зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих 
системах. 

КІВШ, *ковш, **ladle - робочий орган екскаваторів та ін. машин для 
захоплювання-відділення частини ґрунту або ін. матеріалу від масиву та 
перенесення його до місця вивантаження.  

КІЗЕРИТ, *кизерит, **kieserite - Mg[SO4]H2O.   Мінерал класу сульфатів, 
безбарвний або сіруватобілого, жовтуватого кольору з скляним блиском. 
Сингонія моноклінна. Твердість 3,5; густина 2,57. Блиск скляний. Поширений 
мінерал соляних родовищ. Руда магнію. Використовують для одержання 
магнію та епсоміту. Від прізвища німецького вченого Д. Кізера. В Україні є в 
Передкарпатті.  

КІЛ, *кил -  гірська порода, різновид вибільних глин. Складається переважно 
з монтморилоніту. Колір зеленувато- та світло-жовтий. Родовища кілу є в 
Криму. Від турецького kil - глина. 

КІЛОВАТ, *киловат - одиниця потужності. 1 квт дорівнює 1000 ват (~1,36 к. 
с.). 

КІЛОВАТ-ГОДИНА, *киловат-час - одиниця роботи або енергії. 1 квт год 

дорівнює 3,6 x 106 ват-сек. 
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КІЛОВОЛЬТ, *киловольт - одиниця різниці енергетичних потенціалів, 
електричної напруги і електрорушійної сили. 1 кв дорівнює 1000 в. 

КІЛОВОЛЬТ-АМПЕР, *киловольт-ампер - одиниця вимірювання позірної 
потужності електричного струму - добутку з числа кіловольтів на число 
амперів. 

КІЛОГЕРЦ, *килогерц - одиниця частоти коливань. 1 кгц дорівнює  1000 
герц. 

КІЛОГРАМ-МАСА, *килограмм-масса - одиниця маси в Міжнародній системі 
одиниць, що дорівнює 1000 г. 

КІЛОГРАМОМЕТР, *килограммометр - одиниця роботи, що дорівнює роботі 
сили 1 кілограма, яка переміщує тіло на віддаль 1 м. 

КІЛОГРАМ-СИЛА, *килограмм-сила - одиниця сили в МКГСС системі 
одиниць, тобто сила, яка 1 кг маси надає нормального прискорення, що 

становить 9,80665 м/сек2 . 1 кгс (кГ) ~ 9,8 ньютона. 

КІЛОДЖОУЛЬ, *килоджоуль - одиниця енергії (роботи) в Міжнародній системі 
одиниць, дорівнює 1000 джоулів. 

КІЛОКАЛОРІЯ, *килокалория - одиниця кількості тепла, дорівнює 1000 
калорій, або 4,187 кілоджоуля. 

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ, *колличественный анализ - визначення вмісту або 
кількості, співвідношення компонентів в зразку речовини. Для К.а. 
застосовують методи, які дозволяють визначати атоми, молекули, 
функціональні групи, фази і т.п. До К.а. належать: ізотопний аналіз, 
елементний аналіз, функціональний аналіз, молекулярний аналіз, фазовий 
аналіз. Тенденція розвитку К.а. - інструменталізація, автоматизація, 
комп’ютеризація. 

КІМБЕРЛІТ, *кимбердит - вивержена магматична гірська порода, чорного 
кольру з синім або зеленим відтінками, виповнює т. зв. трубки вибухів газів у 
земній корі; алмазоносний. Складається головним чином з олівіну, 
піроксенів, ґранатів, флогопіту. Від назви м. Кімберлі в Південно-
Африканській Республіці. 

КІНЕМАТИКА, *кинематика - розділ механіки, в якому вивчають залежність 
механічного руху тіл лише від часу, не беручи до уваги маси тіл та дії на них 
сил. 

КІНЕТИКА, *кинетика - 1) В широкому розумінні - вчення, в якому 
досліджуються явища, що змінюються з часом. 2) Розділ теоретичної 
механіки, що об'єднує статику й динаміку. 3) Вчення про загальні закони 
перебігу хімічних реацій в часі. 

КІНЕТИЧНИЙ, *кинетический - пов'язаний з рухом; к - а  т е о р і я  г а з і в - 
теорія, яка пояснює явища в газах як наслідок безладного руху газових 
молекул, що безперервно стикаються між собою; к - а  е н е р г і я - енергія 
тіла, що рухається, енергія руху, на відміну від потенціальної енергії - енергії, 
зумовленої взаємним розміщенням тіл. 

КІНОВАР, *киноварь, **cinnabar - HgS. Важливий низькотемпературний 
гідротермальний мінерал класу простих сульфідів, червоного кольору. Руда 
ртуті. Твердість 2…2,5, густина 8…8,2. Блиск переважно алмазний. 

Утворюється в лужному середовищі в зв’язку з молодими вулканічними 
проявами, де знаходиться разом з антимонітом, піритом, марказитом, 
реальгаром, арсенопіритом. В Україні видобувається на Микитівському 
родовищі (м. Горлівка), є на Закарпатті. 

КІНЦЕВЕ УСТАТКУВАННЯ ГІРНИЧИХ МАШИН, *концевые устройства 
горніх машин - прилади, що забезпечують стійкість і спрямоване 
переміщення приводних станцій гірничих машин. До них належать: підвісне 
устаткування (пристрої для утримання гірничих машин від сповзання, 
пересування їхніх приводних станцій та для підтягування в очисному вибої), 
опорні балки (для спрямованого переміщення приводних станцій гірничих 
машин в очисному вибої і запобігання їхнього затягування в очисний вибій) і 
гідрофіковані столи (для розміщення і спрямованого переміщення приводної 
станції гірничої машини в прилеглій виробці у відповідності до висоти її 
нижнього підривання, а також для розтягування поставу її конвейєра). 

КІР, *кир - назва групи природних бітумів (мальти, асфальти, асфальтити), 
що утворюються в результаті вивітрювання в зоні виходів легких метанових і 
нафтенових нафт. 

КЛАС КРУПНОСТІ, *класс крупности, **grain-size grade, ***Kornklasse - 
сукупність частинок мінералу, обмежених верхнім та нижнім граничними 
розмірами. 

КЛАСИФІКАТОР, *классификатор, **classifier, ***Klassierer - апарат, яким 
мінеральні суміші розділяють на класи (під впливом сили ваги, відцентрових 
сил) залежно від розміру, форми або густини часток.  

КЛАСИФІКАТОР ГІДРАВЛІЧНИЙ, *классификатор гидравлический, 
**hydraulic classifier, *** hydraulischer Stromklassierer - класифікатор, в якому 
вихідний матеріал розподіляється за крупністю в циліндрічній, конічній або 
пірамідальній ємкості методом устоювання. 

КЛАСИФІКАТОР ЕЛЕКТРИЧНИЙ, *классификатор электрический, **electric 
classifier, ***elektrische Klassierer - класифікатор, в якому вихідний матеріал 
розподіляється по крупності в електростатичному полі або полі коронного 
розряду. 

КЛАСИФІКАТОР МАГНІТНИЙ, *классификатор магнитный, **magnetic 
classifier, *** Magnetklassierer - класифікатор для мокрої класифікації і 
згущення, в якому вихідний матеріал підлягає намагнічуванню і флокуляції, а 
потім розподіленню на немагнітний злив і магнітний осадок методом 
устоювання. 

КЛАСИФІКАТОР МЕХАНІЧНИЙ, *классификатор механический, 
**mechanical classifier, *** mechanischer Klassierer - класифікатор для мокрої 
класифікації, в якому робочим органом є похиле корито з механічним 
розвантажним пристроєм. 

КЛАСИФІКАТОР ПОВІТРЯНИЙ, *классификатор воздушный, **air classifier, 
***Windkassierer - класифікатор, в якому вихідний матеріал розподіляється 
по крупності в потоках газу. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА РОЗМІРОМ ГРУДОК, *классифика-ция 
горных пород по размеру кусков ( кусковатости) - групування порід за 
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розміром зерен та частинок на класи крупності. Див. також классифікація 
вугілля за розміром грудок. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ ЗА РОЗМІРОМ ГРУДОК, *классификация угля по 
размеру кусков, **classification of coal, ***Kohlenklassierung - 1) розділення 
вугілля на класи крупності; 2) плитний (антрацит) П — 100…300 мм; 
крупний К — 50…100 мм; горіх О — 25…50 мм; дрібний М — 13…25 мм; 
насіння С — 6…13 мм; штиб Ш — менш як 6 мм; рядове Р — 0…200 мм для 
підземних та 0…300 мм. для відкритих робіт. 

КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ РОЗРОБКИ, *классификация систем разработки  
- розподіл систем розробки по групах на основі однієї або декількох вибраних 
ознак (спосіб управління  тиском; стан виробленого простору в період 
ведення очисного виймання; стан виробленого простору після закінчення 
видобутку корисної копалини з даного виїмкового поля; послідовність та 
напрям проведення очисної виїмки; форма очисного вибою; обсяг та порядок 
проведення підготовчих і нарізних робіт; порядок розробки родовища та ін.). 
Як правило, для класифікації одна з ознак приймається за основну, а для 
подальшого ділення на більш дрібні підрозділи беруть ще 2–3 ознаки (дуже 
рідко – більше). 

КЛАСТЕР, *кластер, **cluster  - багатоядерні комплексні сполуки, в основі 

яких лежить об’ємний скелет (чарунка) з атомів металів зв’язаних між собою. 
Найчастіше чарунка має форму правильного поліедра й оточена лігандами, 
якими можуть бути молекули органічних і металорганічних сполук. К. іноді 
можуть виникати в міжфазній зоні “субстрат-адгезив” при переробці корисних 
копалин, зокрема, при брикетування вугілля з органічним зв’язуючим, 
масляній агломерації вугілля тощо. 

КЛАСТОГЕННИЙ, *кластогенный - утворений з уламків гірських порід. 

КЛЕВЕЇТ, *клевеит - мінерал класу оксидів і гідрооксидів, різновид 
уранініту, багатий на рідкісноземельні елементи. Руда урану й радію. Від 
прізвища шведського хіміка. П. Клеве. 

КЛЕЙОФАН, *клейофан, **cleiophane - мінерал класу сульфідів, 
світлозабарвлена, звичайно жовта або безбарвна відміна сфалериту. Руда 
цинку.  

КЛІВАЖ, *клеваж, **cleavage - процес розщеплення гірських порід на тонкі 
пластини і призми по густій мережі відносно паралельних поверхонь. При К. 
напрям тріщин, по яких проходить розщеплення не збігається з первинною 
текстурою чи верствуватістю порід.  

КЛІНОХЛОР, *клинохлор, **clinochlore - силікат шаруватої будови. Сингонія 
моноклінна. Густина 2,61-2,78. Твердість 2-3. Колір зелений, жовтий, блиск 
перламутровий. Важливий мінерал метаморфічних комплексів. 
Породоутворюючий мінерал сланців. 

КЛІТЬ, *клеть,**cage  - пристрій, яким по шахтному стовбуру піднімають на 
поверхню вагонетки з корисною копалиною або пустою породою, спускають і 
піднімають людей. 

КОАГУЛЯНТИ, *коагулянты - речовини, що спричинюють коагуляцію. 
Застосовують для очищення води, виділення цінних промислових продуктів з 
відходів виробництва тощо. 

КОАГУЛЯТ, *коагулят - осад, що утворюється внаслідок коагуляції 
колоїдного розчину. 

КОАГУЛЯЦІЯ, *коагуляция, **coagelation - злипання частинок колоїдів при 
їхньому зіткненні в процесі теплового (броунівського) руху, перемішування 
або напрямленого переміщення в зовнішньому силовому полі. Застосовують 
для очищення води, повітря тощо. К. супроводжується випаданням осаду, 
гелевипаданням чи гелеутворенням по всьому об’ємові системи. К. може 
відбуватися як без зовнішнього впливу на систему, так і при зовнішній дії 
(підвищення температури, механічних та ін. впливах, при введенні 
коагулянтів). 

КОАЛЕСЦЕНЦІЯ, *коалесценция - злиття крапель або пухирців при зіткненні 
в середині середовища, яке рухається (рідина, газ), або на поверхні будь-
якого тіла. 

КОБАЛЬТ, *кобальт - хімічний елемент УІІІ групи періодичної системи, 
символ Со, ат. н 27; ат. м. 58,9332. Важкий метал сріблястого кольору з 
рожевим відтінком. Хімічно стійкий. Застосовують при виробництві 
спеціальних сталей та сплавів. Радіоактивний ізотоп 

60
Со - як джерело 

гамма-випромінювання у техніці. 

КОБАЛЬТИТ, *кобальтит, **cobaltite - CoAsS. Мінерал класу персульфідів, 
білого, сталево-сірого кольору. Сингонія кубічна. Густина 6,1…6,4; твердість 
6. Відомий у контактово-метасоматичних і гідротермальних золоторудних 
родовищах. Руда кобальту. 

КОВАЛЕНТНИЙ ЗВ'ЯЗОК, *ковалентная связь - те саме, що й 
гомеополярний зв'язок. 

КОВЕЛІН, *ковелин, **covelline - Cu2CuS3(Cu2S CuS2). Мінерал класу 
сульфідів, синього кольору. Мідна руда. Зустрічається в зоні  вторинного 
сульфідного збагачення. Відомий у рідротермальних родовищах як 
первинний мінерал. Від прізвища італійського мінералога Н.Ковеллі. 

КОГЕЗІЯ, *когезия, **cohesion - прилипання одна до одної частини того 
самого твердого тіла або рідини при їхньому контакті. К. зумовлена силами 
міжмолекулярного (міжатомарного) притягання різної природи, кількісною 
характеристикою чого є енергія когезії, яка еквівалентна роботі віддалення 
на безкінечну віддаль когезійно зв’язаних частинок. 

КОГЕРЕНТНИЙ, *когерентный - взаємозв'язаний; к - і  п р о м е н і - пучки 
світла, що надходять до місця їх інтерференції від одного джерела різними 
шляхами, коли не змінюється у часі різниця між їхніми оптичними шляхами 
(різниця ходу променів); к - і  х в и л і - хвилі, здатні до інтерференції, тобто 
такі, що в них не змінюється в часі різниця фаз. 

КОГЕРЕНТНІСТЬ, *когерентность - здатність до інтерференції, яку 
виявляють за певних умов хвилі, зокрема світлові. Умовою К. хвиль є 
незмінюваність у часі різниці між фазами коливань у них, що можливо лише 
тоді, коли хвилі мають однакову довжину (частоту). 

КОД, *код - система символів для передавання, обробки й зберігання 
(запам'ятовування) різної інформації. 

КОДУВАННЯ, *кодирование - ототожнювання символів чи груп символів 
одного коду з символами чи групами символів іншого коду. 
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КОЕСИТ, *коэсит - щільна фаза кремнезему . Густина 3,01 ґ/см
3
. Одержана 

штучно при тиску 3 ГПа американським вченим Коесом у 1953 р.  

КОЕФІЦІЄНТ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ ВИРОБКИ (КОЕФІЦІЄНТ 

“альфа”), *коэффициент аэродинамического сопротивления выработки 
(коэффициент “альфа”) - величина, що залежить від ступеня і типу 
шорсткості поверхні виробки. Визначається розрахунковим шляхом, а також 
за допомогою довідкових таблиць в залежності від типу виробки, виду 
кріплення, його характеристики та від наявності у виробці конвеєрних 
поставів. 

КОЕФІЦІЄНТ БАГАТОВОДНОСТІ ШАХТ (рудників, кар'єрів), *коэффициент 
водообильности шахт (рудников, карьеров) - відношення кількості 
відкачаної води до кількості видобутої за той же термін корисної копалини. 
К.б.ш. вимірюється у м

3
/т. 

КОЕФІЦІЄНТ БЕЗПЕКИ, *коэффициент безопасности  - відношення 
мінімальної глибини гірничих робіт до вийманої потужності пласта, при якому 
створюються допустимі умови підробки. 

КОЕФІЦІЄНТ БІЧНОГО РОЗПОРУ, *коэффициент бокового распора - 
коефіцієнт, що оцінює дію зовнішнього навантаження, що стискає закладний 
масив, ґрунт, на бокові стінки. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИДАЛЕННЯ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ З НАДР, *коэффициент 
извлечения полезного ископаемого из недр - 1) При розробці рудних 
родовищ і родовищ гірничо-хімічної сировини — відношення кількості 
корисного компонента у видобутій корисній копалині до кількості корисного 
компонента в погашених балансових запасах. Коефіцієнт, що визначається 
таким чином, називають ще коефіцієнтом видимого видалення; він враховує 
кількість корисної копалини, принесену з домішаною породою. 2) При 
розробці вугільних родовищ К.в.к.к. з надр визначається відношенням обсягу 
запасів, що видалені з надр, до обсягу балансових. 

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ШПУРІВ, *коэффициент использования 
шпуров - безрозмірна величина, що характеризує ефективність дії вибуху 
шпурових зарядів при проведенні виробок і на очисних роботах. 
Визначається відношенням величини посування вибою за один вибух до 
глибини закладення шпурів. Зменшення значення К.в.ш. призводить до 
зниження швидкості посування виробок і до збільшення обсягу буріння та ВР, 
а також до підвищення вартості проходки. 

КОЕФІЦІЄНТ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ СИПКОЇ ПОРОДИ, *коэффициент 
внутреннего трения сыпучей породы - величина що статистично 
характеризує тертя між контактуючими частинками всередині маси сипкої 
породи. 

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕГАЗАЦІЇ, *коэффициент эффективности 
дегазации - відношення зниження багатометановості виробок при здійсненні 
дегазації до їхньої багатометановості без дегазації. Розрізняють К.е.д.: 
окремого джерела газу, виробленого простору, у межах виїмкової дільниці і 
шахти (крила, блоку, виїмкової дільниці, окремої виробки). 

КОЕФІЦІЄНТ ЗАТЯЖКИ ПОКРІВЛІ, *коэффициент затяжки кровли - 
відношення площі перекриття кріплення (площі верхняків, затяжки) у виробці 

до загальної площі покрівлі, що підтримується кріпленням. 

КОЕФІЦІЄНТ МІЦНОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *коэффициент крепости 
горной породы - величина, що приблизно характеризує відносну опірність 
породи руйнуванню при її видобуванні. Звичайно приймають, що коефіцієнт 
міцності породи f рівний частці від ділення величини межі міцності під час 

одноосного стиснення ст на 100. Шкала К.м.г.п. запропонована М. М. 

Протодьяконовим. 

КОЕФІЦІЄНТ ПІДРИВАННЯ БОКОВИХ ПОРІД, *коэффициент подрывки 
боковых пород - відношення величини площі породної частини вибою до 
загальної площі змішаного вибою. 

КОЕФІЦІЄНТ РОЗКРИТТЯ (РОЗКРИВУ), *коэффициент вскpыши - кількість 
розкриваючих порід, що припадає на одиницю кількості корисної копалини 
при відкритому способі розробки родовища. 

КОЕФІЦІЄНТ РОЗПУШЕННЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *коэффициент 

разрыхления гоной породы - відношення об’єму породи у розпушеному 

(насипному) вигляді до її об’єму у масиві. Розрізняють К.р.г.п. у вільній 
насипці, після відбивання у затисненому середовищі (в рудних блоках), після 
ущільнення (ґравітаційного, вібраційного) та у рухомому потоці роздробленої  
маси. 

КОЕФІЦІЄНТ РОЗСУВАННЯ КРІПЛЕННЯ, *коэффициент раздвижки крепи - 
відношення висоти кріплення у розсунутому положенні до її висоти у 
нерозсуненому стані. 

КОЕФІЦІЄНТ ТРІЩИНУВАТОСТІ, *коэффициент трещиноватости - 
величина, що характеризує тріщинуватість  порід. Виражається відношенням 
об’єму тріщин до об’єму зразка породи (у %) або числом тріщин на одиницю 
довжини за певним напрямком. 

КОЕФІЦІЄНТ УСАДКИ, *коэффициент усадки - відношення величини 
зменшення відповідного розміру закладного масиву під впливом стискаючих 
зусиль до його початкового розміру. 

КОКС, *кокс - тверда, міцна пориста маса, продукт коксування або крекінгу 
природного палива або продуктів його переробки, застосовують переважно 
як паливо й відновник у металургійній промисловості. 

КОКС КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ, *кокс каменноугольній, **coal coke - твердий 
пористий кокс (пористість 49-53%) сірого кольору  - продукт коксування 
вугілля з вмістом вуглецю від 78-89 до 90-95 %. Вміст вуглецю в самому К.к. 
- 96-98%. Зольність до 9-11%. Вологість 0,5-4,0%. Теплота згорання 29-33 
МДж/кг. Є бездимним паливом у металургії, при виплавці чавуну слугує також 
відновником залізної руди й розпушувачем шихти.  

КОКС НАФТОВИЙ, *кокс нефтяной, ** coke - тверда пориста речовина від 
темно-сірого до чорного кольору, що є продуктом коксування (прокалювання) 
важких залишків нафти. Елементний склад: 90-96% С, 4-6% Н, 0,1-2% S. 
Зольність 0,1-0,8 %. Застосовується: у виробництві анодів для виплавки 
алюмінію, спеціальних графітованих електродів для обержання 
електролітичної сталі тощо. 
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КОКСОВА ПІЧ, *коксовая печь - піч, в якій коксуванням кам’яного вугілля 

одержують кокс. Звичайно коксові печі об’єднують у батареї (по 61 - 77 
печей) із загальною системою підведення опалювального газу й відведенням 
летких речовин, подавання вугілля та ін. 

КОКСОВИЙ ГАЗ, *коксовый газ - горючий газ, що утворюється при 

коксуванні кам’яного вугілля. Використовується як паливо в промислових 
печах, газових двигунах, як сировина в хімічній промисловості. 

КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *коксохимическая промышленность - 
галузь важкої промисловості, на підприємствах якої здійснюється хімічна 
переробка кам’яного вугілля методом коксування. Найбільші підприємства 
на території України: Авдіївський, Криворізький, Комунарський, Запорізький, 
Ясиновський коксохімічні заводи. 

КОКСУВАННЯ, *коксование, **coking  process - переробка природного 

палива нагрівом до температури 900…1050°С без доступу повітря для 
одержання коксу, коксового газу та деяких побічних продуктів. Коксування 
кам’яного вугілля проводять у коксових печах, коксування важких продуктів 
переробки нафти — в металевих кубах або спеціальних печах. 

КОЛБА, *колба - скляна посудина з круглим або плоским дном і видовженою 
шийкою. Застосовують у лабораторній практиці. 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР, *коллективный договор - угода між колективом 
робітників і службовців в особі профспілкового комітету та адміністрацією в 
особі керівника підприємства. Містить у собі основні положення з питань 
охорони праці та заробітної плати, робочого часу тощо. 

КОЛИВАЛЬНІ РУХИ ЗЕМНОЇ КОРИ, *колебательные движения земной коры 
- повільні плавні безперервні вертикальні переміщення мас гірських порід; 
одна з форм тектонічних рухів. Причину їх вбачають у глибинних процесах, 
що відбуваються в мантії Землі, деякі вчені — у космогенних процесах. 
Коливальні рухи земної кори впливають на зміни рівня Світового океану, що 
є однією з причин трансгресій та регресій моря, на склад, шаруватість і 
потужність осадів, на інтенсивність процесів денудації тощо. 

“КОЛИМА”, *”Колыма” - щомісячний виробничо-технічний бюлетень 

об’єднання “Северовостокзолото”. Видається з 1936 р. у Магадані. У річному 
комплекті до 200 статей. Тираж близько 2000 примірників. 

КОЛОЇДИ, КОЛОЇДНІ СИСТЕМИ, *колоиды, колоидные системы - системи 
(проміжний стан між істинними розчинами й грубодисперсними системами), 

що складаються з дуже подрібнених частинок (розмір10-5 до 10-7 см), 
рівномірно розподілених в однорідному середовищі.  

КОЛОЇДНИЙ, *колоидный - пов'язаний з колоїдами; к - і  р о з ч и н и - те 
саме, що й золі. 

КОЛОРИМЕТР, *колориметр - прилад для визначення характерстик 
кольору. Застосовується, зокрема, в методах дослідження гірських порід, 
наприклад, в методі вибіркової сорбції барвника. 

КОЛОРИМЕТРІЯ, *колориметрия - методи кількісного визначення кольору. 

КОЛУМБІТ, *колумбит, **columbite -  (Fe,Mg)Nb2O6. Мінерал класу оксидів і 
гідрооксидів. Густина 4,9. Твердість 6,5-6,75. Колір чорний. Блиск 

напівметалевий. Зустрічається у пегматитах і в метасоматично змінених 
ґранітах разом з альбітом, кварцем, мусковітом, турмаліном, цирконом, 
вольфрамітом, каситеритом. На земній поверхні стійкий і переходить у 
розсипи. Руда ніобію. Інша назва - ніобіт. Від прізвища мореплавця 
Х.Колумба. 

КОЛЧЕДАН, *колчедан - мінерал класу сульфідів, що вміщює залізо, мідь, 
нікель, олово. 

КОЛЮВІЙ, *колювий - уламковий матеріал обвалів, осипів, що 
нагромаджується на схилах та біля підніжжя гір. 

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ, *цветная металлургия - галузь важкої 
промисловості, підприємства якої видобувають і збагачують руди, 
виробляють та обробляють кольорові метали, рідкісні й дорогоцінні метали 
та їх сплави, видобувають природні алмази та іншу мінеральну сировину. До 
кольороврї металургії належать також заготівля й переробка вторинних 
кольорових металів. Найбільші підприємства галузі в Україні — Іршинський 
гірничо-збагачувальний та Верхньодніпровський гірничо-металургійний 
комбінати, Побузький нікелевий завод, Артемівський завод по обробці 
кольорових металів, Запорізький титаномагнієвий комбінат, Торезький завод 
наплавочних твердих сплавів  та ін. 

КОЛЬСЬКА НАДГЛИБОКА СВЕРДЛОВИНА, *кольская сверхглубокая 
скважина - розташована у Мурманській області біля м. Заполярний. Глибина 
12 км. Споруджується для вивчення геології та метлогенії континентальної 
земної кори з відбором керну по всій довжині свердловини. Здійснюється 
бурильною установкою “Уралмаш-15000”. Встановлена потужність 
обладнання 18000 кВт. Буріння турбінне. 

КОМБАЙН ГІРНИЧИЙ, *комбайн горный, **mining combine - комбінована 
гірнича машина, яка виконує операції відділення від масиву корисної 
копалини, пустої породи (чи того й іншого разом) та навантаження їх на 
транспортні засоби. Для проведення гірничих виробок використовується 
прохідницький комбайн, а для виймання корисної копалини — видобувний. 

КОМБАЙН ВУГЛЕДОБУВНИЙ, *комбайн угледобывающий - комбінована 
гірнича машина, яка одночасно виконує операції  руйнування пласта 
корисної копалини та навантаження відбитої маси на конвеєр. Види В.к.: 
широкозахопний, вузькозахопний, фланговий, фронтальний, з однобічною та 
двобічною та човниковою схемою роботи, з канатною та ланцюговою 
системою переміщення, з врубовою системою переміщення, з 
безланцюговою системою переміщення, з переміщенням по підошві пласта, 
комбайн, який працює з рами конвеєра, з баровим, барабанним, дисковим, 
корончастим, буровим, шнековим робочим органом. Основні складові 
частини К.в.: механізм подачі комбайна, тяговий орган, різальний робочий 
орган, привід, бар, розштибувач, система пилепридушення.  

КОМБАЙН ВУГЛЕДОБУВНИЙ ВУЗЬКОЗАХОПНИЙ, *комбайн 
угледобывающий узкозахватный - комбайн, робочий орган якого має 
ширину захоплення  до 1,0 м. 
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КОМБАЙН ВУГЛЕДОБУВНИЙ ШИРОКОЗАХОПНИЙ, *комбайн 
угледобывающий широкозахватный - комбайн, робочий орган якого має 
ширину захоплення 1,0 -1,8 м. 

КОМБАЙНИ  ГІРНИЧІ ПРОХІДНИЦЬКІ, *комбайны (горные) проходческие  - 
комбіновані гірничі машини, що призначені для проведення гірничих виробок. 
Виконують основні операції, починаючи з відділення від масиву корисної 
копалини або породи і закінчуючи навантаженням у вагонетки або на 
конвейєр. За конструкцією та призначенням К.г. п. поділяються на комбайни 
вибіркової, бурової дії, нарізні зі стріловидним виконавчим органом і 
роторного типу. 

КОМБІНОВАНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ, *комбинированная система 
разработки - застосування при відробці стовпів у вийманому полі чи 
горизонті або ярусів у панелі одночасно чи послідовно суцільної та стовпової 
системи розробки або їх варіантів. При цьому відробку стовпів у вийманому 
полі і горизонті чи ярусі у панелі проводять незалежно. 

КОМБІНОВАНІ ГІРНИЧІ РОБОТИ, *комбинированные горные работы - 
розробка родовища корисних копалин з одночасним або послідовним 
застосуванням в певному технологічному зв'язку підземних і відкритих 
гірничих робіт. Поєднання відкритого способу розробки та підземної відкатки 
дозволяє використовувати основні переваги відкритого способу та уникнути 
труднощів з транспортом. 

КОМБІНОВАНІ СПОСОБИ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, 
*комбиникованные способы разрушеня горных пород - сукупність засобів та 
прийомів відділення від масиву і дроблення до кондиційної крупності  
корисної копалини, що характеризуються поєднанням різноманітних видів 
впливу на дільницю гірського масиву, наприклад термічного і механічного, що 
складають комбінований термомеханічний спосіб руйнування. 

КОМПАРАТОР, *компаратор - відмірювальний прилад, що діє за принципом 
порівняння вимірюваної величини або характеристики (довжини, напруги, 
кольору тощо) з еталонною. 

КОМПАУНД, *компаунт - 1) Електроізоляційний матеріал з асфальтових і 
парафінових речовин та масел. 2) Динамомашина з обмотками послідовного 
і паралельного збудження водночас. 3) Парова машина подвійного 
розширення. 

КОМПАУНДУВАННЯ, *компаундирование - змішування двох чи кількох 
масел, видів палива, щоб одержати спеціальні продукти заданих якостей. 2) 
Схема вмикання електричних обмоток чи аґреґатів, за якої магнітний потік 
зростає зі збільшенням струму навантаження машини. 

КОМПЛАНАРНІСТЬ, *компланарность, **complanarity - розташування двох 
чи більше плоских груп (наприклад бензольних кілець) в одній спільній 
площині або в паралельних площинах. 

КОМПЛЕКС, *комплекс, **complex - сукупність предметів чи явищ, що 
становлять єдине ціле. 

КОМПЛЕКС БУРОЗАКЛАДНИЙ, *комплекс бурозакладочный - набір машин, 
механізмів та приладів, призначених для проведення гірничих виробок з 
залишенням породи в шахті. 

КОМПЛЕКС ОЧИСНИЙ, *комплекс очисной, **complex processing - комплект 
індивідуальних і комбінованих гірничих машин і механізмів, який комплексно 
механізує в очисному вибої процеси виймання й доставки корисної копалини, 
кріплення та управління покрівлею. До складу очисних комплексів входять 
механізоване кріплення, видобувний комбайн чи стругова установка, 
скребковий конвеєр. 

КОМПЛЕКС ВУГЛЕВИДОБУВНИЙ, *комплекс угледобывающий - комплекс 
очисний, призначений для добування і транспортування вугілля у вибої, 
кріплення і управління покрівлею. Типи К.в. : комбайновий, струговий, 
гідрозакладний, огороджувально-підтримувальний, автоматизований. 
Основні складові частини К.в.: вугледобувний комбайн, стругова 
вуглевидобувна установка, скребковий конвеєр, кріплення механізоване, 
кабелеукладач, лебідка запобіжна, система пилопридушення. 

КОМПЛЕКС СКРЕПЕРНИЙ, *комплакс скреперный - набір механізмів, 
пристроїв та приладів, призначених для навантаження маси у відкатні 
посудини з використанням скрепера під час проведення здебільшого 
похилих гірничих виробок. 

КОМПЛЕКСИ ПРОХІДНИЦЬКІ КОМБАЙНОВІ, *комплексы проходческие 
комбайновые - комплекти індивідуальних і комбінованих гірничих машин та 
механізмів, призначених для проведення гірничих виробок, які пов’язані між 
собою основними параметрами.  

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *комплексное 
использование полезных ископаемых - найбільш повне, економічно доцільне 
використання основних, а також сумісно з ними залягаючих корисних 
копалин і компонентів, що в них містяться та відходів виробництва. 

КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ НАДР, *комплексное освоение недр - найбільш 
повне та економічне освоєння всіх видів ресурсів земних надр на основі 
комплексів ефективних гірничих технологій. 

КОМПЛЕКСНИЙ, *комплексный - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що 
являє собою комплекс будь-чого; к.  р о з в и т о к  е к о н о м і ч н и х  районів 
- планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі 
оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галюзями, що 
обслуговують виробництво й населення; к - і  с п о л у к и - речовини, які 
одержують сполученням двох або більше простих молекул. 

КОМПЛЕКСНІ РУДИ, *комплексные руды - природні мінеральні утворення, 
що вміщюють кілька металів чи інших цінних компонент і в таких сполученнях 
та концентраціях, при яких виробниче використання їх технологічно можниве 
й економічно доцільне. 

КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ, *комплексные соединения - складні сполуки, в яких 
можна виділити центральний атом (комплексоутворювач) і безпосередньо 
зв’язані з ним молекули або йони - так звані ліганди або адденти. 
Центральний атом та ліганди утворюють внутрішню сферу (комплекс), 
молекули або йони, які оточують комплекс - зовнішню сферу. Центральним 
атомом можуть бути як метали, так і неметали. Утворення К.с. широко 
використовується в різноманітних галузях хімічної технології (виділення, 
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очистка, розділення платинових, рідкоземельних та деяких інших металів). 
Інша назва К.с. - координаційні сполуки. 

КОМПЛЕКСНЕ КРІПЛЕННЯ, *комплексное крепление - механізоване 
кріплення очисних гірничих виробок, що складається з окремих секцій, які 
кінематично не зв’язані між собою і незалежно пересуваються. 

КОМПЛЕКСОМЕТРІЯ, *комплексометрия - спосіб хімічного аналізу, в основі 
якого є утворення комплексних сполук. К. використовують для визначення 
жорсткості води, вмісту свинцю й нікелю в рудах тощо. 

КОМПОНЕНТ, *компонент - складова частина чогось. 

КОМПОНУВАТИ, *компоновать - складати щось ціле з якихось окремих 
частин. Наприклад, К. електрообладнання в шахтах тощо. 

КОМПРЕСІЯ, *компресия - стискання газів, що спричинює зменшення об'єму, 
який вони займають, півищення тиску й ткмператури. 

КОМПРЕСОР, *компресор - машина для компресії і переміщення газів під 
тиском. 

КОНВЕЙЄР, *конвеєр, **conveyer - машина безперервної дії для 
переміщення вантажів з потрібним ритмом на певну віддаль. Є конвеєри 
гвинтові, роликові, ґравітаційні, стрічкові, скребкові. До конвеєрів відносяться 
також елеватори та ескалатори. В Україні конвеєри випускають 
Дніпропетровський завод будівельних машин, Львівський конвеєробудівний 
завод, Харківський завод “Світло шахтаря” та інші підприємства. 

КОНВЕЙЄРИЗАЦІЯ, *конвеєризация - механізація виробничих процесів за 
допомогою транспортуючих машин. 

КОНВЕЄРНА СТРІЧКА, *конвейерная лента - несучий орган стрічкового, 
стрічково-цепного або стрічково-канатного конвеєра. У стрічковому конвеєрі 
К.л. водночас виконує функції тягового органу та органу, що несе вантаж. 
Поверхня К.л., що несе вантаж, зветься робочою. 

КОНВЕЙЄРНА ЛІНІЯ, *конвейерная линия - технологічна вантажно-
транспортна схема, яка складається з двох або декількох послідовно 
розташованих конвеєрів. 

КОНВЕЄРО-СТРУГОВА УСТАНОВКА, *конвеєрно-струговая установка - 
виймально-доставочна машина фронтальної дії з ріжуче-транспортуючим 
виконавчим органом.  

КОНВЕКЦІЙНИЙ, *конвекционный - той, що переноситься середовищем, де 
він міститься; к.  с т р у м - електричний струм, зумовлений рухом 
наелектризованих тіл (напр., мікрочастинок пилу, диму); к.  п о т і к - потік 
тепла. яке переноситься висхідним рухом повітря. 

КОНВЕКЦІЯ, *конвекция - перенесення тепла в рідинах або газах потоками 
речовини. 

КОНГЛОМЕРАТ, *конгломерат - 1) Комплекс з'єднаних окремих предметів в 
одне ціле, при якому вони зберігають свої риси й властивості. Наприклад, 
конгломерат ґранул. 2) Грубоуламкова порода, що складається із 
зцементованих округлих валунiв та гальки. За розмiром уламкiв    
розрiзняють конгломерат бриловий, валунний, галечний та ґра-    велiтовий. 

КОНДЕНСАТ, *конденсант - продукт (рідина або тверде тіло) конденсації. 

КОНДЕНСАТОР, *конденсатор - 1) Апарат для конденсації пари 
охолодженням. 2) Пристрій для нагромадження ("згущення") електричних 
зарядів. 

КОНДЕНСАЦІЯ, *конденсация - 1) Перехід газу або пари в рідину або тверде 
тіло внаслідок охолодження чи стиснення їх. 2) Реакція сполучення кількох 
молекул органічної речовини, під час якої виділяється вода, галогеноводні, 
аміак та інші сполуки. 

КОНДЕНСОР, *конденсор - короткофокусна лінза або система лінз, що їх 
використовують в оптичному приладі для освітлення предмета, який 
розглядають або проецюють. 

КОНДЕНСУВАТИ, *конденсировать - згущувати, ущільнювати або 
скраплювати. 

КОНДИЦІЇ НА МІНЕРАЛЬНУ СИРОВИНУ, *кондиции на минеральное сырье - 
сукупність обгрунтованих вимог щодо якості і кількості корисних копалин, 
гірночо-геологічних та інших умов розробки родовищ. 

КОНДИЦІОНУВАННЯ, *кондиционирование, **mine-air cooling - 1) К.  п о в і т 
р я - доведення повітря в приміщеннях до прийнятних для людини 
характеристик щодо температури, вологості тощо. 1) К. п у л ь п и - 
перемішування пульпи (корисної копалини) з реагентом(тами). 

КОНКРЕЦІЯ, *конкреция, **concretion - мінеральне утворення. Має 
кулеподібну сфероїдну форму з внутрішньою радіально-волокнистою і 
концентричною будовою. Формування конкреції проходить від центру. 
Зустрічається в товщі осадових порід; є аґреґатом однорідних або різних 
мінералів. У вигляді К. трапляються фосфорити, марказити та інші корисні 
копалини. 

КОНСЕРВАЦІЯ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, *консервация 
горнодобывающего предприятия  - тимчасова зупинка гірничих та інших 
пов’язаних з ними робіт з обов’язковим збереженням можливості їх 
поновлення. 

КОНСИСТЕНЦІЯ, *консистенция - ступінь в'язкості або густини 
напівтвердих-напіврідких речовин (мастил, мила, фарб, будівельних розчинів 
тощо). 

КОНСИСТОМЕТР, *консистометр - прилад для визначення консистенції 
різних речовин. 

КОНСТАНТА, *константа - стала, постійна величина. 

КОНСТАНТАН, *константан - сплав міді з нікелем і домішками деяких інших 
елементів. Застосовують для виготовлення термопар, електричних опорів 
тощо. 

КОНТАКТ, *контакт - 1) Зіткнення, зв’язок, взаємодія. Наприклад, контакт 
мінеральних зерен при флотації, аґломерації тощо. 2) Площина (поверхня) 
зіткнення різних гірських порід. 3) Речовина, що утворюється при очищенні 
продуктів перегонки нафти сірчаною кислотою; застосовують у різних 
виробництвах. 4) З’єднання проводів електричного кола. 

КОНТАКТНИЙ, КОНТАКТОВИЙ, *контактный,  - пов'язаний з контактом; к.  
о п і р - опір, який виникає в місці контакту проводів електричного кола 
внаслідок нещільного прилягання тощо; к - а  р і з н и ц я  п о т е н ц і а л і в - 
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різниця електричних потенціалів (напруга) у місці дотику двох провідників з 
різних металів; к - і  к і л ь ц я - кільця, насаджені на вал рухомої частини 
ґенератора або двигуна змінного струму. 

КОНТАКТНИЙ ЧАН, *контактный чан - належить до допоміжного 
обладнання при збагаченні корисних копалин. Ємкість, як правило 
циліндричної форми, з мішалкою осьового типу.  Призначена для 
перемішування пульпи з реагентами (її кондиціонування).  

КОНТАКТОР, *контактор - електромагнітний апарат для дистанційних або 
автоматичних вмикань, розмикань і перемикань електричних кіл постійного 
або змінного струму низької частоти. 

КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, *континентальные отложения - геологічні 
відклади, що утворилися внаслідок процесів вивітрювання та нагромадження 
гірських порід. До них належать алювій, делювій, пролювій, еолові відклади, 
льодовикові відклади та відклади озер і боліт. 

КОНТРОЛЬНА СПОСТЕРЕЖНА СВЕРДЛОВИНА, *контрольная 
наблюдательная скважина  - свердловина для контролю за рівнем 
підземних вод, температурою порід та перевірки якості робіт по 
тампонуванню. 

КОНТРОЛЬНА ТРУБКА, *контрольная трубка - сполучення відрізка 
вогнепровідного шнура і капсюля-детонатора в паперовій гільзі, що 
застосовується для контролю за часом запалення при вогневому 
висаджуванні п'яти або більше зарядів на поверхні. В підземних роботах для 
тієї ж мети застосовується контрольний відрізок вогнепровідного шнура без 
капсуля-детонатора. 

КОНТРОЛЬ ФОРМИ УСТУПУ, *контроль форми уступа - отримання 
інформації щодо величини геометричних параметрів, котрі характеризують 
форму уступу при відкритому способі розробки. Як правило, виконується за 
допомогою автоматичних пристроїв та приладів. 

КОНТУРНЕ ВИСАДЖУВАННЯ (ПІДРИВАННЯ), *контурное взрывание - 
спосіб заряджання і висаджування зарядів в оконтурюючих шпурах 
(свердловинах), що забезпечує отримання відносно рівної поверхні виробки з 
мінімальними порушеннями суцільності  порід за межами її проектного 
профілю. 

КОНЦЕНТРАТ, *концентрат - продукт з високим вмістом корисних речовин; 
продукт збагачення корисних копалин. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА, *концентрация горного 
производства - зосередження виробництва на більш великих шахтах, 
рудниках, кар'єрах, дільницях. Характеризується підвищенням навантаження 
на очисний вибій, виїмкове поле, панель, пласт, похилу виробку і зростанням 
виробничої потужності шахт, рудників, кар'єрів, збагачувальних фабрик. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ, *концентрация горных работ - процес 
зосередження заданого видобутку корисної копалини в часі (зменшення 
числа видобувних змін і годин роботи) і в просторі (зменшення числа 
виробничих дільниць, очисних вибоїв та ін.). К.г.р. пов'язана з їх 
інтенсификацією. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ, *концентрация напряжений - збільшення 

інтенсивності напружень в гірських породах, які оточують виробку, внаслідок 
перерозподілу напружень у масиві. 

КОНЦЕНТРАЦІЯ НА СТОЛАХ, *концентрация на столах - процес 
розділення сипучої суміші мінеральних частинок за їх густиною в тонкому 
потоці води, який тече по нахиленій деці концентраційного столу, що 
здійснює зворотно-поступальний поздовжній рух. Область застосування: по 
крупності матеріалу - 0,074 - 13 мм; по густині - 1 200-15 600 кг/м

3
.  

КОНЦЕНТРАЦІЯ ПИЛУ, *концентрация пыли - вміст пилових частинок в 

одиниці об’єму повітря. Розрізняють К.п. масову (вагову) або ґравіметричну, 

що визначається масою частинок пилу в одиниці об’єму повітря і 
вимірюється у мґ/м

3
, і рахівну або коніметричну, що визначається числом 

частинок в одиниці об’єму повітря і вимірюється в частинках на см
3
. 

КООРДИНАЦІЙНЕ ЧИСЛО, *координационное число - кількість атомів (йонів, 
молекул), найближчих до даного атома (йона, молекули) в кристалі. В алмазі 
К.ч. дорівнює 4, в кам’яній солі - 6. К.ч. визначається природою і формою 
структурних частинок, характером і напрямленістю їх взаємодій, умовою 
мінімуму енергії системи. Іноді задають К.ч. для другої, третьої і т.д. 
координаційної сфери. В аморфних тілах і рідинах К.ч. має тільки 
статистичний зміст. 

КООРДИНАЦІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК, *координационная связь - тип хімічного 

зв’язку між молекулярними частинками (зарядженими або нейтральними), в 
яких звичайно немає неспарених електронів. Одна з частинок є донором, 
друга - акцептором пари електронів, тому К.з. часто називають донорно-
акцепторним.  

КОПЕР, *копер, **headgear - 1) Споруда над шахтним стовбуром, в якій 
розміщують напрямну та розвантажувальні пристрої для скіпів і перекидних 
клітей, а в деяких ще й підйомну машину. 2) Установка, якою підтримують і 
направляють палебійне устаткування, палі. 3) Установка для дроблення 
металевого брухту, брил мартенівського шлаку тощо. 4) Пристрій для 
випробування матеріалів на ударну міцність. 

КОПРОВІ ШКІВИ, *копровые шкивы - те ж, що й напрямні шківи. 

КОРА ВИВІТРЮВАННЯ, *кора выветривания - комплекс гірських порід, що 
утворюються на поверхні Землі внаслідок дії на корінні породи сонячної 
радіації, механічного та хімічного впливу води, повітря й живих організмів. За 
формою залягання виділяють площинні, лінійні та мішані кори вивітрювання. 
Товщина кори вивітрювання - від кількох до 100 м і більше. В Україні кора 
вивітрювання поширена головним чином у межах Українського щита. 

КОРАЗІЯ, *коразия - процес руйнування гірських порід уламковим 
матеріалом, що його переносить вода, лід, вітер тощо. 

КОРДІЄРИТ, *кордиерит, **cordierite - Mg2Al3[AlSi5O18]. Мінерал класу 
силікатів. Метасилікат кільцевої будови. Сингонія ромбічна. Густина 
2,57…2,66, твердість 7…7,5. Безбарвний, синій. Блиск скляний. 
Породоутворюючий мінерал кордієритових ґнейсів і сланців. Характеринй 
для порід з надлишком алюмінію і малим вмістом лугів та кальцію. Іноді 
зв’язаний з пегматитовими утвореннями. Знаходиться також у магматичних 
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породах (андезитах). Прозорі відміни кордієриту використовують як 
дорогоцінне каміння.  

КОРЕЛОМЕТР, *корелометр - прилад для вимірювання (обчислювання) 
кореляційних функцій випадкових процесів. Інші назви - к о л е р о г р а ф,  к 
р е л я т о р. 

КОРЕЛЯТИВНИЙ, *корелятивный - співвідносний, взаємнозумовлений. 

КОРЕЛЯЦІЯ, *корреляция - 1) Співвідношення, відповідність, взаємо-зв’язок 
предметів або понять. 2) Залежність між явищами або величинами 
(параметрами), що не має чіткого функціонального характеру. 

КОРЖ, *корж - невелика за розміром пластина покрівлі або підошви пласта, 
що відшарувалася. 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ, *полезные ископаемые - природні мінеральні 
утворення, які за сучасного рівня розвитку техніки можуть використовуватись 
у народному господарстві безпосередньо або після попередньої обробки. За 
умовами утворення розрізняють ендогенні (магматичні, пегматитові, 
карбонатитові, гідротермальні та ін.), екзогенні (розсипні, осадові) та 
метаморфогенні. Бувають корисні копалини органічного і неорганічного 
походження, за фізичним станом — тверді, рідкі й газоподібні. За 
промисловим використанням виділяють такі групи корисних копалин: 
металеві (рудні), неметалеві (нерудні), горючі (паливні) й гідромінеральні. 
Значні скупчення корисних копалин утворюють родовища.  

КОРІННІ ПОРОДИ, *коренные породы - породи, які залягають на місці свого 
постійного залягання. За походженням їх поділяють на вивержені 
(магматичні), осадові й метаморфічні (видозмінені). 

КОРІННА ЧАСТИНА ПІДЙОМНОЇ МАШИНИ, *коренная часть подъемной 
машины - основна частина підйомної машини, являє собою двоопірний вал з 
органами навивки підйомного канату або ведучим шківом тертя. 

КОРОЗІЯ, *корозия - 1) Руйнування гірських порід внаслідок розчинення їх у 
воді. 2) Руйнування металів під дією зовнішнього середовища. 

КОРОТКИЙ ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, *короткий очистной забой - підземна очисна 
виробка з вибоєм, довжина якого не перевищує 10–15 м. К.о.з. мають 
обмежене розповсюдження на вугільних шахтах України (широко 
застосовуються у вугільній промисловості США, , Австралії). 

КОРОТКИЙ УСТУП, *короткий уступ - уступ, довжина якого дорівнює або 
мало відрізняється від його висоти. Виїмку руди К.у. застосовують у слабких, 
нестійких рудах при системах з стелеуступним вибоєм. 

КОРОТКИМИ СТОВПАМИ, *короткими слолбами - система розробки — 
поділ довгого стовпа печами і прорубами на короткі стовпи, що мають 
прямокутну або квадратну форму. Розмір сторін 10…30 м. Печі і проруби 
проводять з таким розрахунком, щоб новий стовп був нарізний на момент 
закінчення очисних робіт у попередньому. 

КОРПУС, *корпус - основна частина машини, механізму. 

КОРПУСКУЛА, *корпускула - узагальнена назва дрібненьких частинок матерії 
(електронів, фотонів тощо). 

КОРПУСКУЛЯРНИЙ, *корпускулярный - пов'язаний з корпускулами, к - а  т е 
о р і я  с в і т л а - теорія, за якою світло являє собою потік дрібних частинок 
речовини. 

КОРУНД, *корунд, **corundum - Al2O3. Поширений мінерал класу оксидів та 
гідрооксидів синювато- або жовтувато-сірого кольору. Сингонія тригональна. 
Густина 4. Твердість 9. Прозорі відміни К., забарвленні в червоний (рубін), 
синій (сапфір), жовтий (східний топаз) та інші кольори, є дорогоцінним 
камінням. Утворюється в ґранітних пегматитах у зв’язку з їх десиліфікацією, а 
також у контактово метасоматичних комплексах. На поверхні стійкий  і 
утворює розсипи. Непрозорі відміни використовують як абразивний матеріал. 
Освоєно виробництво штучного корунду. В Україні є в межах Українського 
щита. 

КОСМОГЕННІ МІНЕРАЛИ, *космогенные минералы - мінерали, що 
утворилися в космічних (неземних) умовах. До них відносять ті, що поки не 
відомі або дуже рідко трапляються в земній корі, — гексоніт, когеніт, 
карлсберіт та ін. Для космогенних мінералів характерна майже повна 
відсутність гідроксидів. Є також спільні для земних і космічних порід мінерали 
(олівіни, піроксени, плагіоклази). Див. також метеорити. 

КОСОВИК, *косовик, **parallel road, gob road - підземна виробка, що 
формується у розкісці між вугільним масивом (ціликом) та смугою 
закладочного матеріалу. Служить для провітрювання вибою та збору води 
при проведенні виробок широким вибоєм. 

КОСОВИКОВИЙ ХІДНИК, *косовичный ходок - підземна виробка невеликої 
площі перерізу, розташована в закладному масиві в розкісці, що служить для 
сполучення косовика з виробкою, що примикає до нього. В більшості 
випадків підривання бокових порід у К.х. не виконується. 

КОСТЕР, *костер - конструкція кріплення для гірничих виробок квадратної, 
прямокутної або трикутної форми. Має вигляд кліті зі стрижнів, які взаємно 
перетинаються.  

КОУШ КЛИНОВИЙ, *коуш клиновой - частина підвісного пристрою для 
закріплення каната на підйомній посудині. 

КРАТНІСТЬ ПІДРОБКИ, *кратность подработки - відношення глибини 
гірничих робіт до вийманої потужності пласта при підробці споруд. 

КРЕЙДА, *мел - осадова напiвзв'язна мазка малозцементована гірська 
карбонатна порода, що на 90-99 % представлена кальцитом, який 
складається з кальцитових залишкiв морських планктонних водоростей та 
дрiбних часток черепашок найпростiших органiзмiв. Колір білий. 
Розробляють на Донбасі, у Придніпров’ї, Придністров’ї та в інших районах 
України. Використовують у сільському господарстві, паперовій і гумовій 
промисловості, у будівництві тощо.  

КРЕЙДОВИЙ ПЕРІОД, *Меловой период - останній (третій) період 
мезозойської ери. Настав близько 137 млн. років тому, тривав близько 70 
млн. років. На початку пізньокрейдової епохи відбулася одна з найбільших в 
історії Землі трансгресія моря. Гороутворюючі рухи крейдового періоду 
пов’язані з альпійською складчатістю. Для флори цього періоду характерні 

папоротеподібні й голонасінні, з’явились перші покритонасінні, а в 
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пізньокрейдову епоху — сучасні форми (дуб, бук, береза, верба, виноград та 
ін.). Великого розвитку набули черевоногі молюски, губки, мохуватки, деякі 
види костистих риб, у фауні наземних хребетних переважали плазуни, 
хижаки та ін., вимерлі морські й наземні ящери. Відклади, що утворилися 
протягом крейдового періоду, становлять крейдову систему. 

КРЕКІНГ, *крекинг - термічна або каталітична (див. Каталіз) переробка 
нафтових фракцій, при якій молекули важких вугливодів розщеплюються на 
простіші. Основними продуктами К. є компоненти моторних палив. 

КРЕМІНЬ, *кремень, **flint - халцедон у вигляді жовен, інділінз, особливо 
поширений в осадових породах. 

КРЕМНЕЗЕМ, *кремнезем - те ж саме, що й діоксид кремнію. 

КРЕМНІЙ, *кремний - Si. Хімічний елемент IV групи періодичной системи. 
Ат.н. 14, ат.м. 28,086. Темно-сірі кристали з металевим блиском. При 
низькій температурі хімічно інертний. З багатьма металами утворює 
силіциди. Вміст у земній корі 27,6% за масою. Найважливіші мінерали К. - 
силікати, кремнезем. Технічний К. застосовують як легуючу добавку при 
виробництві сталей і сплавів кольорових металів, напівпровідниковий К. - в 
електротехніці й електроніці. 

КРЕОЗОТ, *креозот - масляниста жовтувата рідина з їдким запахом; 
складна суміш органічних сполук, в якій переважають феноли. Застосовують 
для просочування деревини, щоб запобігти гниттю, як флотаційний (див. 
Флотація) аґент при збагаченні руд тощо. 

КРИЛО ВИЇМКОВОГО (ВИЙМАЛЬНОГО, ВИЙМАНОГО) ПОЛЯ, *крыло 
выемочного поля - частина двокрилого виїмкового поля, розташована по 
одну сторону від виробок, що підготовляють це поле — бремсберґа, похилу, 
проміжного квершлага. 

КРИЛО ПОВЕРХУ, *крыло этажа - частина поверху, розташована по одну 
сторону від капітального бремсберґа або похилу шахт, що розробляють 
пологі або похилі пласти, і по одну сторону від головного приствольного 
двору шахт, що розробляють круті пласти. 

КРИЛО ШАХТНОГО ПОЛЯ, *крыло шахтного поля, **wing mine-take - 
частина шахтного поля, розміщена по один бік вертикальної площини, що 
проведена навхрест простягання пласта й проходить через розкривну 
виробку (вертикальний або похилий стовбур, капітальний бремсберґ чи 
похил). Крила, як правило, позначають відповідно до частин світу (західне, 
північне тощо). 

КРИПТОЗОЙ, *Криптозой - докембрій, найбільший відрізок геологічної 
історії розвитку земної кори від виникнення перших геологічних формацій до 
початку фанерозою. Почався понад 3,5 млрд. років тому, тривав близько 3 
млрд. років. Поділяється на архей і протерозой. Протягом криптозою 
відбулися значні деформації земної кори. Відклади, що сформувались в цей 
період, складають фундамент давніх платформ і виходять на поверхню в 
межах кристалічних щитів, зокрема Українського щита. З ними пов’язані 
родовища залізних, марганцевих, поліметалевих та інших руд, граніту, 
будівельного каменю тощо. 

КРИПТОМЕЛАН, *криптомелан, **cryptomelane - K2Mn8O16. Поширений 
мінерал зони окиснення деяких марганцевих родовищ. 

КРИСТАЛИ, *кристаллы, **crystals - тверді тіла у природній формі 
багатогранників, кожний з яких зумовлений певним періодичним порядком 
розташування молекул, атомів або йонів у просторі. Поверхня кристалу 
обмежена площинами — гранями, лінії перетину яких є ребрами, а точки 
перетину ребер — вершинами. Форма й чистота кристалу залежать від 
складу речовин, з яких вони утворюються, та умов кристалізації. Основні 
властивості кристалів — однорідність, анізотропія і здатність до 
самоограновування. Поділяють кристали на 32 класи, що об’єднуються в 
сім сингоній. Використовують кристали в радіотехніці, автоматиці, оптиці та 
ін. Вивчає кристали кристалографія. 

КРИСТАЛІЗАЦІЙНИЙ, *кристаллизационный - пов'язаний з кристалізацією; 
к.  а п а р а т - прилад для кристалізації яких-небудь речовин;  к-а  в о д а - 
вода, що входить у структуру кристалів інших речовин - кристалогідратів 
(напр., купоросів). 

КРИСТАЛІЗАЦІЯ, *кристаллизация - перехід речовини з газоподібного, 
рідкого (розчину чи розплаву) або твердого (аморфного) станів у 
кристалічний. 

КРИСТАЛІТИ, *кристаллиты - 1) Найдрібніші зародкові кристалоутворен-ня 
у різновидах вулканічного скла. 2) Дрібні неправильної форми кристали 
литого металу або металевого сплаву, міцно зв'язані між собою. 

КРИСТАЛІЧНИЙ, *кристаллический - той, що складається з кристалів, 
подібний до них; к-і  ґ р а т к и - періодичноповторюване розміщення 
молекул, атомів або йонів у кристалах. 

КРИСТАЛІЧНІ СЛАНЦІ, *кристаллические сланцы - метаморфічні гірські 
породи, що мають кристалічну будову і характеризуються сланцюватою чи 
смугастою текстурою. За мінералогічним складом кристалічні ланці 
поділяють на амфіболові, слюдяні, талькові та ін. Використовують як 
будівельний матеріал та вогнетривку сировину. 

КРИСТАЛОГІДРАТИ, *кристаллогидраты - кристалічні речовини, в складі 
молекул яких є кристалізаційна вода, напр. гiдрат хлористого кальцію. 

КРИСТАЛОГРАФІЯ, *кристаллография - наука про кристали і кристалічну 
будову матерії. Досліджує будову й фізичні властивості кристалів, а також 
процеси їх утворення. Основні розділи кристалографії — геометрична 
кристалографія (симетрія, структура і морфологія кристалів), кристалоґенез 
(утворення й ріст кристалів), фізична кристалографія (фізичні властивості 
кристалів), кристалохімія й прикладна кристалографія (методи й апаратура 
для вирощування кристалів і використання їх у техніці). Розвивається новий 
напрям - космічна кристалографія. Найважливіші з методів дослідження 
кристалографії: гоніометричний, хімічний, фізичний та ін. Як окрема наука 
кристалографія зародилася в середині ХVІІ ст. В Україні дослідження з 
кристалографії проводять Геохімії і фізики мінералів Інститут АН України, 
кафедри університетів (Київського, Львівського та ін.). 
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КРИСТАЛООПТИКА, *кристаллооптика - наука про проходження світла 
крізь кристали. Кристалооптика розглядає подвійне променезаломлення, 
поляризацію світла, плеохроїзм та інші явища. 

КРИСТАЛОФІЗИКА, *кристаллофизика - фізична кристалографія, розділ 
кристалографії, в якому вивчають фізичні властивості кристалів, а також 
зміну цих властивостей від зовнішніх впливів. Кристафізика пояснює 
анізотропію, дефекти в кристалах тощо. На основі досягнень 
кристалофізики розвинулася фізика твердого тіла. 

КРИСТАЛОХІМІЯ, *кристаллохимия - розділ кристалографії, наука про 
просторове розміщення структурних частинок (молекул, атомів, йонів) у 
кристалах та залежність фізико-хімічних властивостей кристалічних речовин 
від їхньої структури. Кристалохімія тісно пов’язана з хімією, 
кристалофізикою і мінералогією. Базується на даних експериментального 
вивчення структури кристалів рентгенівськими (рентгеноструктурний, 
нейтронографічний, електронографічний та ін.), хімічними та фізичними 
методами. 

КРИТИЧНА ШВИДКІСТЬ ОПУСКАННЯ (ЗМІЩЕННЯ) ПОКРІВЛІ, 
*критическая скорость опускания (смещения) кровли - величина швидкості 
опускання покрівлі, при якій в гірничих породах з'являються тріщини, заколи 
та вивали. 

КРІО..., *крио... - у складних словах вказує на зв'язок з льодом, низькими 
темперетатурами. 

КРІОГЕННИЙ,*криогенный - пов'язаний з низькими температурами. 

КРІОГІДРАТ, *криогидрат, **cryohydrate - евтектична суміш кристалів льоду 
і кристалів солі (або солей), яка плавиться з утворенням розчину того 
самого складу, що й суміш; точка замерзання такого розчину - найнижча 
серед водних розчинів тієї самої солі. 

КРІОМЕТР, *криометр - пристрій для вимірювання температури 
затвердівання чистого розчинника та розчину досліджуваної речовини. 

КРІОСТАТ, *криостат - пристрій для підтримування низьких температур у 
замкненому середовищі. 

КРІОТЕХНІКА, *криотехника - галузь техніки, пов'язана зі створенням і 
використанням низьких температур. 

КРІОФІЗИКА, *криофизика - фізика низьких температур, що їх досягають при 
використанні скраплених газів. 

КРІПИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, *крепежные материалы - матеріали (вироби) для 
кріплення гірничих виробок. До кріпильних матеріалів належать 
лісоматеріали, сталеві й чавунні балки, залізничні рейки, тюбінги, бетон і 
залізобетон, природні або штучні камені, полімерні матеріали, склопластики 
тощо. 

КРІПЛЕННЯ БЕЗСТІЙКОВЕ, *крепление безстоечное - тимчасове або 
постійне кріплення для підтримки порід в покрівлі виробки, виконане у 
вигляді дерев'яного або металевого верхняка, підвішеного за допомогою 
металевих стрижнів, що закладаються в свердловини в боках виробки. 

КРІПЛЕННЯ ВСТАНОВЛЮВАЧ, *крепеустановщик — машина (пристрій) 
для механізованого підйому, переміщення і установки окремих елементів, а 

також зборки кріпильних рам у виробках. Діє автономно або у складі 
прохідницького комплексу. 

КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *крепь горных выработок - кріплення 
рудникове, кріплення шахтне — зведення у підземних гірничих виробках 
споруд, що запобігають обвалюванню та здиманню навколишніх порід, дають 
змогу сприймати гірничий тиск і керувати ним. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ, *крепь для лав - гірничотехнічна конструкція, що 
зводиться в очисних вибоях для забезпечення їхньої стійкості, технологічної 
цілісності, а також протидії гірничому тискові. В залежності від виду 
застосовуваного матеріалу розрізняють кріплення дерев’яне, металеве і 
змішане. В залежності від допустимих деформацій розрізняють жорстке й 
податливе К.д.л. За виконуваною функцією - спеціальне, тримальне, 
захисно-тримальне, огороджувальне, підпірне, ізоляційне, зміцнювальне, 
комбіноване, посадкове, механізоване. В залежності від тривалості 
використання розрізняють постійне та тимчасове К.д.л. За конструктивними 
ознаками розрізняють також К.д.л. індивідуальне, органне, органну стінку, 
рамне (кріпильна рама), штангове, костер, пневматичне, стояк та ін. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ АНКЕРНЕ, *крепь для лав анкерное  - кріплення, що 
являє собою болт, на одному кінці якого є клиновий замок, а на іншому - 
опорна плита чи гайка. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ЖОРСТКЕ, *крепь для лав жесткая - кріплення, 
деформація якого не виходить за межі пружності. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ЗМІЦНЮВАЛЬНЕ, *крепь для лав упрочняющая - 
кріплення, яке крім свого основного призначення виконує функцію зміцнення 
гірничих порід. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ІЗОЛЯЦІЙНЕ, *крепь для лав изоляционная - 
кріплення, призначене для ізолювання відпрацьованих та 
пожежонебезпечних ділянок від прилеглих до них гірничих виробок. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ІНДИВІДУАЛЬНЕ, *крепь для лав индивидуальная - 
конструктивний різновид кріплення очисних виробок, який складається з 
окремих рам чи стояків, що переміщуються у вибої без застосування засобів 
механізації. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ МЕХАНІЗОВАНЕ, *крепь для лав механизированная - 
пересувне кріплення, призначене для підтримування бокових порід, 
керування покрівлею і пересування вибійного конвеєра. Є комплектове, 
аґреґатоване, стругове, щитове К.д.л.м., а також К.д.л.м. з дистанційно-
автоматичним керуванням. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ОГОРОДЖУВАЛЬНЕ, *крепь для лав оградительная 
- кріплення, функцією якого є огородження привибійного простору. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ОРГАННЕ, *крепь для лав органная - переносне 
кріплення з одного чи декількох прямолінійних рядів  стояків, поставлених 
один біля одного на відстані, що не перевищує діаметра стояка паралельно 
вибою на межі обвалення покрівлі. Застосовується також як засіб охорони 
віїмкових підготовчих виробок, кріплення берми і т. ін. При цьому стояки 
встановлюються  вздовж берми штреку. Див. також органна стінка. 
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КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПНЕВМАТИЧНЕ, *крепь для лав пневматическая - 

кріплення, силові елементи якого виконано з м’яких, наповнених стисненим 
повітрям оболонок. Розрізняють механізоване К.д.л.п., пнемокостри: 
набірний, багатопорожнинний, комбінований. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПОДАТЛИВЕ, *крепь для лав податливая  - 
кріплення, що допускає зміщення і деформації за межами пружності за умови 
збереження своєї тримальної здатності. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ПОСАДКОВЕ, *крепь для лав посадочная - кріплення, 
призначене для плавного опускання покрівлі та керування її обваленням. 
Розповсюджене гідравлічне К.д.л.п. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ СПЕЦІАЛЬНЕ, *крепь для лав специальная - 
кріплення, яке, крім свого основного призначення, виконує спеціальні 
функції, наприклад, забезпечення обвалення покрівлі за наміченим 
напрямом. 

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛАВ ТРИМАЛЬНЕ, *крепь для лав поддерживающая - 
кріплення, основною функцією якого є підтримування бокових порід у 
привибійному просторі. 

КРІПЛЕННЯ ІНВЕНТАРНЕ, *крепь инвентарная - розборне переносне 
рамне кріплення підготовчих виробок багаторазового використання з 
невеликим строком служби . 

КРІПЛЕННЯ КОМПЛЕКС, *крепи комплекс - сукупність двох або більш секцій 
однакової або різної конструкції, з'єднаних між собою кінематичними 
зв'язками і засобами для їхнього пересування. 

КРІПЛЕННЯ КОМПЛЕКТНЕ, *крепь комплектная - кріплення, яке 
складається з комплектів, не зв'язаних між собою кінематично і 
пересуваються незалежно один від одного. 

КРІПЛЕННЯ ОПУСКНЕ (ЗАГЛИБНЕ), *крепь опускная (погружная)— 
кріплення у формі циліндру з цегляної кладки, армованої сталевими тягами, 
або чавунними тюбінгами. В нижній частині К.о. має ріжучий черевик. 
Застосовується при проходженні вертикальних стволів шахт по водоносним 
піскам і пливунам потужністю до 10 м, що залягають на глибині 20-25 м. 
Опускається під впливом власної маси, а інколи і тиску гідравлічних 
домкратів. К.о. занурюється в масив породи, випереджаючи вибій ствола, і 
завдяки цьому захищає його від проривів пливуна або винесення 
обводненого піску. К.о. опускається по мірі виймання породи до заглиблення 
в стійкі породи. 

КРІПЛЕННЯ ПАРАМЕТРИ, *крепи параметры — технічні показники, що 
характеризують форму, розміри, несучу спроможність, величину 
податливості, опір кріплення та ін. 

КРІПЛЕННЯ ПЕРЕСУВНЕ, *крепление передвижное — кріплення очисної 
виробки, що пересувається за допомогою гідравлічних домкратів 
(механізовані кріплення очисних комплексів та аґреґатів), пересувача 
(комплектні кріплення) або під дією власної маси і маси обвалених порід 
(щитові кріплення при розробці крутих пластів). 

КРІПЛЕННЯ ПОДАТЛИВІСТЬ, *крепи податливость — спроможність 
кріплення під дією тиску гірських порід зменшувати свої основні розміри 

(висота стояка, костра, довжина верхняка, висота та ширина арки тощо) при 
збереженні несучої спроможності та працездатності. Величина цього 
зменшення в період податливості називається величиною податливості 
кріплення. К.п. досягається за рахунок проковзування зі значним тертям 
одного елементу кріплення відносно іншого (взаємне зміщення сегментів, 
стягнутих з’єднуючими хомутами металевого арочного кріплення зі 
спецпрофілю, поступове зминання нижніх послаблених кінців прямокутних 
піддатливих залізобетонних стояків, опускання з тертям у клиновому замку 
висувної частини стояків тертя, опускання висувної частини гідравлічних 
стояків під час спрацьовування запобіжного клапану, зминання загострених 
кінців дерев'яних стояків, дерев'яних прокладок, клинів та ін.). 

КРІПЛЕННЯ ПОЧАТКОВИЙ РОЗПІР, * крепи начальный распор - початкове 
зусилля, що створюється в кріпленні при його встановленні в робоче 
положення. 

КРІПЛЕННЯ РАМНЕ, * крепь рамочная - гірниче кріплення, що складається з 
рам, встановлених на деякій відстані одна від одної. За видом матеріалу 
бувають металеві, залізобетонні, дерев’яні та мішані, за формою — аркові, 
трапецієвидні, кільцеві та ін. На сучасних шахтах найбільш поширене 
кріплення із спецпрофілю. 

КРІПЛЕННЯ СЕКЦІЙНЕ, * крепь секционная - гірниче кріплення, складене з 
одноманітних кріпильних конструкцій (секцій), кожна з яких виконує 
одночасно несучу та огороджувальну функцію на ділянці визначеної 
довжини. Секції виготовляються на поверхні (у заводських умовах) та 
встановлюються у гірничих виробках послідовно одна за одною. На шахтах 
використовується у вертикальних, похилих і горизонтальних виробках та в 
очисних вибоях. 

КРІПЛЕННЯ СЕКЦІЙНЕ СВЕРДЛОВИН, *крепь секционная скважин - спосіб 
кріплення пробуреного стовбура свердловини двома чи більше частинами 
(секції) обсадної колони. Полягає у спуску і цементуванні нижньої частини 
колони на бурильних трубах з нарощуванням її до устя свердловини. 

КРІПЛЕННЯ СПРЯЖЕННЯ, *крепь сопряжения - кріплення, яке зводиться на 
місці спряження лави зі штреком. 

КРІПЛЕННЯ ШАРНІРНЕ, *крепь шарнирная - кріплення гірничих виробок, 
елементи якого можуть переміщуватися один відносно одного навколо 
шарніра без порушення роботоздатності та несучої здатності кріплення. 
Застосовується при нерівномірному розподілі навантаження на кріпленні. 

КРІПЛЕННЯ ЩИТОВЕ, *крепь щитовая - огороджувальне чи 
огороджувально-підтримувальне кріплення, що пересувається за спадом при 
розробці крутого пласта під дією власної маси обвалених порід. 

КРОКУЮЧА ХОДОВА ЧАСТИНА КОМБАЙНА, *шагающая ходовая часть 

комбайна - конструктивний вузол комбайна і створення напірного зусилля на 
вибій з допомогою гідродомкратів. 

КРОКУЮЧО-РЕЙКОВИЙ ХІД, *шагающе-рельсовый ход - тип ходового 
обладнання крупних гірничих машин. У робочому положенні машина стоїть 
на лижах (балках), переміщюється на величину ходу за рахунок 
перекочування ходових візків по рейках, що прокладені вздовж лиж. Під час 
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крокування машина спирається на базу при одночасному перекиданні лиж 
для нового ходу. Застосовується в конструкціях роторних екскаваторів та 
відвалоутворювачів продуктивністю більш як 3000 м

3
 за годину. 

КРОКУЮЧИЙ ЕКСКАВАТОР (ДРАҐЛАЙН), *шагающий экскаватор 
(драґлайн) - одноковшова виїмкова машина циклічної дії, робоче обладнання 
якої складається із стріли та ковша, що підвішений до неї з допомогою 
канатів та блоків, а переміщення здійснюється крокуючим ходом. Шість 
базових моделей. Місткість ковша 4…125 м

3
. 

КРОКУЮЧИЙ ХІД, *шагающий ход - тип ходового обладнання гірничих 
машин, головним чином драґлайнів середньої та великої потужності. Типи 
ходових пристроїв за конструкцією механізмів крокування поділяються на 
ексцентриковий, кривошипно-важільний, важільно-хитний з гідравлічним 
приводом. Характеризується малим тиском на ґрунт (40…99 кПа) і 
простотою будови порівняно з гусеничним ходом. 

КРОК ЗАКЛАДКИ, *шаг закладки - відстань, що вимірюється в напрямку 
посування вибою, через яке здійснюється закладка виробленого простору. 

КРОК ОБВАЛЕННЯ ПОКРІВЛІ, *шаг обрушения кровли, **increment roof-

caving - найменша величина консолі порід безпосередньої покрівлі, при якій 
відбувається її періодичне самообвалення. Величина залежить від 
потужності, структури та фізико-механічних властивостей порід покрівлі. 

КРОК ПЕРЕСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО КРІПЛЕННЯ, *шаг передвижения 

механизированного крепления, **increment avance support - відстань, на яку 
пересувається кріплення за один хід гідродомкрата. 

КРОК ПОСАДКИ, *шаг посадки - відстань, що вимірюється у напрямку 
посування вибою, через яку відбувається посадка покрівлі. Визначається 
технологією виймання. Крок посадки менший за крок обвалення 
безпосередньо покрівлі чи дорівнює йому. 

КРОК РУЙНУВАННЯ, *шаг разрушения - відстань між сусідніми лініями 
руйнування гірської породи. При різанні називається кроком різання. 

КРОК ВСТАНОВЛЕННЯ СЕКЦІЙ (КОМПЛЕКСІВ) КРІПЛЕННЯ, *шаг 

установки секций - відстань між осями сусідніх секцій (комплексів) по 
довжині очисної виробки. 

КРОСИНГ, ПОВІТРЯНИЙ МІСТ, *кроссинг, воздушый мост, **crossing - 
підземна вентиляційна споруда для розділення повітряних струменів, які 
перетинаються. Бувають трубчасті, у вигляді перекидного мосту та обхідної 
виробки. 

КСЕНОЛІТ, *ксенолит - уламки гірської породи, що трапляються у 
магматичній породі і відрізняються від неї мінералогічним складом. 

КСЕНОН, *ксенон - хімічний елемент VIII групи періодичної системи, символ 
Хе, ат. н. 54; ат.м. 131,30. Інертний газ. Застосовують в електровакуумних 
приладах, газосвітних лампах. 

КСЕНОТИМ, *ксенотим - мінерал класу фосфатів, жовтого, червоного, 
коричневого кольору з скляним блиском. Сировина для одержання ітрію. 

КУБ, *куб - 1) Шестигранник, всі грані якого є однаковими квадратами. 2) 
Третій ступінь будь-якого числа. 

КУБАНІТ, *кубанит - мінерал класу сульфідів, бронзово-жовтого кольору з 
металічний блиском. Сингонія ромбічна. Густина 4,03…4,18, твердість 3,75. 
Мідна руда. Від назви о. Куба. 

КУБАТУРА, *кубатура - число кубічних одиниць в об'ємі даного тіла. 

КУКЕРСИТ, *кукерсит - масивний плитковий горючий сланець коричнево-
бурого кольору. Залягає у Прибалтійському сланцевому басейні. 

КУЛІСА, *кулиса - деталь механізму або машини з прорізом, в якому ковзає 
повзун, з'єднаний з іншою рухомою деталлю. 

КУЛОН, *кулон - одиниця кількості електрики в Міжнародній системі одиниць. 
Від прізвища французького фізика Ш.-О. Кулона. Інша назва - а м п е р - с е к 
у н д а. 

КУЛОНОМЕТРІЯ, *кулонометрия - електрохімічний метод аналізу, який 
ґрунтується на вимірюванні кількості електрики, що витрачається на 
електролітичне відновлювання або окиснення. 

КУПРИТ, *куприт, **cuprite - Cu2O. Червона мідна руда - мінерал класу 
оксидів і гідрооксидів. Сингонія кубічна. Густина 6,14. Твердість 3,5-4.  Блиск 
алмазний. Зустрічається у верхніх горизонтах мідних родовищ як продукт 
вивітрювання мідних сульфідів. 

КУПЧАТЕ ВИЛУГОВУВАННЯ, *кучное выщелачивание - спосіб переробки 
хімічним чи бактеріальним вилуговуванням попутно видобутих забалансових 
та бідних балансових крупнокускуватих руд, добування з яких корисних 
компонентів звичайними збагачувальними чи гідрометалургійними методами 
нерентабельне. 

КУРВІМЕТР, *курвиметр - прилад для вимірювання довжини кривих ліній на 
картах та кресленнях. 

КУТ ЗРУШЕННЯ ГРАНИЧНИЙ, *угол сдвижения предельный - найменший 
кут падіння пласта, при якому виникають небезпечні зрушення лежачого боку 
розроблюваного пласта. 

КУТ ДИЗ’ЮНКТИВУ, *угол дизъюнктива - кут між зміщувачем і блоком 

(крилом) диз’юнктиву в бік відносного переміщення блоку. Величина К.д. 
міститься в нормальному перерізі до лінії обриву блоку. 

КУТ ЗЕНІТНИЙ, *угол зенитный - кут у вертикальній площині, який 
відраховується від вертикалі до вимірюваного напрямку. 

КУТ МАКСИМАЛЬНОГО ОСІДАННЯ, *угол максимального оседания - кут з 
боку падіння пласта, утворений на вертикальному розрізі в головному 
перерізі мульди зрушення навхрест простягання пласта горизонтальною 
лінією і лінією, яка з’єднує середину очисної виробки з точкою 
максимального осідання при неповній підробці земної поверзні. 

КУТ НАХИЛУ БОРТУ КАР’ЄРА, *угол наклона борта карьера - кут у 
вертикальній площині, розташованій нормально до простягання борту 
кар’єра, утворений лінією, яка з’єднує верхній та нижній контури кар’єра з їх 
проекцією на горизонтальну площину. 

КУТ ПРИРОДНОГО УКОСУ, *угол естественного откоса - найбільший кут, 
який може бути утворений укосом вільно насипаного сипучого матеріалу 
(гірничої маси) в стані рівноваги з горизонтальною площиною. 

КУТ СКЛАДКИ, *угол складки - двогранний кут між крилами складки. 
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КУТ СПАДУ ПЛАСТА (КУТ ПАДІННЯ ПЛАСТА), *угол падения пласта - кут 
між пластом і горизонтальною площиною. Відповідно до Правил технічної 
експлуатації вугільні пласти за кутом спаду поділяються на положисті 
(0…18°), похилі (19…35°), крутопохилі (36…55°) і круті (56…90°). 

КУТ УКОСУ УСТУПА, *угол откоса уступа - кут у вертикальній площині, 

нормальній до простягання уступа, між лінією, яка з’єднує верхню і нижню 
бровки уступа та її проекцією на горизонтальну площину. 

КУТ УКОСУ ЯРУСА ВІДВАЛУ, *угол окоса яруса отвала - кут у вертикальній 

площині, нормальній до площини укосу відвалу, між лінією, яка з’єднує 
верхню і нижню бровки відвалу та її проекцією на горизонтальну площину. В 
більшості випадків це кут природного укосу гірських порід. 

КУТИ ГРАНИЧНІ, *углы граничные - зовнішні відносно виробленого простору 
кути, які утворено на вертикальних розрізах по головних перерізах мульди 
зрушення при повній підробці горизонтальною лінією і лініями, що з’єднують 
границі виробок з границями мульди зрушення. 

КУТИ ДЕВІАЦІЇ ПІДЙОМНИХ КАНАТІВ, *углы девиации подъемных канатов 
- кути, які утворені струною канату з вертикальною площиною 
перпендикулярною до осі валу підйомної машини або до осьової площини 
шківа; визначаються в похилій площині, дотичній до барабану і шківа. 

КУТИ ПОВНИХ ЗРУШЕНЬ, *углы полных сдвижений - внутрішні відносно 
виробленого простору кути, які утворено на вертикальних розрізах по 
головних перерізах мульди зрушення площиною пласта і лініями, які 
з’єднують границі виробленого простору з границями плоского дна мульди 
зрушення. 

КУТИ РОЗРИВІВ, *углы разрывов - зовнішні відносно виробленого простору 
кути, які утворено на вертикальних розрізах по головних перерізах мульди 
зрушення горизонтальними лініями і лініями, які з’єднують границі виробок з 
найближчими до границі мульди зрушення тріщинами. 

КУТОВІ ПАРАМЕТРИ ДИЗ’ЮНКТИВУ, *угловые параметры дизъюнктива - 

величини, що характеризують форму диз’юнктиву. До них належать : 
елементи залягання зміщувача, елементи залягання блоків (крил) 
диз’юнктиву, елементи залягання  ліній обриву блоків, кут диз’юнктиву, 
напрям вектора відповідного переміщення блоку. 

КУТОМІР, *угломер - маркшейдерський кутомірний чи кутомірно-
далекомірний прилад, призначений для зйомок нарізних і очисних гірничих 
виробок. 

КУЩОВЕ КРІПЛЕННЯ, *кущевое крепление - різновид посадочного 
кріплення очисних виробок, що складається з окремих груп стояків (кущів) і 
призначений для управління гірничим тиском способом повного обвалення 
покрівлі. 

КЮРІ, *кюри - одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоактивності 

речовини, в якій протягом 1 сек відбувається 3,7 x1010 радіоактивних 
розпадів. Від прізвища фізиків подружжя П. Кюрі і М. Склодовської-Кюрі. 

КЮСТЕЛІТ, *кюстелит - мінерал, самородне срібло, що вміщює до 10 % 
золота. 

 
 

Л 
 

ЛАБІЛЬНИЙ, *лабильный - нестійкий, рухомий. 

ЛАБОРАНТ, *лаборант - 1) Науковий або технічний співробітник 
лабораторії. 2) Особа, що готує препарати, прилади для лабораторних 
занять або лекцій в навчальних закладах. 

ЛАБОРАТОРІЯ, *лаборатория - 1) Спеціально обладнане та устатковане 
приладами, машинами, пристроями, мережами приміщення для наукових 
досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань. 2) 
Установа або її відділ, що проводить експериментальну науково-
дослідницьку та навчальну роботу. 

ЛАБОРАТОРНЕ УСТАТКУВАННЯ, *лабораторное оборудование - 
устаткування, дозволяюче моделювати технологічні процеси в реальних 
умовах, а також готувати проби різних матеріалів для їх дослідження. 
Наприклад, лабораторні дробарки, млини, розтирачі, ступи, скорочувачі проб 
тощо. 

ЛАБРАДОР, *лабрадор, **labradorite - мінерал класу силікатів, білого або 
сірого кольору, різновид плагіоклазів (№50-70). Сингонія триклінна. Густина 
2,69. Твердість 6,6-6,75. Відомий на Україні (Житомирська обл.), на п-ові 
Лабрадор (Канада) і у Фінляндії як головний породоутворюючий мінерал 
лабрадоритів. Використовують у будівництві. Від назви півострова 
Лабрадор. 

ЛАБРАДОРИТ, *лабрадорит - магматична гiрська порода з родини габро 
сірувато-білого, темно-сірого зеленуватого або майже чорного кольору, що 
складається майже виключно з мiнералу лабрадору. Має характерну  для 
нього iризацiю - яскравi переливи кольорiв: синього, блакитного, зеленого. 
Використовують як будівельний та облицьовувальний матеріал. В Україні є в 
межах Українського щита. Від назви півострова Лабрадор. 

ЛАВА, *лава, **longwall - 1) В геології — природний силікатний розплав 
глибинних мас, що виливається на поверхню з тріщин у земній корі або з 
кратерів вулканів. Від магми відрізняється відсутністю газів, які звітрюються 
під час виверження. Внастідок застигання лави утворюються ефузивні гірські 
породи. 2) В гірничій справі — підземна гірнича виробка із суцільним вибоєм, 
де видобувають корисні копалини. Довжина лави 100…200 м, іноді більше. 

ЛАВА-ПОВЕРХ, *лава-этаж — лава, що відробляє поверх на всю висоту 
(без розподілу на підповерхи). 

ЛАВОПОДІБНІ ВИРОБКИ, *лавообразные выработки - (в рудниковій 
аеродинаміці) — виробки, в яких розсіювання і вилучення домішок та обмін 
повітря відбувається під дією однорідного турбулентного потоку, що займає 
всю площу поперечного перерізу виробки.  

ЛАЗЕР, *лазер - прилад для ґенерування або підсилення 
монохроматичного світла. 
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ЛАЗУРИТ, *лазурит, **lazurite - мінерал класу силікатів, лазурово-синього, 
блакитного, фіолетового кольру зі скляним блиском. Алюмосилікат каркасної 
будови. Сингонія кубічна. Густина 2,42, твердість 6. Зустрічається в 
контактово-метаморфічних комплексах разом з кальцитом, діопсидом, 
скаполітом і сульфідами. Використовують як виробне каміння, для 
виготовлення синьої фарби. 

ЛАКМУС, *лакмус - барвник, що його добувають з деяких лишайників. У 
кислому середовищі набуває червоного кольору, у лужному - синього. 
Застосовують як індикатор - головним чином у вигляді лакмусового паперу 
(фільтрувального паперу, просоченого розчином лакмусу). 

ЛАКОЛІТ, *лаколит - форма залягання магматичних гірських порід. Лаколіти 
утворюються в результаті інтрузій, коли магма, що проникла у товщу 
гірських порід, не прориває залягаючі  вище верстви, а піднімає їх у вигляді 
купола. Підошва лаколіту залягає майже горизонтально. 

ЛАМІНАРНИЙ, *ламинарный - рух, при якому окремі струмені течуть 
паралельно, обтікаючи перешкоди рівномірними шарами (на відміну від 
турбулентного руху). 

ЛАМПРОФІЛІТ, *лампрофиллит, **lamprophylite - силікат острівної будови. 
Акцесорний мінерал нефелінових сієнітів та інших лужних порід. 
Зустрічається разом з егірином, арфведсонітом, ринколітом, польвим 
шпатом, нефеліном. 

ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФІЧНИЙ, *ландшафт географический - 1) Природний 
територіальний чи акваторіальний комплекс, що є ґенетично однорідною 
ділянкою з однотипними: геологічною будовою, рельєфом, гідрокліматичним 
режимом. Сучасні ландшафти зазнають змін у процесі діяльності людини. 
Ландшафт досліджується ландшафтознавством. 2) У широкому розумінні 
ландшафт — те саме, що й природно-територіальний комплекс. 

ЛАНТАН, *лантан - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, символ 
La, ат. н. 57; ат. м. 138,9055. Білий пластичний метал, належить до 
рідкісноземельних елементів. Оксид Л. використовують у виробництві 
оптичного скла. 

ЛАНТАНІДИ, ЛАНТАНОЇДИ, *лантаниды, лантаноиды - хімічні елементи ІІІ 
групи періодичної системи з порядковими номерами 58 - 71, розташовані за 
лантаном. До Л. Належать: церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, 
європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулий, ітербій, лютецій. 
Л. - група м’яких, хімічно активних металів, подібних за фізичними й 
хімічними властивостями, що зумовлюється однаковою будовою зовнішніх 
електронних оболонок їхніх атомів. Разом з лантаном, ітрієм і скандієм 
утворюють групу рідкісноземельних елементів. Застосовують Л. в різних 
галузях промисловості. 

ЛАТЕКС, ЛЯТЕКС, *латекс, лятекс - молочний сік каучуконосних рослин; у 
промисловості використовують також Л. с и н т е т и ч н и й - водні емульсії 
синтетичних каучуків. Каучукові частинки (глобули) мають переважно 
сферичну будову, діаметр 0,08-3 мкм., стабілізовані йоногенною поверхнево-
активною речовиною частіше анонного типу.  

ЛЕБІДКА, *лебедка, **winch, hoist - машина для піднімання або 
переміщування вантажів за допомогою тягового каната чи ланцюга. В разі 
потреби лебідку поєднують з поліспастом. Вона є також частиною таля. 

ЛЕЖАЧЕ КРИЛО (ДИЗ’ЮНКТИВА), *лежащее крыло (дизьюнктива) - блок 
гірничих порід, який прилягає до зміщувача в напрямку його лежачого боку. 

ЛЕЖАЧИЙ БІК, *лежащий бок, **wall bottom - гірнича порода, яка прилягає 
до пласта (покладу) з боку його підошви. 

ЛЕЖЕНЬ, *лежень - елемент рамного кріплення, який працює як балка на 
суцільній основі; розташований на підошві виробки. Л. укладається 
безпосередньо на підошву або в канавку поперек виробки (поперечні) або 
вздовж неї (поздовжні). На Л. спираються стояки кріпильних рам, що 
унеможливлює їх втиснення (вдавлення) в м'які породи підошви. Поперечні 
Л. роблять з того ж матеріалу, що й інші елементи кріпильної рами, 
поздовжні — звичайно з дерева. 

ЛЕЙЦИТ, *лейцит, **leucite - K[AlSi2O6]. Алюмосилікат каркасної будови. 
Типовий магматичний мінерал. Сингонія тетрагональна. Густина 2,47. 
Твердість 6-6,5. Колір переважно сірий. Блиск скляний. Звичайно 
зустрічається в молодих вулканічних лужних породах разом з лужними 
польвими шпатами, піроксенами, магнетитом. Використовується як руда 
алюмінію і для одержання калієвих сполук. Рідкісний. 

ЛЕПІДОЛІТ, *лепидолит, **lepidolite - мінерал класу силікатів, літіїсна слюда 
шаруватої будови, переважно фіолетового, бузкового кольору. Сингонія 
моноклінна. Густина 2,8-2,9. Твердість 2,5-3,0. Колір білий, рожевий, 
фіолетовий. Блиск перламутровий. Руда літію. Зустрічається в пегматитах, у 
ґрейзенах і високотемпературних гідротермальних жилах разом з польовим 
шпатом, кварцитом, мусковітом, сподуменом, топазом, ельбаїтом. 
Рідкісний.  

ЛЕПТОНИ, *лептоны - група найлегших елементарних частинок (нейтрино, 
антинейтрино, електрон, позитрон, позитивний і негативний мюони). 

ЛЕС, *лес - континентальна однорідна, звичайно неверствувата, пухка 
осадова гірська порода палево-жовтого кольору з вапняково-пiскуватими 
включеннями. Пористість 40-55 %. Характерний значний вміст карбонатів 
кальцію. Вміст пилуватих часточок (розмір 0,05…0,005 мм) у лесі понад 60 
%. Складається переважно з зерен кварциту, польових шпатів, слюд тощо. 
Легко розмокає й розмивається: при сильному зволоженні в товщах лесу 
виникають просадки, загрозливі для будівництва. Леси займають 2/3 площі 
території України (у степовій і лесостеповій зонах).  

ЛІГНІН, *лигнин - органічна речовина, що поряд з целюлозою є складовою 
частиною здерев'янілих тканин вищих рослин. Разом з геміцелюлозою 
зумовлює міцність стовбурів і стебел рослин. Використовується для 
зниження в’язкості бурильних розчинів, одержання активного вугілля тощо.  

ЛІГНІТ, *лигнит - 1) Слабозвуглена викопна деревина, бурого кольору.             
2) Різновид бурого вугілля. Використовують як паливо, хімічну сировину. 

ЛІМОНІТ, *лимонит, **limonite - мінерал класу оксидів та гідрооксидів, темно-
бурий до чорного. Гелеподібні прихованокристалічні відміни гетиту й 
лепідокрокіту. Головна складова частина бурих залізняків. Скупчення Л. з 
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гетитом, гідроокисами кремнезему та ін. утворюють родовища бурих 
залізників. 

ЛІНЕЇТ, *линеит - мінерал класів сульфідів, білого або сталево-сірого 
кольору з металічним блиском. У сполученні з іншими кобальтовими 
мінералами - сировина для одержання кобальту. Від прізвища шведського 
ботаніка К. Ліннея. 

ЛІНЗА (В ГЕОЛОГІЇ), *линза - форма залягання гірських порід. Лінза — 
овальне чи округле мінеральне тіло невеликої потужності (до кількох метрів), 
його найбільша товщина  - в середній частині. 

ЛІНІЯ ДІЮЧИХ ВИБОЇВ, *линия действующих забоев — сукупність очисних 
і підготовчих вибоїв, окрім запасних і резервних, в яких щодоби ведуться 
роботи по вийманню корисної копалини для забезпечення планового 
видобутку підприємства. 

ЛІНІЯ НАЙМЕНШОГО ОПОРУ, *линия наименьшего сопротивления — (у 
вибуховій справі) найкоротша відстань від центру заряду до відкритої 
поверхні. Служить основним параметром при визначенні величини заряду 
ВР. 

ЛІНІЯ ПРОСТЯГАННЯ, *линия простирания - лінія перетину поверхні пласта 
чи іншої поверхні геологічного контакту з горизонтальною площиною. 

ЛІНІЯ ПРОФІЛЬНА, *линия профильная - лінія, по якій розташовуються 
репери спостережної станції для спостереження за зрушенням земної 
поверхні. 

ЛІНІЯ СКИДУ, *линия сброса —-  лінія перетину площини скиду з 
вертикальною площиною. 

ЛІНІЯ СПАДУ ( ПАДІННЯ ) ПЛАСТА, *линия падения пласта - лінія перетину 
поверхні пласта з вертикальною площиною, перпендикулярно до лінії 
простягання пласта. 

ЛІОФІЛЬНІСТЬ, *лиофильность - здатність речовини інтенсивно 
взаємодіяти з молекулами рідкого середовища, до якого ця речовина 
дотикається. Окремим випадком Л. є гідрофільність. 

ЛІОФОБНІСТЬ, *лиофобность - здатність речовини дуже слабо взаємодіяти 
з молекулами рідкого середовища, до якого ця речовина дотикається. 
Окремим випадком Л. є гідрофобність. 

ЛІПАРИТ, *липарит - кайнотипна магматична гірська порода, ефузивний 
аналог  ґранiту, що складається переважно з санідину, плагіоклазу, кварцу 
та кремневої кислоти. Структура склоподібна чи прихованокристалічна. 
Виливний аналого ґраніту. Це щiльнi рiдше пористi кислі породи, зi 
скловидною основною масою рожевого, бiлого, сiрого, iнодi зеленуватого, 
блакитнуватого або майже чорного кольору та порфiровими вкрапленнями 
кварцу, кислого плагiоклазу, калiєвого польового шпату зрiдка бiотиту, 
пiроксенiв або рогової обманки. Від назви Ліпарських островів.  

...ЛІТ, *...лит - у складних словах відповідає поняттям "камінь", "мінерал", 
"геологічна епоха", напр. лепідоліт, неоліт. 

ЛІТИФІКАЦІЯ - процес перетворення пухких осадів у тверді гірські породи. 

ЛІТІЙ, *литий - хімічний елемент І групи періодичної системи, символ Li, ат. 

н. 3; ат. м. 6,941. Належить до лужних металів. М’який, сріблясто-білий 

найлегший метал. Хімічно активний. Вміст Л. у земній корі складає 0,01 %. 
Відомо біля 30 природних літієвих мінералів. Л. застосовують у 
термоядерних реакціях, у металургії; входить до складу деяких легких 
сплавів. Сполуки Л. застосовують при виготовленні скла, емалей, а також у 
медицині. 

ЛІТО..., *лито... - у складних словах відповідає поняттям "камінь", " гірська 
порода", "твердий". 

ЛІТОЛОГІЯ, *литология, **lithology - розділ петрографії, що вивчає осадові 
гірські породи, їхній склад, структуру, властивості, практичне використання. 

ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНИЙ ПЛАН, *литолого-стратиграфический 
план - побудовані в циклографічній проекції кругові колонки свердловин, які 
розміщені у відповідності з координатами усть останніх; у сукупності 
відображають основний фактичний матеріал вивчення ділянки на графіку 
(плані). 

ЛІТОРАЛЬ, *литораль - узбережна зона морського дна, що осушується під 
час відпливу. 

ЛІТОРАЛЬНІ ВІДКЛАДИ, *литоральные отложения - геологічні відклади, 
що утворилися у прибережній зоні морів та океанів, у межах літоралі. Мають 
різний літологічний склад (валуни, галечники, ґравій, піски тощо). 

ЛІТОСФЕРА, *литосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. До її складу 
входять земна кора та субстрат (верхня частина мантії Землі). На глибині 
близько 100…200 км під континентами і 50…60 км під океанами літосфера 
переходить в астеносферу, твердість і в’язкість речовини якої нижчі, ніж у 
літосфері, завдяки чому блоки останньої ніби плавають у речовині 
астеносфери. Літосфера разом з астеносферою утворюють тектоносферу 
Землі, в якій відбуваються основні геологічні процеси. 

ЛІТОФІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, *литофильные элементы - група хімічних 
елементів (54 елементи), що становлять основну масу мінералів земної кори 
(літосфери). До літофільних елементів відносять кисень, кремній, алюміній, 
бор, титан, вуглець, усі лужні й лужноземельні метали, галогени та рідкісні 
елементи. 

ЛІТР, *литр - одиниця об'єму рідин і сипких тіл у метричній системі мір. 1 л 

дорівнює 1  дм3. 

ЛІФТОВА КОЛОНА, *лифтовая колона - колона труб, що використовуються 
для підйому пластових флюїдів (нафти, газу, води) на поверхню при 
освоєнні, фонтанній та газліфтній експлуатації свердловин. 
Використовуються насосно-компресорні труби діаметром до 114 мм, а у 
свердловинах великого діаметра — обсадні труби. 

ЛІХТАР ШАХТНИЙ, *светильник шахтный, **explosion-proof lamp - 
освітлювальний прилад, що застосовується в шахтах. Випускається в 
стаціонарному, переносному, ручному та головному (для носіння на касці) 
виконанні. Зараз на шахтах України викоритовуються головні 
вибухонебезпечні ліхтарі з акумуляторними батареями. Для освітлення 
гірничих виробок використовуються люмінесцентні ліхтарі. На гідрошахтах 
застосовуються ліхтарі, що працюють від гідромережі. 
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ЛОВИЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ, *ловильный инструмент - пристрої та 
механізми, що використовуються для витягання із свердловини прихваченої 
бурильної колони її окремих елементів, вибійних двигунів чи сторінніх 
предметів. 

ЛОВЧОРИТ, *ловчоррит, **lovchorrite - мінерал класу силікатів. 
Прихованокристалічна, рідше аморфна відміна ринколіту. Сировина для 
отримання рідкоземельних елементів.  

...ЛОГИЯ, *...логия - у складних словах відповідає поняттям "наука", "знання", 
"слово", напр. геологія. 

ЛОКАЛІЗАЦІЯ, *локализация - обмеження місця дії того чи іншого явища, 
процесу певними просторовими межами. 

ЛОКАЛІЗУВАТИ, *локализировать - не допускати поширення чого-небудь 
далі визначеного місця. 

ЛОКАЛЬНИЙ, *локальный - місцевий, той що не виходить за визначені межі. 

ЛОКОМОТИВ, *локомотив - силовий самохідний тяговий засіб шахтного 

підземного чи кар’єрного рейкового транспорту для пересування по рейках 
вагонеток чи вагонів. 

ЛУНКА, *лунка - заглиблення в підошві виробки для встановлення та 
забезпечення стійкості стояка або іншого стрижньового елементу кріплення. 

ЛЮК, *люк  - пристрій в нижній частині блоку, бункеру, скату, рудоспуску або 
ґезенку, через який здійснюється випуск корисної копалини, породи в 
вагонетки (вагони) або на конвеєр. Для керування потоком корисної 
копалини або породи, що навантажується, люки обладнуються затворами 
або живильниками. 

ЛЮКС, *люкс - одиниця освітленості. 1 лк - освітлюваність, створена 

світловим потоком в 1 люмен, рівномірно розподіленим на площині 1 м2. 1 лк 
дорівнює 0,0001 фота. 

ЛЮКСМЕТР, *люксметр - прилад для вимірювання світла в люксах. 

ЛЮМЕН, *люмен - одиниця світлового потоку. 1 лм випромінюється в 
тілесному куті в 1 стерадіан точковим джерелом світла, сила світла якого 
становить 1 канделу. 

ЛЮМЕНОМЕТР, *люменометр - прилад для вимірювання світлового потоку 
в люменах. 

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ, *люминисценция - свічення речовини, не пов'язане з 
тепловим випромінюванням (холодне свічення). Виникає внаслідок 
опромінення речовини світлом, іонізуючим промінням, проходження крізь неї 
електричного струму тощо. Інша назва - х о л о д н е  с в і т л о. 

ЛЮМІНОФОРИ, *люминофори - речовини, здатні до люмінісценції. 

ЛОПАРИТ, *лопарит - мінерал класу оксидів і гідроксидів. Сингонія кубічна. 
Колір чорний, блиск напівметалевий. Твердість 5,5…6, густина 4,6…4,9. 

ЛУСКУВАТИЙ, *чешуйчатый, **scaly - який складається з лускуватих 
індивідів (про мінерал і мінеральний аґреґат). 

ЛЮТЕЦІЙ, *лютеций - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, 
символ Lu, ат. н. 71; ат. м. 174,97. Блискучий сріблясто-білий метал, 

належить до лантаноїдів. Хімічно активний. Від латинської назви Парижа - 
Лютеція. 

ЛЯДА, *ляда, **trap door - рухомий вентиляційний пристрій дверного типу для 
відділення один від одного повітряних струменів чи управління ними. 
Застосовується на вертикальних виробках (стовбурах, шурфах і т.п.). 

 

 

М 

 

МАГАЗИНУВАННЯ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, *маганизирование полезного 
ископаемого — накопичення відбитої корисної копалини в очисній виробці. 
Розрізняють М.к.к. повне, коли гірська маса заповнює вироблений простір на 
всю висоту поверху (блоку), часткове — частину висоти поверху (блоку) і 
шарове — смугами по висоті блоку до повної його відробки. 

МАГІСТРАЛЬНІ ГІРНИЧІ ВИРОБКИ, *магистральные горные выработки  - 
гірничі виробки для розкриття чи підготовки родовища значної довжини (від 
кількох сотень метрів до кількох кілометрів), що використовуються для 
підземного транспорту та вентиляції протягом усього періоду розробки 
горизонту, шахтного поля чи родовища або його частини. 

МАГМА, *магма - природний, переважно силікатний високотемпературний 
розплав, який утворюється в надрах Землі. Складається головним чином з 
оксидів кремнію, заліза, алюмінію, магнію, кальцію і легких компонентів. 
Внаслідок остигання магми утворюються магматичні гірські породи. 

МАГМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *магматические горные породы - 
вивержені гірські породи — гірські породи, що утворилися в земній корі та на 
поверхні Землі внаслідок охолодження і кристалізації магми. За умовами 
утворення магматичні гірські породи поділяють на інтрузивні гірські породи 
(глибинні) та енфузивні гірські породи (виливні), за вмістом магматичні гірські 
породи поділяють на кислі, середні, основні та ультраосновні. 

МАГНЕЗИТ, *магнезит,**magnesite - Mg[CO3]. 1) Мінерал класу карбонатів, 
білого, сіруватого, жовтуватого кольру. Сингонія тригональна. Густина 2,96, 
твердість 3,5…4,5. Утворюється при гідротермальних процесах у доломітах 
та доломітизованих вапняках, серед серпентинітів, а також інфільтраційним 
способом при вивітрюванні серпентинітів. Використовують для виготовлення 
вогнетривів, магнезіального цементу, одержання солей магнію тощо. 2) 
Карбонатна гiрська порода кристалiчної або аморфної будови, що 
складається переважно з мiнералу магнезиту з домiшками гiдромагнезиту, 
доломiту, кальциту, тальку, хлориту,  глинистої та вуглистої речовин. Колiр 
магнезиту залежить вiд    характеру домiшок та змiнюється вiд бiлого до 
чорного. 

МАГНЕТИЗМ, *магнетизм - сукупність властивостей і явищ (притягуваня, 
відштовхування тощо), яка виявляється у взаємодії між електричними 
срумами, між струмами і магнітами, мікрочастинками (електронами, 
протонами, нейтронами). 
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МАГНЕТИКИ, *магнетики - тіла, що намагнічуються в магнітному полі, тобто 
навколо них утворюється додаткове магнітне поле. 

МАГНЕТИТ, *магнетит, **magnetite - FeFe2O4. Mінерал заліза класу оксидів 
та гідрооксидів, чорний з металевим блиском. Сингонія кубічна. Густина 
5,175. Твердість 6,0-6,5. Колір чорний. Блиск напівметалевий. Цінна залізна 
руда. Зустрічається у контактових та магматитових родовищах, а також як 
акцесорний мінерал у вивержених і метаморфічних породах. На території 
України є у Криворізькому басейні. 

МАГНІЄВІ РУДИ, *магниевые руды- природні мінеральні утворення, з яких 
економічно доцільно і технічно можливо видобувати магній. Головні магнієві 
руди мають осадове походження. Неогенові хлоридно-сульфатні магнієві 
руди на території України є в Калуському та Стебниківському родовищах. 

МАГНІЙ, *магний - хімічний елемент ІІ групи періодичної системи, символ 
Mg, ат. н. 12; ат. м. 24,305.  Легкий срідлясто-білий метал. Хімічно активний. 
На повітрі окислюється й тьмяніє. При нагріванні горить яскравим полум’ям. 
Застосовують для виготовлення легких сплавів, одержання 
важковідновлюваних металів (ванадію, титану, урану тощо), для 
освітлювальних і запальних ракет тощо. 

МАГНІТ, *магнит - намагнічене тіло (здебільшого із сталі або спеціального 
сплаву), що утворює магнітне поле. 

МАГНІТНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *магнитное обогащение 

полезных ископаемых, **magnetic separation, ***magnetische Aufbereitung - 
збагачування корисних копалин, яке ґрунтується на неоднаковому впливі 
магнітного поля на мінеральні частинки з різними манітною сприйнятливістю і 
коерцитивною силою. Магнітним способом, використовуючи магнітні 
сепаратори, збагачують залізні, марганцеві, титанові, вольфрамові та інші 
руди. 

МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ (ГЕОМАГНІТНЕ ПОЛЕ), *магнитное поле Земли 

(геомагнитное поле) - силове поле, виникнення якого зумовлене 
джерелами, що знаходяться в земній кулі та навколоземному просторі. 
Розрізняють головне (зумовлене механіко-електромагнітними процесами у 
зовнішньому шарі ядра Землі), аномальне (пов’язане головним чином з 
намагніченістю гірських порід земної кори) й зовнішнє магнітне поле Землі 
(зумовлене електричними струмами, що існують у навколоземному 
космічному просторі, та індукованими у мантії Землі). У навколоземному 
космічному просторі магнітне поле Землі утворює магнітосферу. Вивчення 
геомагнітного поля має велике значення, зокрема для орієнтування на 
місцевості, розвитку радіозв’язку, магнітних методів розвідки тощо. 

МАГНІТНИЙ, *магнитный - той, що стосується магніту і дає властивості 
магніту; м - а  г і д р о д и н а м і к а - див. магнітогідродинаміка; м - а  д е ф 
е к т о с к о п і я - сукупність методів виявлення прихованих дефектів у 
феромагнітних матеріалах і виробах; м - а  і н д у к ц і я - фізична величина, 
що характеризує дію магнітного поля на електричний струм в речовині; м - а  
н а с и ч е н і с т ь - стан феромагнетика, який характеризується найбільшою 
намагніченістю; м - а  а н о м а л і я - місцеві відхилення від правильного 

розподілу елементів земного магнетизму; м - е  п о л е - простір, у якому 
виявляється дія магнітних сил. 

МАГНІТНІ СЕПАРАТОРИ, *магнитные сепараторы - апарати в яких 
провадять процес магнітного збагачування корисних копалин. М.с. 
відрізняються конструкцією магнітної системи, зони дії магнітного поля, 
конструкцією ванни для прийому продуктів збагачування та робочого органу, 
що переміщує магнітну фракцію через робочу зону. Ряд вітчизняних 
конструкцій М.с. розроблено в Дніпропетровському гірничому інституті. 

МАГНІТОГІДРОДИНАМІКА, *магнитогидродинамика - розділ фізики, що 
вивчає взаємодію рідких металів, плазми з електромагнітним полем. 

МАГНІТОМЕТР, *магнитометр - прилад для вимірювання напруженості 
магнітного поля та інших магнітних величин, зокрема магнітних 
характеристик матеріалів. Одним з найпоширеніших є магнітомеханічний 
магнітометр, в якому відбувається взаємодія двох постійних магнітів у 
вимірюваному магнітному полі, внаслідок чого один з них відхиляється на 
певний кут. За допомогою магнітометра вимірюють магнітне поле Землі, 
вивчають значні магнітні аномалії, розвідують корисні копалини тощо. 

МАГНІТОМЕТИЧНА РОЗВІДКА, *магнитометрическая разведка - група 
геофізичних методів дослідження геологічної будови земної кори й розвідки 
корисних копалин, що базуються на вивченні магнітного поля Землі. Полягає 
у виявленні й вивченні магнітних аномалій, які виникають внаслідок 
неоднакового намагнічення різних гірських порід. 

МАГНІТОСТАТИЧНЕ  п о л е, *магнитостатическое поле - магнітне поле 
нерухомих постійних магнітів. 

МАГНІТОСТРИКЦІЯ, *магнитострикция - зміна форми або розмірів тіл (з 
нікелю, нікелевого фериту тощо) при намагнічуванні й розмагнічуванні їх. 

МАГНІТОТЕЛУРИЧНА РОЗВІДКА, *магнитотеллурическая разведка - група 
електромагнітних методів вивчення геологічної будови земної кори і верхньої 
мантії Землі, розвідки корисних копалин, які базуються на вивченні 
природних змінних електромагнітних полів, зумовлених різними явищами в 
іоносфері й магнітосфері Землі. 

МАЗЕР,*мазер - прилад, за допомогою якого ґенерують (одержують) або 
підсилюють радіохвилі високої частоти. 

МАЙНА! *майна! - командне слово, що означає "опускай!" 

МАКЕТ, *макет - просторове зображення, модель будь-чого (виробу, 
споруди, декорації тощо), звичайно в зменшених розмірах. 

МАКРО..., *макро... - у складних словах відповідає поняттю "великий", 
"довгий". 

МАКРОКІНЕТИКА, *макрокинетика - розділ хімічної кінетики, що вивчає 
вплив процесу переносу речони і тепла на швидкість хімічних реакцій. 

МАКРОМОЛЕКУЛА, *макромолекула - велика молекула, молекула полімера. 
Побудована за принципом повторених (від сотен до мільйонів) структурних 
одиниць (гомополімери) або чергування різних мономерних ланок 
(співполімери). М. одержують за методами полімеризації і поліконденсації. За 
деякими уявленнями вугілля представляють у вигляді природної М. 
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МАКРОСИСТЕМА, *макросистема - фізична система, що складається з 
макротіл, доступних для сприймання органами чуттів, на відміну від 
мікросистем, що складаються з мікрочастинок, якими є атом, молекула, 
недоступні для сприймання органами чуттів. 

МАКРОСКОПІЧНИЙ, *макроскопический - видимий неозброєним оком. 

МАКРОСТРУКТУРА, *макроструктура - будова твердих тіл, зокрема 
металу, яку людина бачить неозброєним оком або при невеликому 
збільшенні за допомогою лупи. 

МАКСВЕЛ, *максвел - одиниця магнітного потоку. Від прізвища англійського 
фізика Д.-К. Максвелла. 

МАКСИМУМ, *максимум - 1) Найбільша кількість, найвищий ступінь. 2) 
матем. Найбільше значення функції порівняно з її значеннями у всіх 
достатньо близьких точках. 3) М.   б а р о м е т р и ч н и й - область високого 
атмосферного тиску. 

МАЛАХІТ, *малахит, **malachite - Cu2[CO3][OH]2. Поширений мінерал класу 
карбонатів. Сингонія моноклінна. Густина 3,9…4,15, твердість 3,5…4. Колір 
зелений, блис скляний. Зустрічається в зонах окиснення мідних родовищ, де 
утворює псевдоморфози по самородній міді, куприті, церуситі, азуриті. 
Виробне каміння, використовують також для виготовлення фарб. 

МАНГАНІТ, *манганит, **manganite - MnOOH. Mінерал класу оксидів та 
гідрооксидів. Сингонія моноклінна. Густина 4.33, твердість 4. Колір чориний, 
блиск напівметалевий.  Руда марганцю. Утворюється при вивітрюванні 
мінералів і гірських порід, що містять марганець. Зустрічається також у 
гідротермальних низькотемпературних жилах. На території України є в 
Нікопольському басейні. 

МАНІПУЛЯТОР, *манипулятор, **manipulator - частина шахтної бурильної 
установки, механізм бурової каретки, яким у привибійному просторі 
переміщують автоматичний подавач з бурильним молотком. 

МАНОМЕТР, *манометр - прилад для вимірювання тиску рідини, газу або 
пари. 

МАНТІЯ ЗЕМЛІ, *мантия земли - одна з внутрішніх оболонок (геосфер) 
земної кулі, лежить між земною корою, від якої відокремлена поверхнею 
Мохоровича, та ядром. Пересічна глибина близько 2900 км. У її розрізі 
(зверху вниз) за швидкістю поширення сейсмічних хвиль виділяють верхню 
мантію (товщина 850…900 км), яка поділяється на субстрат, астеносферу й 
шар Голицина, та нижню мантію (товщина близьно 2000 км), для якої 
характериний уповільнений темп зростання швидкості сейсмічних хвиль. У 
складі мантії Землі переважають залізо, магній, хром та ін. Температура й 
тиск магми Землі змінюються з глибиною, вважають, що під земною корою 
океанічного типу тиск менший, ніж під континентальною корою. З глибиною 
збільшується електропроводність. 

МАРГАНЕЦЬ, *марганец - хімічний елемент VІІ групи періодичної системи, 
символ Mn, ат. н. 25; ат.м. 54,9380. Сріблясто-білий крихкий метал. Повільно 
реаґує з водою, розчиняється в кислотах, реаґує з усіма неметалами (при 
нагріванні), крім водню. Застосовують головним чином у металургії, є також 
складовою частиною мікродобрив. 

МАРГАНЦЕВИЙ ШПАТ, *марганцевый шпат - мінерал класу карбонатів. Те 
саме, що й родохрозит. 

МАРГАНЦЕВІ РУДИ, *марганцевые руды - мінеральні утворення з вмістом 
марганцю у таких кількостях, при яких його доцільно вилучати за сучасного 
рівня розвитку техніки. В природі відомо близько 150 мінералів, що 
вміщюють марганець. Основний з них (вміст марганцю 72-73 %) —
псиломелан, брауніт, піролюзит, маргарит, родохрозит. Розрізняють такі 
М.Р.: оксидні, карбонатні, оксидно-карбонатні. В Україні поклади 
марганцевих руд зосереджені в Нікопольському марганцевому басейні. 

МАРГАНЦЕВОРУДНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *марганцеворудная 

промышленность - галузь гірничої промисловості, підприємства якої 
добувають марганцеві руди, збагачують та грудкують їх. В Україні 
розробляється Нікопольське родовище марганцевих руд. Найбільші 
підприємства на території України: Шевченківський, Грушівський і 
Запорізький кар’єри, Марганецький та Орджонікідзевський гірничо-

збагачувальні комбінати, Чкаловська, Богданівська і Грушівська № 2 
збагачувальна фабрика. 

МАРГАНЦЕВОРУДНИЙ КОНЦЕНТРАТ, *марганцеворудный концентрат - 
концентрат, який отримується шляхом збагачення марганцевих руд. 
Розрізняють оксидний, карбонатний та оксидно-карбонатний М.к. (в 
залежності від руди, яка збагачується). За крупністю М.к. поділяють на : 
тонкозернистий (до 0,05 мм.), дрібнозернистий (0,05-0,16 мм.), 
крупнозернистий (0,16-3,00 мм.), дрібногрудковий (3-10 мм.), 
крупногрудковий ( більше 10 мм.), некласифікований (до 100 мм.). 

МАРГАРИТ, *маргарит, **margarite - CaAl2[Al2Si2O10](OH)2. Mінерал підкласу 
шаруватих силікатів (групи крихких слюд). Породоутворюючий мінерал 
метаморфічних порід низьких та середніх ступенів метаморфізму. Входить до 
складу кристалічних сланців разом з корундом, діаспором, тальком, 
хлоритом. Потенційна сировина для добувння літію та берилію. Рідкісний. 

МАРКАЗИТ, *марказит, **marcasite - Fe2S.  Мінерал класу сульфідів та їх 
аналогів. Поширений сульфід заліза. Сингонія ромбічна. Густина 4.88, 
твердість 6.5…6.75. Колір жовтий, блиск металічний. Утворюється з 
гідротермальних кислих розчинів при низьких температурах. Зустрічається 
також у зонах вивітрювання рудних родовищ (при руйнуванні піротину) і в 
осадових породах (переважно вугленосних піщано-глинистих відкладах). На 
території України є в Донбасі, Карпатах, на Закарпатті. Викоритовують у 
хімічній промисловості.  

МАРКИ ВУГІЛЛЯ, *марки угля - умовне позначення вугілля, що включає 
комплекс технологічних властивостей: питомну теплоту згоряння, вихід 
летких речовин, здатність до спікання і т.ін. Вугілля поділяється на марки: Б 
— буре, Д — довгополум’яне, ДГ - довгополум’яне-газове, Г — газове, ГЖ — 
газове жирне, Ж — жирне, КЖ — коксове жирне, К — коксове, ОС — 
опіснене спікливе, СС — слабкоспікливе, П — пісне, А — антрацит. 

МАРКШЕЙДЕР, *маркшейдер, **mine surveyor - гірничий інженер або технік, 
фахівець з маркшейдерії. Головний М. - керівник маркшейдерської служби 
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гірничого підприємства - шахти, розрізу, комбінату, виробничого об’єднання, 
холдінгової компанії, міністерства. Існують також М. дільничий  та старший. 

МАРКШЕЙДЕРІЯ, *маркшейдерия - галузь гірничої справи, що стосується 
просторово-геометричних вимірювань (маркшейдерських зйомок) у надрах 
Землі і на відповідних ділянках її поверхні з наступним зображенням контурів 
корисних копалин, гірничих виробок на планах, картах і розрізах. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ, *маркшейдерская документация - 
номенклатура спеціально розроблених документів, результатів обчислень, 
формулярів, графічних матеріалів, які відображають стан та результати 
маркшейдерських робіт гірничого підприємства. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ ПУНКТ, *маркшейдерский пункт - пункт геодезичної 
або маркшейдерської мережі, який використовують на поверхні чи в шахті 
для виконання маркшейдерських робіт. Розрізняють постійні і тимчасові М. 
п. Координати М.п. визначають, як правило, проведенням 
полігонометричних ходів. Носієм координат М.п. є пристрій, що 
розташовується в його центрі. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКІ ПЛАНИ, *маркшейдерские планы — плани, складені в 
прийнятій системі координат і в певному масштабі, на яких 
загальноприйнятими умовними знаками нанесені гірничі виробки шахти 
(кар'єру, рудника), споруди та природні об'єкти на поверхні в межах 
гірничого відводу і що характеризують форми, умови залягання і властивості 
покладів корисної копалини. Розрізняють М.п. основні та спеціальні. 

МАРКШЕЙДЕРСЬКІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, *маршейдерские 
специализированные организации - організації, які виконують для гірничих 
підприємств маркшейдерські роботи з використанням спеціальних способів 
та технічних засобів і приладів (використання аерофотозйомки, побудова і 
реконструкція опорних мереж на земній поверхні і в гірничих виробках тощо). 

МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ, *маркшейдерские работы - комплекс робіт 
(процесів), що виконуються на всіх етапах освоєння родовища корисних 
копалин для забезпечення правильного і безпечного ведення гірничих робіт. 

МАРМУР, *мрамор - карбонатна дрiбно, середньо- та крупнозерниста 
метаморфічна гірська порода, що утворилася внаслідок перекристалізації 
вапняку або доломіту. Складається головним чином з кальциту, iнодi з 
домiшками доломіту. Колір білий. Мармур з домішками — рожевого, 
жовтого, сірого й чорного кольорів. Твердість 3. На території України є на 
Закарпатті, в Донбасі, на Кримському півострові. Використовують у 
скульптурі та для архітектурного оздоблення споруд.  

МАРТИТ, *мартит, **martite.  Мінерал, гематит, утворений окисненням 
магнетиту. Псевдоморфоза гематиту по магнетиту. В Україні є у 
Криворізькому басейні.  

МАСА, *масса - 1) Міра матерії, міра інерції тіл та їх ґравітаційної взаємодії. 
2) Кількість речовини даного тіла. 3) Безформна речовина. 4) Рідка або 
напіврідка суміш ( М. рідкого скла, М. розплавленого чавуну, паперова М.). 5) 
Безліч, велика кількість чого-небудь, кого-небудь. 

МАСИВ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *массив горных пород - ділянка земної кори, що 
характеризується загальними умовами утворення і ввизначеними інженерно-
геологічними властивостями гірських порід, що його складають. 

МАСЛЯНА АҐРЕҐАЦІЯ, *масляная агрегация  - процес структурування 
дисперсних гідрофобних матеріалів, зокрема вугілля, у водному седовищі за 
допомогою аполярних реаґентів. Застосовується для збагачення, 
обезводнення й облагороджування корисних копалин. Розрізняють масляну 
ґрануляцію (зерна до 3-5 мм., витрати реаґенту - від 8-10 до 40-50 мас.%), 
аґломерацію ( полідиспесний матеріал 0-3(5) мм., витрати реаґенту - 2-7 
мас.%) та флокуляцію (зерна 0,1-0,2 мм. і менше, витрати реаґенту - 0,5 - 2 
мас.%). Як реагент застосовують різні нафтопродукти, кам’яновугільні смоли, 
вторинні масла.  Ґранулят являє собою моно- або полідисперсний продукт 
крупністю від 0,5-0,7 до 7-10 мм. Аґломерат - частково зґранульований 
полідисперсний матеріал крупністю від 0,2-0,3 мм і більше. Флокули - пухкі 
або ущільнені комплекси крупністю біля 0,2-0,3 мм. Відомо біля ста 
різновидів процесу М.а.в. Найчастіше застосовується для переробки вугілля. 
Найбільш відомі: процес Трента, Конвертоль, Оліфлок, Могіфлок та ін. В 
Україні Донецьким державним технічним університетом опрацьовано ряд 
технологій М.а. які випробувані на збагачувальних фабриках Донбасу. М.а. 
використовувалася на Губахінському коксохімзаводі в Росії, а також у 
напівпромисловому варіанті в Індії, Канаді, США, Японії, Австралії. Найбільш 
перспективним є застосування процесу при перезбагаченні тонкодисперсних 
фракцій, гідротранспортуванні вугілля, підготовці його до коксування та 
гідрогенізації. 

МАС-СПЕКТРОМЕТР, *масс-спектрометр - прилад, що розділяє заряджені 
частинки (звичайно йони) із різним відношенням маси частинки до її 
електричного заряду. 

МАС-СПЕКТРОСКОПІЯ, *масс-спектроскопия - метод дослідження та 
аналізу речовини, оснований на йонізації атомів та молекул, які входять в 
склад проби, та регістрації спектру мас йонів, які виникають. Проба 
піддається йонізації в джерелі йонів. Пучок виникших йонів розділяється в 
мас-спектрометрі, наприклад під дією постійного магнітного або змінного 
електромагнітного поля. М-с. відрізняється високими аналітичними якостями. 
Відносне стандартне відхилення досягає 10
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і 10
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%. Області застосування М-с.: ізотопний аналіз в геохімії, коксохімії, 
геології (наприклад при визначенні віку гірських порід), молекулярний аналіз 
органічних речовин, включаючи нафту та нафтопродукти і т.д. 

МАСШТАБ, *масштаб - 1) Відношення довжини ліній на кресленику, плані 
або карті до довжини відповідних ліній в натурі (ч и с л о в и й  М.); відрізок, 
поділений на рівні частини, на якому біля кожної поділки стоїть число, що 
показує довжину відповідного відрізка в натурі (л і н і н и й  М.). 2)Переносно - 
мірило, відносна величина чого-небудь. 

МАСШТАБНИЙ ФАКТОР, *масштабный фактор — показник, що оцінює 
вплив розмірів піддослідного зразка гірничої породи (частини його), або 
руйнуючого інструменту на питомі показники руйнування. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ, *математический - той, що стосується математики; м-а  
ф і з и к а - загальна назва методів дослідження і розв'язання 
диференціальних рівнянь у фізиці; м - не  п р о г р а  м у в а н н я - методи 
знаходження екстремумів певної функції багатьох змінних при умові, що її 
аргументи задовольняють деякі рівності і нерівності; м - не  с п о д і в а н н я 
- одна з числових характеристик випадкової величини. 

МАТЕРІЯ, *материя - основа буття, яка проявляється у всій різноманітності і 

багатогранності об’єктів, процесів, явищ мікро-, макро- і мегасвіту. Існує в 
русі, розвитку та взаємоперетвореннях. На сучасному етапі пізнання 
встановлено два фундаментальні види матерії - речовина, фізичні поля. 
Проте фізична картина світу не вичерпує всієї його багатогранності. 

МАШИНА, *машина, **machine - сукупність механізмів, що здійснюють задані 
доцільні рухи для перетворення енергії, виконання робіт або для збирання й 
обробки інформації. 

МЕГА..., МЕГАЛО... - в складних словах відповідає поняттю “мільйон”, 
“великий”, “грандіозний”, “велетенський”. 

МЕГАВАТ, *мегаватт - одиниця електричної потужності - 106 вт. 

МЕГАГЕРЦ, *мегагерц - одиниця частоти коливань - 106 гц. 

МЕГАЦИКЛ, *мегацикл - мільйон (106) циклів. 

МЕГОМ, *мегомм - одиниця електричного опору, дорівнює 106 омів. 

МЕГОММЕТР, *мегомметр - прилад для вимірювання великих опорів у 
мегомах, напр. опору ізоляції кабелів. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ, МЕЖА 

(ГРАНИЦЯ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ, *граница безопасного ведения горных 
работ, граница опасной зоны - лінія на плані гірничих виробок, яка 
оконтурює в пласті з затопленими чи  охопленими пожежою виробками, зону 
можливого прориву води або можливого розповсюдження пожежі.  

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ, *граница мульды сдвижения - 

лінія, яка з’єднує точки підробленої земної поверхні, деформації яких не 
перевершують встановлених нормативними документами величин. Межу 
мульди зрушення визначають на вертикальних розрізах граничними кутами. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) НЕБЕЗПЕЧНОЇ ЗОНИ БІЛЯ СВЕРДЛОВИН, *граница 
опасной зоны у скважин - гранична лінія (коло) навколо свердловини при 
веденні гірничих робіт, до якої не може бути прориву чи притоку води з 
свердловини в гірничі виробки. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) ОХОРОННОГО ЦІЛИКА, *граница предохранительного 
целика - лінія перетину підошви пласта (поклада) з площинами, які 
проведено через границі охоронної берми під кутами зрушення. 

МЕЖА (ГРАНИЦЯ) ПЛОСКОГО ДНА МУЛЬДИ ЗРУШЕННЯ, *граница 
плоского дна мульды сдвиження - лінія, яка оконтурює центральну частину 
мульди зрушення, де відбулася повна підробка земної поверхні. 
Визначається на вертикальних розрізах по головних перерізах мульди кутами 
повних зрушень. 

МЕЖІ КАР'ЄРА, *границы карьера - поверхні, що проходять через верхній і 
нижній контури кар'єру, та поверхні, що обмежують його по глибині. 

МЕЖІ ШАХТНОГО ПОЛЯ, *границы шахтного поля - поверхні, що відділять 
шахтне поле від іншої частини родовища. При негоризонтальному заляганні 
родовища розрізняють М. ш. п. по підняттю (верхня межа), по падінню 
(нижня межа) та по простяганню (бокові межі). 

МЕЗ..., МЕЗО, *мез...,мезо... - у складних словах відповідає поняттю 
"середній", "помірна величина" або "проміжне положення між двома 
явищами в часі або просторі". 

МЕЗОЗОЙСЬКА ЕРА ( МЕЗОЗОЙ ), *Мезозойская эра ( Мезозой) — 
четверта ера геологічної історії Землі. Настала 230 млн. років тому, тривала 
близько 163 млн. р. Мезозойську еру поділяють на три періоди тріасовий, 
юрський і крейдовий. На початку мезозойської ери існували два великі 
материки — Лавразія і Гондвана. Гороутворюючі рухи були пов’язані з 
кіммерійською складчатістю та мезозойською складчатістю. У пізньокрейдову 
епоху відбулася одна з найбільших в історії Землі трансгресій. Тектонічні 
рухи, що посилились наприкінці крейдового періоду, зумовили альпійську 
складчатість. Гондвана розпалась на окремі материки, Утворився Індійський 
океан. Рослинність мезозойської ери характеризувалася розвитком 
голонасінних, зокрема папоротей, саговників, хвощів, хвойних, з’явились 
перші покритонасінні (магнолія, фікус, верба, клен та ін.). Серед тварин 
переважали плазуни, у морях — молюски, з’явились перші ссавці, 
першоптахи (археоптерикси). 

МЕЗОЗОЙСЬКА СКЛАДЧАТІСТЬ (тихоокеанська складчатість), *мезозойс-
кая складчатость — деформації земної кори, які відбувались з кінця 
юрського до початку палеогенового періоду. Проявились головним чином по 
периферії Тихого океану. В результаті мезозойської складчатості утворились 
більша частина Кордільєр, Анд, Верхоянський хребет та ін. 

МЕЗОМОЛЕКУЛА, *мезомолекула - молекула, в якій хімічний зв'язок між 
атомами спричинюється негативно зарядженою мю-частинкою - мюоном. 

МЕЗОМОРФНИЙ, *мезоморфный - той, що має проміжну форму; м.  с т а н - 
стан деяких речовин між твердим кристалічним станом. 

МЕЗОРЕЛЬЄФ, *мезорельеф - форми рельєфу, проміжні за розмірами між 
макрорельєфом і міркорельєфом (на приклад, річкова долина, ущелина, 
улоговина тощо). 

МЕЛАНТЕРИТ, *мелантерит, **melanterite - Fe[SO4] 7Н2О. Вторинний 
мінерал класу сульфатів, який утворюється при окисленні сульфідів заліза. 
Сингонія моноклінна. Густина 1,9. Твердість 2. Колір світло-зелений чи 
сірувато-чорний. Блиск скляний. Знаходиться у великих скупченнях в 
районах з сухим кліматом та вічної мерзлоти. В Україні є на Донбасі, 
Прикарпатті, Закарпатті. Використовують у хімічній промисловості. 

МЕМБРАНА, *мембрана - гнучка, закріплена по замкненому контуру 
перетинка, що розділяє дві порожнини з різним тиском або відокремлює 
замкнену порожнину від простору. 

МЕНЗУЛА, *мензула - польовий креслярський столик, який використовують 
під час топографічного знімання. 

МЕНЗУРКА, *мензурка - аптекарська або лабораторна посудина з 
позначеними на ній поділками, якою вимірюють невеликі об'єми рідини. 
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МЕРГЕЛЬ, *мергель - осадова гірська порода змiшаного глинисто-
карбонатного складу, яка представлена переважно вапняком та глинами. В 
залежностi вiд складу породоутворюючих карбонатних мiнералiв мергелi 
подiляються на вапняковi, доломiтовi, глинистi, кремнеземистi.  
Використовують у цементній промисловості, будівництві.  

МЕРЕЖА МАРКШЕЙДЕРСЬКО-ГЕОДЕЗИЧНА, *сеть маркшейдерско-
геодезическая - сукупність маркшейдерсько-геодезичних пунктів, які 
слугують основою для виконання всіх маркшейдерських, геологічних, 
геодезичних і топографічних робіт, що проводяться для забезпечення 
діяльності гірничого підприємства. 

МЕРЗЛОТОЗНАВСТВО, *мерзловедение  - наука про мерзлі гірські породи. 

МЕРТВЕ ПОВІТРЯ, *метрвый воздух - безкисневе рудникове повітря, яке 
вміщає в основному азот і вуглекислий газ. М.п. непридатне для дихання. 

МЕТАҐЕНЕЗ, *метагенез - природний процес поступових значних змін 
осадових гірських порід. Настає після катаґенезу і передує метаморфізмові. 
Метаґенез полягає у перекристалізації аутогенних мінералів і глинистої 
речовини, розвитку і кристалізації основних породоутворюючих мінералів. 

МЕТАЛЕВІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, *металлические полезные ископаемые - 
природні мінеральні утворення, з яких доцільно вилучати метали та їх 
сполуки. Найпоширенішими є руди: залізні, алюмінієві, марганцеві, олов’яні, 
срібні, ртутні, титанові, цинкові. 

МЕТАЛИ, *металлы - прості речовини, які характеризуються високими 

значеннями електропровідності й теплопровідності, від’ємним 
температурним показником електропровідності, здатністю добре відбивати 
та поглинати світло, пластичністю. У твердому стані М. мають кристалічну 
структуру. Характерні властивості М. зумовлені особливостями їхньої 
електронної будови. Атоми М. відносно легко віддають свої валентні 
електрони. З 107 елементів періодичної системи 83 - метали. Усі М. й 
утворені з них сплави поділяють на чорні (залізо та сплави на його основі) і 
кольорові (решта М. і сплавів). Залежно від фізичних та хімічних 
властивостей, а також характеру залягання в земній корі розрізняють: легкі 
М. (наприклад  літій, алюміній), важкі (мідь, цинк та ін.), розсіяні  (галій, індій 
тощо), радіоактивні (радій, уран і т.д.). 

“МЕТАЛУРГИЧЕСКАЯ И ГОРНОРУДНАЯ ПРОМЬІШЛЕННОСТЬ”, 

*”Металлургическая и горнорудная промышленность” - науково-технічний і 
виробничий журнал. Видається у Дніпропетровську з 1960 року. 
Періодичність один раз на три місяці. 120 статей на рік. Тираж 1000 
примірників. 

МЕТАЛОГЕНІЯ, *металлогения - галузь геології, що вивчає закономірності 
утворення металевих або рудних, корисних копалин. 

МЕТАЛУРГІЯ, *металлургия - 1) Наука про промислові способи 
виробництва металів з руд або металовмісних речовин і про первинну 
обробку їх. 2)  Галузь промисловості. 

МЕТАМОРФІЗМ, *метаморфизм, **metamorphism - перетворення гірських 
порід від дії внутрішніх процесів у земній корі (тепла, високого тиску, хімічно 

активних речовин). Метаморфізм звичайно відбувається при зміні 
температури в діапазоні 1100-300

0
С і тискові в діапазоні 1-6000 атм. 

МЕТАМОРФІЗМ КОНТАКТНИЙ, *метаморфизм контактный - процес 
перетворення гірських порід, зумовлений тепловим і хімічним впливом 
розплавлених мас магми, що проникли в земну кору. З метаморфізмом 
контактним пов’язане утворення родовищ мармуту, корунду тощо. 

МЕТАМОРФІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *метаморфические горные породы - 
гірські породи, що утворилися внаслідок метаморфізму осадових і 
магматичних порід. Метаморфічні гірські породи характеризуються 
зернистою будовою, здебільшого сланцюватою текстурою. До них відносять 
глинисті сланці, філіти, ґнейси, кварцити тощо. На території України 
поширені в межах Українського щита, у Кримських горах і Карпатах. 

МЕТАМОРФОГЕНI ГЛИНИСТI ПОРОДИ, *метаморфогенные глинистые  
породы - породи початкових стадiй метаморфiзму осадових глинистих порiд    
утворенi внаслiдок рiзних фiзико-хiмiчних факторiв (аргiлiти, глинистi сланцi). 

МЕТАН, *метан, **methane - СН4, болотний або рудниковий газ; найпростіша 
органічна сполука вуглецю з воднем; безбарвний газ без запаху, з повітрям 
утворює вибухові суміші. Розчиняється у спирті, ефірі, воді. Температура 
самозаймання 537.8°С. Метан — головна складова частина природного 
палива (до 99 %), утворюється при анаеробному розкладі органічних 
речовин, зокрема целюлози (метанове бродіння). Застосовують для 
одержання синтезгазу, ацетилену, хлороформу, чотирихлористого 
вуглецю,технічного вуглецю та ін. Є три форми виділення метану в гірничі 
виробки: звичайне, суфлярне і раптове. За багатометанністю, відповідно до 
Правил безпеки у вугільних та сланцевих шахтах, шахти поділяють на п’ять 
категорій. Критерієм такого поділу є відносна багатометанність, тобто 
кількість метану у кубометрах, що виділяється за добу на 1 т 
середньодобового видобутку: з виділенням метану до 5 м

3
/т; 5...10 м

3
/т; 

10...15 м
3
/т; надкатерогійні - понад 15 м

3
/т; небезпечні за суфлярними 

виділеннями. Шахти, що розробляють пласти, небезпечні або загрозливі за 
раптовими викидами вугілля, газу й породи належать до особливої категорії - 
небезпечних за раптовими викидами.  

МЕТАНОВА ЗОНА, *метановая зона — область розповсюдження в товщі 
порід метаморфічних газів, серед яких переважним компонентом є метан. 
В. М.з. заглиблення виробок зумовлює пропорційне зростання їхньої 
відносної багатометановості (Див. Градієнт багатометановості вугільних 
шахт). 

МЕТАНУ ІНДИКАТОР АВТОМАТИЧНИЙ, *метана индикатор 
автоматический – стаціонарний прилад, що здійснює місцеву або 
дистанційну сигналізацію про зміст метану в атмосфері гірничої виробки. 

МЕТАНТЕНК, метантанк, *метантанк - резервуар для біологічної 
переробки (так званого метанового зброджування за допомогою бактерій-
мінералізаторів та інших мікроорганізмів) органічного осаду стічних вод. 

МЕТАСОМАТОЗ, МЕТАСОМАТИЗМ, *метасоматоз, метасоматизм, 
**metasomatosis - природний процес заміщення мінеральних комплексів, що 
проходить зі зміною хімічного складу при сталому об’ємі, під час якого 



 102 

розчинення старих мінералів та відкладання нових відбувається майже 
одночасно, так що протягом процесу заміщення мінеральні комплекси весь 
час зберігають твердий стан. 

МЕТАСОМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *метасоматические горные породы - 
гірські породи, що утворилися внаслідок процесу метасоматизму. 
Розрізняють три стадії утворення метасоматичних гірських порід: ранню 
лужну, кислотну та пізню лужну. 

МЕТАЦЕЙНЕРИТ, *метацейнерит - мінерал, що відрізняється від 
цейнериту меншою кількістю води й оптичними властивостями. 
Радіоактивний. Див. також цейнерит. 

МЕРЕОРИТНА РЕЧОВИНА, *метеоритное вещество - космічні тіла, 
найімовірніше - уламки малих планет(астероїдів) які падають на Землю з 
космічного простору. За розміром М. поділяють на крупні, середні та 
мікрометеорити. Найбільший з відомих М. - Гоба має масу 60 т. і об’єм 9 м

3
. 

Щороку на Землю падає біля 2 000 метеоритів середньої маси 100 кг. За 
рахунок мікрометеоритів (0,0003-0,0004 см. і менше) маса Землі щорічно 
зростає на 2-3 млн.т. Метеорити містять всі земні хімічні елементи.  За 
хімічним складом виділяють дві великі групи  М.: кам’яні (80-90 % від усього 
числа М.) та залізні. Біля 1% М. складають вуглисті хондрити. Залізні М. 
мають у середньому 91% заліза, 8,5 % нікелю, 0,6% кобальту. Кам’яні М. - 
36% кисню, 26% заліза, 18% кремнію, 14% магнію. Вуглисті хондрити містять 
високомолекулярні парафінові, циклопарафінові та ароматичні вуглеводні, 
жирні кислоти, амінокислоти. Вік метеоритів коливається в межах від сотень 
до міліардів років. Хімічні сполуки та кристалічна структура більшості М. 
свідчить, що метеоритна речовина сформувалася в умовах високих тисків та 
температур. Це означає, що М. колись входили в склад планетарних тіл. 

МЕТИЛОВИЙ СПИРТ, ( деревний спирт, метанол ) *метиловый спирт — 
найпростіший насичений одноатомний спирт. Безбарвна, легкорухлива, дуже 
отруйна рідина з запахом алкоголю (попадання в організм веде до сліпоти і 
смерті у дозах до 50 мл). Густина 792.4 кг/м

3
 (температура 20 °С). 

Змішується з водою та більшістю органічних розчинників. Застосовують 
головним чином у виробництві формальдегіду, розчинників, антифризів та 
ін.; додають до моторних палив для підвищення октанового числа. 

МЕТИЛОРАНЖ, *метилоранж - органічний барвник. Водний розчин М. 
застосовують як індикатор, що набуває в кислому середовищі червоного 
кольору, а в лужному - жовтого. 

МЕТОДИ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *методы обогащения 
полезных ископаемых - розрізняють механічні та хімічні М.з.к.к.  В свою 
чергу, в залежності від фізичних та фізико-хімічних властивостей мінералів, 
які використовуються для виділення концентрату механічні М.з.к.к. 
поділяють на: ґравітаційні, магнітні, електропровідні, оптичні, а також по 
характеристикам змочуваності та радіоактивності матеріалів. Хімічні М.з.к.к. 
не знайшли поки що широкого розповсюдження. Вони основані на 
вибірковому вилуговуванні або розкладенні минералів у розчинах 
різноманітних реаґентів. До таких процесів слід віднести, зокрема, 
розчинення оксидів або сульфідів у розчинах кислот та лугів з одержанням 

сульфатів, хлоридів, нітратів та ін. солей. До хімічних методів належить 
також  біохімічне (мікробіологічне) вилуговування руд та концентратів. 

МЕТР, *метр - одиниця довжини в Міжнародній системі одиниць. М. 
дорівнює довжині 1650763,73 хвилі світла, випромінюваного у вакуумі, що 
відповідає переходові між рівнями 5p10 і 5d5 атома криптону 86. 

...МЕТРІЯ, *...метрия - у складних словах відповідає поняттю "вимірювання", 
напр. ґравіметрія. 

МЕТРОЛОГІЯ, *метрология - наука про вимірювання з високою точністю. 
Завданнями М. є встановлення систем одиниць вимірювання, створення і 
зберігання основних еталонів цих одиниць і забезпечення перевірки точності 
практичних вимірювань. 

МЕХАНІЗАЦІЯ, *механизация, **mechanization - один з основних напрямів 
науково-технічного прогресу, який полягає в широкому застосуванні М. 
Розрізняють часткову механізацію (окремі ручні операції виконують машини 
або механізми), комплексну механізацію (охоплює весь комплекс робіт по 
виконанню закінченого процесу або створенню певного виробу; при цьому 
робітник керує комплексом машин) і якісно вищий ступінь механізації — 
автоматизацію (машинами керують механізми, робітник лише налагоджує і 
контролює виробничий процес). Головним сучасним напрямом технічного 
прогресу, основою підвищення продуктивності праці та поліпшення якості 
продукції є комплексна механізація та автоматизація виробництва. 
Соціально-економічні наслідки механізації зумовлюються способом 
виробництва. 

МЕХАНІЗМ, *механизм - 1) Пристрій (сукупність ланок або деталей), що 
передає чи перетворює рух. 2) Сукупність проміжних станів або процесів 
будь-яких явищ. 

МЕХАНІЗОВАНЕ КРІПЛЕННЯ, *механизированная крепь - металічне 
самопересувне гідрофіковане кріплення очисного вибою для підтримання 
порід покрівлі, збереження очисної виробки в робочому і безпечному стані; 
забезпечення механізації процесів кріплення та управління породами 
покрівлі, пересування й утримання ставу вибійного конвеєра, базової балки з 
виймальною машиною. 

МЕХАНІКА, *механика - наука про механічний рух тіл та про взаємодію, що 
виникає при цьому між тілами. Механіку поділяють на загальну механіку, 
механіку рідини й газу та механіку деформівного твердого тіла. В кожному 
з цих розділів розрізняють статику, кінематику й динаміку. До загальної 
механіки відносять аналітичну механіку, небесну механіку, балістику, теорію 
гіроскопів, теорію стійкості руху, а також теорію коливань, біомеханіку, 
загальні теоретичні питання механіки, експериментальну механіку тощо. 
Основу механіки рідини й газу становлять гідроаеромеханіка, гзова динаміка. 
До механіки деформівного твердого тіла відносять теорію деформування тіл, 
механіку ґрунтів і сипких тіл, будівельну механіку і опір матеріалів. 
Засновником механіки є Галілєй. Основні закони динаміки встановив І. 
Ньютон. Значний внесок у розвиток механіки зробили українські вчені 
О.М.Динник, Д.О. Граве, Г.М. Савін, А.Д. Коваленко, М.О. Кільчевський та ін. 
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Питання механіки розробляють в інститутах НАН України, на кафедрах ряду 
вузів республіки. 

МЕХАНІКА ГІРСЬКИХ ПОРІД, *механика горных пород — наукова 
дисципліна, що вивчає напружено-деформований стан масиву гірських порід 
при розробці родовищ корисних копалин і проведенні виробок 
різноманітного призначення та фізико-механічні властивості гірських порід. 
При вирішенні прикладних задач М.г.п. широко використовуються методи 
механіки суцільного середовища. 

МЕХАНІКА ҐРУНТІВ, *механика почв - розділ механіки суцільного 
середовища, що стосується напружено-деформованого стану, умов міцності 
і стійкості ґрунтів, зміни їх стану і властивостей під впливом зовнішнього 
навантаження і діяння, спричинюваного зміною умов залягання гірських 
порід. Ґрунтується на залежностях теорій пружності, пластичності, 
повзучості, гідрогеології, інженерної геології, ґрунтознавства. Значну роль у 
розвитку механіки ґрунтів відіграли праці американського вченого К. Терцагі, 
українських і російських вчених М.М. Герсеванова, М.М. Давиденкова, І.М. 
Литвинова та ін. Висновки механіки ґрунтів використовують при проектуванні 
основ і фундаментів споруд, у дорожньому й аеродинамічному будівництві 
тощо. В Україні дослідження з механіки ґрунтів проводять у багатьої вузах 
будівельного профілю. 

МЕХАНІЧНА ЛОПАТА, *механическая лопата - самохідна повноповоротна 
виймально-навантажувальна машина (одноковшовий екскаватор), у якої 
рухомі елементи переміщуються з допомогою механічних передавальних 
пристроїв. Є прямі та зворотні механічні лопати. 

МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *механическая прочность 
горной породы — спроможність породи в певних умовах і межах сприймати, 
не руйнуючись, ті або інші механічні впливи. В гірничій технології звичайно 
застосовують термін «міцність» (див. Коефіцієнт міцності гірської породи). 

МЕХАНІЧНА РОЗСУВНІСТЬ СТОЯКА, *механическая раздвижность 
стойки — переміщення висувної частини стояка відносно його корпусу за 
допомогою механічних пристроїв. 

МЕХАНІЧНЕ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *механическое разрушение 
горных пород — найбільш розповсюджений спосіб руйнування гірських 
порід, що полягає в відділенні від масиву шматків породи та роздроблені їх 
до кондиційної крупності за допомогою твердих породоруйнуючих 
інструментів. М.р.г.п. широко використовується для безпосереднього 
видобутку корисної копалини малої міцності та для буріння шпурів і 
свердловин при вибуховому способі руйнування масиву. 

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *механические свойства 

горных пород - характеризують зміни форми, розмірів та суцільність гірських 
порід під дією механічних навантажень, які створюються в результаті дії 
природних (гірничий тиск, тектонічні рухи) чи штучних факторів (вибухові 
роботи, різання порід тощо). 

МЕХАНОГІДРАВЛИЧНА ВИЇМКА, *механогидравличекая выемка — спосіб 
виїмки, при якому вугілля і порода відділяються від масиву виконавчим 

органом механічного типу з подачею води до вибою для доставки і 
транспортування гірничої маси.  

МЕХАНОХІМІЯ, *механохимия  - розділ науки, що вивчає хімічні та фізико-
хімічні перетворення при механічній дії на речовину. До процесів, які 
розглядає М., належать : механічна деструкція та механосинтез полімерів; 
реакції при терті твердих тіл (трибохімія), а також при їхньому деформуванні 
й руйнуванні; механічна активація твердих тіл; перетворення під дією 
ультразвуку; корозія механічно напружених металів; реакції під дією 
напружень, які розвиваються при фазових переходах та ін. Досягнення М. 
важливі для розвитку теорії міцності і довговічності матеріалів, фізико-
хімічної механіки, теорії тертя і зношування, старіння полімерів, окремих 
розділів геохімії, технології механічної обробки матеріалів, а також 
використовуються в деяких процесах збагачення корисних копалин. 

МЕШ, *меш - число отворів сита на одному лінійному дюймі, тобто на 
відстані 25,4 мм. 

МИГДАЛИНА, *миндалина, **amygdale - форма мінеральних тіл у вигляді 
невеликої секреції розміром до 10 мм у діаметрі, що виникає внаслідок 
заповнення пустоти в поріді. Найтиповіші мигдалини спостерігаються в 
ефузивах, де вони виповнені цеолітами, опалом, халцедоном, кварцем та 
іншими мінералами.  

МИШ’ЯК, *мышьяк, **arsenic - As. Хімічний елемент V групи періодичної 
системи Д.І.Менделеєва. Ат. н. 33, ат. м. 74,9216. За звичайних умов 
найстійкіший металічний або сірий М. - сірі кристали, крихкі. Реагує з 
киснем. Сплавляється з деякими металами, утворюючи арсеніди. Сполуки М. 
Дуже отруйні. Домішки: Sb, Ag, Fe, Ni, S, Bi, Ba. Знаходиться в 
гідротермальних жилах разом з миш’яковистими і сурм’янистими 
мінералами Ni, Co, Ag, Pb. Рідкісний. Застосовують М. для виготовлення 
деяких сплавів, особливо чистий - у напівпровідниковій техніці; сполуки його 
використовують як інсектициди, деякі - у медицині. 

МІАРОЛИ, *миаролы, **miaroles - порожнини в мінеральних тілах, виповнені 
кристалами мінералів, що входять до складу вміщуючих порід. Форма 
порожнин різноманітна, розміри їх досягають 2-3 см. 

МІГМА, *мигма - силікатний розплав, який утворився в земній корі з гірських 
порід внаслідок розплавлення у зоні ультраметаморфізму. Часто містить 
нерозплавлені мінерали у розсіяному стані. 

МІГМАТИТИ, *мигматиты - складні гірські породи, які виникають внаслідок 
проникнення магми в ті породи, що вже існували. Складається з 
метаморфічних гірських порід та переважно гранітного матеріалу. Є в межах 
Українського щита. 

МІГРАЦІЯ, *миграция, **migration - переміщення хімічних елементів у земній 
корі та на її поверхні, яке призводить до їх розсіяння або концентрації в 
окремих ділянках земної кори у вигляді певних мінералів. Відбувається у 
вигляді розчинів, розплавів, газів та у грубодисперсній формі. 

МІДНИЙ КОЛЧЕДАН, *медный колчедан - мінерал класу сульфідів. Те саме, 
що й халькопірит. 
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МІДНІ РУДИ, *медные руды - мінеральні утворення з вмістом міді у 
кількостях, при яких її доцільно видобувати. У природі відомо близько 170 
мінералів, які вміщують мідь. Основні з них (вміст міді від 35 до 89 %) : 
куприт, халькозин, ковелін, азурит, борніт, халькопірит, малахіт. Мідні 
зруденіння відомі в Донбасі та в межах Українського щита. 

МІДЬ, *медь, **copper - Cu. Хімічний елемент І групи періодичної системи 
Д.І.Менделеєва. Ат. н. 29. Ат.м. 63,546. Відома з давніх давен. Мідь - метал 
рожево-червоного кольору, ковкий і м’який; добрий провідник тепла і 
електрики. Хімічно малоактивний. Домішки: Ag, As, Fe, Bi, Sb, Hg, Ge. 
Застосовують в електротехнічній промисловості, металургії, для 
виготовлення хімічної апаратури тощо. 

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, *международная классификация 
угля - прийнята у 1954 р. Комітетом з вугілля Європейської економічної 
комісії ООН. М.к.в. охоплює кам’яне вугілля та антрацити і виконується за 
такими параметрами: виходу летких речовин на беззольну масу V

daf
(%), 

теплоті згорання Qs
daf

, спікливості та коксівній здатності вугілля. Всього у 
М.к.в. встановлено 61 тип вугілля, які поєднані в 11 статистичних групах або 
торгових марках. Перевагою М.к.в. є те, що вона побудована у вигляді коду, 
проста та зручна у користуванні. 

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ, *Международная система единиц - 
найбільш розповсюджена система одиниць фізичних величин СІ (або SI від 
англійського Sistem International ). Прийнята ХІ Генеральною асамблеєю з 
мір і ваги (1960 р.). Система складається з 7 основних (довжини - метр, маси 
- кілограм, часу - секунда, сили електричного струму - ампер, 
термодинамічної температури - кельвін, сили світла - кандела, кількості 
речовини - моль) і 2 додаткових (плоского кута - радіан, тілесного кута - 
стерадіан) та цілого ряду похідних одиниць. Перевага системи СІ в її 
універсальності. 

МІЖШАРОВА ТОВЩА, *междуслоевая толща — при розробці потужних 
пластів або покладів з поділенням на шари — товща корисної копалини між 
шарами, що залишається при їх вийманні. 

МІКРО..., *микро... - у складних словах означає: дуже малий, найдрібніший; 
пов'язаний з вивченням або вимірюванням дуже малих предметів, явищ, 
величин; у назвах одиниць вимірювання - мільйонна частка. 

МІКРОАМПЕР, *микроампер - одиниця сили електричного струму, мільйонна 

частка (10-6) ампера. 

МІКРОАНАЛІЗ, *микроанализ - сукупність методів і прийомів, за допомогою 
яких можна виконувати аналіз малих кількостей неорганічних та органічних 
речовин (від мільйонних до сотих часток грама). 

МІКРОКЛІН, *микроклин, **microcline - K[AlSi3O8].  Породоутворюючий 
мінерал класу силікатів групи польових шпатів, білого, рожевого, сірого 
кольору. Алюмосилікат каркасної будови. Сингонія триклінна. Густина 2.57, 
твердість 6.5. На території України є на Волині та в Приазов’ї. 
Використовують у форфоро-фаянсовій промисловості.  

МІКРОЛІТИ, *микролиты, **microlites - дуже дрібні голчасті або 
пластинкоподібні кристалики, які зустрічаються в основній масі ефузивних 
порід. 

МІКРОПОРИТ, *микропорит - силікатний дрібнопористий теплоізоляційний 
матеріал. 

МІКРОРЕЛЬЄФ, *микрорельеф - дрібні форми рельєфу, що є деталями тієї 
чи іншої ділянки земної поверхні (рельєф річкових заплав, рівчаків тощо). 

МІКРОСИСТЕМА, *микросистема - матеріальна система з мікрочатинок 
(атомів, нуклонів). 

МІКРОСКОП, *микроскоп - оптичний прилад для розглядання дрібних 
невидимих неозброєним оком предметів у збільшеному зображенні; о п т и ч 
н и й  М. дає збільшення до 3000 раз; е л е к т р о н н и й  М., в якому 
збільшене зображення одержують за допомогою пучків електронів, дає 
збілшення в десятки і сотні тисяч раз. 

МІКРОСКОПІЯ, *микроскопия - сукупність методів застосування мікроскопа і 
способи виготовлення мікроскопічних препаратів. 

МІКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ, *микроскопический анализ - вимірювання 
розмірів частинок під мікроскопом і класифікація їх на групи у вузьких межах 
певних розмірів (для матеріалів крупністю від 50 мкм. до десятих долей 
мкм.). 

МІКРОСТРУКТУРА, *микроструктура - будова твердих тіл (металів, гірських 
порід та ін.), що її можна спостерігати лише за допомогою оптичного або 
електронного мікроскопа. 

МІКРОТИПІЯ, *микротипия - репродукція (відбиток) з фотографії, знятої 
через мікроскоп.  

МIКРОТРIЩИНУВАТIСТЬ, *микротрещиноватость - розриви у породi, не-    
помiтнi неозброєним оком, якi простежуються тiльки пiд мiкроскопом, і 
виявляють себе при руйнуванні породи. 

МІКРОФОТОГРАФІЯ, *микрофотография - фотографія (знімок), утворена 
фотографуванням з використанням мікроскопа для значного збільшення 
зображень об'єктів (наприклад, аншліфів вугілля, мінералів), що їх 
фотографують. 

МІКСЕР, *миксер - 1) Пристрій для гомогенізації сумішей шляхом їх 
турбулентного перемішування. Може бути застосований для моделювання в 
лабораторних умовах деяких технологічних процесів збагачення корисних 
копалин, наприклад, масляної аґреґації вугілля. 2) Посудина для зберігання в 
рідкому стані чавуну. В М. усереднюються його хімічний склад і температура, 
а також частково видаляються домішки.  

МІЛЕРИТ, *миллерит, **millerite - NiS. Мінерал нікелю. Зустрічається в 
гідротермальних  сульфідних жилах Саксонії (ФРН), шт. Пенсильванія (США) 
та ін., а також у кам’яновугільних родовищах Кладю (Чехія). Рідкісний. 

МІНАЛ, *минал, **minal - кінцевий член ізоморфних рядів мінералів, який сам 
може бути мінералом, що зустрічається в природі, наприклад Mg2 [SiO4] i 
Fe2[SiO4]  в олівіні, але може не зустрічатися в природі в чистому вигляді, 
наприклад Ni2 [SiO4] в олівіні. Відповідає поняттю компонента (у фізико-
хімічному розуміні) мінералів змінного складу. 
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МІНЕРАГРАФІЯ, *минераграфия, **mineragraphy - 1) Розділ мінералогії, що 
досліджує рудні мінерали. 2) Метод дослідження руд у полірованих шліфах 
за допомогою рудного мікроскопа. 

МІНЕРАЛ, *минерал, **mineral - природна хімічна сполука або самородний 
елемент, приблизно однорідний за хімічним складом і фізичними 
властивостями. Продукт природних процесів, що хімічно і фізично 
індивідуалізований у вигляді простих речовин або сполук, які утворюють 
мінеральні індивіди і мінеральні види. Преважають тверді М., є також рідкі 
(наприклад, ртуть). У природі мінерали поширені у вигляді мінеральних 
індивідів (кристалів або зерен), з яких складаються моно- або полімінеральні 
аґреґати. Мінеральні індивіди з однаковою чи близькою структурою і складом 
відносять до мінерального виду (їх нараховують від 2000 до 3000). У земній 
корі найпоширеніші мінерали класу силікатів та класу оксидів і гідроксидів. 
Найважливіші фізичні властивості мінералу — густина, оптичні, механічні, 
магнетичні, електричні, термічні і люмінесцентні. Мінерали є складовими 
частинами гірських порід, руд та інших мінеральних тіл, які утворюють земну 
кору, мантію Землі та космічні тіла. Серед мінералів розрізняють породо- й 
рудоутворюючі, акцесорні, рідкісні та дуже рідкісні. За хімічним складом 
розрізняють такі М.: а) прості речовини (метали, напівметали, неметали), б) 
інтерметалічні сполуки; в) карбіди, вітриди, фосфіди; г) сульфіди, арсеніди, 
селеніди та їх аналоги (біля 13% всіх М.); д) оксиди та гідрооксиди (біля 12 % 
М.); е)солі кисеньвміщаючих кислот - силікати (біля 25% М.), фосфати, 
арсенати та ванадати (біля 18% М.), а також борати, карбонати, сульфати, 
нітрати, вольфрамати, молібдати, хромати, йодати; ж) галогеніди; з) органічні 
сполуки ( солі органічних кислот, смоли, бітуми тощо). Складність і 
непостійність складу М. пов’язані з ізоморфізмом, радіоактивним розпадом, 
наявністю субмікроскопічних включень, сорбцією і т.і.  Мінерали одержують і 
штучно. Виділяють групу космогенних мінералів. Досліджує мінерали наука 
мінералогія.  

МІНЕРАЛИ АКЦЕСОРНІ, *минералы акцессорные, **accessory minerals - 
мінерали, які є кількісно незначною (звичайно менше 1%), але якісно 
характерною складовою частиною мінеральних комплексів. 

МІНЕРАЛИ ГОЛОВНІ, *минералы главные, **prinсipal minerals - мінерали, які 
є головною складовою частиною гірських порід. 

МІНЕРАЛИ ШТУЧНІ, *минералы искуственные - продукти лабораторного 
(заводського) чи технічного процесу, які за хімічним складом, структурою й 
властивостями аналогічні або близькі до природних мінералів. На сучасному 
етапі у промислових масштабах одержують штучно корунд, рубін, алмаз, 
слюди та ін. Мінерали штучні широко застосовуються у промисловості, 
ювелірній справі, науці, техніці. 

МІНЕРАЛІЗАТОРИ, *минерализаторы - розчинені в магмі леткі речовини 
(хлор, бор, флуор та інші), які виділяються з неї під час охолодження або 
зменшення тиску; сприяють процесові кристалізації магми. 

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ, *минерализация, **mineralisation - 1) Відкладення мінералів 
з розчинів газових потоків або магматичних розплавів у вигляді вкраплень чи 
прожилків у гірських породах. 2) Насичення ґрунту мінеральними солями. 3) 

Природний (за допомогою мікроорганізмів) або штучний розклад органічних і 
неорганічних сполук, напр. відходів життєдіяльності біокомплексу, зокрема, 
людини на прості мінеральні сполуки - воду, аміак, сульфати, нітрати, оксиди 
різних металів, мінеральні солі.  

МІНЕРАЛОГІЯ, *минералогия - наука, що вивчає мінерали, їхній склад, 
будову, фізичні властивості, умови утворення, господарське значення. 
Виділяють такі напрями мінералогії: описова, регiональна, ґенетична (вивчає 
умови утворення мінералів) та експериметральна (досліджує фізико-хімічні 
умови мінералоутворення за допомогою моделювання). В Україні значна 
роль у розвитку мінералогії належить Д.М. Сидоренку, М.І. Безбородьку, Є.К. 
Лазаренку та ін. Дослідження з мінералогії проводять в Геохімії і фізики 
мінералів Інституті АН України, університетах республіки і т.ін. 

МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА, *минеральное сырье - природні мінеральні 
утворення, видобуті з надр землі як корисні копалини й придатні для 
використання в різних галузях господарства в непереробленому або 
переробленому вигляді. За геологічними і техніко-економічними показниками 
розрізняють такі види мінеральної сировини: паливно-енергетичну і хімічну 
(вугілля, нафта, природні горючі гази, горючі сланці, торф): металеву (руди 
чорних, кольорових, рідкісних, благородних і радіоактивних металів та 
розсіяних елементів); неметалеву й гідромінеральну. Всього відомо понад 
200 видів мінеральної сировини. В Україні видобувають близько 50 видів. 

МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ, *минеральные воды - підземні (іноді — поверхневі) 
води з підвищеним вмістом мінеральних компонентів та газів із 
специфічними фізико-хімічними властивостями, що справляють цілющий 
вплив на організм людини. Хімічний склад і закономірності поширення 
мінеральних вод зумовлені особливостями геологічної будови, рельєфу, 
клімату та гідрології певних ділянок. За температурою мінеральні води 
розподіляють на холодні (до 20 °С), теплі, або субтермальні й термальні 
води; залежно від наявності газів і специфічних елементів та за 
бальнеологічним значенням — на вуглекислі, сульфідні, залізисті, 
миш’яковисті, радонові, мінеральні без специфічних компонентів та ін. На 
території України виявлено близько 500 джерел різних мінеральних вод, 
головним чином у межах Українських Карпат (Нафтуся, Свалява, Поляна 
Квасова та ін.), Українського щита (Хмільних, Миронівка та ін.), Дніпровсько-
Донецької западини (Миргород). 

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ, *минеральные ресурсы - сукупність запасів різних 
видів корисних копалин країни, континенту чи всього світу, що розвідані й 
використовуються або можуть бути використані в народному господарстві; 
один з найважливіших видів природних ресурсів. Мінеральні ресурси є 
джерелом мінеральної сировини. Залежно від галузі народного 
господарства, в якій використовуються мінеральні ресурси, їх поділяють на 
паливно-енергетичні, ресурси чорної і кольорової металургії, хімічної 
промисловості, промисловості будівельних матеріалів тощо. Мінеральні 
ресурси належать джо практично непоповнювальних природних ресурсів, 
тому важливого значення набуває проблема охорони й раціонального 
комплексного використання їх. 
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МІНІМАКС, *минимакс - значення функції двох змінних (x,y), якого вона 
досягає, коли взяти спочатку максимум по y, а потім мінімум по x. 

МІНІМАЛЬНИЙ, *минимальный - найменший серед чогось; найменший з 

можливих. МІНІ, *мини - скорочене від мінімальний. Протилежне - макси. 

МІНІМУМ, *минимум - 1) Найменша кількість; найменша величина; нижча 
межа чогось. 2) матем. Найменше значення безперервної функції. 

МІНУТА, *минута - одиниця довжини дуги (або величини кута), що дорівнює 
1/60 частці дугового (відповідно кутового) градуса. 

МІРАБІЛІТ, *мирабилит , **mirabilis - Na2[SO4] 10 H2O. Поширений мінерал 
соляних відкладів.  Те саме, що й  г л а у б е р о в а  с і л ь. Сингонія 
моноклінна. Густина 1.46…1.49, твердість — 1,5…2. Білий  і прозорий. Блиск 
скляний. Знаходиться в осадових родовищах, де випадає при температурі  
меншій 32,5

0
С , в розчинах, насичених NaCl - при температурі меншій 18

0
С. 

На території України є в озерах Кримського півострова та на Передкарпатті. 
Використовують у хімічній і скляній промисловості, медицині.  

МІРМЕКІТИ, *мирмекиты, **myrmekites - тонке проростання мінералів у 
вигляді дрібних зерен, що нагадує ходи мурашок. 

МІСЬКИЙ ГАЗ (побутовий газ), *городской (бытовой газ) — суміш газів, що 
її застосовують в основному для комунального газозабезпечення. Як міський 
газ використовують природні горючі гази та одержувані газифікацією 
натуральних твердих і рідких палив. 

МІСЯЧНІ ПОРОДИ, *лунные породы - тверді гірські породи густиною 3,1 - 3, 4 
г/см

3
. За хімічним, мінералогічним складом та структурою не схожі на земні 

породи. В М.п. у порівняно значних кількостях містяться  рідкісні на Землі 
елементи - хром, титан, цирконій, проте менше натрію і калію. Зразки М.п. 
доставлені “Аполоном-11” мають вулканічне походження і кристалізувалися з 
розплаву. Основними мінералами М.п. є піроксен, плагіоклаз, ільменіт та в 
меншій мірі олівін. Розрізняють чотири типи М.п.: дрібнозернисті пузирчасті 
вивержені породи; крупнозернисті кристалічні породи; брекчії - уламки 
вивержених порід та мінералів; реголіт - дрібні частинки, пил. У місячному 
пилу присутні скляні кульки розміром біля сотень мікрон. Вік М.п. - 3-4 млрд. 
років. 

МІЦНІСТЬ (МАТЕРІАЛІВ), *прочность(материалов), **strength - властивість 
матеріалу чинити опір руйнуванню (поділу на частини), а також необоротній 
зміні форми (пластичній деформації) під впливом зовнішніх навантажень; у 
вузькому розумінні — чинити опір руйнуванню. Є міцність власне матеріалу і 
конструкційна міцність, короткочасна і тривала. Показники міцності: 
тимчасовий опір, або границя міцності, границя витривалості, границя 
пластичності, границя текучості. Границя (межа) міцності при стиску щільних 
вивержених та метаморфічних гірських порід складає порядка 100 Мпа, а 
для особливо міцних порід, наприклад базальтів, досягає 500 Мпа.  М. 
осадових порід суттєво залежить від їх структури та пористості і знаходиться 
в межах 5-200 МПа. 

МЛИНИ, *мельницы - машини для подрібнювання матеріалів. Розрізняють 
такі М.: ґравітаційні (шарові, стержневі, роликові, самоподрібнення), 
відцентрові, вибраційні (інерційні, гіраційні); маятникові (вихрові, аеробильні, 

молоткові, пальцеві); струменеві, колоїдні та ін. М. бувають промислові та 
лабораторні. 

МОБІЛІЗМ, *мобилизм - гіпотеза про великі (до кількох тисяч кілометрів) 
горизонтальні переміщення частин земної кори. 

МОДЕЛЮВАННЯ, *моделювання, **modelling - 1) Метод дослідження явищ і 
процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень 
(оригінала) іншим, подібним до нього (моделлю). 2) Виготовлення моделі. 

МОДЕЛЬ, *модель - речова, знакова або уявна (мислена) система, що 
відтворює, імітує, відображає принципи внутрішньої організації або 
функціонування, певні властивості, ознаки чи(та) характеристики об’єкта 
дослідження (оригіналу).  

МОДИФІКАТОР, *модификатор - Добавка (домішка) до розплавленого 
металу, що сприяє підвищенню його механічних властивостей, майже не 
впливаючи на хімічний склад цього металу. 

МОДИФІКАЦІЯ, *модификация - видозміна, перетворення, поява нових 
ознак, властивостей; якісно відмінні стани чого-небудь. Результат 
модифікування. 

МОДИФІКУВАННЯ, *модифицирование - дія, напрямлена зміна 
властивостей об'єктів. М.  м е т а л і в - додавання в розплавлені метали 
модифікаторів. 

МОДУЛОМЕТР, *модулометр - прилад для вимірювання коефіцієнта 
амплітудної модуляції. 

МОДУЛЯТОР, *модулятор - пристрій, що здійснює модуляцію сигналів. 

МОДУЛЯЦІЯ, *модуляция - зміна в часі параметрів (характеристик) якогось з 
регуляторних фізичних процесів. 

МОДУЛЬ, *модуль - техн. Назва важливого коефіцієнта чи величини (напр., 
М. пружності, М. Юнга).  

МОДУЛЬ КРУПНОСТI, *модуль крупности - безрозмiрний показник,    
значення якого обчислюють дiленням на 100 суми повних залишкiв на    
стандартних ситах з отворами 2,5;1,25;0,63;0,315;0,16; (0,14) мм. 

МОДУЛЬ ШКАЛИ ГРОХОТІННЯ, *модуль шкалы грохочения - постійне 
співвідношення розмірів отворів суміжних сит при грохотінні. При крупному 
та середньому грохотінні М.ш.г. частіше всього приймають рівним 2. Для 
ситових аналізів застосовують контрольні сита з модулем 10

1/10
 = 1, 259. 

МОЛАСИ, *моласы - потужні товщі уламкових гірських порід (пісковиків, 
конгломератів, мергелів, глин). М. відкладаються у передгірних прогинах та 
міжгірних улоговинах. 

МОЛЕКУЛА, *молекула, **molecule - найменша частинка речовини, що 
здатна існувати самостійно, зберігаючи основні хімічні властивості цієї 
речовини. М. простих речовин складаються з атомів одного хімічного 
елемента, а М. складних речовин - з атомів різних елементів. 

МОЛЕКУЛЯРНА МАСА, *молекулярная масса - маса молекули, виражена в 
атомних одиницях маси. Дорівнює сумі мас усіх атомів, що входять в дану 
молекулу. За М.м. часто беруть середню масу молекули з урахуванням 
ізотопного складу всіх елементів, що утворюють хімічну сполуку. 
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МОЛЕКУЛЯРНА СПЕКТРОСКОПІЯ, *молекулярная спектроскопия - вивчає 
молекулярні спектри випускання, поглинання та відбивання електромагнітних 
хвиль в діапазоні хвильвих чисел 10

3
 -10

5
 см

-1
. Включає інфрачервону 

спектроскопію (ІЧ-спектроскопію), ультра-фіолетову спектроскопію (УФ-
спектроскопію). М.с. використовують для дослідження кінетики хімічних 
реакцій, складу речовин, зокрема, визначення наявності в речовині 
функціональних груп та структурних фрагментів, ідентифікації міжфазних 
взаємодій тощо. 

МОЛЕКУЛЯРНИЙ, *молекулярный, **molecular - той, що стосується 
молекули; м - а  ф і з и к а - розділ фізики, в якому вивчаються структура, 
сили міжмолекулярної взаємодії, характер теплового руху частинок (атомів, 
молекул, йонів), механічні і теплові властивості речовин в різних аґреґатних 
станах; м - і  с п е к т р и - спектри випромінювання і поглинання, а також 
комбінаційного розсіяння, що виникають внаслідок переходів між 
енергетичними станами молекул; м - і  с и т а - поруваті адсорбенти, у яких 
розміри пор або вхід у пори близькі до розмірів молекул; м - і  с и л и - сили 
взаємодії між молекулами. 

МОЛІБДЕН, *молибден - хімічний елемент VI групи періодичної системи 
Д.І.Менделеєва, символ Мо, ат. н. 42; ат.м. 95,94. Сріблясто-сірий 
тугоплавкий метал. Густина 10200 кг/м

3
. Окиснюється на повітрі. 

Зустрічається у вигляді мінералу молібденіту. Застосовують у виробництві 
спеціальних сталей, а також в електро- і радіотехниці. Важливий 
конструкційний матеріал електровакуумної, ракетної, авіаційної, техніки, 
ядерної енергетики. 

МОЛІБДЕНІТ, *молибденит, **molybdenite - MoS2. Мінерал класу сульфідів, 
свинцево-сірого кольору з металевим блиском. Сингонія гексагональна. 
Густина 4,7-5,0. Твердість 1-1,5. Блиск металічний. Знаходиться у 
гідротермальних родовищах, пов’язаних з кислими породами. Руда 
молібдену. В Україні є в межах Українського щита, на Донбасі. 

МОЛІБДИТ, *молибдит, **molybdite - MoO3. Продукт гідротермальної або 
гіпергенної зміни молібденіту. Відомий у родовищі Крупка (Чехія). 

МОЛОТОК ВИБІЙНИЙ, *молоток отбойный, **pick hammer - механізований 
пневматичний або електричний ручний ударний інструмент для розробки 
гірських порід. Сьогодні використовується рідко, найчастіше при розробці 
вугільних пластів крутого падіння. 

МОЛЯРНИЙ, *молярный - пов'язаний з ґрам-молекулою: м.  р о з ч и н - 
розчин, в 1 л якого міститься одна ґрам-молекула розчиненої речовини; м-а  
ч а с т к а - відношення кількості молей даної розчиненої речовини до суми 
молей усіх розчинених речовин і розчинника. 

МОЛЬ, *моль, **mole - одиниця кількості речовини в системі Si. Позначається 
моль, Mol. Те саме, що й ґрам-молекула. М.- це кількість речовини, виражена 
в ґрамах, що чисельно дорівнює її молекулярній масі і відзначається тим, що 
1 молю будь-якої речовини відповідає однакова кількість молекул.  

МОЛЯЛЬНІСТЬ, *моляльность, **molality - концентрація моляльна, кількість 
речовини в молях, розчиненої в 1 кг розчинника (моль/кг). 

МОНАЦИТ, *монацит,  **monazite - (Ce, La)[PO4]. Mінерал класу фосфатів, 
жовто-бурого кольру. Сингонія моноклінна. Густина 5…5.3, твердість 5.5…6. 
Радіоактивний. Руда церію й торію. 

МОНО..., *моно... - у складних словах відповідає поняттям "одно, "єдино". 

МОНОГРАФІЯ, *монография - ґрунтовна наукова праця, в якій 
досліджується одне питання, одна тема. 

МОНОКЛІНАЛЬ, *моноклиналь - форма залягання верств гірських порід на 
великих територіях з нахилом в один бік. Нерідко монокліналь є одне з крил 
великих платформених структур — антикліз і синекліз. 

МОНОЛІТ, *монолит - 1) Суцільна кам'яна брила, споруда або її частина, 
висічені з суцільного камню або зведені з бетону. 2) Зразок гірської породи 
або грунту, вирізаний великим куском. 

МОНОМЕР, *мономер - низькомолекулярна хімічна сполука, яка є первісним 
матеріалом для синтезу полімерів. Мономерами служать сполуки, що мають 
кратні зв’язки, циклічні групи та сполуки з різними функціональними групами. 

МОНОМIНЕРАЛЬНI ПIСКИ, *мономинеральные пески - пiски, що 
складаються переважно з зерен одного мiнералу. 

МОНОМОЛЕКУЛЯРНИЙ ШАР, *мономолекулярный слой - шар речовини 
товщиною в одну молекулу на поверхні розділу фаз. Виникає при адсорбції, 
поверхневої дифузії та при випаровуванні розчинника з розчину, який має 
нерозчинний компонент. В залежності від відстаней між молекулами М.ш. 
розрізняють газоподібний (молекули М.ш. розташовані далеко одна від одної 
і практично не взаємодіють між собою), рідинно-розширений (проміжний) та 
конденсований М.ш.(молекули М.ш. щільно упаковані, речрвмна шару схожа 
на двомірне тверде тіло). Структура і властивості М.ш. значною мірою 
визначають швидкість масопереносу через поверхню розділу фаз, адгезію, 
стійкість емульсій, пін, а також результати таких технологічних процесів як 
брикетування вугілля зі зв’язуючими, флотації корисних копалин, адгезійного 
збагачення золота, масляної флокуляції та аґломерації, обезсолення вугілля 
та ін. 

МОНОРЕЙКОВА ДОРОГА, *монорельсовая дорога, **way of mono-rail - 
транспортна шахтна система, в якій по підвішеній рейці головним чином у 
спеціальних візках переміщують різні вантажі та людей. 

МОНОШИХТА, *моношихта - суміш матеріалів, продукт спільного 
грудкування шихти доменних і електрометалургійних печей. 

МОНТАЖ, *монтаж - добір і з'єднання окремих частин (елементів) у єдине 
ціле (машину, споруду тощо). 

МОНТМОРИЛОНІТ, *монтморилонит - мінерал класу силікатів, білого 
кольору з сіруватим, червонуватим відтінками. Напiвкристалiчний водний 
алюмосилiкат шаруватої будови. Переважний розмiр часток менше 1 мкм; 
спрощена хiмiчна формула Al2O3 х 4SiO2 х H2O. Сингонія моноклінна. 
Густина 2. Твердість 1-2. Блиск матовий, восковий. Здатний iнтенсивно 
поглинати воду в значних кiлькостях, при цьому сильно набухає; при сушiннi 
важко вiддає приєднану воду. Використовують у нафтовій, текстильній, 
гумовій, паперовій та інших галузях промисловості. Від назви родовища 
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Монтморільйон у Франції. Родовища на території України — Черкаське та 
Горбське.  

МОНЦОНІТ, *монцонит - магматична гірська порода, що складається 
переважно з калієвого польового шпату та плагіоклазу. Від назви гори 
Монцоні в Альпах. 

МОРІОН, *морион, **morion - мінерал класу силікатів. Напівпрозорий 
димчастий кварц, що просвічує буро-чорним кольором. Часто майже 
непрозорий, цілком чорний. В Україні є в межах Українського щита. 
Застосовують у оптиці, радіотехніці, ювелірній справі. 

МОРОЗОТРИВКIСТЬ (МОРОЗОСТІЙКІСТЬ), *морозостойкость - здатнiсть 
насиченої водою породи витримувати багаторазове заморожування та 
вiдтавання без ознак  руйнування та iстотної втрати маси. 

МОРОЗОТРИВКОСТI ПОКАЗНИК, *морозостойкости показатель - кiлькiсть 
циклiв перемiнного заморожування та вiдтавання, якi витримала    порода 
без ознак руйнування та iстотних втрат маси і мiцностi. 

МОРСЬКА ГІРНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ, *морская горная технология - сукупність 
способів видобування твердих корисних копалин під водами Світового 
океану. Надра Світового океану розробляються підземними гірничими 
виробками та буровими свердловинами. Підземними виробками добувають 
вугілля в Японії, США, Великобританії та інших країнах. Технологія видобутку 
не відрізняється від технології на суші. Особливість полягає у попередженні 
прориву морських вод у гірничі виробки. 

МОРФОСТРУКТУРА, *морфосруктура - великі нерівності рельєфу 
континентів або дна океанів, у виникненні яких головна роль належить 
ендогенним процесам. До морфоструктури відносять низовини, рівнини, 
плато тощо. 

МОРФОТЕКТУРА, *морфотектура - найбільші елементи рельєфу Землі. Те 
саме, що й геотектура. 

МОСТОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ ( перевантажувальний міст ), *мостовой 
перегружатель — підйомний кран мостового типу, яким перевантажують 
масові сипкі вантажі. Вантажопідйомність мостового перевантажувача 5…30 
т, швидкість переміщення 10…30 м/хв. 

МОТОБУР, *мотобур - автономна бурильна машина обертальної чи ударно-
поворотної дії з двигуном внутрішнього згорання для буріння неглибоких 
свердловин чи шпурів. 

МОТОВОЗ, *мотовоз - тепловий локомотив, на якому встановлена силова 
установка у вигляді двигуна внутрішнього згорання. Застосовують на 
невеликих кар’єрах. 

МОХОРОВИЧА ПОВЕРХНЯ, *Мохоровича поверхность - межа розділу між 
земною корою та мантією Землі. 

МУЛЬДА, *мульда - форма залягання верств гірських порід у вигляді чаші 
чи коритоподібного прогину.  

МУЛЬТИПЛЕТИ, *мультиплети - група спектральних ліній, близько 
розміщених одна до одної. Розрізняють синглети (одинарні), дуплети 
(подвійні), триплети (потрійні) - спектральні лінії, які відповідають кількості 
розщеплень енергетичного рівня атома. 

МУЛЬТИЦИКЛОН, *мультициклон - повітро- або газоочисний апарат, що 
складається з кількох невеликих однотипних апаратів (циклонів). 

МУСКОВІТ, *мусковит, **muscovite - Kal2 [AlSi3O10](OH2). Mінерал класу 
силікатів. Сингонія переважно моноклінна. Густина 2.83, твердість 2…3. 
Безбарвний. Блиск скляний. Мусковіт — породоутворюючий мінерал 
ґранітних пегматитів, ґрейзенів і кристалічних сланців. Використовують в 
електротехніці, хімічній промисловості, будівництві. 

МУФЕЛЬ, *муфель - камера чи посудина, куди вміщають проби, що їх 
нагрівають або випалюють у печі. 

МУФТА, *муфта - пристрій (кардан, набір дисків) для поздовжнього 
з'єднання циліндричних частин машини (напр., валів) або споруди (напр., 
труб). 

МЮОН, *мюон - нестабільна, позитивно (µ+) або негативно (µ–) заряджена 
частинка, маса якої більша за масу електрона приблизно в 207 раз. Інша 
назва - мю-частинка. 
 

Н 
 

НАБИВКА, *забойка - 1) Процес заповнення шпура, свердловини, зарядної 
камери та ін. або їхньої частини, прилягаючої до заряду ВР, інертним 
матеріалом, що здатний виявити опір високому тиску газів вибуху та 
забезпечити замкненість заряду. Підвищуює ефективність дії вибуху. 2) 
Інертний матеріал (пісок, глина, бурове борошно, подрібнена гірська порода, 
вода), що використовується для забезпечення замкненості заряду ВР. 

НАБІЙНИК, *забойник - алюмінієвий або дерев'яний з алюмінієвою насадкою 
стрижень, що використовується при заряджанні та набивці шпурів 
(свердловин). 

НАБРИЗКБЕТОН - штучний матеріал (бетон), що складається із суміші 
цементу, піску, ґравію чи щебню та домішок для прискорення затвердіння. 
Одержується нанесенням цієї суміші безопалубковим методом. 
Застосовується для кріплення гірничих виробок. 

НАБУХАННЯ, *набухание - здатнiсть матеріалів, зокрема, глинистих порiд 

збiльшуватись у об’ємі внаслiдок поглинання води. Найбільшою 
спроможністю до набухання звичайно володіють глинисті сланці. 

НАВАЛ (РОЗВАЛ) ВИСАДЖЕНОЇ ГІРСЬКОЇ МАСИ, *навал (развал) 
взорванной горной массы — розташування на робочому майданчику гірської 
маси, роздробленої та обваленої вибухом шпурових, свердловинних або 
камерних зарядів; ширина і висота Н.в.г.м. поряд з кускуватістю є основними 
параметрами, що впливають на продуктивність екскаваторів при прибиранні 
гірської маси. 

НАВАЛКА ВУГІЛЛЯ, *навалка угля — навантаження відбитого від масиву 
вугілля на вибійний конвейєр або інші транспортні засоби. 
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НАВАЛОЧНА МАШИНА, *навалочная машина - гірнича машина для 
навантаження на вибійний конвеєр вугілля, відбитого вибухом у довгому 
очисному вибої. В сучасних технологіях майже не застосовується. 

НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ (виїмкове поле, панель, поверх, 

пласт, блок та ін.), *нагрузка на очисной забой (выемочное поле, панель, 
этаж, пласт, блок и т.д.) — кількість корисної копалини, добутої за 
одиницю часу з очисного вибою (виїмкового поля, панелі, поверху, пласту, 
блоку та ін.). 

НАВАНТАЖУВАЧ (навантажувальна машина), *грузопогрузчик — 
самохідна, причіпна або стаціонарна машина, що захоплює, навантажує, 
переміщує й укладає в транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, 
грудкові чи поштучні вантажі. 

НАВЧАЛЬНІ ЛАВИ, *учебные лавы - лави, в яких проводиться навчання 
робітників виконанню всіх процесів та операцій в очисних вибоях, а також по 
обслуговуванню і ремонту гірничих машин та механізмів. 

НАГІАГІТ, *нагиагит - мінерал класу сульфідів, свинцево-сірого кольору з 
металевим блиском. Сировина для одержання золота. Від назви родовища 
Нагіаг у Румунії. 

НАДГЛИБОКЕ БУРІННЯ, *сверхглубокое бурение - процес спорудження 
свердловин у земній корі на глибини, максимальні для сучасної науки і 
практики. Призначене для пошуку й розвідки родовищ корисних копалин, 
вивчення геолого-фізичних параметрів земних надр, закономірностей 
утворення та розміщення мінеральної сировини. По всій глибині 
відбирається керн. До надглибоких відносять свердловини глибиною понад 
6000 м, яких щороку будується кілька десятків. Найглибші свердловини — 
9583 м (1974 р.) у США, 12066 м (1984 р.) на Кольському півострові у Росії. 
На цій глибині температура понад 210 °С, тиск 132 МПа. В Україні 
надглибока свердловина споруджується у Кривому розі з 1984 р. Глибина 
3841 м (1990 р.), діаметр 480 та 295 мм. 

НАДИР, *надир - точка перетину вертикальної лінії (нормалі) до поверхні 
земного еліпсоїду з небесною сферою; розташована протилежно зеніту. 

НАДМОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, *надмолекулярная 

организация угля - внутрішня структура, взаємне розташування у просторі і 
характер взаємодії між структурними елементами, які утворюють 
макроскопічне вугільне тіло. Розміри дискретних елементів Н.м.о. 
варіюються в межах від одиниць до сотень нанометрів. Розрізняють чотири 
основних типи Н.м.о.: глобулярна (згорнуті поодинокі макромолекули або їх 
групи), смугаста (структури всіх полімерів у високоеластичному стані), 
фібрілярна (лінійні пачки та їх агрегати довгастої форми), крупноструктурний 
(сфероліти).  

НАДМОЛЕКУЛЯРНА СТРУКТУРА РЕЧОВИНИ, *надмолекулярная 
структура вещества - набір структурних елементів або систем з 
обмеженою автономністю, які поступово ускладнюються; взаємне 
розташування в просторі макромолекул полімера або їх аґреґатів і характер 
взаємодії між ними. Кожному типу Н.с.р. відповідає деяка “основна” 
підсистема, яка визначається конфігурацією та конформацією макромолекул. 

Рівні Н.с.р. та підсистеми характеризують за формою, наявністю чи 
відсутністю внутрішнього дального порядку (відповідно - організовані та 
неорганізовані структури), термодинамічною стабільністю, кінетичною 
стабільністю. 

НАДРЕШІТНИЙ ПРОДУКТ, *надрешетный продукт, **overflow, 
***Siebüberlauf - частина класифікованого матеріалу, яка не пройшла через 
просіюючу поверхню грохота. 

НАДРА, *недра, ** bowels of the earth - верхня частина земної кори (в тому 
числі і під поверхнею Світового океану), в межах якої при сучасному рівні 
науки  і техніки можливий видобуток корисних копалин. 

НАЖДАК, *наждак, **emery - суміш корунду з магнетитом, гематитом і 
шпінеллю.  

НАЙМЕНША ВІДСТАНЬ ВІЗУВАННЯ, *наименшее расстояние визирования 
- відстань від вертикальної осі обертання маркшейдерського приладу до 
найближчого до нього чітко видимого в зоровій трубі предмету. 

НАЛЬОТИ, *налеты, **powdery coatings - мінеральні аґреґати, які 
представлені тонкими кірочками і присипками, що утворилися виділенням з 
газів при вулканічних процесах або шляхом інсоляції на поверхні ґрунтів у 
засушливих районах.  

НАМАГНІЧУЮЧИЙ АПАРАТ, *намагничивающий  аппарат, **magnetizinc 
device, ***magnetisiertes Gerät - апарат для магнітної обробки пульпи, в 
якому магнітні частинки намагнічуються і можуть групуватися в магнітні 
флокули. Застосовується при збагаченні корисних копалин. Див. також 
розмагнічуючий апарат. 

НАПРЯМНІ ОПОРИ, *направляющие опоры - пристрої для руху кліті або 

скіпа по металевим, дерев’яним або канатним напрямним проводникам у 
стволі шахти. 

НАПРЯМНІ ПРОВІДНИКИ, *направляющие проводники - елементи арміровки 
свола шахти, які закріпляються на розстрілах і слугують перепонами 
боковим переміщенням, крученню підйомних пристроїв, що виключає їх 
зіткнення при зустрічному русі. 

НАПРЯМНІ ШКІВИ, *направляющие шкивы - шківи, встановлені на 
підшківному майданчику копра, слугують для направлення руху підйомних 
канатів у стволі шахти. 

НАПРУЖЕННЯ МЕХАНІЧНЕ, *напряжение механическое  -  міра внутрішніх 
сил, які виникають в масиві гірських порід, в окремих елементах машин і 
споруд під впливом зовнішніх сил (навантажень, змін температури тощо). В 
Міжнародній системі одиниць напруження обчислюють у Паскалях. 

НАРІЗНІ ВИРОБКИ, *нарезные выработки - служать для розділення 
виїмкових полів та блоків шахт на очисні дільниці. Використовуються для 
пересування людей, доставки матеріалів та обладнання тощо. Як правило, 
проходять по пласту. 

НАРІЗНІ РОБОТИ, *нарезные работы — 1) Частина робіт по підготовці 
шахтного поля, що включає проведення всіх дільничих виробок, необхідних 
для підготовки фронту очисних вибоїв. 2) Роботи по проведенню розрізних 
печей та просіків. 
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НАСИПНА ВАГА, *насыпной вес, **bulk weight, ***Schüttgewicht - вага 

одиниці об’єму сипучого матеріалу, що включає порожнини в частинках та 
між ними. 

НАСОС, ПОМПА, *насос, **pump - машина, якою переміщують(всмоктують, 
нагнітають) рідину або механічну суміш рідини і сипучої твердої речовини. 
Широко застосовується у гірничій, нафтодобувній та ін. промисловості, 
системах гідравлічного транспортування, гідроприводах тощо. В гірничій 
промисловості розрізняють Н. водовідливу (головний на допоміжні), шламові 
Н. 

НАСОСНА СТАНЦІЯ, *насосная станция - станція обладнана системою 
насосів і допоміжним устаткуванням для перекачки води чи пульпи. На 
шахтах застосовується в системі водовідливу. В магістральних системах 
гідравлічного транспортування сипучих матеріалів влаштовують г о л о в н у 
Н.с. та  п р о м і ж н і Н.с.(на трасі пульпопроводу). 

НАСУВ, *надвиг  — розривне руйнування звичайно з пологим нахилом 
зміщувача, по якому висячий бік піднятий відносно лежачого і насунутий на 
нього. 

НАТР, *натр - гідрат оксиду натрію (NaOH), каустична сода; гігроскопічна, 
безбарвна кристалічна непрозора речовина; руйнує різні органічні матеріали, 
що стикаються з нею (зокрема, шкіру людини). Застосовують в хімічній, 
нафтовій, текстильній, паперовій, миловарній промисловості тощо. Інша 
назва - н а т р   ї д - к и й. 

НАТРІЙ, *натрий - хімічний елемент І групи періодичної системи, символ Na, 
ат. н. 11; ат. м. 22,98977. Сріблясто-білий м'який метал; хімічно дуже 
активний,на повітрі швидко окиснюється. Застосовують як відновник, 
теплоносій тощо. 

НАТРОЛІТ, *натролит, **natrolite - Na2[ Al2Si3O10] 2H2O. Мінерал класу 
силікатів. Водний алюмосилікат каркасної будови з групи цеолітів. 
Зустрічається в мигдалинах основних ефузивів з іншими цеолітами, а також 
як продукт розкладання нефеліну в лужних породах. Один з найпоширеніших 
цеолітів. 

НАФТА, *нафта, **petroleum (mineral oil) - горюча корисна копалина, складна 
суміш вуглеводнів різних класів, що являє собою густу маслянисту рідину, від 
темно-бурого до чорного кольору. Елементарний склад, % : вуглець 80-88, 
водень 11-14.5, сірка 0.01-5, кисень 0.05-0.7, азот 0.01-0.6. Густина 
760…990 кг/м

3
, теплота згоряння 43.7…46.2 МДж/кг.  Найважливіше джерело 

рідкого палива, мастил, сировина для синтетичних матеріалів тощо. На 
території України поклади нафти є у Дніпровсько-Донецькій областях, у 
Передкарпатті  та в Чорноморському шельфі (за деякими даними тут 
найбільші - 3 трильйони умовних одиниць газу й нафти, доля нафти - 25-
30%). 

НАФТЕНИ, *нафтены - циклічні насичені вуглеводні загальної формули Сn 

Н2n;  трапляються в нафті. Н. - складова частина моторних палив і мастил. 

Інші назви - ц и к л о п а р а ф і н и , п о л і м е т и л е н и. 

НАФТЕНОВІ  к и с л о т и, *нафтеновые  к и с л о т ы - органічні кислоти, що 
виділяються з нафти. Солі Н. к. застосовують для виготовлення мастил, 
масляних фарб тощо. 

НАФТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *нефтяная промышленность - галузь важкої 
промисловості, підприємства якої розвідують, видобувають і переробляють 
нафту на нафтопродукти, транспортують і зберігають їх. 

НАФТОВИДОБУВАННЯ, *нефтедобыча - видобування нафти і супутних 
нафтових газів із земних надр, збирання цих продуктів і попереднє 
очищення їх від води та твердих домішок. Основні способи 
нафтовидобування: фонтанний (з використанням природного фонтанування 
нафти), компресорний і глибинонасосний — найпоширеніший (із 
застосуванням занурених у бурову свердловину штангових та інших насосів). 
В сепараторах з видобутої нафти відокремлюють супутний газ і тверді 
домішки, на спеціальних установках її обезводнюють і знесолюють, після 
чого перекачують по нафтопроводах за призначенням. В Україні (на 
західноукраїнських землях) першу нафту механізованим способом ( із 
свердловин) одержано 1862 року. 

НАФТОВІ ГАЗИ, *нефтяные газы - 1) Вуглеводнені гази (в основному 
насичені вуглеводні), що супутні нафті й відокремлюються під час її 
сеперації. З нафтових газів одержують газовий бензин, ацетилен тощо. 2) 
Гази (ненасичені вуглеводні, водень) термічної й каталічної переробки 
(крекінгу або піролізу) нафти. Використовують як паливо, як сировину для 
одержання етилового спирту, барвників тощо. 

НАФТОВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *нефтедобывающая промыш-

ленность - галузь паливної промисловості, підприємства якої розвідують і 
видобувають нафту та попутний нафтовий газ, а також транспортують і 
зберігають нафту. В Росії промислове видобування нафти розпочато в 60-х 
роках ХІХ ст. в районі Баку. В Україні нафту вперше почали видобувати на 
Прикарпатті на початку XVII ст. Промислові і прогнозові запаси нафти в 
Україні залягають у Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області, 
Карпатській та Причорноморській нафтогазоносних провінціях. 

НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *нефтеперерабатывающая 
пролмышленность - галузь важкої промисловості, підприємства якої з сирої 
нафти виробляють різні нафтопродукти (всього понад 300 найменувань). В 
Україні перші нафтопереробні заводи виникли на Прикарпатті — у Бориславі, 
Львові, Дрогобичі, Надвірній. Найпотужніші підприємства нафтопереробної 
промисловості республіки розташовані в Кременчуку, Лисичанську і Херсоні. 

НАФТОПРОВІД, *нефтепровод - сукупність споруд, за допомогою яких 
нафту переміщають з районів нафтовидобування до нафтосховищ і місць 
переробки. Є нафтопроводи внутрішні, місцеві і магістральні; наземні, 
підземні й підводні; самопливні (безнапірні) і несамопливні (напірні). 
Територією України проходять однi з найбільших у світі магістральних 
нафтопроводів. 

НАФТОСХОВИЩЕ, *нефтехранилище - резервуар, де зберігають нафту і 
продукти її переробки (бензин, газ та ін.). Є нафтосховища наземні, 
напівпідземні і підземні; сталеві, бетонні, залізобетонні й пластмасові; 
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циліндричні, сферичні, прямокутні й краплиноподібні. Місткість нафтосховищ 
переважно 100…1000 м

3
 (деяких 50…100 тис. м

3
). 

НАФТОХІМІЯ, *нефтехимия - науковий напрям, пов’язаний з вивченням 

нафти як природного об’єкта і продуктів її переробки, з розробкою й 
використанням термічних, каталітичних та інших нових методів перетворення 
вуглеводнів, з одержанням на основі нафтової сировини різних технічно 
важливих продуктів. 

НАХИЛ МАГНІТНИЙ, *наклонение магнитное - кут між напрямом 
напруженості магнітного поля Землі і горизонтальною площиною в певній 
точці земної поверхні. Величина нахилу магнітного змінюється від 0° на 

магнітному екваторі до 90° на магнітному полюсі. 

НАШАТИР, *нашатырь, **sal-ammoniac - NH4Cl. Продукт згону в кратерах 
вулканів і порожнинах серед лав Везувію, Етни, вулканів Камчатки. Також 
утворюється при пожежах у кам’яновугільних родовищах (Донбас) і у вигляді 
вицвітів на поверхні в місцевостях з жарким кліматом (Таджикистан, 
Апшеронський п-ів та ін.). Рідкісний. 

НЕВИБУХЛИЙ ЗАРЯД (ВІДМОВА), *отказавший заряд, отказ — 
невисаджений заряд, що залишився на місці його закладення. 

НЕГАБАРИТ, *негабарит - окремість скельної гірської породи чи корисної 
копалини, отримана у вибої при веденні гірничих робіт (головним чином 
буровибухових) і більша за розміром від кондиційного шматка. Підлягає 
дробленню. 

НЕЙТРИНО, *нейтрино - стабільна електрично нейтральна елементарна 
частинка, маса якої наближається до нуля. Швидкість руху Н. наближається 
до швидкості світла. Н. відзначається колосальною проникністю. 

НЕЙТРОН, *нейтрон - нестабільна електричнонейтральна елементарна 

частинка, маса якої приблизно дорівнює масі протона, mn №1,6749 . 10–24 

г. З  н. і протонів складаються ядра атомів. 

НЕОН, *неон - хімічний елемент УІІІ групи періодичної системи, символ Ne, 
ат. н. 10;  ат. м. 20,179. Належить до інертних газів. Застосовується для 
виготовлення газосвітних електроламп, а також у кріотехніці. 

НЕОТЕКТОНІКА, *неотектоника - розділ тектоніки, що вивчає найновіші 
(неогенові й антропогенові) рухи земної кори та геологічні структури, 
утворення яких зумовлене цими рухами. Неотектонічні рухи проявляються у 
вигляді вертикальних і горизонтальних переміщень гірських порід. Сумарні 
амплітуди вертикальних рухів змінюються на території України від +450 до -
600 м на платформених ділянках та до +1500 і +2000 м — у гірських районах; 
горизонтальних — до 25 км і більше. Швідкість сучасних вертикальних рухів 
обчислюють у міліметрах на рік. Неотектонічні дослідження мають велике 
значення при пошуках корисних копалин, інженерних, геологічних роботах 
тощо. 

НЕОТЕКТОНОСФЕРА, *неотектоносфера - зовнішня геосфера Землі, 
утворена найновішими тектонічними структурами різного типу й масштабу. 
Охоплює всю земну кору і мантію Землі до глибини 700…900 км. 

НЕПОНОВНЮВАЛЬНІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, *невосполнимые природные 
ресурсы - ресурси природи, що зовсім не відновлюють свій кількісний і 
якісний стан після використання їх або відновлюють його протягом тривалого 
часу. Належать до вичерпних природних ресурсів, куди включають більшість 
корисних копалин (руди, горючі сланці, мінеральні будівельні матеріали 
тощо). 

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ, *нерудные полезные ископаемые - група 
мінеральних утворень (силікати, карбонати, фосфати, борати), які широко 
використовують як мінеральну сировину, а також як дорогоцінне каміння й 
виробне каміння. На території України є поклади багатьох видів нерудних 
корисних копалин, зокрема сірки, кам’яної та калійної солі, глин, каолінів, 
графіту тощо. 

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *несущая способность горной 
породы — величина стискуючого навантаження, під дією якого в породах 
виникають умови граничного стану. 

НЕФЕЛІН, *нефелин, **nepheline - KNa3[AlSiO4]4. Породоутворюючий мінерал 
класу силікатів. Алюмосилікат каркасної будови. Сингонія гексагональна. 
Густина 2.6, твердість 6. Безбарвний чи сірий з відтінками. Блиск скляний. 
Утворюється при магматичних процесах і входить до складу багатьох лужних 
недосичених SiO2 порід. Нестійкий, заміщується цеолітами, канкринітом, 
содалітом, на земній поверхні вивітрюється і переходить у каолініт, 
карбонати. Є в межах Українського щита. Перспективна алюмінієва руда; 
використовують у хімічній промисловості тощо.  

НЕФЕЛІНОВИЙ СІЄНІТ, *нефелиновый сиенит - магматична 
яснокристалічна лужна гірська порода, що складається з нефеліну, лужних 
польових шпатів і кольорових мінералів (біотиту, амфіболів тв ін.). На 
території України нефеліновий сієніт поширений у Приазов’ї. 

НЕФЕЛОМЕТР, *нефелометр - прилад, яким вимірюють ступінь 
каламутності рідин, колоїдних розчинів або густину туманів. 

НЕФРИТ, *нефрит, **nephrite.  - мінерал класу силікатів, щільний аґреґат 
актиноліту чи тремоліту. Колір білий, сірий, зелений. Використовують як 
виробне каміння.  

“НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО” - щомісячний науково-технічний та виробничий 
журнал. Видається у Москві з 1920 р. Статті по техніці й технології буріння, 
свердловин, видобутку нафти, охороні навколишнього середовища, з 
галузевої економіки. Тираж 5000 примірників. 

НИЖНІЙ КЛАС, *нижний класс - матеріал, крупність якого менше розміру 
отворів сита грохота. 

НИЗХІДНЕ ПРОВІТРЮВАННЯ ВИРОБОК, *нисходящее проветривание 
горных выработок — провітрювання, при якому вентиляційний струмінь 
рухається по мережі гірничих виробок згори вниз. Область застосування Н.п.  
вкрай обмежена Правилами безпеки. Це пояснюється тим, що при Н.п.в. 
засоби транспорту працюють на висхідному струмені повітря внаслідок чого, 
зокрема,  підвищується запиленість повітря на відкатному штреці. 

НИЗХІДНИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, *нисходящий порядок разработки — 1) 
Н.п.р. світи пластів — послідовність розробки пластів в світі, при якій на 
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даному горизонті шахти в межах блоку, поверху або всього ступеня 
шахтного поля по падінню (повстанню) спочатку відпрацьовують самий 
верхній пласт або декілька верхніх пластів світи, а після цього 
нижчележачий (нижчележачі) пласт (пласти). Світа може бути поділлена на 
дві або декілька груп, з яких кожна наступна вводиться в експлуатацію після 
відробки вищележачої. 2) Низхідний порядок шарової розробки пласта — 
послідовність шарової розробки потужного пласта, при якій в межах 
виїмкового поля або виїмкової дільниці спочатку відпрацьовують самий 
верхній шар, після цього наступний за ним нижчележачий і т. д. до самого 
нижнього. 3) Н.п.р. бремсберґової або похилої частини шахтного поля на 
даному горизонті шахти — послідовність розробки відповідної частини 
шахтного поля, при якій спочатку відпрацьовують самий верхній поверх, 
після цього наступний за ним нижчележачий і так до самого нижнього. 4) 
Н.п.р. панелі — послідовність розробки, при якій спочатку відпрацьовують 
самий верхній, примикаючий до корінного вентиляційного штреку ярус, після 
цього наступний за ним нижчележачий і так до самого нижнього. 5) Н.п.р. 
поверхів — послідовність відробки поверхів згори вниз, прийнята в 
основному при підземній експлуатації рудних родовищ та крутих вугільних 
пластів. 

НИРКА РУДНА, *почка рудная, **ore ridney - ниркоподібне утворення рудних 
мінералів невеликих розмірів в осадовій породі. 

НІВЕЛІР, *нивелир - геодезичний прилад для визначення різних висот двох 
будь-яких точок земної поверхні. Основна частина нівеліра — зорова труба й 
горизонтальний рівень; додаються також нівелірні рейки. 

НІВЕЛЮВАННЯ, *нивелирование - 1) Визначення висот або перевищень 
точок місцевості. Розрізняють нівелювання за призначенням — технічне і 
загальнодержавне. За точністю останнє поділяють на нівелювання I, II, III, IV 
класів, за методами вимірювання — на барометричне, механічне, 
гідростатичне і радіотехнічне. Точки нівелювання закріпляють на місцевості 
реперами і марками. Створено державну нівелірну сітку високої точності. 2) 
Вимірювання земної поверхні під час прокладання доріг, будівництва 
аеродромів тощо. 

НІКЕЛЕВІ РУДИ, *никелевые руды - мінеральні утворення з вмістом нікелю у 
таких кількостях, що його доцільно вилучати. У природі відомо близько 45 
мінералів, до складу яких входить нікель. Основні з них (вміст нікелю від 14 
до 44 % : нікелін, герсдорфіт, пентландит, піротин. На території України 
нікелеві руди виявлено на Побужжі та в Придністров’ї.  

НІКЕЛІН, *никелин, **nikeline - 1) Сплав міді, нікелю й марганцю, 
відзначається великим електричним опором, стійкістю проти корозії. 2) NiAs.   
Мінерал класу сульфідів, червоного кольору з металічним блиском. Сингонія 
гексагональна. Густина 7,78. Твердість 5,5-6,0. Руда нікелю. Зустрічається в 
гідротермальних кобальто-нікелево-срібних та урано-вісмутових родовищах 
разом з сульфідами та арсенідами нікелю, кобальту й з самородним 
вісмутом і сріблом.  

НІКЕЛЬ, *никель - хімічний елемент VIII групи періодичної системи, символ 
Ni, ат. н. 28; ат.м. 58,70. Сріблясто-білий метал, пластичний і ковкий. Тривкий 

щодо дії кисню повітря. Застосовують для захисних прикриттів, виготовлення 
сплавів, спеціальних сталей, лужних акумуляторів тощо. 

НІОБАТИ, *ниобаты - група мінералів - солей ніобієвих кислот; як домішки 
містять сполуки танталу. Використовують для одержання ніобію, танталу та 
інших рідкісних елементів. Інша назва - т а н т а л о н і о б а т и. 

НІОБІЙ, *ниобий - хімічний елемент V групи періодичної системи, символ Nb, 
ат. н. 41; ат.м. 92,9064. Сірий блискучий метал. Хімічно неактивний. Н. та 
його сплави застосовують в атомній енергетиці, радіоелектроніці, вакуумній 
техніці, хімічному апаратобудуванні, тощо. Н. входить до багатьох жаро- та 
корозійностійких сплавів. 

НІОБІТ, *ниобит - мінерал класу оксидів і гідрооксидів, чорного або 
бурувато-чорного кольору. Руда ніобію. Інша  назва -  к о л у м б і т. 

НІТР..., НІТРИ..., НІТРО..., *нитр..., нитри..., нитро... - у складних словах 
відповідає поняттям "азот", "азотний". 

НІТРАТИ, *нитраты - солі азотної кислоти. застосовують як добрива та у 
виробництві вибухових речовин. 

НІТРИТИ, *нитриты - солі азотної кислоти. Застосовують у виробництві 
органічних барвників, медицині. 

НІТРИФІКАЦІЯ, *нитрификация - процес окиснення аміаку до азотної 
кислоти; відбувається під впливом нітритних і нітратних бактерій, що живуть 
у ґрунті. 

НІТРОГЛІЦЕРИНОВІ ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ (ВР), *нитроглицериновые 
взрывчатые вещества(ВВ) — ВР, що містять нітроефіри як основний 
компонент; крім того, до їхнього складу можуть входити окиснювачі (селітра 
калієва, натрієва та аміачна), нітросполуки, горючі невибухові добавки та 
речовини, що гасять полум’я. В залежності від вмісту нітроефірів та 
консистенції вони поділяються на пластичні, напівпластичні та 
порошкоподібні. Н.в.р. більш чутливі до зовнішнього впливу, ніж аміачно-
селітряні, схильні до старіння та ексудації, деякі з них замерзають при 
температурі нижче +10

о
 С. 

НІТРОМЕТР, *нитрометр - прилад, яким визначають вміст азоту в його 
сполуках з киснем (оксидах). 

НІТРОСПОЛУКИ, *нитросоединения - органічні речовини, в молекулах яких 
є нітрогрупа - NO2. Розрізняють Н. аліфатичного та ароматичного рядів. Н. 
широко застосовують у виробництві сірчистих барвників, вибухових речовин, 
запашних речовин тощо. 

НІША, *ниша — заглиблення в очисному вибої або в стінці гірничої виробки, 
необхідне для початку очисного виймання, розташування бурових верстатів, 
скреперних лебідок, зберігання кріпильних та інших матеріалів, а також для 
монтажу комбайна у вибої (верхня і нижня Н. в лаві). 

НОДУЛЬ,  *нодуль, **nodul - округлі дрібні (розміром 5 - 15 мм) виділення 
мінералів. Особливо характерні для хроміту в хромітових рудах. 

НООСФЕРА, *ноосфера - оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини 
на структуру й хімічний склад біосфери. 
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НОРИТ, *норит - магматична гірська порода, різновид габро. Складається з 
ромбічного піроксену, основного плагіоклазу та олівіну. В Україні є на Волині 
та Приазов’ї. Використовують як будівельний матеріал. 

НОРМА, *норма - 1) Загальновизнане, узаконене правило, міра, закон, 
взірець, звичайний стан. 2) Середня кількість, розмір чогось. 

НОРМАЛІЗАЦІЯ, *нормализация - 1) Встановлення норми, зразка на підставі 
відповідних дій, розрахунків. 2) Переведення до норми, до нормального 
стану, врегулювання. 

НОРМАЛЬ, *нормаль - перпендикуляр до дотичної (прямої або площини), 
який проходить через точку дотику. 

НОРМАЛЬНИЙ РОЗРІЗ ТОВЩІ ПОРІД (НОРМАЛЬНА КОЛОНКА), 
*нормальный разрез толщи пород (нормальная колонка)  - креслення, на 
якому в прийнятому масштабі зображено послідовність гірських порід по 
нормалі до їх напластування; є основним елементом при побудові 
геологічної карти. 

НОРМАТИВ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, *норматив нагрузки 
на очистной забой  — обґрунтована величина добового видобутку з 
очисного вибою, що повинна бути досягнута в конкретних умовах при 
ефективному використанні добувного обладнання і прогресивної організації 
виробництва та праці. 

НОРМАТИВНИЙ, *нормативный - той, що встановлює норму, стандарти, 
визначає правила. 

НОРМУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВТРАТ, *нормирование 
эксплуатационных потерь  - встановлення величини втрат корисної 
копалини, яка для гірничо-геологічних умов даної ділянки відповідає 
найбільш ефективному з економічної точки зору варіанту його розробки. 

НОУ-ХАУ, **know how - від англійського know how (знаю як) - передача на 
договірній основі різних знань та досвіду наукового, технічного, виробничого, 
адміністративного чи іншого характеру, які практично застосовуються в 
діяльності підприємства чи у професіональній діяльності, але ще не стали 
загальним надбанням. Передача здійснюється на основі укладання 
ліцензійних договорів. Однією з ознак є елемент конфіденційності. 

НУЛЬ-ІНДИКАТОР, *нуль-индикатор - прилад, яким виявляють нульове 
значення різниці порівнюваних величин. Як Н.-і. застосовують 
гальванометр, фотоелемент тощо. 

НЬЮТОН, *ньютон - одиниця сили в Міжнародній системі одиниць. Н. - 

сила, що 1кг маси надає прискорення 1м/сек2. Від прізвища англійського 
фізика І. Ньютона. 
 
 

О 
 

ОБВАЖНЮВАЧ, *утяжелитель, **dense media solid, ***Schwertrübe - 
компонент важкого середовища, забезпечуючий його задану щільність. 

Найчастіше використовують як обважнювачі глини, кварцовий пісок, барит, 
пірит, магнетит, арсенопірит, ферросиліцій та ін.). 

ОБВАЛЕННЯ (ОБРУШЕННЯ) ПОКРІВЛІ, *обрушение кровли - зсування 
гірських порід, які покривають пласт корисної копалини, що супроводжується 
їх вивалом у гірничу виробку. Повне обвалення є одним із способів 
управління покрівлею в очисних вибоях.  

ОБВАЛЕННЯ МАСОВЕ, * обрушение массовое — 1) При розробці родовищ 
відкритим способом: відбивання гірської породи з обваленням її на дно 
кар'єру вибухом камерних зарядів. 2) При розробці родовищ підземним 
способом — обвалення великих мас корисної копалини з наступним його 
випуском при безпосередньому контакті з обваленими вміщуючими 
породами (при системах поверхового і підповерхового обвалення). 

ОБВАЛЮВАНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *обрушаемость горных пород — 
властивість гірських порід обвалюватися при їхньому оголенні. Розміри 
шматків, що обвалюються, залежать від структури (шаруватість, 
тріщинуватість) та фізико-механічних властивостей порід. 

ОБВОДНЕНІСТЬ РОДОВИЩА, *одводненность месторождения — 
поняття, що позначає ступінь впливу підземних і поверхневих вод на умови 
ведення гірничих робіт під час розкриття та розробки родовища. Найбільш 
розповсюдженою, хоча умовною, характеристикою О.р. є коефіцієнт 
багатоводності шахт (рудників, кар'єрів). 

ОБЕЗВОДНЕННЯ (ЗНЕВОДНЕННЯ), *обезвоживание, **dewatering, 
***Entwasserung - операції по видаленню надлишкової вологи з продуктів 
збагачування корисних копалин. Розрізняють такі основні методи О.: 
дренування, грохотіння, центрифугування, осадження у воді та ущільнення 
осаду, осадження в гідроциклонах, згущення, фильтрацію, сушку. Крім того, 
застосовують обезводнення ежектуванням. 

ОБЕЗПИЛЮВАННЯ (ЗНЕПИЛЮВАННЯ), *обеспыливание, **dust removal, 
***Kohlenentstaubung - пневматична обробка викопної сировини або 
продуктів її збагачення для зменшення вмісту в них пилу; зниження вмісту 
пилу у корисній копалині, наприклад, у вугіллі.  

ОБЕЗШЛАМЛЮВАННЯ, *обесшламливание, **desliming, ***Entschlämmung - 
зниження вмісту шламу в оброблюваному вугіллі. Здійснюється шляхом 
грохотіння, наприклад, на дугових ситах. 

ОБЛАСТЬ ВПЛИВУ ВИРОБКИ, *область влияния выработки — зона в 
оточуючому виробку масиві гірських порід, в якій внаслідок проведення 
виробки відбувається помітний перерозподіл напружень. Величина її 
залежить від властивостей гірських порід, глибини розробки, розмірів та 
форми виробки. 

ОБЛАСТЬ ЗСУВУ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *область сдвижения горных порід - 
частина масиву гірських порід, піддана деформаціям і переміщенням під 
впливом гірничої виробки. 

ОБЛАСТЬ ПОНИЖЕНИХ НАПРУЖЕНЬ, *область пониженных напряжений  
— зона в масиві гірських порід, в якій напруження в результаті проведення 
виробки зменшені у порівнянні з напруженнями в незайманому масиві. 
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Величина цієї зони залежить від властивостей порід, глибини розробки, 
розмірів, форми і розташування виробки. 

ОБЛІК ВИДОБУТКУ, *учет добычи  - облік кількості корисної копалини, яка 
видобута з надр у звітному періоді (зміна, доба, місяць, квартал, рік). 
Розрізняють оперативний, маркшейдерсько-бугалтерський О.в. 

“ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ” - міжвідомчий науково-
технічний збірник Міносвіти України. Видається у Дніпропетровську 
(Державна Гірнича академія) з 1967 р. До 90-х років виходив друком у 
видавництві “Техніка”. 

“ОБОГАЩЕНИЕ РУД” - інформаційний збірник (бюлетень) науково-
дослідного і проектного інституту “Механобр”. Видається у Санкт-Петербурзі 
з 1956 року. Періодичність шість номерів за рік. Близько 100 статей на рік. 
Тираж 1200 примірників. 

ОБОРКА ПОКРІВЛІ, *оброрка кровли  — операція прохідницького циклу, 
необхідна для попередження випадкових вивалів гірської породи з покрівлі 
виробки. 

ОБОРОТНА ВОДА, *оборотная вода, **circulating water, ***Umlaufwasser - 
вода, багаторазово використовувана в технологічному процесі збагачення 
корисних копалин. 

ОВОЇДИ, *овоиды, **ovoids - кулясті утворення (оолітові зерна), які є істотною 
складовою частиною оолітових вапняків і мають особливу структуру, завдяки 
своєму рослинному походженню. 

ОГРАНКА, *органка - технологічний процес обробки ювелірного каміння 
шліфувальним та полірувальним способами з метою надання йому 
відповідної форми. 

ОЗОКЕРИТ, *озокерит, **ozocerite  - мінерал групи нафтових бітумів, білого, 
жовтого, бурого, зеленуватого кольору. Інша назва - гірський віск. Суміш 
твердих високомолекулярних вуглеводів парафінового ряду. Утворюється з 
парафінової нафти кристалізацією при її охолодженні. Елементарний склад, 
% : вуглецю 84-86, водню 13.5-15,0. В Україні родовище озокериту є у 
Львівській області (Борислав). 

ОЗОН, *озон -  **ozon - О3. Проста речовина, алотропна видозміна кисню. О. 
- синій, сильно вибуховий газ з різким запахом. Використовується у хімічному 
синтезі, для стерилізації води, для дезинфекції й дезодорації повітря, 
вибілювання тканин, паперу, мінеральних масел тощо. Є мутагеном. 
Гранично допустима концентрація у повітрі - 1 мґ/м

3
. 

ОЗОНУВАННЯ, *озонирование, **ozonolysis, ozonization - 1) Проведення 
хімічних реакцій дією озону. В техніці використовують головним чином для 
знезараження повітря й води, з метою знищення неприємних запахів тощо. 2) 
Окиснення органічних сполук озоном з утворенням озонідів. Використовують 
для одержання карбонільних сполук, у лабораторній практиці тощо. 

ОКАТКИ, ОКАТИШІ, *окатыши - міцні, випалені, однорідні за складом і 
близькі за розмірами грудки сферичної форми. Виготовляють із 
залізорудного або іншого концентрату. Дають змогу збільшувати 
газопроникність шихти, підвищувати продуктивність металургійних аґреґатів. 

ОКАТКИ ЗАЛІЗОРУДНІ, *окатыши железорудные - окатки, підготовлені до 
металургійної переробки. Розрізняють такі О.з.: металізовані (основна частка 
оксидів відновлена до металу), офлюсовані (основність 0,1 і більше), 
неофлюсовані (основність менше 0,1).  

ОКЕАНОЛОГІЯ, *океанология - комплекс наук, які досліджують Світовий 

океан. Об’єднує фізику океану, або океанографію, вивчає процеси циркуляції 
у морському водному середовищі, оптичні, акустичні, магнітні та інші його 
особливості, виявляє закономірності взаємодії атмосфери й океану, хімію 
океану (гідрохімічні особливості морських вод та формування хімічного 
балансу океану), біологію океану (рослинний і тваринний світ, біологічну 
продуктивність морів, можливість відтворення найважливіших біологічних 
ресурсів). До океанології відносять також геологію океану, завданням якої є 
вивчення будови земної кори в межах океану, рельєфу його дна, а також 
формування родовищ корисних копалин. Експедиційні дослідження з 
океанології забезпечуються спеціально обладнаними науково-дослідними 
суднами, океанографічними платформами, підводними апаратами та 
електронною вимірювальною технікою, розвивається супутникова 
океанологія. В Україні проблеми океанології досліджують головним чином 
установи Національної Академії Наук. 

ОКОМІРНА ЗЙОМКА, *глазомерная сьемка - спрощена зйомка невеликих 
ділянок місцевості чи гірничих виробок, яка виконується за допомогою 
найпростіших приладів чи пристроїв (компасу, циркуля, візирної лінійки 
тощо). 

ОКОНТУРЮВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *оконтуривание 
месторождений полезных ископаемых - 1) Встановлення межі родовища 
корисної копалини за допомогою розвідувальних воробок, геофізичних 
способів і т.ін. 2) Графічна побудова контурів родовища корисної копалини за 
розвідувальними даними. 

ОКРЕМІСТЬ, *отдельность, **parting - здатність мінералів розколюватись у 
певних напрямах тільки в окремих точках (на відміну від спайності). 

ОКСИ..., *окси... - у складних словах означає присутність кисню в сполуках 
або сумішах. 

ОКСИДИ, *оксиды, **oxides - хімічні сполуки елементів Е з киснем типу ЕnOm. 
Інша назва - о к и с л и. За хімічними властивостями можуть бути основними, 
амфотерними або кислотними - ці властивості змінюються з підвищенням 
ступеня оксидованості. Деякі оксиди є солеутворюючими. 

ОКТАЕДР, *октаедр - 1) Одна з восьми частин простору, поділеного трьома 
взаємно перпендикулярними площинами. 2) У кристалографії - одна з 
найпростіших форм кубічної системи кристалів. У формі О. кристалізуються 
магнетит, мідь, срібло, алмаз тощо. 

ОЛІВІН, *оливин, **olivine - (Mg,Fe)2[SiO4].  Породоутворюючий мінерал класу 
силікатів, переважно зеленого, жовто-зеленого кольору. Ортосилікат 
острівної будови. Сингонія ромбічна. Густина 3,22-4,39. Твердість 6,5-7,0. 
Блиск - скляний. Зустрiчається звичайно у недосичених SiO2 породах. До 
олiвiнової  групи належать мiнерали вiд форстериту (MgSiO4) до фаялiту (Fe2 
SiO4). Прозорі відміни О. називаються хризолітом. О. - важливий мінерал 
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основних і ультраосновних вивержених порід. Використовують для 
виготовлення вогнетривів, окремі відміни - як дорогоцінне каміння. Інша 
назва  -  п е р и д о т. 

ОЛІГОКЛАЗ, *олигоклаз, **oligoclase - мінерал класу силікатів, суміш 
анортиту (10-30%) й альбіту(70-90%). Проміжний член ізоморфного ряду 
плагіоклазів.  Склад: від Ab90An10 до Ab70An30. Породоутворюючий мінерал. 
Сингонія триклінна. Зустрічається переважно в кислих вивержених породах - 
гранітах, гнейсах, сієнітах, діоритах, а також у різних ефузивних породах - 
андезитах, трахітах та ін. В Україні є в межах Українського щита. 

ОЛІГОЦЕНОВА ЕПОХА (ОЛІГОЦЕН), *олигоценовая эпоха(олигоцен) - 
остання епоха палеогенового періоду кайнозойської ери. Характеризується 
інтенсивними тектонічними рухами, з якими пов’язана альпійська 
складчатість і формування гірських систем Капат, Альп, Гімалаїв та ін. 
Відклади, що утворилися протягом О. становлять олігоценовий відділ. 

ОЛОВО, *олово - Sn. Хімічний елемент ІУ групи періодичної системи. Ат. н. 

50, ат м. 118,69. М’який сріблясто-білий метал. Стійке до хімічних реаґентів.  
Компонент багатьох сплавів, наприклад, підшипникових (баббітів). 

ОЛОВ’ЯНІ РУДИ, *оловяные руды - мінеральні утворення з вмістом олова у 
таких кількостях, що його доцільно видобувати. У природі відомо понад 15 
мінералів, до складу яких входить олово. Промислове значення мають 
каситерит (вміст олова 78.8 %) і станін (27.6 %). Рудопрояви олова відомі в 
межах Українського щита. 

ОМ, *ом - одиниця електричного опору; опір провідника, в якому тече струм в 
1 a при напрузі 1 в на кінцях провідника. Від прізвища німецького фізика Г.-С. 
Ома. 

ОМФАЦИТ, *омфацит, **omphacite - моноклінний піроксен. Зустрічається 
тільки в еклогітах та близьких до них породах. 

ОНІКС, *оникс, **onyx - мінерал класу силікатів, різновид халцедону.  Агат, у 
якому білі смуги чергуються з чорними. Використовують як виробне каміння. 

ООЛІТИ, *оолиты, **oolites - мінеральні утворення, дрібні (від сотих часток 
міліметра до 2,5 см.) стяжіння діаметром кілька міліметрів, звичайно більш-
менш кулястої форми і концентрично-шкаралупчастої та радіально-
променистої будови. Бувають вапнисті, залізисті, марганцеві тощо. О. 
подекуди утворюють промислові родовища. 

ОПАК, *опак - сорт білої глини, що її використовують для виготовлення 
посуду. 

ОПАЛ, *опал, **opal - SiO2 nH2O.  Мiнерал класу силiкатiв. Типовий твердий 
гiдрогель,  утворений з аморфiзованої сумiшi двооксиду кремнiю та 
молекулярної води. Головний компонент деяких осадових гiрських порiд  
хiмiчного та бiогенного походження, а також кремнистих порiд  (дiатомiтiв, 
трепелiв, опок та iнших). Густина 1,9-2,3. Твердість 5,0-6,5. Колір бурий, 
білий, голубий та ін. Блиск скляний. Зустрічається у вигляді натічних 
ниркоподібних утворень, сталактитів, а також суцільних або землистих 
скупчень і щільних, подібних до скла, мас. Досить поширений мінерал. 
Утворюється при низьких температурах з гідротермальних розчинів у 
мигдалинах вулканічних порід і у відкладах гарячих джерел.З часом опал 

зневоднюється  та перетворюється на халцедон або кварц. В Україні є в 
межах Українського щита та Закарпаття. Використовують як виробне 
каміння. Благородний О. - дорогоцінний камінь. 

ОПАЛЕСЦЕНЦІЯ, *опалесценция - розсіяння світла каламутними розчинами 
(здебільшого колоїдів) з утворенням різних його відтінків (як у опала).  

ОПОКА, *опока - мiкропориста порода, складена з аморфного    кремнезему 
(опалу) з домiшками глинистої речовини, скелетних часток органiзмiв 
(дiатомей, радiолярiй та спiкул кремневих губок), мiнеральних зерен (кварцу, 
польових шпатiв, глауконiтiв).  Вмiст SiO2 досягає 92-98%. 

ОПОРНИЙ ГІРНИЧИЙ ТИСК, *опорное горное давление - гірничий тиск у 
масиві порід, що виникає в результаті створення у ньому порожнин. 

ОПРОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *опробование полезных 
ископаемых - процес відбору і обробки деякої кількості вихідного продукту 
(масиву, гірської маси тощо) для визначення його фізичних, хімічних та 
технологічних властивостей.  

ОПТИМАЛЬНИЙ, *оптимальный - найкращих з можливих варіантів чогось, 
найбільш відповідний даному завданню, умовам. 

ОПТИМІЗАТОР, *оптимизатор - набір технічних пристроїв (система 
автоматичного регулювання чи керуюча обчислювальна машина), що 
забезпечує найкращий (оптимальний) перебіг певного керованого (зокрема, 
виробничого чи технологічного) процесу. 

ОПТИМІЗАЦІЯ, *оптимизация - процес надання будь-чому найвигідніших 
характеристик, співвідношень (напр., О. виробничих процесів і виробництва). 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, *оптимизация природной 

среды - система заходів, спрямованих на охорону й поліпшення природних 
умов життя людей, збереження і відтворення природних ресурсів. 
Складається з політичних, юридичних, економічних, технологічних, 
географічних та інших аспектів. Оптимізація природного середовища 
передбачає рацiональне природокористування, меліорацію, формування 
культурних територій; є одним із засобів охорони природи. Наукова основа 
оптимізації природного середовища полягає у всебічному дослідженні 
природно-територіальних комплексів, їх виробничій та екологічній оцінці і 
географічному прогнозуванні. 

ОПТИМУМ, *оптимум - сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. 

ОПТИЧНИЙ, *оптический - стосовний до оптики; світловий; о-н і  п р и л а -
д и - прилади, будова яких ґрунтується на законах поширення світла або на 
використанні властивостей світла; о. ц е н т р  л і н з и - точка, проходячи 
через яку промінь світла не змінює свого напряму. 

ОРГАНІЧНИЙ, *органичный - властивий або подібний організмові; О - н і  р е 
ч о в и н и - хімічні сполуки, що містять вуглець; були знайденні спочатку в 
організмах тварин і рослин; О-н а  х і м і я - наука, що вивчає органічні 
речовини. 

ОРГАННА СТІНКА, *органная стенка - різновид кріплення для лав. 
Пересувне металеве складане кріплення у вигляді стінки, що замінює 
кріплення для лав органне. 
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ОРГАНОҐЕННІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *органогенные горные породы - осадові 
гірські породи, що утворилися з решток рослинних і тваринних організмів або 
продуктів їх життєдіяльності. Поділяють на морські і континентальні. 
Розрізняють зоогенні (вапняки, крейда, спонголіти, радіолярити), фітогенні 
(каустобіоліти, діатоміти та ін.) і органогенні гірські породи змішаного 
походження — трепели й опоки. 

ОРДИНАТА, *ордината - назва одного з чисел, що визначають положення 
точки на площині або у просторі відносно даної прямокутної системи 
координат. 

ОРІЄНТУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ МЕРЕЖ, *ориетирование поздемных сетей - 
визначення дирекційних кутів сторін підземних планових мереж та координат 
початкової точки в системі координат, прийнятій на земній поверхні. 
Найбільш поширені геометричні та гіроскопічні способи орієнтування, рідше 
зустрічаються магнітні. 

ОРТ, *орт  - горизонтальна підземна гірнича виробка,  проведена впоперек 
простягання родовища і що не виходить безпосередньо на поверхню. 

ОРТИТ, *ортит, **orthite - мінерал класу силікатів з групи епідоту. Складний 
діортосиліках остівної будови.  Густина 4.2…3.7, твердість 6…6.5. Колір 
бурий, чорний. Блиск скляний, смоляний. Зустрічається як акцесоринй 
мінерал у гранітах, сієнітах та інших, а також в пегматитах, збагачених 
рідкісними землями і в кристалічних сланцях. Радіоактивний. Сировина для 
вилучення рідкісноземельних елементів і торію. 

ОРТОГОНАЛЬНИЙ, *ортогональный - той, що має прямий кут (або прямі 
кути). 

ОРТОКЛАЗ, *ортоклаз, **orthoclase - K[AlSi3O8]. Породоутворюючий мінерал 
з класу силікатів, білого, рожевого кольору з групи лужних польових шпатів. 
Алюмосилікат каркасної будови. Сингонія моноклінна. Густина 2,5-2,6. 
Твердість 6,5-6,75. Блиск скляний. Важливий мінерал кислих та середніх 
магматичних порід. Зустрічається також в метаморфічних породах і в 
пегматитах. Використовують у склоробній та керамічній промисловості. В 
Україні є в межах Українського щита. 

ОСАДОВІ (застаріле - осадочні) ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *осадочные горные 

породы - гірські породи, що утворилися на поверхні літосфери внаслідок 
вивітрювання та перевідкладення більш давніх порід різного походження, 
випадіння речовин із розчинів, нагромадження решток рослинних і тваринних 
організмів та продуктів їх життєдіяльності, вулканічного матеріалу та 
матеріалу, що надходить з космосу. За способом утворення осадові гірські 
породи поділяють на уламкові (конгломерати, галечники, піски, леси тощо), 
глинисті (каолінітові, монтморилонітові глини, вторинні каоліни тощо) й 
хіміко-органогенні (вапняки, солі, трепели, вугілля викопне тощо). Кремнисті 
О.г.п. - гiрськi породи, що складаються переважно з аморфного кремнезему, 
утвореного з органiчних залишкiв (шкаралупок дiатомей, спiкул кремнiєвих 
губок, черепашок радiолярiй) чи дрiбних сферичних тiлець  (глобулей) опалу 
або халцедону. Осадові гірські породи становлять 10 % усіх гірських порід 
земної кори: вкривають 75 % поверхні Земні, утворюючи осадову оболонку 
(стратисферу). Біля 70% всіх корисних копалин представлені О.г.п. 

ОСВІТЛЕННЯ РУДНИКОВЕ, *освещение рудничное - сукупність способів і 
засобів одержання, розподілу та використання світлової енергії для 
створення сприятливих умов ведення гірничих робіт. 

ОСЕРЕДНЕННЯ РУД (В ЗБАГАЧЕННІ), *усреднение руд (в обогащении) - 
процес змішування викопної сировини одного виду для надання їй більш 
рівномірної характеристики по речовому та ґранулометричному складах. 
Дозволяє зменшити шкідливий вплив тих компонентів, які переважно 
присутні в одній з перемішуваних руд або виді(марці) вугілля тощо. Полегшує 
управління технологічним процесом та створює сприятливі умови для його 
автоматизації. О. коксівного вугілля здійснюють ще й для одержання 
рівномірної за своїм складом вугільної шихти, що є умовою одержання 
високоякісного коксу. Див. також усереднення. 

ОСЕРЕДОК ГОРІННЯ, *очаг горения — скупчення розпушеного та  
подрібненого горючого матеріалу (вугілля, сульфідних руд і т. ін.), в якому 
іде високотемпературний окиснювальний процес. 

ОСЕРЕДОК ПОЖЕЖІ, *очаг пожара — місце пожежі, зумовлене джерелом 
тепла, що викликає займання, і притоком повітря (кисню). Під час гасіння 
пожежі її осередок є головним об'єктом атаки. 

ОСЕРЕДОК САМОЗАЙМАННЯ, *очаг самовозгорания — скупчення 
горючого матеріалу (вугілля та ін.), в якому процес самонагрівання 
перейшов у займання внаслідок сприятливого співвідношення між 
ґенерацією тепла (в результаті окиснення матеріалу) і віддачею його у 
навколишнє середовище. Під час ведення підземних гірничих робіт осередки 
здебільшого  виникають по шляху витікань повітря через розпушені породи, 
котрі здатні до легкого окиснення (вугілля, вуглисті сланці, сульфіди). 
Багаточисленні О.с. виникають у териконах. 

ОСІДАННЯ ҐРУНТУ, *осаждение почвы  - опускання масиву ґрунту (основи 
споруди) під впливом зовнішніх навантажень, яке не супроводжується 
докорінними змінами його структури. Опускання ж ґрунту, яке 
супроводжується такими явищами (наприклад, мерзлого — при відтаванні), 
називають просіданням. Швидкість осідання визначається як відношення 
різниці абсолютних відміток точки між двома спостереженнями до інтервалу 
спостережень. 

ОСІДАННЯ СПОРУД, *осадка сооружений — вертикальне зміщення споруд 
внаслідок стиснення та консолідацїї або інших видозмін ґрунтів, що лежать 
під ними. 

ОСЛАНЦЮВАННЯ ВИРОБОК, *осланцевание выработок - штучне покриття 
осілого вугільного пилу інертним пилом для запобігання загорання вугілля. 

ОСМІЙ, *осмий - хімічний елемент VIII групи періодичної системи, символ Os, 
ат. н. 76; ат. м. 190,2. Твердий синювато-сірий метал, належить до 
платинових металів. Дуже твердий і крихкий. Порошкуватий О. легко 
окислюється на повітрі. Застосовують у спалаві з іридієм для виготовлення 
деталей вимірювальних приладів. О. і його сполуки - добрі каталізатори. 

ОСМОМЕТР, *осмометр - прилад, яким вимірюють осмотичний тиск. 

ОСМОМЕТРІЯ, *осмометрия - метод дослідження речовин, оснований на 
вимірюванні осмотичного тиску їх розчинів або рідких колоїдних систем. 
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ОСМОС, *осмос, **osmosis - спонтанний перехід, дифузія речовини через 
напівпроникну перетинку (мембрану), яка розділяє розчин і чистий розчинник 
або два розчини різної концентрації і є проникною лише для молекул 
розчинника. Явище О. лежить в основі осмометрії. 

ОСМОТИЧНИЙ, *осмотический - той, що належить до осмосу; о.  т и с к - 
тиск розчину на напівпроникну перетинку, яка відокремлює його від 
розчинника чи розчину меншої концентрації. 

ОСНОВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *щелочные горные породы - магматичні гірські 
породи, відносно бідні на кремнезем (до 55 %) і багаті на кальцій та магній. 
Головні порoдоутворючі мінерали основних гірських порід: основні 
плагіоклази (близько 50 %), моноклінні та ромбічні піроксени, магнетит, 
олівіни тощо. Основні гірські породи поділяють на інтрузивні та ефузивні. На 
території України є на Донбасі, Закарпатті та в межах Українського щита. 

ОСУШУВАННЯ РОДОВИЩ, *осушение месторождений— 1) При розробці 
родовища відкритим способом — комплекс заходів по захисту гірничих 
виробок від поверхневих і підземних вод під час будівництва та експлуатації 
кар'єрів. 2) При розробці родовища підземним способом — комплекс заходів 
по захисту гірничих виробок від підземних і поверхневих вод при будівництві 
і експлуатації шахт і рудників. 

ОСЦИЛОГРАМА, *осцилограмма - запис на паперовій стрічці або на 
світлочутливому матеріалі електричних (або перетворених на електричні) 
процесів за допомогою осцилографа. 

ОСЦИЛОГРАФ, *осцилограф - прилад, за допомогою якого записують зміни 
електричних величин (струму, напруги тощо) в плині часу. 

ОТЕНІТ, *отенит - Ca2(UO2)2[PO4]2 nH2O. Мінерал класу фосфатів та їх 
аналогів. Сингонія тетрагональна. Густина 3.14, твердість 2…3. Колір 
зелений, жовтий; блиск перламутровий. Радіоактивний. Сировина для 
одержання урану. Від назви м. Отен у Франції. 

ОФІКАЛЬЦИТ, *офикальцит - метаморфічна гірська порода, що складається 
головним чином з кальциту й хризотилу. Колір жовтий, голубий чи 
зеленуватий. Використовують для внутрішнього оздоблення будинків.  

ОФІОЛІТИ, *офиолиты - ґенетично пов’язаний комплекс ефузивних та 
інтрузивних гірських порід, характерний для земної кори океанічного типу. 
Офіоліти мають у складі ультрабазити, габроїти, діабази та основні 
вулканіти. 

ОФІТ, *офит, **ophite - 1) Щільний серпентин оливково-зеленого кольору. 2) 
Збірний термін для всих жильних серпентинів. 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ДОВКІЛЛЯ), *охрана 
окружающей среды - комплекс заходів по оптимізації чи збереженню 
навколишнього середовища. Включає охорону атмосферного повітря, вод 
суші та вод Світового океану, земель, флори і фауни, геологічного 
середовища.  

ОХОРОНА НАДР, *охрана недр — комплекс заходів, здійснюваних з метою 
найбільш повного (комплексного) видалення корисних копалин з надр і 
максимально можливого, економічно доцільного зменшення втрат при його 
розробці. 

ОХОРОНА ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК, *охрана подготовительных 

выработок, **auxiliary measures to protect mining workings - заходи, що 
вживаються для попередження деформацій гірничих виробок. Способи 
охорони виробок: масив вугілля — масив вугілля, масив вугілля  — цілик 
вугілля, масив вугілля — залізобетонні тумби, масив вугілля — бутова смуга, 
бутова смуга — бутова смуга, залізобетонні тумби — залізобетонні тумби, 
бетонна смуга — бетона смуга та ін. З метою зменшення коштів на 
проведення перелічених заходів варто при виборі місця закладання виробок, 
їх форми, перерізу та виду кріплення враховувати напружений стан масиву 
гірських порід. 

ОХОРОНА ПРАЦІ, *охрана труда, ** labour protection - система 
законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, 
гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, що забезпечують безпеку, 
збереження здоров’я і працездатності людини в процесах 
гірничовидобувного виробництва. 

ОЧИСНЕ ВИЙМАННЯ (ВИЇМКА), *очистная выемка — комплекс робіт по 
видобуванню корисної копалини з очисних вибоїв. О.в. в більшості випадків 
включає відбивання, навалку, доставку відбитої корисної копалини з вибою 
до відкатного горизонту, підтримання виробленого простору і керування 
покрівлею. Розрізняють О.в. сукупне (без виділення прошарків або 
різноманітних видів корисної копалини) і роздільне (вибіркове). За способом 
відбивання корисної копалини розрізняють О.в. буропідривне, комбайнове, 
стругове та вибійними молотками. 

ОЧИСНИЙ ПРОСТІР, *очистное пространство — простір, що утворюється 
в результаті видалення корисних копалин очисними роботами. О.п. може 
бути відкритим, заповненим закладкою або обваленими вміщуючими 
породами. 

ОЧИСНІ ВИРОБКИ, *очистные выработки - гірничі виробки, в яких 
здійснюється виймання корисних копалин. О.в. безперервно чи періодично 
переміщуються у просторі. Розрізняють довгі О.в. - лави та короткі - камери. 

ОСИСНІ РОБОТИ, *очисные работы - сукупність робіт, що виконуються у 
підземній очисній виробці з метою видобування корисної копалини. На 
вугільних шахтах комплекс процесів і операцій:  руйнування корисної товщі з 
відділенням вугілля від вибою та навантаження його на доставочний 
механізм, доставка до транспортної виробки, кріплення очисної виробки, 
управління гірничим тиском. 

ОЧИСНІ СПОРУДИ, *очистные сооружения - інженерні споруди системи 
каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод. До 
очисних споруд належать аеротенки, аерофільтри, біофільтри, септики, 
відстійники, метантенки, ґратки-дробарки, піско-, нафто-, жиро- і 
масловловлювачі тощо. 

ОЧИСНИЙ АҐРЕҐАТ, *очистной агрегат - сукупність гірничих машин та 

механізмів, зв’язаних кінематично і за основними параметрами, аґреґатами в 
єдину конструкцію, що забезпечує механізацію всіх процесів по видобутку 
корисних копалин пластових родовищ без постійної присутності людей 
безпосередньо у вибоях. На відміну від очисних комплексів для лав зміна 
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машин і механізмів практично виключається і вимагає значної переробки 
конструкцій. 

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ, *очистка воздуха - видалення з повітря пилу, рідких 
та газоподібних шкідливих домішок. Очищають звичайно забруднене повітря, 
що його видаляють з виробничих об’єктів, повітря, що подається в 

приміщення або інші об’єкти системи припливної вентиляції і 
кондиціонування повітря, а також повітря, використане у технологічних 
процесах (наприклад, у доменному виробництві). 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД, *очистка сточных вод - видалення зі стічних 
вод, що надходять в очисні споруди, забруднюючих домішок із 
знешкодженням їх. Очищені води використовують для зрошування 
сільськогосподарських земель, у системах виробничого водопостачання 
тощо. Перед скиданням у водойому очищенні води знезаражують 
(дезинфікують). 

 

П 
 

ПАДІННЯ ПЛАСТА (ШАРУ, ЖИЛИ, ПОВЕРХНІ РОЗРИВУ), *падение пласта 
(слоя, жилы, поверхности разрыва) -  нахил пласта, шару, товщі, жили, а 
також поверхні розриву до горизонтальної площини. Разом з простяганням є 
елементом(ами) залягання геологічних тіл та поверхонь. Характеризується 
азимутом (дирекційним кутом) та кутом падіння, для вимірювання яких 
встановлюють лінію падіння.  

ПАЛАДІЙ, *паладий - хімічний елемент УІІІ групи періодичної системи, 
символ Pd, ат. н. 46; ат. м. 106,4. Сріблясто-білий м'який і ковкий метал; 
належить до платинових металів. Застосовують П. і його сплави в 
електротехніці, медицині, ювелірній справі, в хімічній промисловості - як 
каталізатор. Від назви астероїда Паллади . 

ПАЛЕОГЕНОВИЙ ПЕРІОД, *палеогеновый период - перший період 
кайнозойської ери. Настав близько 67 млн. р. тому, тривав близько 42 млн. р. 
Палеогеновий період поділяють на три відділи: палеоген, еоцен і олігоцен. У 
палеогені відбувалися значні тектонічні рухи, з якими пов’язані альпійська 

складчатість, значні трансгресії і регресії моря. У цей період з’явились 
нумуліти, значного розвитку набули молюски, морські їжаки; на суходолі — 
ссавці; з’явились плацентні, хижаки, гризуни, хоботні, мавпи. Відклади, що 
утворилися протягом палеогенового періоду, становлять палеогенову 
систему. 

ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЯ, *палеогеоморфология - галузь палеографії, що 
вивчає рельєф минулих геологічних епох, історії й закономірності його 
розвитку. Розрізняють палеогеоморфологію загальну, регіональну й 
прикладну. Почала формуватися із середини ХХ ст. 

ПАЛЕОЗОЙСЬКА ЕРА, *палеозойская эра - перша після докембрію ера в 
геологічній історії Землі. Настала близько 570 млн. років тому, тривала 
близько 340 млн. років. Палеозойську еру поділяють на шість періодів: 

кембрійський, ордовицький, силурійський, девонський, кам’яновугільний і 
пермський. Внаслідок тектонічних рухів палеозойської ери відбулися значні 
трансгресії й регресії моря. В результаті каледонської та герцинської 
складчатості в багатьох геосинкліналях утворилися гірські хребти (Аппалачі, 
Урал, Алтай, Саяни, Донецький кряж та ін.). На початку палеозойської ери у 
Південній півкулі виник материк Гондвана. У морських басейнах були 
поширені безхребетні, зокрема форамініфери, корали, молюски тощо; 
з’явились перші морськи хребетні — рибоподібні й риби. В середині 
палеозою виникли перші наземні рослини — псилофіти й плауновидні. 
Пізніше розвинулись деревовидні папороті, хвойні. Геологічні відклади, що 
утворилися протягом палеозойської ери, становлять палеозойську групу. 

ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ, *палеомагнетизм - галузь геофізики, що вивчає 
земний магнетизм минулих геологічних епох. Базується на дослідженні 
природної залишкової намагніченості гірських порід. Даними палеомагнітних 
досліджень користуються при вивченні магнітного поля Землі, умов 
утворення гірських порід, тектоніки, вулканізму тощо. 

ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *топливная промышленность - сукупність 
галузей важкої промисловості, підприємства якої видобувають і 
переробляють різні види палива. До паливної промисловості належать 
нафтовидобувна, нафтопереробна, газова, вугільна, сланцева і торфова 
промисловості. 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС, *топливно-энергетический баланс - 
система поуказників, що характеризують співвідношення між потребою в 
паливі у межах відповідної територіальної чи виробничої одиниці (країни, 
району, галузі, підприємства тощо) за певний період. 

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС, * топливно-энергетический 

комплекс - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну 
паливом і електроенергією. Основними складовими частинами комплексу є 
електроенергетика, нафтова, нафтопереробна, газова й вугільна 
промисловості. 

ПАЛИВО, *топливо - горючі речовини, що служать (при спалюванні) 
джерелом теплової енергії. Найпоширенішим є органічне паливо: вугілля 
викопне, нафта, торф, бензин, генераторний газ, кокс, хімічне ракетне 
паливо тощо. До неорганічного палива належить, наприклад, металовмісне 
паливо, у складі якого є чисті метали або їх хімічні сполуки. 

ПАНЕЛЬ, *панель, **panel - частина пласта в межах шахтного поля чи 
горизонту (квадратна чи прямокутна), яка виділяється при розробці 
горизонтальних або похилих пластів родовищ для їх виймання і яку 
обслуговує самостійний комплекс горизонтальних або похилих транспортних 
і вентиляційних виробок. Межі панелі: по спаду — межі горизонту, по 
простяганню — межа шахтного поля або умовні лінії — межі суміжних 
панелей. Розмір за простяганням 1500…2500 м, за спадом — 1000…1200 м. 

ПАНЕЛЬНИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ, *панельный способ подготовки - поділ 
пласта в межах шахтного поля на ділянки, витягнуті за спадом від верхньої 
межі горизонту до нижньої та відроблювані як самостійний комплекс похилих 
виробок. 
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ПАННОНСЬКИЙ СЕРЕДИННИЙ МАСИВ, *Паннонский срединный массив - 
геологічна структура на Півдні Європи. Являє собою жорстке й відносно 
стабільне центральне ядро Динаро-Карпатської складчастої області, оточене 
Динарською і Карпатською складчастими системами. Утворився на початку 
крейдового періоду. На території України розміщена крайня південно-східна 
частина Паннонського серединного масиву, занурена під осадовий чохол 
Закарпатського прогину. 

ПАНТОГРАФ, *пантограф - прилад для виготовлення копій карт, планів і 
креслень зі зміною або збереженням масштабу.  

ПАРА, *пар - речовина в газоподібному стані, температура і тиск якої нижчі 
за так звані критичні. Пара, що перебуває в рівновазі з рідкою чи  твердою 
фазою тієї самої речовини, називається насиченою. Якщо температура пари 
вища за температуру насиченої пари при даному тиску, вона називається 
ненасиченою, або перегрітою. Пара, що має тиск, більший за тиск насиченої 
пари при цій температурі, називається пересиченою. 

ПАРАҐЕНЕЗИС МІНЕРАЛІВ, *парагенезис минералов, **paragenesis - 
закономірне сумісне розміщення двох чи більше мінералів у природних 
умовах, зумовлене однаковими чи подібними геохімічними процесами, за 
яких вони утворилися. Провідні фактори, що визначають параґенезис  
мінералів — хімічний склад і термодинамічні умови середовища 
мінералоутворення. 

ПАРАҐЕНЕТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ МІНЕРАЛІВ, *парагенетичес-кие 
взаимоотношения минералов, **paragenetic relationship - взаємовідно-шення 
мінералів, за якими можна встановити послідовність утворення останніх. 

ПАРАЛЕЛЬ ГЕОГРАФІЧНА, *параллель географическая - лінія перетину 
поверхні земної кулі площиною, паралельною до площини екватора. 

ПАРАМАГНЕТИЗМ, *парамагнетизм, **paramagnetism - властивіть речовин 
слабо намагнічуватися в напрямі дії зовнішнього поля (напрямі силових ліній 
цього поля). Властивість П. використовується при збагаченні деяких видів 
корисних копалин. 

ПАРАМЕТР, *параметр - величина, що нею характеризують якусь 
властивість, стан, розмір або форму пристрою, робочого тіла тощо. 

ПАРАМЕТРИ ГЕОМЕТРИЧНІ ДИЗ’ЮНКТИВУ, *параметры геометрические 
дизъюнктива - кутові та лінійні величини, які кількісно характеризують 
елементи залягання, амплітуду, потужність зони роздріблення, форму та 
положення диз’юнктиву в надрах. 

ПАРАМЕТРИ ГЕОМЕТРИЧНІ СКЛАДКИ, *параметры геометрические 
складки - кутові та лінійні величини, які кількісно характеризують елементи 
залягання, форму, розмір і положення складки в надрах (див. складки). 

ПАРАМЕТРИ ГЕОМЕТРИЧНІ ТРІЩИНУВАТОСТІ, *параметры 
геометрические трещиноватости - кутові параметри - кут простягання і 
кут падіння тріщин, системи тріщин. (див. тріщинуватість гірських порід). 

ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ, *параметры процесса сдвижения - 
показники, які характеризують процес зрушення, ступінь деформування 
гірських порід і земної поверхні, межі його розповсюдження в просторі і часі. 

ПАРАМЕТРИ УСТУПУ, *параметры уступа - висота, кут укосу, ширина 
робочого майданчика і довжина фронту робіт, ширина запобіжних і 
транспортних берм. Висота - відстань по вертикалі між верхнім і нижнім 
майданчиками (бермами) уступу; кут укосу - кут, утворений укосом уступу з 
гризонтальною площиною; ширина робочого майданчика і довжина фронту 
робіт - параметри для робочих уступів; ширина запобіжних і транспортних 
берм - параметри для неробочих уступів. 

ПАРАШУТ ШАХТНИЙ, *парашют шахтный - пристрій, що автоматично 
затримує (вловлює) і плавно зупиняє шахтну кліть при обриві або зменшенні 
натягу підйомного канату. 

ПАРИЗИТ, *паризит, **parisite - CaCe2Fe2[CO3]3. Типовий гідротермальний 

мінерал родовищ, зв’язаних  з лужними інтрузіями, де зустрічається разом з 
кальцитом і флюоритом. 

ПАСПОРТ НА БУРО-ВИСАДЖУВАЛЬНІ (БУРО-ПІДРИВНІ) РОБОТИ, 

*паспорт на буро-взрывные работы — інструктивна карта, що регламентує 
порядок виконання вибухових робіт шпуровим методом, яка містить схему 
розташування шпурів, їхню кількість і діаметр, глибину та кут нахилу, 
найменування ВР і засобів висаджування, масу зарядів, кількість серій та 
послідовність їхнього висаджування, матеріал набійки та її довжину, 
величину радіусу зони, небезпечної з розльоту відламків, вказівки щодо 
місця укриття майстра-підривника і робітників на час вибуху, необхідну 
тривалість  провітрювання вибою, розташування постів оточення. 

ПАСПОРТ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРІПЛЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *паспорт 
проведения и крепления горных выработок — проектний документ, що 
визначає для даної виробки в залежності від характеристики бокових порід 
спосіб проведення, конструкцію кріплення та спосіб її зведення, обсяг робіт 
та потребу в кріпильних матеріалах. Паспорт розробляється у відповідності 
до вимог інструкції Правил безпеки. Складається з графічного матеріалу та 
пояснювальної записки і затверджується керівництвом шахти (рудника). 
Ведення гірничих робіт без затвердженого паспорту або з порушенням його 
забороняється. 

ПАСТИ, *пасти - механічна суміш органічних зв’язуючих нафтового та 
вугільного походження з тонкодисперсними твердими матеріалами. 
Використовують як зв’язуючу речовину при брикетуванні корисних копалин 
(наприклад, пасти бітумно-глинисті, пасти бітумно-вапнякові), а також як 
проміжний продукт при скрапленні вугілля. 

ПАСТИ БІТУМНО-ГЛИНИСТІ, *пасты битумно-глинистые - пасти-зв’язуючі 
для брикетування корисних копалин. Готують  шляхом змішування нагрітого 
до 100 

0
С бентоніту, нафтозвязуючого з температурою 160 -180 

0
 С та води. 

Склад пасти: нафтобітум, бентоніт, вода у співвідношенні 1:1:2. 

ПАСТИ БІТУМНО-ВАПНЯКОВІ, *пасты битумно-исвестковые - пасти-

зв’язуючі для брикетування корисних копалин. Готують  шляхом змішування 
тістоподібної вапняково-водної маси з бітумом (взятим при 160-180 

0
 С) в 

момент найбільш активного гасіння вапна. Склад такої пасти: бітум  24-25 %, 
вапно 10-25%, останнє - вода.  
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ПАТЕНТ, *патент - 1) Документ, посвідчує авторство на винахід та 
виключне право на використання його протягом певного строку. 2) Свідоцтво 
на право займатися торгівлею або промислом. 

ПАТЕНТНИЙ, *патентный - той, що стосується патенту. 

ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА, *патентно-информационная 

служба - комплекс установ і заходів, які здійснюють інформаційне 
забезпечення винахідницької діяльності. Усі винаходи для забезпечення 
оперативного пошуку згідно з Міжнародною класифікацією винаходів поділені 
на вісім розділів. Розділ Е — будівництво, гірнича справа. 

ПАТЕНТОВАНИЙ, *патентованый - закріплений патентом; офіційно 
визнаний, випробуваний. 

ПАТРОН ВР, *патрон ВВ — певна кількість ВР, укладеного в оболонку, 
вкриту гідроізолюючим шаром. П. сучасних промислових ВР мають діаметр 
32 та 36 мм, рідше – 28, 40 і 45 мм. П. ВР більшого діаметру можуть 
випускатися на вимогу споживача. 

ПАЧКА ВУГІЛЛЯ, *пачка угля - частина вугільного пласта, що відділяється 
від решти товщі корисної копалини прошарком породи і відрізняється від неї 
якістю.  Як правило вугілля пачки гомогенне за фізичними, хімічними та 
механічними властивостями. 

ПЕГМАТИТ, *пегматит, **pegmatites - крупнокристалічна магматична 
гірська порода, ща залягає у вигляді лінз, жил, штоків, гнізд. Складається, 
головним чином, з польових шпатів, кварцу, біотиту, мусковіту. Виник під час 
кристалізації залишкового магматичного розплаву і звичайно 
характеризується підвищеним вмістом SiO2, лугів та летких речових. 
Кристалізація пегматитів, як правило, пов’язана з магмами гранітного складу, 
а також лужними магмами і значно рідше - з основними. З П. пов'язані 
родовища дорогоцінного каміння, слюди, польових шпатів тощо. 
Використовують у фаянсовій і склоробній промисловості. В Україні є в межах 
Українського щита. 

ПЕК, *пек - залишок від перегонки деревого, торфяного або 
кам'яновугільного дьогтю. Застосовують для виготовлення покрівельного 
толю, лаку, а також при ґрануляції та брикетуванні вугілля. 

ПЕЛЕТУВАННЯ, *пеллетирование, **рelleting - процесс виникнення 
кульовидних та овальних аґреґатів з тонких фракцій корисної копалини у 
водному середовищі, який має місце при агітації пульпи в присутності 
реаґента. П. є основною операцією масляної аґреґації. 

ПЕЛІТИ, *пелиты - осадові породи, що складаються переважно з частинок, 
розмір яких не перевищує 0,001 мм. 

ПЕМЗА, *пемза - вивержена гірська порода жовтого, сірого, світло-
коричневого кольору; дуже легка, пориста, губчасто-нiздрювата піноподібна. 
Порода, яка являє собою спiнене скло кислих та середнiх магм. Утворюється 
з сильно насиченого газами силiкатного росплаву. Використовують як 
абразив, наповнювач тощо.    

ПЕНЕТРОМЕТР, *пенетрометр - прилад, яким визначають консистенцію 
малярних фарб, жирів та інших матеріалів, вимірюючи глибину проникнення 
в них стандартної голки. 

ПЕНЕТРОМЕТРІЯ, *пенетрометрия - вимірювання консистенції матеріалів. 

ПЕНТЛАНДИТ, *пентландит, **pentlandite - (Fe,Ni)9S8.  - мінерал класу 
сульфідів та їх аналогів бронзово-жовтого кольору. Сингонія кубічна. Густина 
4,6-5,0. Твердість 3,5-4,0. Блиск металічний. Нікелева руда. Знаходиться в 
основних та ультраосновних породах, у нікелевих сульфідних родовищах 
разом з піротином і халькопіритом. Від прізвища англійського мандрівника 
Дж. Пентланда. Інша назва - з а л і з о н і к е л е в и й   к о л ч е д а н.  

ПЕПТИЗАЦІЯ, *пептизация - розщеплення аґреґатів частинок у колоїдних 
осадах (гелях) на первинні частинки. Процес зворотній коагуляції. Має місце 
при збільшенні температури, видаленні коагулянтів, введенні в дисперсійне 
середовище деяких електролітів або поверхнево-активних речовин - 
пептизаторів. В результаті П. можлива повна руйнація просторової сітки й 
переходу геля в золь. Явище П. використовується при флотації для 
пептизації шламів тощо. 

ПЕРЕБОР ПОРОДИ, *перебор породы — виїмка породи за проектним 
контуром виробки, зумовлена недосконалістю технології прохідницьких робіт. 

ПЕРЕБУР, *перебур — частина свердловини (шпуру), розташована нижче 
рівня підошви уступу. Заряд ВР в П., посилюючи дію вибуху вищележачої 
частини заряду, сприяє повному подоланню опору та рівному відриву породи 
по підошві без залишків виступів та нерівностей (порогів, завищень), що 
перешкоджають роботі екскаватора. 

ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ, *перегружатель — пристрій для перевантаження 
гірської маси від прохідницького комбайну (навантажувальної машини) на 
конвеєр або у вагонетки. 

ПЕРЕВИЩЕННЯ, *превышение - різниця висот точок. 

ПЕРЕДАЧА ВИСОТНОЇ ВІДМІТКИ, *передача высотной отметки - процес 
визначення висот пунктів (перевищень) способами геометричного, 
тригонометричного та барометричного нівелювання. Для обчислення 
відміток пунктів треба знати висотну відмітку початкового пункту. 

ПЕРЕДКАРПАТТЯ, *Передкарпатье - територія між долиною Дністра й 
північно-східним підніжжям Карпат в межах Івано-Франківської, Львівської та 
Чернігівської областей.  

ПЕРЕДКАРПАТСЬКИЙ ПРОГИН, *Передкарпатский прогиб - геологічна 
структура, що простягається вздовж смуги зчленування гірської споруди 
Карпат із Східно-Європейською та Скіфською платформами і Мезійським 
масивом. Протяжність близько 1700 км (у межах України — 300 км), ширина 
5…75 км. Виповнений моласовими відкладами неогенового-антропогенового 
віку, нерідко соле-, нафто- й газоносними. Передкарпатський прогин почав 
формуватись на початку неогену у зв’язку з утворенням Карпат. 

ПЕРЕКИДАЧ, *опрокид — механізм, призначений для розвантаження 
вагонеток з глухими кузовами. За способом розвантаження вагонеток П. 
поділяються на: лобові, що виконують розвантаження через лобову 
(торцеву) стінку; бокові (або кругові), що виконують розвантаження через 
бокову стінку (найбільш розповсюджені). 
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ПЕРЕКРИТТЯ, *перекрытие - 1) Внутрішня горизонтальна огороджувальна 
конструкція будинків і споруд. 2) Крнструкція, яка огороджує (розділяє) шари 
корисної копалини, яку виймають, і обвалювальної породи. 

ПЕРЕМИЧКА, *перемычка, **barrier - споруда у гірничій виробці для 
регулювання вентиляційних потоків, ізоляції виробок від газів, води, пожежі 
тощо. 

ПЕРЕМІШУВАЧ, *перемешиватель, **agitator, ***Mischmaschine - машина 
для перемішування пульпи і підтримування твердих часток в завислому 
стані. Широко застосовується при збагаченні корисних копалин, 
гідравлічному транспортуванні вугілля та руди, приготуванні суспензій тощо. 

ПЕРЕМІШУВАЧ МЕХАНІЧНИЙ, *перемешиватель механический, 
**mechanic agitator, ***Mischgerat - перемішувач, в якому робочим органом є  
механічний перемішуючий пристрій, наприклад, імпелерна мішалка, мішалка 
типу “білчате колесо” тощо. Одним з поширених П.м. при масляній 
аґломерації є турботрон - трьохімпелерна мішалка спеціальної конструкції.  

ПЕРЕМІШУВАЧ ПНЕВМАТИЧНИЙ, *перемешиватель пневматический, 
**pneumatic agitator, **Luftmischgerät - перемішувач, в якому робочим 
органом є перемішуючий пристрій, що рухає пульпу стиснутим повітрям. 

ПЕРЕМІШУВАЧ ПНЕВМОМЕХАНІЧНИЙ, *перемешиватель пневмомеха-
нический, **pneumatic mechanic agitator, ***Luftvermischungsgerät - 
перемішувач, в якому робочим органом є перемішуючий пристрій, що рухає 
пульпу сумісною дією рухомого механізму і стиснутого повітря. 

ПЕРЕМІШУВАЧ СТРУМИННИЙ, *перемешиватель струйный, **jet agitator, 
***Strahlvermischensgerat - перемішувач, в якому робочим органом є 
струминний перемішуючий пристрій. 

ПЕРЕСТИСК ПЛАСТУ, *пережим пласта — місцеве зменшення потужності 
пласта. П.п. зумовлений або відкладенням осадів на нерівній поверхні, або 
інтенсивним тиском при тектонічному русі. Останнє характерне для флексур 
та перевернених складок. 

ПЕРЕСТИСК ШПУРА, *пережим шпура — зменшення діаметру шпура в 
м'яких, пластичних породах, що утворюється в результаті прострілювання з 
метою створення котлової порожнини. П.ш. має місце в безпосередній 
близькості від котла, інколи призводить до перекриття його і в усіх випадках 
викликає необхідність часткового розбурювання шпуру перед заряджанням. 

ПЕРИДОТИТ, *перидотит - глибинна магматична гірська порода. 
Складається з олівіну (від 30 до 70 %) і піроксенів. Колір зелений, 
зеленувато-сірий. 

ПЕРИКЛАЗ, *периклаз, **рericlase - MgO. Типовий мінерал контактово-
пневматолітових утворень.  

ПЕРИМЕТР ПОЛІГОНОМЕТРИЧНОГО (ТЕОДОЛІТНОГО) ХОДУ, 
*периметри полигонометрического (теодолитного) хода - сумарна 
довжина сторін ходу. 

ПЕРІОД, *период, **period - 1) Проміжок часу, протягом якого відбувається 
якийсь процес. 2) *геол., geological. Частина ери. Підрозділ геохронологічної 
шкали, що відповідає часові утворення геологічних відкладів однієї системи 
геологічної. Тривалість П. - мільйони років. Геологічні періоди поділяють на 

епохи. 3) Група цифр, яка повторюється в періодичному десятковому дробу. 
4) П. п і в р о з п а д у - час, протягом якого розпадається половина 
радіоактивної речовини.  

ПЕРІОД НЕБЕЗПЕЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, *период 
опасных деформаций земной поверхности - період інтенсивних зрушень 
земної поверхні над відробленим простором з швидкістю осідання не менше 
50 мм на місяць при пологому та похилому заляганні пластів і не менше 30 
мм за місяць при крутому заляганні пластів. В період небезпечних 
деформацій можуть виникати значні пошкодження в підроблюваних 
спорудах. 

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА, *периодическая 
система элементов Д.И.Менделеева - класифікація хімічних елементів, 
розроблена Д.І.Менделєєвим на основі відкритого ним у 1869 р. періодичного 
закону. Сучасне формулювання цього закону звучить так: властивості 
елементів перебувають у періодичній залежності від заряду їхніх атомних 
ядер. Заряд ядра Z дорівнює атомному (порядковому) номеру елемента в 
системі. Елементи, розташовані за зростанням Z (H, He, Be...) утворюють 7 
періодів. Період - сукупність елементів, що починається лужним металом та 
закінчується благородним газом (особливий випадок - перший період, що 
складається з двох газоподібних елементів - Н та Не). У 2-у і 3-у періодах - по 
8 елементів, у 4-у і 5-у - по 18, у 6-у 32. Вертикальні стовпці - групи 
елементів, схожих за властивостями. Кожна група поділяється на головну та 
побічну підгрупи, причому елементи кожної підгрупи - хімічні аналоги. 
Всередині груп властивості елементів також змінюються закономірно 
(наприклад, у лужних металів від  Li до Fr зростає хімічна активність). 
Елементи   Z = 58-71 та Z = 90-103, особливо схожі за властивостями, 
утворюють два сімейства - лантаноїдів та актиноїдів. Періодичність 
властивостей елементів зумовлена періодичним повторенням конфігурації 
зовнішніх електронних оболонок атомів. 

ПЕРІОДИЧНИЙ, *периодический - той, що з'являється, повторюється через 
певні проміжки часу, певні строки; п. д р і б - десятковий дріб, у якого 
безмежно повторюється одна або група цифр, напр., 1/3=0,333...; п - і  ф у н к 
ц і ї - функції, що не змінюють своє значення при додаванні до аргументу 
певного числа. 

ПЕРЛИ, *жемчуг, **pearl - відміна арагоніту біогенного походження, яка 
виникає всередині мушлі, черепашки деяких пастинчатожаберних молюсків у 
наслідок подразнення їх мантії якою-небудь сторонньою речовиною 
(наприклад, піщинкою). Розміри П. - від мікроскопічних до величини 
голубиного яйця. Колір білий, рожевий, жовтуватий, іноді - чорний. 
Розрізняють перли морські і річнові. Перли вирощують також штучно. 
Використовують як ювелірні прикраси. 

ПЕРЛІТ, *перлит - склувата гірська порода вулканічного походження; 
застосовують як тепло- і звукоізоляційний матеріал. 

ПЕРМСЬКА СИСТЕМА (ПЕРІОД), *Пермская система(период) - шоста, 
остання система палеозойської ератеми, що відповідає шостому періоду 
палеозойської ери історії Землі. В стратиграфічній шкалі йде за 
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кам’яновугільною і передує тріасовій системі мезозойської ератеми. 
Почалася 280 млн. років тому, закінчилася 235 млн. років тому. За цей час 
утворилося 26.8 % запасів вугілля, 20-30 % запасів газу й нафти.  

ПЕРМУТИТИ, *пермутиты - речовини (алюмосилікати натрію і калію), за 
допомогою яких змінюють якість води (напр., зменшують вміст у ній солей). 

ПЕРОВСЬКІТ, *перовскит, **perovskite - CaTiO3 - Мінерал класу оксидів. 
Сингонія моноклінна. Густина 3.95…4.04, твердість 5.5…6. Колір переважно 
червонувато-бурий, жовтий, чорний. Блиск алмазний. Зустрічається як 
контактово-метаморфічний мінерал (у талькових і хлоритових сланцях з 
вапняками) і як магматичний, зв’язаний з лужними породами. 

Використовують у виробництві керамічних, вогнетривких і в’яжучих 
матеріалів. Відносно рідкісний.  

ПЕРСПЕКТОГРАФ, *перспектограф - прилад для побудови перспектив-них 
проекцій споруд, машин тощо. 

ПЕРТИТ, *пертит, **perthite - закономірні проростання кислого плагіоклазу з 
каліїстим польовим шпатом. 

ПЕРФОРАЦІЯ СВЕРДЛОВИН, *перфорация скважин - пробивання отворів у 
стінках бурової свердловини напроти заданої ділянки продуктивного пласта з 
метою посилення притоку води, нафти, газу у видобувну скважину чи пласт. 
Для перфорації застосовують вибухові речовини, рідше — потік рідини з 
абразивними матеріалами. 

ПЕТАЛІТ, *петалит, **petalite - Li[AlSi4O10]. Алюмосилікат каркасної будови. 
Типовий мінерал літієвих пегматитів.  

ПЕТРОГЕНЕЗ, *петрогенез - походження, виникнення і сукупність 
геологічних процесів, що зумовлюють утворення гірських порід. За 
походженням гірські породи поділяють на три основні генетичні типи: 
магматичні, осадові й метаморфічні. Магматичні й метаморфічні породи 
утворюються в умовах діяння ендогенних факторів, а осадові — екзогенних. 
Петрогенез вивчає петрографія. 

ПЕТРОГРАФIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, *петрографическая характерис-
тика - характеристика гiрської породи, яка мiстить: найменування породи    
та її походження; вмiст головних породоутворюючих мiнералiв; вмiст 
включень та мiнералiв, вiднесених до шкiдливих домiшок; опис текстурних та 
структурних особливостей; оцiнку мiкротрiщинуватостi; вториннi змiни; данi 
про включення порiд та мiнералiв як бiльш твердих, так i крихких; про 
глинистi  прошарки або iншi засмiчуючі породи. 

ПЕТРОГРАФІЯ, *петрография - геологічна наука про гірські породи, їх 
мінералогічний та хімічний склад, будову, походження, умови залягання та 
закономірності поширення і зміни. Визначає класифікацію і номенклатуру 
гірських порід. Виділяють такі підрозділи петрографії: петрохімія, 
петротектоніка, фізикохімічна петрографія, експериментальна петрографія, 
технічна і космічна петрографія. Оформилась у другій половині ХІХ ст. В 
Україні дослідження з петрографії проводять в Геохімії і фізики мінералів 
Інституті Національної Академії Наук, університетах та ін. 

ПЕТРОГРАФІЯ ВУГІЛЛЯ, *петрография угля - наука про основні інгредієнти 
або макролітотипи вугілля. Розрізняють вітрен, кларен, дюрено-кларен, 
кларено-дюрен, дюрен, фюзен. 

ПЕТРОЛОГІЯ, *петрология - те ж саме, що й петрографія. 

ПЕТРОТЕКТОНІКА (МІКРОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ), *петротектоника - 
розділ петрографії, що вивчає внутрішню будову гірських порід і розміщення 
в них мінералів. 

ПЕТРОФІЗИКА, *петрофизика - наука, що вивчає природу і закономірності 

зміни фізичних властивостей мінеральної речовини, тісно пов’язаних з 
геофізикою (пружних, щільнистих, магнітних, теплових та ін.). В Україні 
дослідження з петрофізики проводять в Геофізики інституті НАН України, 
Геології і геохімії горючих копалин Інституті НАН України та в Київському 
університеті. 

ПЕТРОХІМІЯ, *петрохимия - розділ петрографії, що вивчає закономірності 
розподілу елементів у гірських породах та породоутворюючих мінералах. 

П'ЄЗА, *пьеза - позасистемна одиниця тиску або механічного напруження; 

дорівнює 1000Н/м2 (близько 0,01 ат). 

П'ЄЗОЕЛЕКТРИКА, *пьезоелектрика - збудження електричних зарядів на 
гранях деяких кристалів (кварц, турмалін, сегнетова сіль) від стиснення і 
розтягування їх. Застосувують у радіотехніці, акустиці та інших галузях. 

П'ЄЗОЕФЕКТ, *пьезоефект - виникнення електричних зарядів (п'єзоелек-
трики) на гранях деяких кристалів від дії деформації (напруження) або 
навпаки - виникнення деформації (напруження) цих кристалів внаслідок дії 
електричного поля. 

П'ЄЗОКВАРЦ, *пьезокварц - різновид кварцу, який здатний від зміни форми 
та об'єму утворювати електричні заряди на гранях кристала. Застосовують у 
радіотехніці, електро-акустиці тощо. 

ПИЛОВЕНТИЛЯЦІЙНА СЛУЖБА, *пылевентиляционная служба - (на шахті 
або руднику) — служба, на яку покладається контроль за станом 
провітрювання, запиленості рудникового повітря і виробок та за здійсненням 
вимог протипилового режиму, а також розробка і впровадження заходів 
щодо профілактики пневмоконіозу. 

ПИЛОВИБУХОЗАХИСТ (У ШАХТАХ), *пылевзрывобезопасность - 
сукупність заходів, спрямованих на запобігання або локалізацію вибуху 
вугільного пилу у підземних гірничих виробках. Полягає у нанесенні інертного 
пилу (наприклад, вапнякового) при побілці виробок вапняко-цементним 
розчином, застосуванні туманоутворюючих завіс, водяних заслонів, 
електроустаткування у вибухо- та істробезпечному варіанті тощо. 

ПИЛОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *пылевзрывоопас-
ность горных выработок — характеристика вибухонебезпечного стану 
гірничих виробок, що визначається в основному ступенем їхньої запиленості 
та ступенем вибуховості пилу, бо відкладений вибухонебезпечний пил за 
певних умов (вибух метану, заряду ВР і т. ін.) може перейти в завислий стан, 
досягнути вибухонебезпечної концентрації і стати осередком вибуху. 
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ПИЛОПОДАВЛЕННЯ, *пылеподавление — зв'язування пилу, що 
утворюється або що утворився до підйому в повітря, і осадження завислого 
в повітрі пилу за допомогою різноманітних способів і технічних засобів. 

ПИЛОУЛОВЛЮВАЧ, *пылеуловитель, **dust catcher, ***Entstaubungsanlage 
- апарат для відділення твердої фази від газового середовища. Як П. на 
сушильних установках вуглезбагачувальних фабрик застосовують циклони 
батарейного типу, скрубери та мокрі пиловловлювачі. Коефіцієнт корисної дії 
(ККД) циклонних пиловловлювачів по фракції 0-5 мкм. -83-86 %, 5-10 мкм. - 
94-97 %, 10-40 мкм. - 98-100 %. Вищий ККД мають електрофільтри. 

ПИЛЕМІР, *пылемер - прилад для визначення ступеня запиленості повітря 

безпосередньо в місті заміру (в шахтах, кар’єрах, системах вентиляції 
тощо). Є пиломіри з фільтруючим матеріалом, на якому осідають частинки 
пилу, і пиломіри без фільтруючого матеріалу, наприклад оптичні 
(найпоширеніші), що в них світло поглинається або розсіюється 
пилоповітряним потоком. 

ПИЛЕВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ АВТОМАТИЧНІ, *пылеизмерительные 
приборы автоматические – прилади, що автоматично здійснюють контроль 
запиленості повітря в місцях їх розташування, або відбирають проби для їх 
наступного аналізу в лабораторіях. 

ПИТОМА ВАГА, *удельный вес - величина, що чисельно дорівнює вазі тіла в 

одиниці об’єму. У Міжнародній системі одиниць питому вагу вимірюють у 

Н/м
3
; у СГС системі одиниць — у дин/см

3
 (1 Н/м

3
=0.1 дин/см

3
). 

ПИТОМА ВИТРАТА БУРІННЯ, *удельный расход бурения - довжина шпура 
(свердловини), що припадає на 1 м

3
 підірваної гірничої маси, яка 

виражається у м/м
3
 і є величиною, оберненою виходу гірничої маси з 1 м 

свердловини. Використовується при проектуванні та нормуванні 
буровибухових робіт. 

ПИТОМА ВИТРАТА ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ, *удельный расход 

взрывчатого вещества - кількість вибухової речовини, фактично 

використаної на 1 м
3
 гірничої маси та виражена в кг/м

3
. Розрахункова 

кількість вибухової речовини на 1 м
3
 породи, що підлягає підриванню, 

приймається залежно від властивостей вибухової речовини гірської породи 
та необхідної роботи вибуху. 

ПИТОМА ВИТРАТА ВОДИ, *удельный расход воды - 1) При 
гідрообезпилюванні: кількість рідини (л), що витрачається на 1 т гірничої 
маси. Підбирається експериментальним шляхом. 2) При гідромеханізації: 
кількість води (м

3
), що витрачається на виймання та транспортування 1 м

3
 чи 

1 т гірничої маси.  

ПИТОМА ВИТРАТА ПОВІТРЯ, *удельный расход воздуха - кількість повітря, 
витраченого на переміщення 1 м

3
 закладочного матеріалу в системі 

пневматичного транспорту. 

ПИТОМА ВИТРАТА  РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ, *удельный расход 

резального инструмента - кількість різців та ножів гірничої машини, 
використаних на руйнування 1 м

3
 гірської породи чи на 1 м

2
 площі виймання. 

ПИТОМА ЕНЕРГІЯ ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ, *удельная энергия 

заряда взрывчатого вещества - розрахункова енергія заряду вибухової 

речовини, що припадає на 1 м
3
 масиву, який підлягає руйнуванню. 

Виражається у Дж/м
3
. 

ПИТОМА ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ, *удельный расход 

энергии взрывчатого вещества - фактична енергія вибухової речовини, 

витраченої на одиницю об’єму зруйнованого вибухом масиву. Виражається у 

Дж/м
3
. 

ПИТОМА ПОВЕРХНЯ ПИЛУ, *удельная поверхность пыли - сумарна 

поверхня пилових частинок, віднесена до їх об’єму (іноді до маси). 

ПИТОМА ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ (ПРУЖНИЙ  ПОТЕНЦІАЛ), *удельная 

потенциальная энергия - енергія, що накопичується при деформації в 

одиничному об’ємі масиву, виділеному біля даної точки. 

ПИТОМА СВІТЛОВА ЕНЕРГІЯ АКУМУЛЯТОРНОГО СВІТИЛЬНИКА, 

*удельная световая энергия аккумуляторного светильника - відношення 
добутку  світового потоку світильника на час безперервного горіння до 
загальної маси світильника. Вимірюється у Лм

.
год/кг. 

ПИТОМИЙ АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ, 

*удельное аэродинамическое сопротивление выработанного 

пространства - одиниця опору виробленого простору руху повітря, що 

дорівнює 9.81 Н/м
2
 при русі 1 м

3
 повітря в секунду на відстань 1 м через 

площу поперечного перезізу 1 м
2
. 

ПИТОМИЙ ВИХІД ПИЛУ, *удельый выход пыли - кількість пилу, що надійшов 
у повітря при гірничих роботах(очисних чи підготовчих), віднесений до 
одиниці маси відбитої чи навантаженої гірничої породи. 

ПИТОМИЙ ДЕБЕТ ДРЕНАЖНОЇ ВИРОБКИ, *удельный дебет дренажной 

выработки - кількість води, яка отримується за одиницю часу на 1 м 
пониження рівня води у свердловині, колодязі та інших дренажних виробках. 
Вимірюється у л/с, м

3
/год. 

ПИТОМИЙ ЗАРЯД ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ, *удельный заряд взрывчатого 

вещества - розрахункова кількість вибухової речовини, що припадає на 1 м
3 

масиву, який підлягає руйнуванню вибухом. 

ПИТОМИЙ ОПІР КОПАННЮ, *удельное сопротивление копке - відношення 
величини опору ґрунту копанню (опір ґрунту різанню), а також зусилля, 
необхідне для заповненя ковша, подолання тертя ковша об ґрунт та 
переміщення призми волочіння до площі зрізаної стружки. 

ПИТОМИЙ РОБОЧИЙ ОПІР КРІПЛЕННЯ, *удельное рабочее 

сопротивление крепления - відношення величини робочого опору кріплення 
до площі підтримуваної кріпленням покрівлі. 

ПИТОМИЙ ТИСК КРІПЛЕННЯ, *удельное давление крепления - відношення 
опору секції кріплення до площі нижньої поверхні основи чи верхньої 
поверхні перекриття. 

ПІ, *пи - 1) Шістнадцята літера грецького алфавіту. 2) Іррацйональне число, 

що позначає відношення довжини кола до його діаметра (=3, 14159265...). 

ПІВКРУГ ПІДВІСНИЙ, *полукруг подвесной - прилад для вимірювання кутів 
нахилу сторін ходів при підземній бусольній зйомці. 
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ПІДВІСНИЙ ПОМІСТ, *подвесной полок — дво-триповерхова конструкція, що 
підвішується на канатах, на якій монтується усе обладнання, необхідне для 
проходження вертикального стволу. Наявність декількох поверхів (ярусів) 
дозволяє вести водночас роботи по бурінню, кріпленню та армуванню. П.п. є 
також запобіжним помостом для працюючих у вибої стволу. 

ПІДВОДНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *подводная 

разработка месторождений полезных ископаемых - видобування корисних 
копалин (переважно нафти і газу) під водами морів та океанів. Є підводна 
розробка родовищ відкритим (переважно драгами, земснарядами, що 
розробляють поверхневі або донні родовища) і підземним (гірничими 
комбайнами або іншими засобами, якими розробляють, використовуючи 
бурові свердловини, родовища в надрах водойома) способами. 

ПІДГОТОВКА ВИЇМКОВОГО (ВИЙМАЛЬНОГО, ВИЙМАНОГО) ПОЛЯ, 

*подготовка выемочного поля — 1) Роботи по проведенню та обладнанню 
усіх підготовчих виробок у виїмковому полі, починаючи з дільничних 
бремсберґів або похилів та закінчуючи розрізними печами. П.в.п. — частина 
підготовки шахтного поля, що здійснюється після проведення транспортного і 
вентиляційного штреків мінімум на довжину одного виїмкового поля по 
простяганню. У випадку відробки пласту або покладу лавами, що рухаються 
за повстанням-падінням, підготовка виїмкового поля полягає в проведенні і 
обладнанні потрібної кількості похилих виїмкових виробок і розрізних 
просіків. 2) Роботи по проведенню та обладнанню усіх підготовчих виробок в 
ярусі, панелі, включаючі проведення і обладнання ярусних штреків та 
розрізних печей. 

ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ, *подготовка шахтного поля - певний 
порядок проведення підготовчих виробок після розкриття шахтного поля, що 
забезпечує умови для ведення очисного виймання. Основне призначення 
підготовки шахтного поля — створення технологічних, транспортних і 
вентиляційних зв’язків між очисними вибоями та розкривними виробками. 
Фактори, що визначають вибір способу підготовки: розміри шахтного поля по 
протяганню, кут спаду пластів, багатогазовість і багатоводність, складність 
ґіпсометрії і порушення родовища. Вимоги до способів підготовки: 
економічність, концентрація, безпека робіт, мінімальний термін введення в 
експлуатацію та мінімальні витрати на підтримання виробки. 

ПІДГОТОВЛЮЮЧІ ВИРОБКИ, *подготавливающие выработки — термін, 
прийнятий в офіційній звітності вугільних (сланцевих) шахт. До 
підготовлюючих відносять гірничі виробки, які проведені в розкритому 
шахтному полі, що послідовно поділяють пласт в межах шахтного поля 
(блоку) на крила, бремсберґові та похилові поля, панелі, поверхи, 
підповерхи, виїмкові поля або яруси; всі штреки (головні, поверхові, 
панельні, ярусні, підповерхові, проміжні, збиральні, бортові, шарові, 
паралельні, мінусові), бремсберґи і похили (головні, панельні, проміжні, а 
також ті, що примикають до очисних вибоїв, що переміщуються за падінням, 
повстанням пласту або діагонально), скати, за винятком розрізних, 
вуглеспускних, ходових, лісоспускних та інших печей, проведених по вугіллю 
збійок, просіків, ортів, хідників з службових камер. 

ПІДГОТОВЧІ ВИРОБКИ, *подготовительные выработки  — виробки, що 
проведені в процесі підготовки шахтного поля до очисної виїмки. До них 
відносять центральні (капітальні), панельні та дільничні бремсберґи і похили, 
головні (корінні) панельні або поверхові та дільничні штреки, дільничні 
квершлаги, ґезенки, скати, розрізні печі. 

ПІДДИРКА ПІДОШВИ, *поддирка почвы — вид ремонту гірничих виробок, що 
полягає у знятті поверхневого шару ґрунту, що піднявся в результаті 
здимання гірських порід. 

ПІДЗЕМНА ВИСОТНА МЕРЕЖА, *подземная высотная сеть - сукупність 
закріплених у гірничих виробках точок (реперів), висотні відмітки яких 
визначено в системі висот, прийнятій для поверхні. В Україні такою системою 
є Балтійська система висот. 

ПІДЗЕМНА ГАЗИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, *подземная газификация угля - 
перетворення вугілля викопного на горючі гази неповним спалюванням його 
в надрах землі, на місці залягання; фізико-хімічний геотехнічний процес. За 
безшахтним способом вугілля запалюють у пласті, через бурові свердловини 
до нього постійно подають повітря, рідше — його суміш з киснем: 
відбувається взаємодія оксидів вуглецю і водяної пари, що утворилися в зоні 
спалювання вугілля, з вуглецем стінок пласта. Одержані горючі гази 
використовують як паливо, іноді — як технологічну сировину. Перша в світі 
промислова станція підземної газифікації вугілля стала до ладу 1937 року в 
Горлівці (Донбас). Наукові дослідження з підземної газифікації в Україні 
ведуться у Державній гірничій академії України, Інституті геології та геохімії 
горючих копалин НАН України, Донецькому науково-дослідному вугільному 
інституті. 

ПІДЗЕМНА МАРКШЕЙДЕРСЬКА ОПОРНА МЕРЕЖА, *подземная 
маркшейдерская опорная сеть - сукупність закріплених в основних гірничих 
виробках пунктів, координати яких визначено в системі координат, прийнятій 
на земній поверхні. 

ПІДЗЕМНА ПОЛІГОНОМЕТРІЯ, *подземная полигонометрия - основний 
спосіб створення підземних маркшейдерських опорних мереж. 

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ  КОПАЛИН, *подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых - видобування корисних 
копалин з надр землі.  Найпоширенішою є розробка твердих копалин (у 
шахтах, на рудниках), під час якої аґреґатний стан речовини (копалини) не 
змінюється. Полягає у розкритті родовища (проведенні капітальних гірничих 
виробок), підготовці його до експлуатації і веденні видобувних робіт 
шахтним способом. Рідше вдаються до підземної розробки родовищ зі 
зміною аґреґатного стану корисних копалин, використовуючи бурові 
свердловини. 

ПІДЗЕМНІ ВОДИ, *подземные воды - води, що містяться в порах і 
порожнинах гірських порід у рідкому, твердому або пароподібному стані. 
Утворюються внаслідок інфільтрації атмосферних опадів та поверхневих 
вод, конденсації водяної пари, магматичних процесів та метаморфізму тощо. 
Підземні води поділяють на порові (у пісках, галечниках та інших уламкових 
породах), тріщинні (у скельних породах) і карстові (у розчинних породах). 
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Серед підземних вод розрізняють верховодку, ґрунтові води й міжпластові 
(безнапірні та артезіанські води); за ступенем мінералізації — прісні й 
мінеральні води. Підземні води є джерелом водопостачання (іноді їх 
використовують для зрошування), мінеральні води — для лікування. 

ПІДЙОМНА МАШИНА, *подйомная машина — основна частина підйомної 
установки. П.м. поділяються на: однобарабанні, двобарабанні з ведучим 
шківом тертя та багатоканатні, в яких рух підйомних посудин по стволу 
здійснюється за рахунок сили тертя, що виникає між підйомними канатами та 
привідним шківом. 

ПІДКИД , *взброс - одна з форм розривних тектонічних зміщень гірських 
порід. При П. рух порід відбувається по тріщині, нахиленій до горизонту. 
Породи висячого боку при цьому, які лежать вище поверхні зміщення, 
пересуваються по ній угору по лінії розриву, а породи лежачого боку 
зазнають відносного зміщення вниз. 

ПІДОШВА ПЛАСТА (ЖИЛИ, ПОКЛАДУ), *почва пласта(жилы, залежи) -
товща гірських порід, які залягають під пластом (жилою, покладом) корисної 
копалини. П.п. може бути безпосередньою, фальшивою (несправжньою) і 
основною. П.п. є лежачим боком покладу. 

ПІДОШВА БЕЗПОСЕРЕДНЯ, * почва непосредственная— товща порід, що 
залягають безпосередньо під пластом (жилою, покладом) корисної копалини 
або під фальшивою підошвою. З властивостями П.б. вугільних пластів 
позв'язані явища здимання порід, втискання в неї кріплення, а на крутому 
падінні — сповзання та обвалення. 

ПІДОШВА ОСНОВНА, *почва основная - товща стійких порід, що залягають 
нижче порід безпосередньої підошви. 

ПІДОШВА ФАЛЬШИВА (НЕСПРАВЖНЯ), *почва ложная — шар або 
декілька шарів породи невеликої потужності, що знаходяться безпосередньо 
під пластом або покладом (жилою) корисної копалини і мають понижену 
стійкість та міцність при стисненні. При розробці крутих пластів, жил і 
покладів породи П.ф. нерідко сповзає, що призводить до завалів очисних 
виробок. 

ПІДОШВОУСТУПНИЙ ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, *почвоуступный очистной забой 
— вибій уступної форми, що застосовується при розробці крутих пластів, в 
якому кожний уступ (окрім магазинного) знаходиться спереду по відношенню 
до будь-якого нижчерозташованого. Роботи по відбиванню вугілля в уступах 
ведуться під захистом розташованих вище помостів. Розробка крутих пластів 
підошвоуступними вибоями застосовується на пластах з м'яким і схильним 
до висипання вугіллям. 

ПІДПОВЕРХ, *подэтаж — частина поверху з самостійним комплексом 
підготовчих, нарізних і очисних виробок, обмежена по падінню двома 
штреками (ортами). 

ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *подсчет запасов полезных 
ископаемых - визначення кількості і якості корисних копалин в надрах. 
Складається з таких головних операцій: оконтурювання родовища, розподіл 
запасів за їх господарським значенням, ступінню розвіданості, заляганню, 

умовах видобутку; визначення параметрів підрахунку; кількісний підрахунок; 
оцінка точності результатів підрахунку. 

ПІДРЕШІТНА ВОДА, *подрешетная вода, **underscreen, ***Wasserstau - 
вода, що подається під решето відсаджувальної машини. 

ПІДРЕШІТНИЙ ПРОДУКТ, *подрешетный продукт, **underflow, 
***Siebdurchgang - частина класифікованого матеріалу, яка пройшла через 
просіюючу поверхню грохота. 

ПІДРИВАННЯ, *подрывание - Див. висадження (в повітря). 

ПІДРИВАННЯ (ПРИСІЧКА) БІЧНИХ ПОРІД, *подрывка (присечка) боковых 
пород — виймання порід, що вміщують пласт (поклад) корисної копалини, 
для досягнення проектної площі перерізу виробки. 

ПІДРИВАННЯ ПОКРІВЛІ (ПІДОШВИ), *подрывка кровли (почвы) — 
виймання порід покрівлі (підошви) пласту корисної копалини (прохідницьким 
комбайном, відбійними молотками, шляхом буро-підривних робіт) в межах 
контуру поперечного перерізу виробки, встановленого паспортом її 
проходження і кріплення. 

ПІДРИВНИЙ СПОСІБ ВИЙМАННЯ ВУГІЛЛЯ, *подрывной способ извлечения 

угля - спосіб виймання вугілля, суть якого полягає в тому, що для 
відокремлення вугілля від масиву використовуються довгі свердловини, 
пробурені з проміжного штреку по підняттю пласта паралельно очисному 
вибою на верхній штрек. Свердловини підривають з гідрозабивкою. Відбите 
вугілля опускається вниз під дією власної ваги і через вуглеспускні печі 
надходить на конвеєр. Застосовується при розробці крутих пластів 
потужністю до 5 м із стійкими бічними породами і витриманими елементами 
залягання. 

ПІДРИВНІ РОБОТИ, *взрывные работы - роботи, виконуванні дією вибуху на 
природні або штучні матеріали. Дають змогу контрольовано руйнувати або 
переміщувати матеріали (гірські породи, бетон тощо), змінювати їх структуру, 
властивості і форму, гасити пожежі на нафтових і газових промислах, 
ліквідувати затори льоду тощо. 

ПІДРОБКА ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, *подработка земной поверхности - 
розрізняють первинну, повторну, неповну, повну  П.з.п. Первинна П.з.п. - 
першою очисною виробкою по першому пласту (шару). Повторна П.з.п. - 
підробка другими і наступними пластами (шарами), гірничими виробками. 
Неповна П.з.п. - підробка при якій збільшення довжини(ширини) виробленого 
простору збільшує максимальне осідання ґрунту. Повна П.з.п. - підробка, при 
якій в мульді зрушення не відбувається збільшення максимального осідання; 
при подальшому збільшенні довжини (ширини) виробленого простору і при 
пологому заляганні пластів утворюється плоске дно мульди зрушення. 

ПІДРОБЛЮВАНІ ОБ’ЄКТИ, *подрабатываемые объекты - об’єкти (будівлі, 

споруди, терикони, водні об’єкти і т.ін.), які попадають в зону впливу 
підземних розробок (мульду зрушення). Межі зони впливу визначаються 
граничними кутами. 

ПІДСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНА, *подстанция электрическая - електрична 
установка або сукупність електричних пристроїв, якими перетворюють 
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електричний струм, розподіляють електричну енергію між споживачами. Є 
перетворювальні та трансформаторні підстанції.  

ПІДТРИМАННЯ ВИРОБКИ, *поддержание выработки — комплекс робіт 
утримання виробки в стані, означеному в паспорті її проведення і кріплення. 

ПІКЕТ, *пикет - точка на місцевості або у гірничій виробці, положення якої 
визначається при геодезичному зніманні. Іноді позначається умовним знаком 
(кілком, стовпом тощо). На місцевості відстань між пікетами, як правило, 
приймається 100 м, в гірничій виробці - 10, 20 іноді 50 м. 

ПІКЕТАЖ, *пикетаж - позначення пікетів на місцевості чи в гірничій виробці 
для нівелювання. 

ПІКНОМЕТР, *пикнометр - скляна посудина невеликої ємкості (кілька 
кубічних сантиметрів) для для визначення густини рідких або твердих тіл. 

ПІКО..., *пико... - у складних словах - назва одиниць вимірювання - означає 

зменшення в тисячу мільярдів раз, тобто 10—12  основної одиниці. 

ПІЛОТНА УСТАНОВКА, *пилотная установка - установка для 
випробовування і доводки технологічного процесу в умовах наближених до 
промислових. П.у. в процесі випробувань дозволяє варіювати основні 
технологічні параметри, визначати оптимальні режими роботи, технологічну 
схему процесу. Як правило, П.у. створюється при основному підприємстві і 
може мати гнучку (багатоваріантну) технологічну схему, забезпечувати 
регулювання режимних параметрів процесу в широкому діапазоні. 

ПІННОЇ СЕПАРАЦІЇ ФЛОТАЦІЙНА МАШИНА, *флотационная машина 
пенной сепарации, ** flotation maschine of foam separation, *** 
Flotationsmaschine für Schaumflotation - пневматична флотаційна машина, в 
камеру якої вихідна пульпа подається безпосередньо на пінний шар. 

ПІНОГАСНИК, *пеногаситель, **foam suppressor, ***Schaumioscher - машина 
для руйнування піни в пінному продукті, в якому робочим органом є 
обертовий механізм. Застосовується при збагаченні корисних копалин 
флотацією. 

ПІРИТ, *пирит, **purite - FeS2. Мінерал класу персульфідів, латунно-жовтого 
кольору. Сингонія кубічна. Густина 4,9-5,2. Твердість 6,0-6,5. Один з 
найбільш поширених сульфідів осадових і гідротерамальних родовищ. 
Утворюється також при магматичних і контактово-метасоматичних процесах. 
Окислюючись переходить у сульфати заліза, кінцевий продукт цього процесу 
- лімоніт. Часто утворює псевдоморфози по органічних рештках, а також по 
різних мінералах:  піротину, магнетиту, гематиту та ін. Сировина для 
одержання сірчаної кислоти, міді, цинку тощо. Використовують для 
одержання сірки, відходи - у металургійній промисловості. Здатність П. до 
швидкого окислення надає шкідливих якостей породам, що вміщують цей 
мінерал, при використанні їх у будівництві. Є в Карпатах, на Донбасі та в 
межах Українського щита.  

ПІРОГЕНІЗАЦІЯ,*пирогенизация - те саме, що й піроліз. 

ПІРОКСЕНИ, *пироксены, **pyroxenes - група породоутворюючих мінералів 
класу силікатів. Частіше всього це метасилiкати з радикалом SiO2 у виглядi    
безкiнечних ланцюжкiв, складених з кремнекисневих тетраедрiв. Утворюють 
змішані (ізоморфні) кристали.  Білого, сірого, жовтого до темно-коричневого 

та зеленого кольру (енстатит, діопсид, авгіт, егірит).  Піроксени поділяють 
на ромбічні, що утворюють ізоморфний безперервний ряд енстатит — 
феросиліт (ряд енстатиту - гіперстену - (Mg,Fe)2[Si2O6]), та моноклінні: авгіт, 
діопсит, бронзит, гiперстен, жадеїт, сподумен та ін. (ряд діопсиду - 
геденбергиту - Ca(Mg,Fe)[Si2O6]). Піжоніт (Mg,Fe,Ca)2[Si2O6], а також ряд 
авгіту Сa[Mg,Fe][(Si,Al)2O6] та лужні піроксени: егірин NaFe

3+
[Si2O6], жадеїт 

NaAl[Si2O6] і сподумен LiAl[Si2O6]. Піроксени належать до дуже поширених 
мінералів у земній корі, особливо у вивержених породах основного складу. 
Деякі піроксени використовують як керамічну сировину, літієву руду та в 
ювелірній справі.  

ПІРОКСЕНІТ, *пироксенит - вивержена магматична гірська порода; продукт 
кристалізації ультраосновної магми. Складається головним чином з 
піроксенів, рідше — з рогової обманки. Використовують як будівельний 
матеріал; сировина для виготовлення вогнетривких виробів. 

ПІРОЛІЗ, *пиролиз - розщеплення складних органічних сполук на простіші 
при високій температурі. Характерні реакції при П. - розщеплення вуглець-
вуглецевих зв’язків, дегідрогенізація, полімеризація, ізомеризація, 
конденсація. До П. належить коксування, крекінг тощо. Промислове значення 
має піроліз нафтової сировини, деревини, кам’яного та бурого вугілля. Інша 
назва - п і р о г е н і з а ц і я . 

ПІРОЛЮЗИТ, *пиролюзит, **pyrolusite - MnO2. Мінерал класу оксидів і 
гідроксидів; чорного кольору. Найважливіша руда марганцю. Синогонія 
тетрагональна. Густина 4.4…5, твердість 6.5…6.7. Блиск - напівметалічний. 
Зустрачається в екзогенних (осадових родовищах та родовищах 
вивітрювання), рідше в гідротермальних утвореннях. На території України є в 
Нікопольському марганцевому басейні. 

ПІРОМЕТАЛУРГІЯ, *пирометалургия - галузь металургії, пов'язана з 
одержанням та очищенням металів і металевих сплавів при високих 
температурах, на відміну від гідрометалургії, до якої належать 
низькотемпературні процеси. 

ПІРОМЕТР, *пирометр - прилад для вимірювання високих температур. 
Застосовують у металургії, хімії. 

ПІРОМЕТРІЯ, *пирометрия - сукупність методів вимірювання високих 
температур за допомогою пірометрів. 

ПІРОП, *пироп , **pyrope - Мінерал класу силікатів групи ґранатів. Острівної 
будови. Сингонія кубічна. Густина 3.5…3.8, твердість 6.5…7.5. Колір 
червоний, чорний. Зустрічається в еклогітах, метаморфізованих 
серпентинітах та інших породах, багатих на магній - кімберлітах, 
перидотитах, піроксенітах, рідше у магматичних породах. Використовують у 
ювелірній справі.  

ПІРОТИН, *пиротин, **pyrotine - Fe1-nS.  Мінерал класу сульфідів та їх 
аналогів. Сингонія моноклінна і гексагональна. Густина 4.58…4.65, твердість 
3.5…5. Колір бронзово-жовтий. Блиск металічний. Дуже поширений мінерал 
гіпогенних родовищ. Зустрічається в родовищах, зв’язаних з основними 
виверженими породами. Також відомий у контактово-метасоматичних, 



 127 

гідротермальних і дуже рідко осадових утвореннях. Магнітний. 
Використовують у хімічній промисловості.  

ПІРОФІЛІТ, *пирофелит, **pyrophyllite - мінерал класу силікатів шаруватої 
будови; білого з жовтуватим відтінком, блідо-зеленого кольору. Сингонія 
моноклінна. Густина 2.72, твердість 1.5. Зустрічається як гідротермальний, 
низькотемпературний мінерал у деяких багатих на глинозем метаморфічних 
сланцях та екзогенних породах разом з кварцем, андалузитом, кіанітом, 
тальком, каолінітом. На території України є на Волині. Використовують як 
замінник тальку, для виготовлення вогнетривких матеріалів та ізоляторів, як 
наповнювач тощо.  

ПІРОХЛОР, *пирохлор, **pyrochlore - NaCa[N2O6](OH,F). Мінерал класу 
оксидів і гідрооксидів, бурого, білого, жовтувато-зеленого кольору. Сингонія 
кубічна. Густина 3.3, твердість 5.5…6.5. Зустрічається в карбонатитах, у 
пегматитах лужних порід, також як акцесорний мінерал у лужних і 
нефелінових сієнітах. Відносно рідкісний.Сировина для одержання ніобію й 
танталу. 

 ПІСКОВИК, *песчанник, **sandstone - осадова гірська порода, що 
складається з зерен піску, зцементованих глинистим, кремнистим та іншим 
матеріалом. Пісковики поділяють на грубозернисті (1…0.5 мм), 
середньозернисті (0.5…0.25 мм), дрібнозернисті (0.1….05 мм). За складом П. 
поділяють на: кварцовi, кварцовопольовошпатовi, кварцовоглауконiто-    вi, 
глинистi, вапнистi, ґіпсоноснi. Використовують для виготовлення динасу 
(вогнетривкої цегли, в складі якої біля 90% кремнезему), як бутове каміння і 
щебінь. 

ПІСОК, *песок - пухка осадова гірська порода, що складається з уламків 
різних мінералів або гірських порід величиною від 0,05 до 2(3) мм (за іншими 
класифікаціями 0,1-1 мм.). За умовами утворення піски поділяють на річкові, 
озерні, морські, водно-льодовикові та ін. Пiсок крупний - 2,5 - 3,0 мм. 
Використовують у будівництві, скляній промисловості. 

ПIСОК КВАРЦОВИЙ, *песок кварцевый -  пiсок, що складається бiльше    нiж 
на 90% з уламкiв кварцу. 

ПIСОК СТАНДАРТНИЙ, *песок стандартный - фракцiя або сумiш фракцiй     
кварцового пiску, що вмiщує округлi зерна з нормованим зерновим та 
хiмiчним складом.  Призначається для випробування цементу. 

ПIСКИ ЕЛЮВIАЛЬНI, *пески элювиальные - пiски, якi утворенi при     
руйнуваннi кристалiчних гiрських порiд. Представленi невiдсортованими та 
необкатаними зернами гострокутної форми зi значною кiлькiстю глинистих 
часток. 

ПIСКИ ЕОЛОВI (ПЕРЕНЕСЕНI ВIТРОМ), *пески Эоловые (перенесенные 
ветром) - пiски дрiбнозернистi, вiдносно рiвномiрного зернистого складу зi 
значною домiшкою глинистого матерiалу. Зерна округлi, часто роздробленi, з 
матовою поверхнею. 

ПIСКИ ЛЬОДОВИКОВI, *пески ледниковые - пiски слабо обкатанi, погано    
вiдсортованi, часто не вiдмитi вiд глинистого-мулистих домiшок. 

ПIСКИ МОРСЬКI ТА ОЗЕРНI, *пески морские и озерные - пiски вiдносно 
однорiднi, добре обкатанi, з гладкою поверхнею зерен. 

ПІСКИ РУДНІ, *пески рудные — продуктивний пласт розсипного родовища, в 
якому міститься значна кількість корисної копалини. П. складаються з 
галечнику та піску, що сцементовані глиною. Розподіл корисної копалини у 
пласті нерівномірний. По вертикалі найбільша концентрація металу частіше 
за все спостерігається у нижній частині пласту біля контакту з плотом (див. 
пліт розсипища), у верхній частині вміст металу значно знижується. 

ПIСКИ СКЛЯНI, *пески стеклянные - кварцовi рівномірнозернисті пiски, якi 
вмiщують понад 95% дiоксиду кремнiю (SiO2). Використовують для 
виробництва скла. На території України розвідано 24 родовища скляних 
пісків (у Харківській, Донецькій, Чернігівській, Львівській та інших областях). 

ПIСКОВI ФРАКЦIЇ, *песчаные фракции - частинки розмiром бiльше 0,14 мм. 

ПІЧ, *печь, **set-up entry, face entry - гірнича виробка, яку проводять по 
підняттю пласта. Призначена для провітрювання, пересування людей, 
транспортування вантажів. Найчастіше з’єднує відкатний штрек з прорубом. 
Піч, проведену по корисних копалинах між відкатним та вентиляційним 
штреком для підготовки очисного вибою, називають розрізною. 

ПЛАВИКОВИЙ ШПАТ, *плавиковый шпат - те саме, що й флюорит. 

ПЛАГІОКЛАЗИ, *плагиоклазы - група породоутворюючих мінералів класу 
силікатів. Належать до польових шпатів. 

ПЛАЗМА, *плазма - високоіонізований газ, в якому концентрації позитивних і 
негативних йонів практично однакові, а хаотичний рух частинок переважає 
над їх упорядкованим рухом навіть в електричному полі. П. розглядають як 
четвертий аґреґатний стан речовини. Застосовують у термоелектронних і 
магнітоплазмодинамічних (МПД) генераторах - перетворювачах тепла 
безпосередньо на електричну енергію (минаючи перетворення в механічну). 

ПЛАЗМОТРОН, *плазмотрон - пристрій для одержання стаціонарної 
струмини плазми (темпетратури до 20 000 С°). Застосовують в 
електрозварюванні. 

ПЛАЗМОХІМІЯ, *плазмохимия - галузь хімії, що вивчає низькотемпературну 
плазму та її використання. 

ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ, *план ликвидации аварии — план погоджених дій 
робочих, що раптово потрапили в зону аварії в шахті, рудникової 
адміністрації, гірничорятувальних частин, допоміжних та добровільних 
команд. П.л.а. складається кожні шість місяців головним інженером шахти 
або рудника, погоджується з представниками гірничотехнічної інспекції та 
гірничо-рятувальних частин і затверджується технічним директором 
об'єднання. 

ПЛАН ПОВЕРХНІ, *план поверхности — графічне зображення в прийнятій 
системі координат і певному масштабі поверхні шахти (руднику) та споруд на 
ній в районі гірничих виробок. 

ПЛАНЕТАРНА ГЕОЛОГІЯ, *планетарная геология - розділ планетології, що 
досліджує планетарно-астрономічні фактори геологічного розвитку Землі. 

ПЛАНЕТОЛОГІЯ, *планетология - наука, що досліджує фізичні властивості, 
хімічний склад і внутрішню будову планет Сонячної системи. Складається з 
таких розділів: планетарної геології, селенології (досліджує Місяць), 
ареології (Марс), гермесології (Меркурій) і афрології (Венера). Планетологія 
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сформувалась у 50-х роках, набула розвитку в зв’язку з космічними 
дослідженнями. 

ПЛАН ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *план горных выработок - графічне 
зображення розташування всіх підземних гірничих виробок чи відкритих 
розробок і споруд. Складається за даними маркшейдерської зйомки та 
нівелювання. На П.г.в. вказуються умови залягання і якість корисної 
копалини. П.г.в. по горизонту гірничих робіт - маркшейдерський план, на 
якому зображуються гірничі виробки даного горизонту шахти чи кар’єра. 

ПЛАНІМЕТР, *планиметр - прилад для наближеного визначення площі 
плоских фігур неправильної форми. 

ПЛАНУВАННЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА, *планирование горного 

производства - система організаційно-господарських та економічних заходів, 
що спрямовані на регулювання масштабів видобутку корисних копалин та їх 
переробки. 

ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ, *планирование єксперимента - процедура 
вибору числа та умов проведення дослідів, необхідних та достатніх для 
вирішення задачі досліджень з необхідною точністю. Як правило, для 
технологічних процесів переробки корисних копалин такою задачею є 
одержання поліному, який адекватно описує технологічний процес. 
Розрізняють повний та дробовий факторний експеримент. 

ПЛАНШЕТ,*планшет - 1) частина мензули, тонка чотирикутна дошка, на яку 
наклеєно креслярський папір; застосовують у геодезії. 2) плоска сумка для 
георгафічних і топографічних карт. 3) дощечка або папка, де закріплюється 
розграфлений папір і компас при окомірній зйомці. 

ПЛАСТ, *пласт, **seam - поклад однорідної осадової породи, поширений у 
земній корі на значній площі і обмежений двома приблизно паралельними 
поверхнями. Злягання пласта характеризується потужністю (товщиною), 
кутом спаду, простяганням та спадом. 

ПЛАСТИФІКАТОРИ, *пластификаторы - речовини, які вводять в склад 
полімерних матеріалів, суспензій для надання їм пластичності, еластичності, 
зниження в’язкості. П. полегшують диспергування інгредієнтів, надають 
потрібних технологічних властивостей матеріалам, наприклад, бітумним 
зв’язуючим при брикетуванні вугілля, висококонцентрованим водовугільним 
суспензіям тощо. 

ПЛАСТИЧНИЙ, *пластический - 1) Здатний набирати й зберігати надану 
форму (про матеріал). 2) П - а  д е ф о р м а ц і я - деформація, що не зникає 
після зняття навантаження. 

ПЛАСТИЧНІСТЬ, *пластичность - 1) Властивість твердих тіл під впливом 
зовнішніх сил змінювати, не руйнуючись, свою форму й розміри і зберігати 
залишкову деформацію після усунення діючих навантажень. 2) Здатнiсть при 
замiшуваннi з водою утворювати тiсто, яке пiд впливом зовнiшнiх дiй може 
приймати будь яку необхiдну форму без появів трiщин та зберiгати надану 
форму  пiсля припинення цих дiй, при сушiннi та випалюваннi. 

ПЛАСТИЧНІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *пластичность горных пород  - 
властивість гірських порід змінювати свою форму (деформуватися) без 
розриву суцільності. Глинисті породи, леси, мергелі, крейда, ґрунти, що 

залягають на поверхні Землі, набувають пластичності за певних меж 
зволоження: глибинні гірські породи — під дією температури й тиску. 

ПЛАСТОВА ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ, *пластовая подготовка 

шахтного поля - вид підготови, при якому всі виробки, включаючи основні, 
проводять і підтримують по пластах вугілля. Застосовується при невеликій 
глибині розробки (до 600 м), а також коли в підошві розроблюваного пласта 
є породи, не схильні до здимання. 

ПЛАСТОВИЙ ТИСК, *пластовое давление — тиск, під яким газ або рідина 
знаходяться у вугільному пласті або гірничій породі. 

ПЛАСТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ, *пластометрические показатели - 
характеризують властивості вугілля в пластичному стані. Визначаються 
товщиною пластичного шару (у) та пластометричною усадкою (х). 

ПЛАТИНА, *платина , **platinum - Pt. Хімічний елемент VIII періодичної 
системи, ат. н. 78; ат. м. 195,09. Блискучий сірувато-білий пластичний метал. 
Трапляється у самородному вигляді. Домішки: Ir,Os,Rh,Pd,Cu,Au,Ni, Fe. 
Зустрічається в родовищах, пов’язаних з ультраосновними й основними 
породами, разом з хромшпінелідами і основними породами разом з 
сульфідами. Відома також у розсипах. Застосовують для виготовлення 
хімічного посуду в електротехніці, ювелірній справі, як каталізатор тощо.  

ПЛЕОХРОЇЗМ, *плеохроизм - зміна забарвлення речовини в світлі, що 
проходить крізь неї, залежно від напряму пошинення цього світла. 
Найчастіше спостерігається в кристалах. Окремим випадком П. є дихроїзм. 

ПЛИВУНИ, *плывуны - водонасичені малозв’язні нещільні породи насичені 
водою з високим вмістом колоїдних часток, які при розкриванні виявляють 
здатність до розпливання і переміщення (істинні П.).  Це - піски, що містять 
гідрофільні колоїди. Такі ж породи, але без колоїдних часток можуть мати 
пливунні властивості при наявності гідродинамічного тиску води (несправжні, 
фальшиві П.).  

ПЛІКАТИВНИЙ, *пликативный - складчастий.  

ПЛІКАТИВНІ ПОРУШЕННЯ (ДИСЛОКАЦІЇ), *пликативные нарушения 

(дислокации) - геологічні складчасті порушення в заляганні верств гірських 
порід, що не супроводжуються розривом їх суцільності. 

ПЛІТ РОЗСИПИЩА (ПІДОШВА РОЗСИПУ, БЕДРОК), *плот россыпи (почва 
россыпи, бедрок) — корінне ложе або “постіль”, на якій залягають нещільні 
відкладення, що вміщують розсип. Якщо П.р. представлений сильно 
тріщинуватими породами, то в них також містяться цінні мінерали. 

ПЛОЩА ОГОЛЕННЯ, *площадь обнажения — площа відкритої поверхні 
масиву, що утворюється в результаті ведення гірничих робіт. Величина П.о. 
характеризує стійкість масиву корисної копалини або вміщуюючих порід. 

ПЛОЩА ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ВИРОБКИ, *площадь поперечного 
сечения выработки — 1) П.п.п.в. у світлі — площа, замкнена між кріпленням 
виробки і її підошвою, за винятком площі перерізу, зайнятої насипаним на 
підошві виробки баластним шаром. 2) П.п.п.в. начорно (в проходженні) — 
площа виробки, якою вона одержується в процесі проведення до зведення 
кріплення, настилання рейкового шляху і баластного шару, прокладання 
різного виду кабелів, трубопроводів і т. ін. 



 129 

ПНЕВМАТИЧНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, пневматическое 
обогащение полезных ископаемых - процеси розділення корисних копалин у 
повітряному середовищі. Найбільш розповсюджено П.з.к.к. на перфорованій 
робочій поверхні під дією повітряного потоку, іноді у поєднанні зі 
струшуванням робочої поверхні. Переваги П.з.к.к. - простота схем 
збагачення та фабрик уцілому, більш низькі капітальні  витрати та 
собівартість процесу, менша енергомісткість, відсутність потреб у воді і 
операції обезводнення. Основний недолік П.з.к.к. - низька технологічна 
ефективність процесу. Тому П.з.к.к. має обмежене застосування - переважно 
для збагачення бурого та легкозбагачуваного кам’яного вугілля. Машини для 
П.з.к.к. прийнято розділяти на пневматичні сепаратори та пневматичні 
відсаджувальні машини. Пневматичні сепаратори використовують для 
збагачення матеріалу крупністю 6-75(100) мм, пневматичні відсаджувальні 
машини - 1-25 мм. Найбільше розповсюдження П.з.к.к. отримало в Росії - на 
Північному та Південному Уралі та на Далекому Сході. Крім того, є окремі 
установки для пневматичного збагачення кам’яного вугілля в Кузбасі, 
Воркуті та в країнах Середньої Азії. Використовуються сепаратори типів: СП-
12, СП-6, ОСП-100, СПБ-100М, СПБ-100, СПК-40М, УШ-3 та пневматичні 
відсаджувальні машини типу ПОМ. Виготовляє машини для П.з.к.к. 
Карагандинський машинобудівний завод № 2 ім. Пархоменка. Див. також 
збагачення корисних копалин в аеросуспензіях. 

ПНЕВМАТИЧНИЙ, *пневматический - той, що діє за допомогою стиснутого 
повітря, використовує його; п - а  м а ш и н а - машина, що приводиться  в  
дію  стиснутим  повітрям. 

ПНЕВМАТИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, *пневматический транспорт - спосіб 
промислового транспорту сипучих матеріалів або штучних вантажів по 
трубопроводу енергією газового потоку. При цьому сипучі матеріали 
пересуваються у вигляді окремих частинок або суцільною масою при 
швидкостях газу відповідно 15-35 і 1-10 м/с. Переваги цього процесу - 
герметичність транспортних систем, простота, можливість повної 
автоматизації, хороші санітарно-гігієнічні умови та хороше поєднання П.т. з 
іншими технологічними процесами (наприклад, сушкою, пневматичним 
збагаченням корисних копалин, подрібненням у струминних млинах і т.д.). 
Основними частинами установки П.т. є компресори, вентилятори, вакуумні 
насоси. 

ПНЕВМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ГІРНИЧІЙ СПРАВІ, *пневматические 

конструкциии в горном деле - конструкції, до складу яких входять м’які 

пневматичні оболонки. М’яка одолонка являє собою замкнуту герметичну 
ємкість з матеріалів, що легко піддаються багатоцикловим згинам без втрати 
міцності. З м’яких оболонок можна виготовляти шахтне кріплення та 
перемички. Кріплення, які заповнюються рідиною, називаються 
гідравлічними, а комбінацією рідини та газу — пневмогідравлічними. У 
більшості випадків робочим середовищем є стиснене повітря, що швидко 
заповнює порожнину оболонки до робочого тиску (0.3…0.5 МПа), майже не 
збільшує масу оболонки. Під дією стиснення м’яка оболонка розсувається, її 
поверхні притискаються до бокових порід і підтримують їх. 

ПНЕВМАТОЛІЗ, *пневматолиз, **pneumatolysis - процес утворення 
мінералів і мінеральних комплексів під впливом вулканічних парів і газів. 

ПНЕВМОАВТОМАТИКА, *пневмоавтоматика - напрям в автоматиці, 
пов'язаний з використанням стиснутого повітря як робочого середовища. 

ПНЕВМОКОНІОЗ, *пневмокониоз - група професійних захворювань легень, 
що виникають внаслідок тривалого вдихання запиленого повітря і 
характеризуються розвитком фіброзного процесу. Основні види 
пневмоконіозу: силікоз, силікатоз, антракоз легень і т. ін. 

ПОБІДІТ, *победит - порошковий твердий сплав з монокарбіду вольфраму 
(90%) і кобальту (10%). Назву “побідіт” іноді поширюють на інші 
вольфрамокобальтові тверді сплави. Використовується при виготовленні 
інструменту для руйнування породи (різців). 

ПОБІЛКА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *побелка горных выработок — покриття 
поверхні гірничих виробок цементно-вапняковим розчином для підтримання 
чистоти, контролю за накопиченням осідаючого пилу і, головне, для 
попередження вибухів відкладеного вугільного пилу. Останнє досягається 
шляхом зволоження та скріплення пилу розчином. П.г.в. здійснюється 
механізованим та ручним способами. 

ПОВЕЛІТ, *повеллит, **powellite - Ca[MoO4]. Вторинний мінерал зони 
окиснення молібденових родовищ. Іноді спостерігається як гідротермальний 
мінерал. 

ПОВЕРХ, *этаж  - частина пласта в шахтному полі, межами якої по спаду є 
штреки — відкатний та вентиляційний, а по простяганню — межі шахтного 
поля. Висота поверху для положистих пластів — 200…500 м, для крутих  
тонких — 110…130 м, потужних крутих — 80…100 м. 

ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА, *поверхностные явления - фізичні та хімічні явища 

на межі двох фаз, які обумовлені тим, що на відміну від об’єму фази, 
поблизу поверхні розділу молекули оточені іншими молекулами нерівномірно 
і взаємодіють не тільки одна з обною, але й з молекулами суміжної фази. До 
П.я. належать адгезія, адсорбція, капілярні явища, когезія, змочування, тертя 
та ін. П.я. мають велике значення при флотації, масляній аґреґації, 
брикетуванні, приготуванні бурових розчинів, висококонцентрованих 
водовугільних суспензій тощо. 

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (ПАР), *поверхностно-активные 
вещества — речовини, молекули або йони яких концентруються під дією 
молекулярних сил (адсорбуються) біля поверхні розділу фаз. В більш 
вузькому значенні П.-а.р. здебільшого  називають речовини, що знижують 
поверхневий натяг на межі поділу: рідина (вода) — повітря (пара), рідина 
(вода) — рідина (масло), рідина — тверда поверхня. В гірничій справі П.-а.р. 
застосовуються в якості змочувачів, піноутворювачів та емульгаторів (при 
гідрообезпиленні); флотаційних реаґентів, знижувачів твердості (при бурінні). 

ПОВЕРХОВИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ, *этажный способ подготовки - 
здійснюється поділом шахтного поля по спаду пласта на ділянки, витягнуті 
по простяганню (до меж шахтного поля) й відроблювані в певній 
послідовності на самостійну похилену виробку — капітальний бремсберґ чи 
похил. 
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ПОВІТРООХОЛОДНИК (ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧ), *воздухоохладитель - 
теплообмінний апарат для охолодження повітря, що проходить через нього. 
Є повітроохолодники поверхневі (з теплообміном між повітрям і 
холодоносієм або холодоаґентом через роздільну сітку) і змішувальні (з 
безпосереднім стиканням повітря з поверхнею холодоносія). Застосовують 
повітроохолодник у системах вентиляції і кондиціонування повітря, 
охолодження двигунів тощо. 

ПОВІТРЯ, *воздух, **air - природна суміш газів, з яких складається 
атмосфера Землі. Основними компонентами сухого повітря є азот і кисень, 
а також невелика кількість вуглекислого газу, водню та інших газів. Вміст 
водяної пари у повітрі постійно змінюється (від 0.2 до 3 %) залежно від її 
аґреґатного стану. Повітря містить також тверді й рідкі домішки (аерозолі). 
Від їх кількості і різновиду залежать процеси поглинання і розсіювання 
радіації, виникнення окремих оптичних явищ в атмосфері тощо. Вуглекислий 
газ є фізіологічним регулятором дихального центру людини і тварин. 
Концентрація вуглекислого газу у повітрі закритих приміщень, яка зростає 
одночасно із збільшенням вмісту пилу, мікроорганізмів тощо, є основним 
показником забруднення повітря. 

ПОВІТРЯНА КЛАСИФІКАЦІЯ, *воздушная классификация, **air classification, 
***Luftklassierung - класифікація корисних копалин у потоці повітря. 

ПОВIТРЯНА УСАДКА, *воздушная усадка - зменшення лiнiйних та об'ємних 
розмiрiв зразка мінералу при його сушiннi. 

ПОГАШЕННЯ ВИРОБКИ, *погашение выработки — 1) Цикл робіт з 
ліквідації виробки, не потрібної для виробництва, що покликаний: ізолювати 
виробку від вентиляційної мережі шахти і попередити попадання в неї 
людей; демонтувати в цій виробці кріплення, транспортні пристрої та  
обладнання; використати виробку для розміщення в ній гірської породи, 
отриманої від підготовчих або ремонтних робіт, яку в іншому випадку 
довелося б видавати на поверхню. 2) Списанння  виробки з балансу діючих і 
“захрещення” її на планах гірничих робіт. 

ПОГАШЕННЯ ЗАПАСІВ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, *погашение запасов 
полезного ископаемого — списання з балансу запасів внаслідок відробки і 
втрат при експлуатації або з інших  причин. 

ПОГАШЕННЯ МІЖШАРОВОЇ ТОВЩІ, *погашение междуслоевой толщи — 
цикл робіт, що виконуються у привибійному просторі нижчележачого шару з 
метою видобування корисної копалини з міжшарової товщі. 

ПОГАШЕННЯ ПІДПОКРІВЕЛЬНОЇ ТОВЩІ, *погашение подкровельной 
толщи — видалення корисної копалини, що тимчасово залишається в 
покрівлі очисної виробки. 

ПОГАШЕННЯ ЦІЛИКІВ, *погашение целиков — повне або часткове 
видалення корисної копалини з тимчасово залишених ціликів. Виконується 
різноманітними системами розробки в залежності від стану виробленого 
простору камер (відкриті, закладені, обвалені), кута падіння родовища, а 
також від своєчасності та необхідної інтенсивності виймання ціликів. 

ПОГЛИБЛЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ, *понижение горных работ — при 
розробці родовищ відкритим способом — показник інтенсивності розвитку 

гірничих робіт, що характеризується швидкістю заглиблення робіт в кар'єрі — 
відстанню по вертикалі, на яку опускається нижній робочий горизонт кар'єру 
за рік. 

ПОГЛИБЛЕННЯ ШАХТНИХ СТОВБУРІВ, *углубка шахтных стволов — 
збільшення глибини існуючого вертикального або похилого шахтного 
стовбуру (стволу) для розкриття і підготовки шахтного поля на новому 
горизонті. П.ш.с. може здійснюватися згори донизу, знизу догори і одночасно 
згори донизу і знизу догори. П.ш.с. згори донизу може здійснюватися: з 
залишенням породного запобіжного цілика під зумпфом ствола; з 
влаштуванням запобіжного помосту в зумпфі стволу; через сліпу допоміжну 
виробку. 

ПОГОРИЗОНТНИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ШАХТНОГО ПОЛЯ, 

*погоризонтный способ подготовки шахтного поля - поділ горизонта на 
виймані стовпи, простягнуті по підняттю пласта від нижньої до верхньої його 
межі. У кожному стовпі міститься одна або дві лави, вибої яких розміщуються 
по простяганню, а переміщуються по підняттю або спаду пласта. 

ПОДАВЛЮВАЧІ, *подавители, **depressants, ***Schwimmittel - флотаційні 
реагенти, які підвищують змочуваність породних частинок флотаційної 
пульпи. 

“ПОДЗЕМНОЕ И ШАХТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО” - науково-технічний та 
виробничий журнал. Видається у Москві з 1957 року відділенням геології, 
гофізики, геохімії та гірничих наук РАН, та науково-технічним гірничим 
товариством. Більш як сто статей на рік. Тираж 2000 примірників. 

ПОДИ, *поды - плоскодонні, замкнені западини на земній поверхні, 
здебільшого округлої чи овальної форми. Мають власну мережу балок 
(роздолів). Поширені на півдні України. 

ПОДРІБНЕННЯ *измельчение, **disintegration, crushing - технологічна 
операція зменшення розмірів частинок ( як правило - менше 0,8 мм.). 
Розрізняють к р у п н е  П. - до максимальної крупності продукту  3,3 - 0,83 
мм;  с е р е д н є П. - до 0,6 мм. ( 75% класу - 0,074 мм.); т о н к е  П. - при 
максимальному зерні 0,15 мм; н а д т о н к е П. Наведений поділ є умовним. 
Крім того, в залежності від характеру середовища в якому здійснюють 
операцію розрізняють мокре й сухе П. П. - результат дії подрібнювання. 

ПОДРІБНЮВАЧ, *измельчитель - машина для подрібнювання матеріалів, 
наприклад руди, вугілля тощо. Розрізняють подрібнювачі з мелючими тілами  
та без них. До перших належать бігуни,, більшість дробарок та млинів. До 
других - струменеві, колоїдні та вибухові млини. 

ПОДРІБНЮВАННЯ, *измельчение - дія, власне руйнування частинок 
речовини з одержанням дрібно- та тонкодисперсного продукту. 

ПОДРІБНЮЮЧА ВЛАСТИВІСТЬ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ, *дробящее 
свойство взрывчатого вещества - властивість ВР руйнувати під час 
вибуху певний об’єм навколишньої гірської породи, здійснюючи при цьому 
необхідне роздроблення. 

ПОДУШКА ПОРОДНА, *подушка породная — шар кускуватої гірської породи, 
штучно створюваний на щиті після закінчення його монтажу, і призначений 
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для зменшення динамічного навантаження на щит в початковий період його 
роботи. 

ПОЖЕЖІ РУДНИКОВІ, *пожары рудничные — пожежі, що виникають 
безпосередньо у гірничих виробках (підземних та відкритих) і в масиві 
корисної копалини. До П.р. відносять і пожежі в надшахтних будинках, на 
складах корисної копалини і т.д., що можуть розповсюджуватися на виробки 
або отруїти в них атмосферу газоподібними продуктами горіння. За 
причинами виникнення П.р. поділяються на: ендогенні, що виникають від 
самозаймання корисної копалини (вугілля, сульфідні руди); екзогенні, що 
виникають від зовнішніх теплових імпульсів (від несправності 
електроустаткування, тертя і т. ін.). 

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕКА, *пожароопасность — комплекс природних і 
гірничотехнічних факторів, що визначають можливість виникнення пожежі в 
гірничих виробках і на складах. 

ПОЗИТОН, *позитон - елементарна позитивно заряджена частинка, маса й 
величина електричного заряду якої такі самі, як і електрону. 

ПОКАЖЧИК ГЛИБИНИ, *указатель глубины - спеціальний пристрій 
підйомної машини, призначений для спостерігання за місцем положення 
підйомних посудин при їх русі по шахтному стовбуру. Поділяються на 
електричні та механічні. 

ПОКАЖЧИК НАПРЯМУ ПРОХОДКИ, *указатель направления проходки - 
світлопроекційний прилад для закріплення зорієнтованого в просторі 
напряму проходки гірничих виробок. Існують лампові та лазерні П.н.п. 

ПОКАЗНИК СУМАРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ, *показатель суммарных 

деформаций - емпіричний показник, який зв’язує ступінь пошкодження 
споруди при підробці з його розмірами, конфігурацією, матеріалом стін та 
перекрить, ґрунтовими умовами, зпрацьованістю стін та призначенням 
споруди. 

ПОКАЗНИК ТЕКТОНІЧНОЇ ПОРУШЕНОСТІ ДІЛЬНИЦІ, *показатель 
тектонического нарушения участка - коефіцієнт, який визначається на 
стадії підготовки та розробки вугільних родовищ як відношення сумарної 
довжини тектонічної порушенності в метрах до площі дільниці в гектарах.  

ПОКЛАД, *залежь  — скупчення корисної копалини в земній корі, чітко 
відокремлене від навколишніх порід. П. може бути пластовим, 
лінзоподібним, штокоподібним та ін. П., в якому кількість і якість корисної 
копалини забезпечують економічну доцільність його розробки, називають 
промисловим. 

ПОКРИВ ТЕКТОНІЧНИЙ ( шар’яж ), *покров тектонический — форма 
деформації верств гірських порід з розривом суцільності їх, що утворюється 
внаслідок стиснення і наповзання однієї частини верств на інші; різновид 
великого насуву зі значною амплітудою горизонтального переміщення і 
пологою поверхнею насування. 

ПОКРІВЛЯ, *кровля, **roof, handing wall - шари гірських порід, що залягають 
над пластом корисної копалини. Розрізняють П. безпосередню, 
несправжню(фальшиву), оголену, основну, слабку. 

ПОКРІВЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЯ, *кровля непосредственная — товща порід, 
що залягають безпосередньо над пластом (покладом, жилою) корисної 
копалини або над фальшивою покрівлею. П.б. вугільних пластів частіше 
всього представлена піщано-глинистими та глинистими сланцями. Вона 
легко обвалюється при вийманні вугілля слідом за посуванням очисного 
вибою після вилучення або пересування кріплення очисної виробки. 

ПОКРІВЛЯ ОСНОВНА, *кровля основная — товща міцних, стійких порід, що 
знаходиться над пластом, жилою або покладом корисної копалини та 
обвалюєтся при вийманні корисної копалини на значній площі. П.о. вугільних 
пластів, як правило, представлена піщаниками, вапняками, рідше - міцними 
глинистими сланцями. 

ПОКРІВЛЯ ФАЛЬШИВА (НЕСПРАВЖНЯ), *кровля ложная — шар або 
декілька шарів слабких порід покрівлі невеликої потужності (до 0.5-0.6 м), 
що залягають безпосередньо над пластом (жилою, покладом) і 
обвалюються водночас з вийманням корисної копалини або з невеликим 
відставанням від неї. 

ПОЛІ..., *поли... - у складних словах відповідає поняттям "числений", 
"багато". 

ПОЛІАҐРЕҐАТНИЙ, *полиагрегатный - той, що складається з речовин, які 
перебувають у різних аґреґатних станах. 

ПОЛІАКРИЛАТИ, *полиакрилаты - високомолекулярні сполуки, продукти 
полімеризації акрилової кислоти або її похідних. З П. виготовляють плівки, 
клеї, лаки тощо. 

ПОЛІБАЗИТ, *полибазит - мінерал класу сульфосолей, сірувато-чорного 
кольору. Руда срібла. 

ПОЛІГОН, *полигон - 1) багатокутник; 2) кутомірний чи нівелірний хід у 
вигляді замкнутого чи розімкнутого багатокутника; 3) ділянка місцевості, 
обладнана для випробування технічних засобів різного призначення. 

ПОЛІГОННА УСТАНОВКА, *полигонная установка - установка для 
випробування технологічного процесу в умовах наближених до промислових 
(Див.також пілотна установка). 

ПОЛІГОНОМЕТРІЯ, *полигонометрия - спосіб побудови геодезичної або 
маркшейдерської мережі шляхом вимірювання відстані і кутів між пунктами 
ходу; в результаті вимірювань та обчислень одержують координати пунктів. 

ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТИ, *полиэлектролиты - високомолекулярні солуки, до 
складу молекул яких входять групи, здатні до йонізації в розчині. 

ПОЛІЕФІРИ, *полиэфиры - високомолекулярні сполуки, продукти полікон-
денсації багатоосновних кислот або їх ангідридів з багатоатомними 
спиртами. 

ПОЛІКОНДЕНСАЦІЯ, *поликондинсация - утворення високомолекулярних 
сполук (полімерів) з низькомолекулярних (мономерів) з одночастинним 
відщепленням простих речовин, напр. води, аміаку, хлористого водню тощо. 

ПОЛІКРИСТАЛ, *поликристалл - тверде тіло, що складається з великої 
кількості дрібних, здебільшого безладно розташованих кристалів. До П. 
належать метали, гірські породи. 
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ПОЛІКСЕН, *поликсен, **polyxen - (Pt,Fe). Найпоширеніший мінерал із групи 
платини. Домішки: Ir, Rh, Pd,Cu, Ni та ін. Зустрічається в магматичних 
родовищах, ґенетично зв’язаних з ультраосновними і основними породами. 

Параґенетично тісно пов’язаний з хромшпінелідами. 

ПОЛІМЕРИ, *полимеры - високомолекулярні сполуки, що мають однаковий з 
мономерами склад, але відрізняються різною кількістю атомів 
(елементарними ланцюгами) у молекулі.  Полімерні реаґенти застосовують 
при флокуляції, збагаченні корисних копалин. 

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ, *полимеризация - утворення високомолекулярних сполук 
(полімерів) з низькомолекулярних сполук (мономерів). Утворений полімер 
має такий же елементарний склад, як і вихідна речовина (мономер). 

ПОЛІМЕТАЛЕВІ РУДИ, *полиметаллические руды - мінеральні утворення, в 
яких основними цінними компонентами є свинець і цинк, супутними — мідь, 
срібло, золото, олово, сурма, вісмут та ін. Основні мінерали поліметалевих 
руд: галеніт, сфалерит, халькопірит, пірит, каситерит. В Україні 
поліметалеві руди виявлено в Донбасі, на Закарпатті та Передкарпатті. 

ПОЛІМОРФІЗМ, *полиморфизм, **polymorphism - здатність однакових за 
складом хімічних речовин кристалізуватись у різних видах симетрії, які 
належать до різних сингоній (наприклад, алмаз - графіт). Існування 
поліморфних відмін (модифікацій) визначається певними термодинамічними 
умовами, при яких відбуваються зміни в будові кристалічної ґратки речовин. 

ПОЛIРУЄМIСТЬ, *полеруемость - здатнiсть гiрських порiд набувати при    
полiруваннi блискучої поверхнi. За полiруємiстю породи подiляють на 4 
категорiї (вiдмiнна, добра, середня, низька); за якiстю полiровки - на три 
класи (1,11,111); за складнiстю обробки - на 4 групи (породи, що легко 
полiруються, середньої важкостi полiрування, породи, що важко полiруються 
та пiдвищеної  важкостi полiрування). 

ПОЛІСПАТ, *полиспат - вантажопідйомний пристрій з кількох рухомих 

блоків, що їх огинає канат (або трос). У разі потреби поліспат об’єнують з 
лебідками. 

ПОЛІХРОЇЗМ, *полихроизм, **polychroism - властивість мінералів змінювати 
забарвлення у звичайному світлі в залежності від напряму променя. 
Поліхроїзм характерний для деяких кордієритів, турмалінів та інших 
мінералів. 

ПОЛІХРОМНІСТЬ, *полихромность, **polichromy - фізичне явище, при якому 
різні частини одного й того самого кристалу мають різне забарвлення уздовж 
і впоперек кристалу. Особливо чітко проявляється в турмалінах. 

ПОЛУЦИТ, *полуцит, **pollucite - (Cs,Na)[AlSi2O6] Н2О.   Мінерал класу 
силікатів, безбарвний, прозорий. Алюмосилікат каркасної будови. Відомий 
як гідротермальний мінерал у міаролітових порожнинах, а також у вигляді 
прожилків у ґранітах і пегматитах. Важлива цезієва руда. Від імені 
давногрецького міфічного героя Поллукса. 

ПОЛЮС, *полюс - 1) Один з крайніх пунктів, протилежних один одному; 
найвища точка, межа, границя. 2) Точка, з якою пов'язані полярні 
координати. 3) Те саме, що й електрод (анод чи катод) джерел постійного 

електричного струму, напр. гальванічного елемента або електричного 
акумулятора. 

ПОЛЯ ФІЗИЧНІ, *поля физические - особлива форма матерії, посередник 
взаємодії між частинками речовини або віддаленими одне від одного 
макроскопічними тілами. Прикладами поля фізичного є електромагнітне 
поле, поле тяжіння, поле ядерних сил. Часто поняття “фізичне поле” 
застосовують до сукупності розподілених фізичних величин, як, наприклад, 
векторне поле швидкостей та скалярні поля тисків і температур у потоці 
рідини чи газу, тензорне поле механічних напружень у деформованому 
твердому тілі. 

ПОЛЯРИЗАЦІЯ, *поляризация - 1) Надання, набуття орієнтації, полярності. 
2) П. а т о м і в - зміщення електронів в атомі відносно ядра від дії 
зовнішнього електричного поля. 3) П. с в і т л а - перетворення природного 
свідла, де коливання напруженості електричного поля Е (або магнітного - Н) 
відбувається в різних площинах, в пучки поляризованого світла, тобто такого 
світла, де коливання відбувається переважно в одній  з  площин.  4) П.  е л е 
к т р о н і в - наявність переважної орієнтації спінів електронів в даному стані. 
5) П.  д і е л е к т р и к і в - стан речовини (діелектрика), який 
характеризується наявністю дипольного моменту в будь-якому об'ємі його.  
6) П.  е л е к т р о х і м і ч н а  (г а л ь в а н і ч н а) - зміна різниці потенціалів 
на межі електрод-розчин. 

ПОЛЯРНІСТЬ, *полярность - 1) Здатність деяких тіл виявляти певні 
властивості в окремих точках (полюсах) своєї поверхні з більшою 
інтенсивністю, ніж в інших, напр. бути протилежно намагніченими або 
наелектризованими. 2) Наявність двох протилежних полюсів. 

ПОЛЬОВА ПІДГОТОВКА ШАХТНОГО ПОЛЯ, *полевая подготовка 

шахтного поля - вид підготовки, при якому гірничі виробки проходять по 
пустих породах. Застосовується при розробці потужних пластів вугілля, 
особливо схильних до самозаймання, при заляганні пласта в нестійких 
бічних породах і породах, схильних до здимання підошви, при великій глибині 
розробки (понад 600 м). 

ПОЛЬОВІ ШПАТИ, *полевые шпаты - група найбiльш поширених 
породоутворюючих мінералів класу силікатів каркасної структури які 
характеризуються порiвняно високою твердiстю. Становлять близько 50 % 
маси земної кори. За хімічним складом — це алюмосилікати натрію, кальцію, 
калію, барію, як ізоморфні домішки містять рубідій, свинець, стронцій тощо. 
Основнi групи   польових шпатiв: ортоклази-калiєвi польовi шпати складу K2O  
Al2O3  6SiO2. Зустрiчаються у виглядi кристалiв, iнодi дуже крупних, але в 
основному у виглядi дрiбнозернистих мас. Непрозорі,    мають скляний або 
перламутровий блиск. Альбiти-натрiєвi польовi  шпати  - складу Na2O  Al2O3  
6SiO2. Зустрiчаються у виглядi дрiбнозернистих мас. Бiльш прозорi, нiж 
ортоклази. Анортiти-кальцiєвi польовi шпати складу CaO  Al2O3  6SiO2. 
Утворюють такі ж кристали (завжди дрiбнi) та кристалiчнi маси, як ортоклази 
та альбiти. Блиск скляний або перламутровий. Плагiоклази - польовi шпати, 
якi являють собою сумiш альбiту та анортiту. Для них характерна 
пластинчата будова. До плагіоклазів належать бiтовнiт, лабрадор та iншi 
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мiнерали. Польові шпати є в межах Українського щита. Використовуються у 
скляній, паперовій та інших галузях промисловості; деякі польові шпати — 
як облицювальний матеріал та виробне каміння. 

ПОМПА, *помпа - водяний або масляний насос.  

ПОНОРИ, *поноры - природні отвори (в формі тріщин, каналів тощо), через 
які відбувається поглинання поверхневих вод і проникнення їх у глибинні 
вестви земної поверхні. 

ПОРИ, *поры - найдрібніші отвори в мінеральній речовині, різних 
адсорбентах. Розрізняють супермікропори (еквівалентний радіус 0,7 нм. і 
менше), мікропори (0,7-1,5 нм.), мезопори (1,5-100 нм.), макропори (100 нм. І 
більше).  

ПОРИСТІСТЬ, *пористость - співвідношення сумарного об’єму пор в 

матеріалі до його загального об’єму. Розрізняють П. загальну, відкриту та 
закриту. 

ПОРИСТIСТЬ ЗАГАЛЬНА, *пористость общая - сумарний об'єм закритих та  
вiдкритих пор, порожнин та тріщин мінералу. 

ПОРИСТIСТЬ ЗАКРИТА, *пористость закрытая - об'єм порожнин, пор та    
трiщин, не сполучених з зовнiшнiм середовищем (обчислюється за рiзницею 
мiж загальною та вiдкритою пористостями). 

ПОРОДА, *порода  — 1) Мінеральне утворення, не що є об'єктом добування 
корисних компонентів при розробці родовищ підземним способом (порожня 
порода). 2) Скорочення терміну “гірська порода”. 

ПОРОДА ВИДИМА, *порода видимая - У вуглезбагачуванні видимою 
породою називають породу крупністю більше 25 мм. 

ПОРОДНИЙ МАСИВ, *породный массив - (скорочено “масив”) — інтрузивне 
тіло, форма і умови залягання якого точно не встановлені. В 
гірничотехнологічному розумінні визначається як зв'язна дільниця земної 
кори, в межах якої локалізуються напруження і деформації, зумовлені 
наявністю гірничих виробок та навантаженнями, що виникають від руйнуючих 
впливів в процесі видобування корисної копалини. До проведення гірничих 
виробок П.м. зветься незайманим (неторканим) масивом. 

ПОРОДНИЙ ВІДВАЛ, *породный отвал — склад породи на поверхні, добутої 
супутно при підземній розробці родовищ корисних копалин. Розрізняють П.в. 
плоскі та конічні. Див. також терикони. 

ПОРОДОВИБІРКА, *породовыборка - операція вибірки крупної породи на 
вуглешахтних сортувальнях та фабриках малої потужності. Здійснюється 
вручну або механізованим способом. В практиці вуглезбагачення  
пропонувалися та пройшли апробацію механізовані методи породовибірки 
основані на відмінностях у електопровідності, оптичних властивостей 
(кольору та блиску) вугілля і породи, поглинання жорсткого випромінювання 
(наприклад, рентгенівського) і т.п.  

ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ МІНЕРАЛИ, *породообразующие минералы - 
мінерали, які є постійними складовими гірських порід і визначають їх основні 
фізичні властивості. Найпоширеніші породоутворюючі мінерали — силікати 
(75 % маси земної кори). Розрізняють головні (складають основну масу 
породи), другорядні й акцесорні мінерали (до 1 % породи). Розрізняють також 

м’які, середньої міцності та тверді породи з відповідними значеннями 
граничної напруги на стиск: 100, 100-150 и більше 500 кГ/см

2
. Інша система 

класифікації включає слабкі, середні та міцні породи з граничною напругою 
на стиск відповідно 200-1200, 1200-2400 і 2400-4000 кГ/см

2
.  

ПОРУШЕННЯ ЗАЛЯГАННЯ, *нарушение залегания — зміна первинного 
залягання гірських порід внаслідок тектонічних процесів, зсувних явищ та 
інших причин. За формою розрізняють П.з. диз’юнктивні — з розривом 
суцільності порід і пликативні (складчасті) — без розриву суцільності. 

ПОРУШЕНІСТЬ БУДОВИ ВУГІЛЛЯ, *нарушенность строения угля — зміна 
структури вугілля під впливом тектонічних процесів. На основі таких ознак, 
як зменшення блиску і порушення шаруватості, ступінь прояву ендогенних 
тріщин і частоти екзогенних тріщин та ін., можна виділити наступні типи 
вугілля за ступенем порушеності їхньої будови: з непорушеною будовою, з 
порушеною, з сильно порушеною будовою, роздроблені, перетерті. 

ПОРФIРИ,*порфиры - загальне найменування порiд з порфiровими   
видiленнями лужного польового шпату, кислого плагiоклазу, кварцу    бiотиту 
i рiдше рогової обманки в основнiй масi, що складається з тих же мiнералiв. 
Iнодi основна маса представлена склом. 

ПОРФІРИТ, *порфирит - магматична гірська порода, в якій великі кристали 
плагіоклазу, рогової обманки або піроксену (звичайно  авгiту)  містяться в 
основній дрібнозернистій масі цих же мінералів й хлоритизованого скла. 
Використовують як будівельний матеріал.  

ПОРФІРОВІ ВИДІЛЕННЯ, *порфировые выделения, **porphyritic phenocryst - 
кристалічні зерна у дрібнозернистій або склуватій основній масі. 

ПОСАДКА ПОКРІВЛІ, *посадка кровли  — штучне обвалення гірських порід у 
виробленому просторі очисних виробок, створюване шляхом вилучення 
кріплення, а в окремих випадках — підриванням зарядів ВР у свердловинах 
(торпедування свердловин) і т. д. П.п. звичайно здійснюється на спеціальне 
(посадочне) або на привибійне кріплення. 

ПОСАДОЧНИЙ СТОЯК, *посадочная стойка — стояк підвищеної несучої 
спроможності, призначений для використання в якості посадочного кріплення 
лави. Застосування отримали піддатливі стояки тертя та гідравлічні стояки. 

ПОСТМАГМАТИЧНИЙ, *постмагматический, **postmagmatic - утворений 
після кристалізації  магми з пневматолітових і гідротермальних розчинів (про 
мінерал і мінеральний комплекс). 

ПОСТУЛАТ, *постулат - твердження яке при побудові наукової теорії 
приймають без доведення як вихідне.  

ПОСУВАННЯ ВИБОЮ, *подвигание забоя — 1) При розробці родовища 
підземним способом — відстань, на котру переміщується вибій виробки за 
певний проміжок часу (зміна, доба, місяць і т. д.). 2) При розробці родовищ 
відкритим способом — показник інтенсивності розробки уступів. 
Характеризується напрямком та швидкістю П.в., що зумовлює, в свою чергу, 
швидкість посування фронту робіт. 

ПОСУВАННЯ ФРОНТУ РОБІТ В КАР'ЄРІ, *подвигание фронта работ на 
карьере — один з показників інтенсивності розробки родовища; 
характеризується швидкістю П.ф.р.к., тобто відстанню переміщення фронту 



 134 

робіт, вираженою в метрах за одиницю часу (здебільшого — за рік). 
Залежить головним чином від масштабу робіт, виду та конструкції 
навантажувального і транспортного обладнання, що застосовується, способу 
переміщення фронту робіт та висоти уступів, що відпрацьовуються. 

ПОТЕНЦІАЛ, *потенциал - 1) Можливості, наявні сили запаси, засоби, що 
можуть бути використані. 2) Енергетична характеристика даної точки будь-
якого силового поля. Чисельно дорівнює роботі, яку здійснюють сили поля, 
переміщуючи одиницю маси (П. тяжіння) чи електричного заряду (П. 
електричний) з даної точки поля в точку, де П. вважають рівним нулеві. 

ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ, *потенциальный - можливий, той, що існує в потенції; п-
а  е н е р г і я - енергія взаємодії тіл , яка залежить лише від взаємного їх 
розташування. 

ПОТЕНЦІОМЕТР, *потенциометр - прилад для вимірювання 
електрорушійної сили або зміни напруги (іноді - струму), або величин, функ-
ціонально пов'язаних з ними. 

ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ, *потенциометрия - фізико-хімічний метод кількісного 
аналізу, що ґрунтується на вимірюванні електрохімічного потенціалу 
електрода в розчині досліджуваної речовини. Застосовують для визначення 
концентрації електролітів. 

ПОТУЖНІСТЬ ПЛАСТА, *мощность пласта - товщина пласта вугілля. 
Загальна потужність — це загальна товщина всіх пачок корисних копалин і 
прошарків пустої породи. Корисна потужність пласта — сумарна товщина 
пачок корисних копалин. За потужністю пласти поділяють на дуже тонкі (до 
0.7 м), тонкі (0.71…1.2 м), середньої потужності (1.21…3.5 м) і потужні (понад 
3.5 м). 

ПОХИБКА ВИМІРЮВАННЯ, *погрешность измерения - незбіг значення 
фізичної величини, знайденого при вимірюванні, із справжнім її значенням. 
Розрізняють П.в. абсолютну (різниця знайденого і справжнього значень 
вимірюваної величини) і відносну (відношення цієї різниці до справжнього 
значення величини, обчисленого у частках одиниці або відсотках). Крім того 
П.в. можуть бути грубими, систематичними, випадковими. Див. також теорію 
похибок. 

ПОХИБКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ, *погрешности средств измерений - 
незбіг значення фізичних величин, знайденого за допомогою засобів 
вимірювання, із справжнім її значенням. Розрізняють П.з.в. абсолютні і 
відносні. Для кожного типу засобів вимірювань встановлено границі 
допустимих похибок. 

ПОХИЛ, *уклон, **incline, slope - похила гірнича виробка, що не має 
безпосереднього виходу на земну поверхню, розміщенна по спаданню 
пласта чи порід, призначена для транспортування корисних копалин знизу 
вгору. Розрізняють П. капітальний  та панельний. 

ПОХИЛА ВИСОТА ПОВЕРХУ (ДОВЖИНА ПОВЕРХУ ПО ПАДІННЮ), 

*наклонная высота этажа (длина этажа по падению) — відстань по лінії 
падіння між верхньою та нижньою межами поверху. Встановлюється в 
процесі проектування і планування гірничих робіт шляхом техніко-
економічних розрахунків. 

ПОЧАТКОВЕ  ПОЛОЖЕННЯ  КРІПЛЕННЯ, *исходное положение крепи - 
розташування кріплення в  очисній виробці відносно  вибою  перед початком 
виймання  вугілля . 

ПОЧАТОК ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ, *начало процесса сдвижения - за початок 
процесу зрушення точки земної поверхні приймається дата, на яку виміряна 
величина осідання досягає 15 мм, тобто перевищує похибку вимірювання. 

ПРАВИЛА ОХОРОНИ СПОРУД, *правила охраны сооружений - документ, 
який регламентує зокрема допустимі умови підробки споруд та міри їх 
охорони. П.о.с. розробляються для окремих родовищ, басейнів або в цілому 
для галузі. 

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, *правила техники безопасности - правові 
норми, що передбачають заходи по забезпеченню безпечних і нешкідливих 
умов праці. Вміщують обов’язкові вимоги, яким повинні задовольняти 
підприємства в цілому, виробничі приміщення, всі види обладнання й 
технологічні процеси з точки зору безпеки праці. За сферою застосування 
розрізняють єдині (міжгалузеві) правила, наприклад Єдині правила безпеки 
при вибухових роботах, та галузеві, наприклад Правила безпеки у вугільних 
та сланцевих шахтах. Є також система стандартів по безпеці праці. 

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, *правила технической 

эксплуатации - нормативно-технічні документи про заходи, положення та 
норми, що визначають напрямки технічного розвитку гірничодобувних 
галузей і встановлюють основні принципи й параметри прогресивного, 
технічно правильного та економічно ефективного ведення робіт і управління 
виробництвом. Є міжгалузеві, наприклад Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, та галузеві, наприклад Правила технічної 
експлуатації вугільних та сланцевих шахт. 

ПРЕВЕНТАР, *превентар - пристрій, що встановлюється в усті свердловини 
для герметизації та попередження викиду з неї рідини і газу. 

ПРЕВЕНТИВНИЙ, *превентивный - запобіжний, напр. превентивні заходи в 
системі протипожежної боротьби. 

ПРЕПАРУВАТИ, *препарировать - готувати препарати для дослідження. 

ПРЕС, *пресс - машина для обробки заготовок або матеріалів тиском, а 
також механічних випробувань металів, складальних операцій. 

ПРЕЦЕСІЯ, *прецессия - 1) Рух осі власного обертання твердого тіла по 
коловій конічній поверхні. 2) Повільний рух осі гірокомпасу в площині, 
перпендикулярній дії моменту прикладеної сили. 

ПРИБОРТОВИЙ МАСИВ, *прибортовой массив - частина масиву гірських 

порід, яка міститься між бортом кар’єру та лінією, що обмежує область 
можливих мікрозрушень в масиві в період прихованої стадії розвитку зсуву 
(обрушення). 

ПРИВЕДЕНІ ВИТРАТИ, *приведенные расходы - економічна категорія, що 
відображає величину (у вартісному вираженні) повних витрат суспільної 
праці на виробництво продукції. 

ПРИВИБІЙНИЙ ПРОСТІР, *призабойное пространство — 1) П.п. в усіх 
гірничих виробках (окрім довгих очисних) — простір всередині гірничої 
виробки (на довжині до декількох десятків метрів), що примикає до вибою 
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виробки і в якому знаходяться вибійне електромеханічне обладнання та 
обслуговуючий його персонал. Виняток можуть складати прохідницькі 
вентилятори, котрі як і розподільчі пункти електроенергії, як правило, 
знаходяться не в П.п., а на відстані до декількох сотен метрів від вибою. 2) 
П.п. довгої очисної виробки (лави) — простір всередині очисної виробки між 
вибоєм та спеціальним кріпленням, що огорожує очисну виробку від 
виробленого простору. Служить для розміщення виймальних машин, засобів 
доставки, вибійного кркріплення та працюючих у лаві людей, а також для 
руху потоку рудникового повітря. В залежності від гірничогеологічних умов та 
прийнятої технології виймання вугілля ширина П.п. може знаходитися у 
межах від 1,5 до 4..5 м, а інколи й більше. 

ПРИДОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, *придонное обогащение - добування з 
підводного масиву чорнового концентрату з залишенням у вибої чи поблизу 
нього хвостів первинного збагачення. 

ПРИЗМА, *призма - 1) Багатогранник, дві грані якого (основи) є рівними 
багатокутниками з віповідно паралельними сторонами, а бічні грані — 
паралелограмами. 2) Багатогранне тіло з матеріалу, прозорого для світла. 
Застосовують для зміни напряму поширення пучків світла, розкладання 
білого світла в спектр, поляризації світла тощо. 

ПРИЗМАТОЇД, *призматоид - багатогранник, дві грані якого (о с н о в и) є 
багатокутниками з довільною кількістю сторін, площини яких паралельні одна 
до одної, а решта граней (бічні) — трикутиниками або трапеціями. Призма, 
піраміда та зрізана піраміда є окремими видами призматоїдів. 

ПРИЙМАЛЬНО-ВІДПРАВНИЙ МАЙДАНЧИК, *приемно-отправительная 
площадка — вузол стику двох видів рейкового транспорту (звичайно 
канатного та локомотивного), де здійснюються маневрові операції, пов'язані 
з передачею вагонеток або составів з однієї відкатної дільниці на іншу. П.-
в.м. можуть розрізнятися в залежності від виду транспорту по похилій 
виробці (при відкатці нескінченним канатом, одним кінцевим канатом та 
двома кінцевими канатами), місцезнаходження (верхні, нижні та проміжні), 
напрямку надходження вантажу (односторонні та двосторонні), способу 
підкатки вагонеток (механізованими штовхачами або лебідками, з 
самокатним похилом та немеханізовані). 

ПРИРІЗКА, *прирезка — 1) При розробці рудних родовищ — частина 
виймальної дільниці (блоку, панелі) обмеженої ширини, з довжиною і 
висотою, що в декілька разів перевищують ширину. Послідовною відробкою 
П. здійснюється виймання всієї дільниці (блоку, панелі). При системі 
розробки рудних родовищ вертикальними П. вони розташовуються звичайно 
довжиною навхрест простягання рудного тіла на всю потужність покладу. 
Висота П. дорівнює висоті поверху, ширина вибирається в залежності від 
стійкості руди: в більш тривких — до 8 м, в особливо слабких — до 2 м, 
звичайно — 4.. 6 м. При системі підповерхового і поверхового обвалення з 
відбиванням руди вертикальними свердловинами або штанговими шпурами. 
П. можна назвати вертикальний шар руди, що відбивається. Довжина П. при 
цьому дорівнює ширині панелі, висота — висоті підповерху або поверху, а 
ширина — товщині відбиваємого шару, що дорівнює лінії найменшого опору. 

2) При розробці пластових (вугільних) родовищ — збільшення розмірів 
шахтного поля у порівнянні з прийнятими в проекті з метою збільшення 
обсягу запасів в шахтному полі для підвищення виробничої потужності 
шахти або подовження терміну її служби. 

ПРИРОДНА ПОСАДКА ПОКРІВЛІ, *естественная посадка кровли - 
самообвалення порід покрівлі у виробленому просторі безпосередньо за 
посуванням очисного вибою. 

ПРИРОДНА ТЯГА, *естественная тяга - депресія, що зумовлюється 
природно виникаючою різницею тиску повітря в гірничих виробках. В шахтах 
П.т. утворюється за наявності двох або більше вертикальних або похилих 
виробок, по яким рухається повітря, що має різну щільність. 

ПРИРОДНЄ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПОРІД (сибірський спосіб), *естественное 
замораживание пород (сибирский метод) - спосіб проходження 
розвідувальних шурфів в руслах річок та річкових долинах в пливунних 
породах на глибину 5-20 м. Вибій виробки в зимовий час проморожують за 
рахунок природнього холоду на протязі 2-3 днів, а після цього проводять 
виробку на глибину, дещо меншу товщини промороженого шару ґрунту. 

ПРИРОДНЄ ПРОВІТРЮВАННЯ КАР'ЄРІВ (аерація кар'єрів), 
*естественное проветривание карьеров (аэрация карьеров)  - обмін 
повітря, що відбувається в кар'єрних просторах за рахунок дії природніх 
вентиляційних сил вітру і тепла, в процесі якого відбуваються винесення 
шкідливих домішок з кар'єру та надходження в нього свіжого повітря. 

ПРИРОДНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН ГІРСЬКИХ ПОРІД, *естественное 

напряженное состояние горных пород - сукупність напружених станів, що 
формуються у масивах гірських порід (у надрах) внаслідок дії природних 
факторів (ґравітації, вертикальних і горизонтальних рухів тощо). Роботи по 
вивченню природного напруженого стану гірських порід в Україні ведуться у 
Державній гірничій академії України, інститутах НАН України тощо. 

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ, *природные ресурсы - сукупність об’єктів і систем 
живої і неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують 
людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для 
задоволення матеріальних і культурних потреб людини і суспільства. До неї 
входять сонячна енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність, 
грунт, тваринний світ, ландшафт, корисні копалини. 

ПРИСТОВБУРНИЙ ДВІР, *пристволовой двор - сукупність виробок і камер, 
розміщених біля стовбура, призначених для обслуговування підземного 
господарства. Пристовбурний двір має забезпечувати видачу всього вугілля 
на поверхню відповідно до прийнятої потужності шахти з резервом у 1.5 
раза. Розрізняють кругові паралельні, кругові перпендикулярні і петльові 
двори. У межах двору споруджують камери: насосну, водозбірники, 
електростанцію, вугільну й порідну розвантажувальні ями, депо електровозів 
протипожежного поїзда, камери очікування, медичного пункту, очищення 
зумпфа. 

ПРИХВАТ, *прихват - аварія, що характеризується повним чи частковим 

припиненням руху бурового снаряду при бурінні. Виникає через з’єднання 
бурового інструменту з гірськими породами, наприклад у результаті спікання. 
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ПРИХОВАНІ ПОВЕРХНІ ТОПОГРАФІЧНОГО ПОРЯДКУ, *скрытые 
поверхности топографического порядка - реально існуючі невидимі 
поверхні покладів корисних копалин, геологічних структур та контактів. По 
формі вони відповідають основним властивостям топографічних поверхонь. 

ПРИЧОРНОМОРСЬКА ЗАПАДИНА, *Причерноморская впадина - геологічна 
структура на Півдні України, частково у Молдові і Росії, включає також 
південно-західну частину акваторії Чорного й Азовського морів. В 
орографічному відношенні Причорноморській западині відповідає 
Причорноморська низовина. Утворилася на початку крейдового періоду в 
зоні зчленування Східно-Європейської платформи й молодшої за 
геологічним віком Скіфської платформи. Виповнена осадовими відкладами 
крейдового — антропогенового віку потужністю до 7…8 тис. м, з якими 
пов’язані поклади марганцевих і залізних руд, нафти, газу і т. ін. 

ПРИЧОРНОМОРСЬКА НИЗОВИНА, *Причерноморская низменность - на 
Півдні України, у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, 
Донецької областей та Криму. Висота до 179 м (на Тарханкутському 
півострові), на півдні — 2…10 м над рівнем моря. Поверхня головним чином 
слабохвиляста, у центральній частні — плоска, значно розчленована 
яружно-балковою мережею. Є еолові форми рельєфу (зокрема, у межах 
Олешківських пісків), поди (місцями до 20 % поверхні Причорноморської 
низовини), вздовж узбережжя — піщані коси. Природні степові ландшафти 
збереглися у заповіднику Асканія-Нова, на схилах лиманів, балок і річкових 
долин. Важливий сільськогосподарський район України. 

ПРІОРИТЕТ, *приоритет - 1) Першість у відкритті, винаході, висловленні 
ідеї. 2) Переважне право, значення чогось. 

ПРОБА, *проба , **sample - 1) Деяка частина (порція) корисної копалини, 
взята за визначеними правилами з його загальної маси. Розрізняють П. 
мінералогічні, хімічні та технологічні. Крім того, є  пластові та товарні П. В 
залежності від призначення товарні проби підрозділяють на розрахункові та 
контрольні. При власне відборі та підготовці виділяють такі проби: первинні, 
лабораторні, аналітичні. Крім того, розрізняють точкові проби та об’єднані. 2) 
Кількісний вміст золота, срібла, платини чи паладію в лігатурному сплаві, з 
якого виготовляються ювелірні вироби, зубопротезні диски, монети тощо. 
Благородні метали через низьку твердість (за шкалою Мооса золота 2.5; 
срібла — 2.7; платини — 4.3; паладію — 4.8) не можуть у чистому вигляді 
використовуватись для виготовлення виробів. Проби сплавів благородних 
металів у метричній системі: 1000, 958, 916, 875, 750, 583 (585), 375, 333. У 
каратній системі їм відповідають проби 24, 23, 22, 21, 18, 14, 12, 9, 8.  

ПРОБА ЗОЛОТА (СРІБЛА), *проба золота (серебра), **sample of gold (silver) 
- вміст чистого металу в природному золоті (сріблі) або у виробах з них. 
Обчислюється у вагових частинах на 1000 (проміле). 

ПРОБІРНІ ГОЛКИ, *пробирные иглы - еталонні пластинки із сплавів 
благородних металів (золота, стібла, платини, паладію) для визначення 
проби ювелірно-побутових виробів і сплавів з благородних металів на 
пробірному камені. Виготовляються з того самого сплаву, для випробування 
якого вони призначаються. 

ПРОБІРНИЙ КАМІНЬ, *пробирный камень - слабометаморфозований, 
тонкозернистий вуглекислий, кремнистий сланець у вигляді чорного бруска, 
на якому за кольором риски благородного металу визначають його пробу. 
Твердість каменю 4.6…6.5. 

ПРОБЛЕМА, *проблема - складне теоретичне або практичне питання, що 
потребує розв'язання, вивчення, дослідження. 

ПРОБНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ, *пробная эксплуатация - початковий період 
розробки нафтового (газового) родовища чи його частин розвідувальними 
або випереджуючими (першими видобувними) свердловинами з метою 
отримання необхідної кількості інформації, що використовується для 
обґрунтування системи та показників промислової розробки і складання її 
технологічної схеми. 

ПРОБОВІДБИРАЧІ, *пробоотборники, **samplers, ***Probeentnahmegerat - 
пристрої для відбору проб сипучого матеріалу з потоку. На гірничих 
підприємствах України найбільше розповсюдження одержали: скреперні П. 
типу ПС, ковшові типу ПК, а також П. з відсікаючою планкою, з рухомим 
жолобом та ін. Є також лоткові та щілинні П. Для відбору проб із залізничних 
вагонів застосовують установки типу ОВ та ГМУ. Досить широке 
застосування отримали маятникові П. для відбору проб матеріалу з 
конвеєра. Для відбору проб з потоків пульпи застосовуються також 
барабанні та щільові П.  

ПРОБОВІДБИРАЧ СКРЕПЕРНИЙ, *пробоотбиратель скреперный, 
**seraper sampler, ***Schrapper-Probeentnahmegerat - пробовідбирач, в якому 
робочим органом є скреперний механізм. 

ПРОБОВІДБИРАЧ КОВШОВИЙ, пробоотбиратель ковшовый, **scoop 
sampler, ***Schaufel-Probeentnahmegerat -  пробовідбирач, в якому робочим 
органом є механізм з пробовідсікаючим ковшом. 

ПРОБОВІДБИРАЧ ЛОТКОВИЙ, *пробоотбиратель лотковый, **trough 
sampler, ***Rinnen-Probeentnahmegerat - пробовідбирач, в якому робочим 
органом є механізм з пробовідсікаючим лотком. 

ПРОБОВІДБИРАЧ ЩІЛИННИЙ, *щелевой пробоотбиратель, **slot sampler, 
***Schlitz-Probeentnahmegerat -  пробовідбирач, в якому робочим органом є 
механізм з пробовідсікаючою щілиною. 

ПРОБООБРОБЧА МАШИНА, *проборазделочная машина, 
***Probeteilungsmaschine - машина для обробки проб (зокрема дроблення) зі 
скороченням їх до заданої маси і діленням на потрібну кількість частин. 

ПРОВЕДЕННЯ (ПРОХОДЖЕННЯ) ВИРОБКИ, *проведение (проходка) 
выработки — 1) Комплекс робіт, що виконуються в процесі утворення 
розкривальної або підготовчої виробки. Точної класифікації способів П.в. не 
існує. У вітчизняній практиці розрізняють способи П.в.: звичайні та 
спеціальні, в однорідних та неоднорідних породах, з однорідним і змішаним 
вибоєм, з вузьким і широким вибоєм, одним або двома зустрічними вибоями 
або декількома зустрічними та наздоганяючими вибоями, відразу на повну 
площу перерізу або з проходженням випереджаючої виробки меншої площі 
перерізу, окремим вибоєм або декількома вибоями, що рухаються 
паралельно, з сусідньої виробки (з недозарядом свердловин) і т. д. 2)  
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Комплекс робіт руйнування та видобування гірських порід у межах контуру 
поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним 
паспортом. 

ПРОВІТРЮВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНЕ (ЧАСТКОВЕ), *проветривание 
обособленное (частичное) — провітрювання, при якому вентиляційний 
струмінь омиває або одну виїмкову дільницю (блок) з примикаючими до 
нього підготовчими виробками, або один очисний вибій, або вибій 
підготовчої виробки. 

ПРОВІТРЮВАННЯ КАР’ЄРІВ, *проветривание карьеров - процес 

видалення з кар’єра природними чи штучно створюваними повітряними 
потоками газів і пилу, що утворюються при веденні гірських робіт. 

ПРОВІТРЮВАННЯ ШАХТ (рудників, кар'єрів), *проветривание шахт 
(рудников, карьеров) — стійке і тривале підтримання в очисних, підготовчих і 
взагалі в усіх діючих гірничих виробках атмосфери в стані належної чистоти 
за складом та теплової ефективності відповідно до тяжкості праці. 
Розрізняють П.ш. природне (тяга повітря по виробкам здійснюється за 
рахунок різниці температур повітря на поверхні і в підземних виробках) і 
штучне (тяга здійснюється вентиляторами шляхом нагнітання свіжого 
повітря в шахту або відсмоктування забрудненого з шахти). 

ПРОВІШУВАННЯ, *провешивание - встановлення вішок на прямій між 
відміченими точками на місцевості, а також на продовженні цієї прямої. П. 
Може бути візуальним або інструментальним (за допомогою теодоліту). 

ПРОГИН ТЕКТОНІЧНИЙ, *прогиб тектонический - лінійна зона опускання 
консолідованої земної кори, заповненої потужною (до 10…15 км і більше) 
товщею осадових і місцями вулканогенних порід. 

ПРОГНОЗ БАГАТОМЕТАНОВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ, *прогноз 
метанообильности угольных шахт — визначення передбачуваної 
багатометановості вугільних шахт, що проектуються або поглиблюються. 
Існують три методу прогнозу: гірничостатичний — заснований на аналізі 
фактичних даних багатометановості окремих виробок або виїмкових 
дільниць діючих шахт та шахт в цілому за тривалий період часу, за 
метаноносністю вугільних пластів —як основний парамет використовується 
природна або залишкова газоносність порід (вугілля) та розрахунковий — 
вхідні величини для визначення багатометановості виробок беруться, 
виходячи з потенційної газоносності вугілля та усереднених значень 
колекторських властивостей вугілля в залежності від ступеня його 
метаморфізму. 

ПРОГНОЗ ЗРУШЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ, *прогноз 
сдвижений и деформаций земной поверхности - комплекс обчислювальних 
робіт та графічних побудов, які дають можливість визначити очікувані 
деформації земної поверхні при відомих гірничо-геологічних умовах розробки 
родовищ. 

ПРОГРАМА-ДИСПЕТЧЕР, *программа-диспетчер - план дій, яким 
передбачено організацію функціонування й керування взаємодією певної 
сукупності пристроїв цифрової обчислювальної машини чи кількох машин, 
об'єднаних в обчислювальну систему. 

ПРОДУВКА СВЕРДЛОВИН, *продувка скважин, **hole air flushing - різновид 
промивки свердловин при бурінні і розкритті продуктивних пластів. 
Використовуються дисперсні системи з густиною 1 т/м

3
, що складаються з 

газоподібного та рідкого компонентів. 

ПРОДУКТ, *продукт - речовина, що її здобуто хімічним або іншим способом 
з інших речовин. Продукти збагачення корисних копалин: концентрат, 
хвости, промпродукт. 

ПРОДУКТИВНИЙ, *продуктивный - доцільний, плодотворний; здатний 
виробляти, створювати щось цінне; п - і  с и л и — засоби виробництва, за 
допомогою яких створюються матеріальні блага, і люди, які , застосовуючи 
засоби виробництва, здійснюють матеріальне виробництво. 

ПРОДУКТИВНИЙ ГОРИЗОНТ, *продуктивный горизонт - витриманий по 
площі пласт-колектор (чи група пластів-колекторів) всередині  
нафтогазоносного комплексу з єдиною гідродинамічною системою, що 
містить рухомі вуглеводні у вільній фазі та здатний віддавати їх у кількостях, 
які мають промислове значення. 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЛАСТУ, *производительность пласта — маса 
вугілля (сланцю), що припадає на 1 м

2
 площі пласту. Визначається як 

добуток потужності пласту на середню об’ємну густину вугілля (сланцю). 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, *производительность труда, **productivity- 
кількість продукції, яка виробляється за одиницю часу. У гірничій 
промисловості є чотири методи вимірювання продуктивності праці: 
натуральний, трудовий, вартісний та умовних одиниць. 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СВЕРДЛОВИНИ, *производительность скважины - 
характеристика видобувної свердловини (нафтової, газової, водяної), що 
визначає відбір пластового флюїду при її експлуатації. Чисельно оцінюється 
коефіцієнтом продуктивності, що дорівнює відношенню дебіту свердловини 
до депресії, створеної на її вибої (різниці пластового і вибійного тисків). 
Використовують також коефіцієнт питомної продуктивності, яка враховує 
дебіт свердловини, що припадає на одиницю потужності пласта (1 м). 

ПРОДУКЦІЙНИЙ РОЗЧИН, *продукционный раствор - розчин, що містить 
корисні компоненти (наприклад, розчинені метали) в промисловій 
концентрації. Формується при гідрометалургійних процесах та з концентратів 
у апаратах, а також при бактеріальному, підземному вилуговуванні та 
підземному розчиненні. 

ПРОДУКЦІЯ, *продукция - сукупність матеріальних благ, добутих чи 
створених внаслідок виробничої діяльності; П.  в а л о в а — загальний обсяг 
виробництва (в грошовому виразі) окремими підприємствами або галуззю за 
певний період; П.  т о в а р н а — продукція, що йде за межі підприємства, 
яке її виробило. 

ПРОДУЦЕНТИ, *продуценты - країни, окремі галузі, фірми що виробляють 
певний товар. 

ПРОЕКТУВАННЯ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ, *проектирование 

геологоразведывательных работ - визначення методики, техніки, технології 
та організації геолого-знімальних, геофізичних і гідрогеологічних робіт, 
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пошуків родовищ корисних копалин у конкретному районі, попередньої та 
детальної розвідки родовищ. 

ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, *проекторование горных 

предприятий - розробка комплексної технічної документації (проекту), що 
вміщує техніко-економічне обґрунтування, розрахунки, креслення, макети, 
кошториси, пояснювальні записки та інші матеріали, необхідні для 
будівництва гірничого підприємства. 

ПРОЖЕКТ, *прожект - 1) заст. Проект. 2) Нездійснений, необґрунтований 
план. 

ПРОЗОРІСТЬ МІНЕРАЛІВ, *прозрачность минералов, **transparency of 
minerals - властивість мінералів напрямлено пропускати світло в певній 
області спектра. За ступенем прозорості мінерали поділяють на прозорі, 
напівпрозорі, просвічуючі по краях і непрозорі. 

ПРОКСИМАЛЬНИЙ, *проксимальный - розташований ближче до середини 
площини тіла. 

ПРОЛОHГАЦІЯ, *пролонгация - продовження строку чинності договору, 
угоди, векселя. 

ПРОЛЮВІЙ, *пролювий - відклади, що нагромаджуються біля підніжжя гір 
внаслідок змивання з схилів продуктів вивітрювання. 

ПРОМЕТІЙ, *прометий - радіоактивний хімічний елемент, символ Pm, ат. н. 
61; належить до лантаноїдів. Від імені міфологічного титана Прометея. 

ПРОМИВКА, *промывка, **flushing, washing - 1) Процес дезінтеграції 
(розмокання, диспергування) глинистого матеріалу, який входить до складу 
руди, з одночасним відокремленням його від рудних частинок у вигляді 
глинистої суспензії (шламу) під дією води. П. використовується при 
збагаченні  залізних і марганцевих руд, розсипних родовищ кольорових, 
рідкісних та благородних металів, каолінів, вапняків, фосфоритів та ін. 2) 
Процес видалення розчинних мінеральних компонент з корисних копалин. 
Наприклад, водна П. солоного вугілля - спосіб його збагачення шляхом 
обезсолення. 

ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА, *промывочная машина, **wasching machine, 

***Abschlenmaschine - апарат для промивки корисних копалин. П.м. 
розрізняють за конструктивними ознаками та способами гідравлічної або 
механічної дезінтеграції. До П.м. належать гравіємийка ( П.м. типу 
скруббера-бутара), бичова П.м., промивочні башти. Крім того, є акустична, 
коритна, барабанна та вібраційна П.м. 

ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА АКУСТИЧНА, *промывочная машина 
акустическая, **acoustic wasching machine, ***Schallabschämmashine - 
промивальна машина, в якій робочим органом є  ґенератор акустичних 
коливань. 

ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА КОРИТНА, *промывочная машина корытная, 
**pan wasching machine, ***Trogformige Waschmachine - промивальна 
машина, в якій робочим органом є вал з лопастями, що обертається в 
кориті. 

ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА БАРАБАННА, *промывочная машина 
барабанная, **drum wasching machine, ***Trommelwaschmachine - 
промивальна машина, в якій робочим органом є обертовий барабан. 

ПРОМИВАЛЬНА МАШИНА ВІБРАЦІЙНА, *промывочная машина 
вибрационная, **vibration wasching machine, *** Waschmachine mit  
Vibriereinrichtung - промивальна машина, в якій робочим органом є вібруюче 
корито.  

ПРОМИСЛОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, *промышленная классификация 
угля - класифікація, яка передбачає поділ вугілля на різноманітні марки та 
групи в залежності від їх фізико-хімічних властивостей та можливості 
використання  для технологічних або енергетичних цілей. Як основні 
класифікуючі параметри прийнято: вихід летких речовин на беззольну масу 
V

daf
(%), загальна вологість W

r
t  (%) та товщина пластичного шару Y(мм). 

Розрізняють такі марки вугілля: буре, довгополум’яне, газове, жирне, 
коксівне, опісно-спікливе, слабко спікливе, пісне, антрацит. Іноді подаються 
також проміжні марки. 

ПРОМИСЛОВИЙ ВМІСТ, *промышленное содержание - кількість корисного 
компоненту в мінеральній сировині, при якій економічно доцільне його 
видобування та використовування. 

ПРОМИСЛОВІ ПІДЗЕМНІ ВОДИ, *промышленные подземные воды - води, 
які містять розчинені промислово корисні компоненти у такій кількості, що їх 
економічно доцільно добувати. Розрізняють бромні, йодні, йодобромні, борні, 
йодоборні та інші води. В Україні промислові підземні води (переважно 
йодобромні) виявлено на Поліссі, у Придніпровській та Причорноморській 
низовинах. 

ПРОМІЛЛЕ, *промилле - тисячна частинка чого-небудь, позначається знаком 
0/00. 

ПРОМОТОРИ, *промоторы - те саме, що  й  а к т и в а т о р и. 

ПРОМПРОДУКТ, *промпродукт - проміжний продукт збагачення корисних 
копалин, що не є кондиційним концентратом чи відвальними хвостами і 
потребує дальшої переробки у технологічній схемі. П. - це механічна суміш 
зростків з розкритими зернами корисних компонентів та пустої породи. 

ПРОПІЛІТ, *пропилит - метасоматична гірська порода зеленого кольору 
масивної текстури, складена хлоритом, альбітом, піритом і кварцем. З нею 
зв’язані родовища руд поліметалів, золота та срібла. 

ПРОПЛАСТОК, *пропласток - тонкий шар гірських порід, що знаходиться між 
основними, більш потужними шарами іншого кольору чи складу. 

ПРОПОРЦІЙНИЙ, *пропорциональный - той, що має правильне 
співвідношення частин з цілим, перебуває в певному відношенні до будь-якої 
величини; п - і  в е л и ч и н и — величини, які залежать одна від одної таким 
чином, що збільшення однієї з них викликає збільшення іншої у стільки ж 
разів (прямо пропорційна залежність). 

ПРОПОРЦІЯ, *пропорция - 1) Співвідношення частин цілого між собою. 2) 
Рівність двох відношень. 3) Кількісні співвідношення між галузями, стадіями й 
елементами виробництва. 
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ПРОРУБ, *проруб - горизонтальна гірнича виробка, яку проводять 
паралельно штреку по пласту корисних копалин, іноді з невеликим 
підриванням бічних порід (на тонких пластах). Проруб використовують для 
провітрювання вибою штрека в період його проведення, а також для 
транспортування вугілля. 

ПРОСАДКА, *просадка — властивість породи зменшувати свій об'єм, 
деформуватися при зволоженні. П. характерні для лесу та лесоподібних 
суглинків. 

ПРОСІЮЮЧІ ПОВЕРХНІ, *просеивающие поверхности, **screening surfase, 
Siebflache - сита та решета грохотів. Розрізняють П.п. колосникові, 
штамповані (листові), дротяні, струнні, струнно-тросові, валкові а також 
щільові, арфовидні та ін. 

ПРОСТЯГАННЯ ПЛАСТА, *простирание пласта - напрям лінії перетину 
горизонтальної площини з пластом. Сама лінія називається лінією 
простягання. 

ПРОТИВИКИДНА ПЕРЕМИЧКА, *противовыбросная перемычка — 
тимчасова споруда у вибої підготовчої виробки, призначена для зниження 
інтенсивності викидів вугілля, гірських порід та газів. П.п. поділяються на 
жорсткі, що споруджуються з металевих брусів, та піддатливі — з канатів. 

ПРОТИПИЛОВИЙ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ РЕЖИМ, *противопылевой 
вентиляционный режим  — умови провітрювання, що забезпечують у 
комплексі з іншими протипиловими інженерними заходами підтримання 
запиленості атмосфери в гірничих виробках у межах допустимих санітарних 
норм. П.в.р. визначається кількістю повітря, необхідною і достатньою для 
розрідження пилової хмари, і швидкістю її руху, що забезпечує винесення 
пилу, завислого у повітрі. 

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ШАХТ, *противопожарная защита шахт — 
комплекс заходів та технічних засобів боротьби з рудниковими пожежами. 
До заходів щодо П.з.ш. належать: розробка планів ліквідації аварій, в яких 
заздалегідь передбачаються безпечні маршрути виходу гірників на свіжий 
струмінь повітря і оперативні способи та методи боротьби з виниклою 
пожежею в будь-якій гірничій виробці; забезпечення усіх працюючих в шахті 
саморятувальниками; регулярне навчання усіх робочих прийомам ліквідації 
підземних пожеж на ранній стадії їхнього розвитку; обслуговування шахти 
підрозділом гірничорятувальної частини, оснащеним необхідною 
апаратурою та устаткуванням для ліквідації пожеж і врятування людей. 

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ПІДЗЕМНИЙ ПОЇЗД, *противопожарный подземный 
поезд — пересувний склад протипожежного устаткування і матеріалів, що 
використовується в шахтах, котрі видобувають корисні копалини, що 
самозаймаються. Застосовується при великій протяжності виїмкових полів. 
Складається з 10..15 вагонеток, призначених для розміщення вогнегасників, 
пожежних насосів, запасу води, піску, будівельних матеріалів та для 
перевезення до місця пожежі гірничорятувальних частин. Депо П.п.п. 
споруджується на основному горизонті шахти і зв'язується з магістральними 
відкатними виробками. 

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ПІДЗЕМНИЙ СКЛАД, *противопожарный подземный 
склад — склад протипожежних матеріалів та устаткування, обладнаний в 
тупиковій виробці діючого горизонту шахти (рудника). У П.п.с. знаходяться 
запаси піску, глини, інертного пилу, цементу, цегли, круглого лісового 
матеріалу, дошок, комплектів інструментів та вогнегасників. 

ПРОТИТІЧНА ВОДНА СЕПАРАЦІЯ, *противоточная водная сепарация - 
спосіб ґравітаційного збагачення корисних копалин у воді характерною 
особливістю якого є формування зустрічних транспортних потоків продуктів 
розділення. Ефективність розділення підвищується за рахунок рециркуляції 
частини збагачуваного матеріалу в межах робочої зони. Потік легких фракцій 
є попутним потоку води, а важких - зустрічним. П.в.с. застосовується для 
збагачення вугілля крупністю 6-25 та 13-100 мм. і характерна порівняно 
низькими  капітальними та експлуатаційними затратами, простотою 
компоновочних рішень та високою ефективністю процесу.  

ПРОТИТІЧНІ ВОДНІ СЕПАРАТОРИ, *противоточные водные сепараторы - 
апарати для ґравітаційного збагачення корисних копалин. Найбільш 
розповсюджені в Україні та Росії. Відрізняються характером розділення в них 
матеріалу, способами транспортування продуктів та принципами 
регулювання робочого режиму. Розрізняють П.в.с. горизонтальні, 
вертикальні, крутопохилі, центробіжні, крім того - гвинтові та шнекові. 
Найбільш відомі горизонтальні та вертикальні сепаратори СШ-15, СВШ-15, 
крутопохилі сепаратори КНС, гвинтові типу ПВС та їх модифікації. 

ПРОТОН, *протон - стабільна позитивно заряджена елементарна частинка 
кожного атомного ядра. Маса П. становить 1836,1 маси електрона. 

ПРОФІЛОГРАФ, *профилограф - прилад, яким записують профіль поверхні 
у вигляді кривої лінії - профілограми, яка дає змогу оцінювати 
характеристики нерівностей (шорсткості). В шахтах П. використовують для 
автоматичної зйомки та графічного запису повздовжнього профілю рейкової 
колії. 

ПРОФІЛЬ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ, *профиль горной выработки - зображення 
на папері вертикального перерізу гірничої виробки по її повздовжній осі. На 
профілі гірничих виробок  можуть бути показані фактичні та проектні лінії 
відкотних колій, лінії покрівлі та підошви виробок, водовідних канавок, 
розташування пікетів, реперів, їх відмітки та ухили на окремих ділянках 
виробки. 

ПРОФІЛЬНА ЛІНІЯ, *профильная  линия - частина маркшейдерської 
спостережної станції у вигляді прямої або ламаної лінії, на якій розташовані 
репери (робочі та опорні) для спостереження за деформаціями гірських 
порід. 

ПРОФІЛЮВАННЯ, *профилирование - безперервні геофізичні 
спостереження, які послідовно продовжують одне одного по прокладених на 
місцевості лініях (профілях) з метою отримання по них геолого-геофізичних 
розрізів земних надр. 

ПРОФІЛЮВАННЯ КАМЕНЮ, *профилирование камня - абразивна обробка 
каменю, в результаті якої заготовці надають заданого профілю, отримуючи 
виріб потрібної форми. 
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ПРОХІДНИЙ ПЕРЕРІЗ КРІПЛЕННЯ, *проходное сечение крепи — площа 
перерізу вільного простору в кріпленні для проходження повітряного 
вентиляційного струменя. 

ПРОХІДНИЦЬКИЙ КОМБАЙН, *проходческий комбайн - гірнича машина для 
руйнування масиву гірських порід, навантаження гірничої маси у транспортні 
засоби (вагонетки, конвеєр, перевантажувач та ін.). Застосовується при 
проходці гірничих горизонтальних, похилих виробок, стволів, будівництві 
тунелів. Є комбайни вибіркового руйнування (із стрілою та фрезерною 
коронкою) та суцільного руйнування (виконавчий орган бурової дії). 

ПРОХІДНИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС, *проходческий комплекс - система гірничих 
машин, що забезпечує механізацію всіх основних операцій процесу 
проведення гірничої виробки, включаючи руйнування масиву, навантаження, 
транспортування гірничої маси та кріплення виробки. 

ПРОХІДНИЦЬКИЙ ЩИТ, *проходческий щит - тимчасове пересувне 
металеве привибійне кріплення, під захистом якого проводять основні 
процеси прохідницького циклу. 

ПРОХОДКА, *проходка - проведення підземних гірничих виробок за заданим 
напрямком. Розрізняють П. бурінням, вузьким або широким ходом, з 
підриванням підошви або покрівлі, зустрічними виробками і швидкісну. 

ПРОЦЕС, *процесс - 1) Послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається 
закономірним порядком. 2) Сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на 
досягнення певного результату. 

ПРОЦЕСОР, *процессор - 1) Частина цифрової обчислювальної машини, що 
реалізує процес складної переробки інформації. 2) Складна логічна 
програма, що є частиною системи автоматизації програмування. 

ПРОШАРКИ, *прослойки — тонкі шари породи, що містяться в пласті 
корисної копалини при його складній будові.  

ПРОЯСНЕННЯ ЗВОРОТНОЇ ВОДИ, *осветление оборотной воды, 
**clarification, ***Umlaufwasserklärung - одна з технологічних операцій при 
збагаченні корисних копалин, видалення із зворотної води твердої фази. 

ПРУЖНА ПОДАТЛИВІСТЬ, *упругая податливость - зменшення довжини 
стояка кріплення під дією гірничого тиску за рахунок пружних деформацій її 
елементів. У гідравлічних стояках довжина стояка змінюється за рахунок 
стиснення рідини та деформації стінок циліндру, а також висувної частини. 

ПРУЖНІ ЗАПАСИ НАПІРНИХ ВОД, *упругие запасы напорных вод - запаси 
підземних вод, що вивільняються при розкритті водоносного пласта та 
зниженні пластового тиску у ньому при відкачці (чи самовиливі) за рахунок 
об’ємного розширення води та зменшенні об’єму пор. 

ПРУСТИТ, *прустит - мінерал класу сульфосолей, червоного кольору. 
Твердість 2…2.5, густина 5.6. Руда срібла. Від прізвища французького хіміка 
Ж. Пруста. 

ПРЯМА ЛОПАТА, *прямая лопата - робоче обладнання одноковшового 
екскаватора, що забезпечує копання рухом стріли з ковшем від машини і 
догори, як правило, вище рівня її встановлення. Використовується на 
кар’єрах. Місткість ковша до 137.8 м

3
. 

ПРЯМОТОЧНА СХЕМА ПРОВІТРЮВАННЯ ДІЛЬНИЦІ, *прямоточная схема 
проветривания участка — схема провітрювання виїмкової дільниці, при 
якій свіжий струмінь повітря надходить по транспортній виробці, омиває 
очисний вибій і виходить на вентиляційну виробку. За цією схемою повітря 
проходить по відкатному штреку без втрат до очисного вибою, що 
забезпечує добре провітрювання навіть при значній довжині штрека. Метан 
з виробленого простору виноситься на вентиляційний штрек, тому в лаві 
відсутні місця небезпечних скупчень газу. 

ПРЯМОТОЧНА СХЕМА ПРОВІТРЮВАННЯ КАР'ЄРУ, *прямоточная схема 
проветривания карьера — схема природного провітрювання кар'єру, при 
якій провітрювання здійснюється турбулентним струменем першого роду. 
П.с.п.к. виникає при швидкості вітру понад 1 м/с в кар'єрах з кутами схилів 
підвітрового борту до 15

0
 при рівному випередженні уступів цього борту 

один відносно одного. Усі шкідливі домішки, що виділяються на уступах, 
виносяться з кар'єру прямими потоками повітря, що надходить з поверхні 
землі. Швидкість потоку біля поверхні уступів залежить від місця 
розташування уступу в кар'єрі та швидкості вітру і зростає із збільшенням 
останньої. Кількість повітря, що надходить у кар'єр, залежить від розмірів 
останнього та швидкості вітру і зростає з їхнім збільшенням. 

ПСАМІТИ, *псамиты - піщані породи — породи, що на 50 %  і більше 
складаються з зерен мінералів та уламків гірських порід розміром від 0.05 до 
1 мм. Пухкі (рихлі) різновиди називають пісками, а зцементовані  — 
пісковинами. 

ПСЕВДО..., *псевдо... - у складних словах відповідає поняттям 
"несправжній", "неправильний". 

ПСЕВДОМОРФІЗМ, *псевдоморфизм, **pseudomorphism - властивість 
мінералів набирати кристалічної форми, яка не відповідає їхній внутрішній 
структурі.  

ПСИЛОМЕЛАН, *псиломелан, **psilomelane - BaMnMn9O20 3H2O.  Мінерал 
класу оксидів і гідрооксидів, чорного кольору. Сингонія моноклінна. Густина 
4,71. Твердість 5,5-6,5. Блиск напівметалічний. Поширений мінерал зони 
окиснення марганцевих родовищ і первинних осадових родовищ марганцю. 
Рідше зустрічається в гідротермальних родовищах як другорядний мінерал. 
Марганцева руда. Є в Україні в Нікопольському марганцевому басейні. 

ПУАЗ, *пуаз - одиниця динамічного коефіцієнта в'язкості в СГС системі 
одиниць, що характеризує здатність рідини й газів чинити опір взаємному 
рухові їхніх частинок. Від прізвища французького фізика Ж.-Л.-М. Пуазейля. 

ПУАНСОН, ПУНСОН, *пуансон, пунсон - робоча частина (звичайно 
металічний стрижень) деяких штампів та інших інструментів, що 
безпосередньо тисне на матеріал, який обробляють або досліджують. 

ПУЛЬПА, *пульпа, **pulp, ***Trübe - суміш твердих частинок і рідини, рідка 
неоднорідна система. 

ПУЛЬПОПІДЙОМНИК, *пульпоподъемник, **pulp elevator, ***Trubeaufzug - 
машина для перекачки пінної пульпи, в якій вода звільняється  від частини 
піни до надходження в імпелер. Застосовується при збагаченні корисних 
копалин флотацією. 
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ПУЛЬСАТОР, *пульсатор - 1) машина для збагачення корисних копалин, де 
мінеральна сировина, що потрапляє на нерухоме решето, розділяється від 
діяння пульсуючого струменя води або повітря. 2) частина відсаджувальної 
машини, пристрій, який з заданою періодичністю з’єднує і роз’єднує 
повітряне відділення відсаджувальної машини з ресивером стисненого 
повітря і з атмосферою, що викликає висхідні та низхідні (спадні) потоки води 
у відсаджувальній камері. 

ПУЛЬСАЦІЯ, *пульсация - періодична зміна якої-небудь характеристики, 
явища. 

ПУСКАЧ МАГНІТНИЙ, *пускатель магнитный, **magnetic starter  - пускач у 
вибухонебезпечному виконанні, що служить для дистанційного управління 
електродвигунами гірничих машин і механізмів, які працюють у підземних 
гірничих виробках. 

ПУСТОТНІСТЬ, *пустотность - сумарний об’єм усіх пустот, включаючи 

пори й тріщини у гірській породі, виражений у процентах по об’єму чи в 

одиницях об’єму на одиницю маси. 

ПУСТА ПОРОДА, *пустая порода - гірська порода, що залягає поблизу чи в 
межах рудного тіла (корисної копалини), яка добувається з надр разом із 
рудою (вугіллям і т.п.), але не містить корисної копалини. 

ПУЦОЛАНИ, *пуцоланы - відклади вулканічного походження (попіл, пемза, 
туфи), що утворюються при виверженні лави, багатої кремнеземом. 
Використовують для виготовлення в'яжучих матеріалів, зокрема цементу. 
Від назви м. Поццуолі в Італії. На території України є в Криму та у Закарпатті. 
 
 

Р 
 

РАДИКАЛ, *радикал, **radical - 1) Парамагнітна частинка з неспареним 
електроном на зовнішній атомній або молекулярній орбіталі. Може бути 
нейтральною або нести позитивний чи негативний заряд. 2) Група атомів, яка 
в хімічних реакціях переходить без змін з однієї сполуки в іншу. 

РАДИКАЛ ВІЛЬНИЙ, *радикал свободный, **free radical - радикал який не 
входить у радикальну пару. 

РАДІАКЦІЙНА БЕЗПЕКА, *радиационная безопасность - cтан умов праці на 

об’єктах гірничої промисловості, при якому виключається можливість 
радіаційного переопромінювання робочого персоналу. Особлива увага 
дотриманню норми радіаційної безпеки приділяється на підприємствах по 
видобутку та переробці уранових руд. Радіаційний вплив відбувається за 
рахунок вдихання повітря, в якому є радиактивні еманації (радон, торон), 
продукти їх розпаду та радіактивний пил, за рахунок випромінювання від стін 
гірничих виробок чи відбитої гірничої маси. Основний захід боротьби — 
вентиляція. Для захисту органів дихання від пилу застосовують респіратори. 
Систематично проводиться дозиметричний контроль та медичний огляд 
працівників. 

РАДІАЦІЯ, *радиация - випромінювання, променевисилання, зокрема 
випромінювання електромагнітного проміння яким-небудь тілом, напр. 
Сонцем (с о н я ч н а   р а д і а ц і я ) чи іншим джерелом. 

РАДІЙ, *радий - радіоактивний хімічний елемент ІІ групи періодичної 
системи, символ Ra, ат. н. 88; ат. м. 226, 0254. Сріблясто-білий метал. 
Використовують для виготовлення світних фарб, у медицині — для 
радіотерапії , в техніці - для одержання радійберилієвих джерел нейтронів, 
як джерело гамма-випромінювання тощо. 

РАДІОАКТИВНІ МІНЕРАЛИ, *радиоактивные минералы - мінерали, які 
містять радіоактивні елементи у кількостях, що значно перевищують їх 
середній вміст у земній корі. Відомо близько 250 радіоактивних мінералів. 
Розрізняють радіоактивні мінерали, в яких уран або торій є 
мінералоутворюючими елементами, і радіоактивні мінерали, до складу яких 
радіоактивні елементи входять як ізоморфні домішки. Найважливіші 
радіоактивні мінерали — уранініт, кофініт, отеніт, карнотит тощо. 

РАДІОАКТИВНІСТЬ, *радиоактивность - спонтанне (зумовлене внутрішніми 
причинами) перетворення атомних ядер та елементарних частинок на інші 
ядра та елементарні частинки. Р. руд визначається наявністю в них 
радіоактивних елементів - урану, торію, радію та ін. При обов'язковій 
радiацiйно-гiгiєнiчній оцiнці (РГО) порiд визначається сумарна питома 
активнiсть природних радiонуклiдiв радiю-226,   торiю- 232 та калiю-40, згiдно 
з величиною якої породи розподiляються на класи i установлюється область 
їх можливого застосування  у будiвництвi. 

РАДІОГЕННИЙ, *радиогенный - пов'язаний за походженням з розпадом 
радіоактивних речовин. 

РАДІОГЕОДЕЗІЯ, *радиогеодезия - напрям у геодезії, що ґрунтується на 
застосуванні електронно-технічних засобів (радіодалекомірів, 
радіотеодолітів, електронних тахеометрів, радіогеодезичних систем тощо) 
при вимірюванні віддалі, кутів а також при визначенні місцезнаходження 
різних об’єктів. 

РАДІОГЕОЛОГІЯ, *радиогеология - галузь геології, що вивчає 
закономірності природних ядерних перетворень у речовині Землі та їх 
проявів у геологічних процесах. Основні розділи рахіогеології: власне 
радіогеологія, абсолютна геохронологія, масспектрометрія. В Україні 
дослідження з радіогеології проводять Інститути НАН України: геохімії і 
фізики мінералів, геологічних наук, геології й геохімії горючих копалин, 
геофізики. 

РАДІОГІДРОГЕОЛОГІЯ, *радиогидрогеология - галузь гідрогеології, що 
вивчає природні радіоактивні води, поширення й умови їх формування та 
зв’язок з родовищами радіоактивних корисних копалин. 

РАДІОДАЛЕКОМІР, *радиодалекомер - прилад, яким визначають, 

використовуючи радіохвилі, віддаль до об’єктів. Принцип дії Р. ґрунтується 

на визначені часу поширення радіосигналів від приладу до об’єкта і назад 
або на вимірюванні різниці фаз чи частот випроміненого та прийнятого 
радіосигналів за час проходження їх вздовж вимірюваної лінії. В геодезичних 
Р. час розповсюдження радіохвиль вимірюють фазовим способом. 
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РАДІОЗАХИСТ, *радиозащита - вид систем попереджувальної сигналізації 
при наближенні до небезпечної зони. Складається з індивідуальних 
передатчиків, якими оснащені робітники, і приймачів, які встановлюються в 
небезпечних зонах. 

РАДІОЛЯРИТ, *радиолярит - зоогенна гірська порода, основу якої 
складають рештки радіоляріїв (підклас одноклітинних тварин). 

РАДІОМЕТР, *радиометр - 1) Прилад для вимірювання променистої енергії 
(світла тощо). 2) Р.  р а д і о т е х н і ч н и й — прилад для вимірювання 
потужності випромінювання радіо-хвиль. 3) Р.  а к у с т и ч н и й — прилад 
для вимірю-вання звукового тиску. 4) Р.  г е о ф і з и ч н и й — прилад для 
радіометричних методів геологічної розвідки. 

РАДІОМЕТРИЧНА РОЗВІДКА, *радиометрическая разведка - група 
геофізичних методів дослідження, що базуються на природній 
радіоактивності гірських порід. Методи радіометричної розвідки поділяють на 
іонізаційні, імпульсні й люмінесцентні. Використовують у комплексі з іншими 
геологічними методами при пошуках і розвідці радіоактивних та інших руд і 
геологічному картуванні. 

РАДІОМЕТРИЧНА СЕПАРАЦІЯ, *радиометрическая сепарация  - 
спеціальний метод збагачування корисних копалин який здійснюється в 
залежності від природної або наведеної радіоактивності. Відомо біля 
двадцяти методів Р.с. Біля десяти застосовуються у промисловості. Р.с. 
використовують для попереднього збагачування і в довідних операціях по 
збагачуванню руд чорних металів, алмазних та ін. неметалічних корисних 
копалин. Див. також радіометричні сепаратори. 

РАДІОМЕТРИЧНІ СЕПАРАТОРИ, *радиометрические сепараторы -  
апарати для збагачування корисних копалин методом радіометричної 
сепарації. В Р.с. обробляють матеріал крупністю від 250 до 0,5 мм. Один з 
найбільш поширених - стрічковий Р.с. 

РАДІОМЕТРІЯ, *радиометрия - 1) Розділ фізики, що вивчає способи 
вимірювання енергії випромінювання. 2) Метод розвідування корисних 
копалин, який полягає у використанні радіохвиль для визначення структури 
гірських порід. 3) Метод для виявлення радіоактивних руд та вод. 

РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ, *радиоспектроскопия - розділ фізики, в якому 
вивчаються спектри випромінювання й поглинання найкоротших радіо-хвиль. 
Методи Р. застосовують для вивчення структури речовини, моментів 
атомних ядер тощо. 

РАНЖУВАННЯ, *ранжирование - послідовне розміщення чогось; Р.  в е л и ч 
и н — розміщення величин у певному порядку за ступенем важливості, 
значущості. Застосовують у моделюванні. 

РАПТОВИЙ ВИКИД (вугілля та газу), *внезапный выброс (угля и газа) - 
самочинне миттєве руйнування частини вугільного масиву біля вибою 
гірничої виробки, що супроводжується викидом вугілля та інтенсивним 
виділенням газу (метану). 

РАТОВКІТ, *ратовкит, **ratofkite - землистий, темно-фіолетовий флюорит 
осадового походження, який утворює дрібні зерна з доломітизованих 
вапняках. 

РАУХТОПАЗ, *раухтопаз - мінерал, кварц. Ювелірний камінь. 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, *рационализация - організація будь-якої діяльності 
доцільнішими способами, ніж існуючі, поліпшення, вдосконалення чогось; Р. 
в и р о б н и ц т в а — сукупність організаційно-технічних заходів, 
спрямованих на якнайефективніше використання наявних виробничих 
ресурсів і якнайдоцільнішу організацію виробничих процесів. 

РАШПІЛЬ, *рашпиль - напилок з великою точковою насічкою. Засто-совують 
для обробки поверхонь деревини, шкіри, м'якого металу й пластмас. 

РЕ..., *ре... - префікс, що означає зворотну або повторну дію. 

РЕАҐЕНТ, *реагент, **reagent  - одна з речовин, яка бере участь у певній 
хімічній реакції; при вивченні механізмів реакцій під Р. часто розуміють 
сполуку, що вступає в реакцію, атакуючи іншу - субстрат. Р. широко 
застосовують у збагаченні корисних копалин, зокрема у флотації. Див. 
також Реактив. 

РЕАКТИВ, *реактив - речовина, що при взаємодії з іншою спричинює 
характерну реакцію. Використовують у хімічному аналізі. 

РЕАКТИВНІСТЬ ВІДНОСНА, *относительная реакционная способность, 
**relative reactivity - здатність до реакції певних атомів чи груп в молекулі, 
віднесена до здатності реаґування їх у еталонній сполуці; кількісно 
характеризується відношенням констант швидкості чи констант рівноваги 
відповідних реакцій. 

РЕАКТИВНО-ТУРБІННЕ БУРІННЯ, *реактивно-турдинное бурение - метод 
спорудження вертикальних стволів чи свердловин великого діаметра (до 5 м) 
кількома турбобурами, з’єднаними в один аґреґат з долотами, що 
здійснюють планетарний рух, перекриваючи всю площу вибою. 

РЕАКЦІЯ, *реакция - 1) Дія, стан, процес, що виникають за певних умов у 
відповідь на будь-які впливи, подразнення, враження. 2) Р.  х і м і ч н а — 
взаємодія між двома і більше речовинами, внаслідок якої утворюється нова 
речовина. 

РЕАЛЬҐАР, *реальгар, **realgar - As4S4. Мінерал класу сульфідів. Сульфід 

миш’яку. Входить до складу миш’якових руд. Сингонія моноклінна. Густина 
3,5. Твердість 1,5-2,0. Колір оранжево-червоний. Блиск смоляний. 
Зустрічається в гідротермальних родовищах разом з аурипігментом. 
Використовують як фарбу.  

РЕАЛЬНИЙ, *реальный, **riel - 1) Дійсний, існуючий. 2) Можливий для 
виконання, здійсненний. 

РЕВЕРСУВАННЯ, *реверсирование - зміна напряму руху робочих частин 
машини на зворотний. 

РЕГЕНЕРАТИВНИЙ, *регенеративный - пов'язаний з відновленням чого-
небудь. 

РЕҐЕНЕРАТОР, *регенератор - 1) Відновник. 2) Пристрій (переважно 
камера) для вловлювання й використання тепла відхідних (напр. з 
промислових печей) газів. 

РЕҐЕНЕРАЦІЯ, *регенерация - відновлення цінних вихідних властивостей 
матеріалів або речовин після використання їх. 
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РЕГРЕСИВНЕ ЗАЛЯГАННЯ, *регрессивное залегание - залягання гірських 
порід морського походження в умовах відступання моря. Характерна 
закономірна зміна фацій  від відносно глибоководних до мілководних на 
площі та у вертикальному розрізі. 

РЕГРЕСІЯ, *регрессия - 1) Повільне відступання моря від берегів внаслідок 

підняття суші й опускання океанічного дна, зменшення об’єму води в 
океанічному басейні. Регресії неодноразово відбувалися протягом 
геологічної історії, як правило, співпадаючи з епохами гороутворення. 2) 
Форма зв’язку між випадковими величинами. 

РЕГУЛЯТОР, *регулятор - механічний або інший автоматичний пристрій, що 
підтримує незмінність швидкості, температури тощо або змінює їх за певним 
режимом. 

РЕЖИМ ГІРНИЧИХ РОБІТ, *режим горных работ - встановлена проектом чи 

дослідженням послідовність виконання у часі об’ємів розкривних та 

видобувних робіт на кар’єрах. 

РЕЖИМ ПОКЛАДУ НАФТИ, ГАЗУ, *режим залежей нефти, газа - механізм 
проявлення в покладах пластової енергії різного виду, що обумовлює 
приплив нафти чи газу до експлуатаційної свердловини. Залежить від 
геологічної будови, фізико-хімічних властивостей пласта. 

РЕЖИМ РОБОТИ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, *режим работы горного 

предприятия - встановлені порядок і тривалість виробничої діяльності у 
визначеному календарному періоді (доба, тиждень, місяць, рік), що враховує 
технологію виробництва, визначає час виробничої роботи та час перерв, 
змінність роботи, тривалість змін. 

РЕЗЕРВУАРНИЙ ПАРК, *резервуарный парк - комплекс взаємозв’язаних 
окремих резервуарів чи груп резервуарів для зберігання чи накопичення 
рідких продуктів (нафти, нафтопродуктів, рідких вуглеводнів, води та ін.). 
Обладнується технологічними трубопроводами, запірною арматурою, 
насосними установками, системами скорочення втрат продуктів, безпеки, 
пожежогасіння, засобами автоматизації. Резервуарні парки забезпечують 
рівномірне завантаження магістральних трубопроводів, компенсацію пікових 
та сезонних нерівномірностей у споживанні нафти, створення запасів і т. п. 
Місткість резервуарів однієї групи до 200 тис. м

3
. 

РЕЗЕРФОРД, *резерфорд - одиниця радіоактивності. Радіоактивність 

дорівнює 1 р, якщо за 1 сек відбувається 106 розпадів. Частіше користуються 
одиницею радіоактивності кюрі (1 кюрі дорівнює 37 000 р). Від прізвища 
англійського фізика Е. Резерфорда. 

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, *резистентность - опірність. 

РЕЗИСТИВИМЕТРІЯ, *резистивиметрия - вимірювання питомного 
електричного опору бурового розчину та інших рідин, що заповнюють 
свердловину. 

РЕЗИСТОР, *резистор - нерегульований електричний активний опір, 
призначений для обмеження струму в електричному колі. 

РЕЙКА ГЕОДЕЗИЧНА, *рейка геодезическая - 1) Вимірювальний пристрій, 

який використовують при нівелюванні. Рейка геодезична — дерев’яний 

брусок завдовжки 1.5; 2; 3; 4 м; шириною 10…20 см; товщиною 2…3 см з 
нанесеною на його поверхню шкалою. 2) Багатозначна міра довжини, яка 
входить в комплекти багатьох маркшейдерсько-геодезичних приладів. За 
призначенням, конструкцією та видами шкал розрізняють Р.г. нівелірні, 
тахометричні, далекомірні і спеціальні. 

РЕЙКОВИЙ ТРАНСПОРТ, *рельсовый транспорт - засіб транспортування 
по підземних та відкритих виробках, що здійснюється по рейковій колії. Це 
локомотивний транспорт, самокатна відкатка по коліях, відкатка по коліях 
кінцевим та нескінченним канатом. 

РЕКОГНОСЦИРОВКА, *рекогносцировка - попереднє обстеження місцевості 
або гірничих виробок при виконанні геодезичних чи маркшейдерських робіт. 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, *реконструкция горных 

предприятий - комплекс заходів, спрямованих на корінну чи часткову 
перебудову технологічного комплексу діючих гірничих підприємств. 
Реконструюються кар’єри, шахти, газові та нафтові промисли, збагачувальні 
фабрики. Основні причини реконструкції — зниження виробничої потужності, 
продуктивності праці, погіршення умов праці та ін. Базується на оновленні 
основних фондів — активний (обладнання) і пасивний (будівлі та споруди). 

РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ, *рекристаллизация - процес росту одних зерен 
кристалічного тіла, що складається з багатьох дрібних кристалів, за рахунок 
інших. 

РЕКТИФІКАЦІЯ, *ректификация - розділення рідких сумішей, що містять два 
або кілька компонентів різної питомої ваги багаторазовим випаровуванням 
суміші й конденсацією пари. Застосовують у хімічній, нафтовій, спиртовій 
промисловості тощо. 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ, *рекультивация  - комплекс гірничо-технічних, інженер-
но-будівельних, меліоративних, сільськогосподарських, лісокультурних робіт, 
спрямованих на відновлення земель, порушених гірничими роботами. 

РЕКУПЕРАЦІЯ, *рекуперация - виділення й уловлення з метою повторного 
використання газів, парів тощо, які перебувають у суміші з іншими 
речовинами (напр., у металургійному виробництві). 

РЕЛАКСАЦІЙНИЙ, *релаксационный - пов'язаний з релаксацією; р - і  к о л и 
в а н н я — стрибкоподібні коливання які за формою (графіком) дуже 
відрізняються від синусоїдальних (гармонічних) коливань завдяки тому, що в 
системах, де вони відбуваютья, істотну роль відіграють дисипативні сили 
(тертя, в'язкість — у механічних системах, активний опір — у електричних 
системах). 

РЕЛАКСАЦІЯ, *релаксация - поступовий перехід фізичко-хімічної системи з 
нерівноважного стану, спричиненого зовнішніми впливами, в рівноважний. До 
Р. належать: вирівнювання концентрації розчиненої речовини в розчині після 
того, коли вона вся розчинилася; розрядження електричного конденсатора 
тощо. Характеризують різні види Р. часом її перебігу. 

РЕЛАКСАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ У ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ, *релаксация 

напряженностей в горных породах - зміна у часі поля напружень зразка 
породи чи гірського масиву в умовах, що перешкоджають зміні деформацій. 
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Полягає у зменшенні пружної та збільшенні пластичної деформації при 
незмінній загальній. 

РЕЛЕ, *реле, ** relay - автоматичний пристрій, який реагує на зміни 
параметра (температури, тиску тощо) і який в разі досягнення параметром 
заданої величини замикає або розмикає електричне коло.  

РЕЛЕ ВИТОКУ, *реле утечки - захисний пристрій від витоку струму в землю 
в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. Широко застосовується в 
шахтних електромережах. 

РЕЛІКТОВІ ҐРУНТИ, *реликтовые грунты - ґрунти минулих часів 
ґрунтоутворення. Зустрічаються в товщах лесу (рідше — в інших відкладах) у 
вигляді темних прошарків, часто з кротовинами тощо. Вивчення реліктових 
ґрунтів дає можливість відтворити умови минулих геологічних епох. 

РЕЛЬЄФ, *рельеф - сукупність нерівностей поверхні суші, дна океанів та 
морів, різноманітних по обрисах, розмірах, походженню, віку та історії 
розвитку. 

РЕЛЯТИВНИЙ, *релятивный - відносний. 

РЕМОНТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *ремонт горных выработок - комплекс 
технічних заходів, направлених на відновлення експлуатаційного стану 
гірничих виробок. До структури ремонтних робіт входять заміна окремих 
зруйнованих рам чи їх елементів, підсилення кріплення, підривання підошви, 
виправлення рейкового шляху і т. п. 

РЕНІЙ, *рений - хімічний елемент VII групи періодичної системи, символ Re, 
ат. н. 75; ат.м. 186,207. Сріблясто-білий тугоплавкий метал. Хімічно дуже 
стійкий. Застосовують у сплавах, вакуумній техніці, як каталізатор тощо. Від 
назви р. Рейну. 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, *рентабельность 

горного предприятия - узагальнений показник економічної ефективності 
виробництва, що використовується для оцінки фінансово-господарської 
діяльності підприємств. 

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНА, *рентабельность общая - відношення 
балансового прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів за їх 
початковою оцінкою. 

РЕНТГЕН, *рентген - одиниця дози (кількості) рентгенівського чи гамма-

проміння, яка спричиняє в 0,001293 ґ повітря (тобто в 1 см3 при норм. тиску) 
утворення йонів, сумарний електричний заряд одного знака яких становить 
одну електростатичну одиницю електрики. Від прізвища німецького фізика 
В.-К. Рентгена. 

РЕНТГЕН-ЕКВІВАЛЕНТ, *рентген-еквивалент - 1) Б і о л о г і ч н и й  е к в і 
в а л е н т  р е н т г е н а  (б е р) — кількість будь-якого іонізуючого випро-
мінювання, що відповідає за своєю біологічною дією 1 рентгенові 
рентгенівського або гамма-проміння. 2) Ф і з и ч н и й  е к в і в а л е н т  р е н 
т г е н а  (ф е р) — доза будь-якого іонізуючого випромінювання, яка створює 
таку саму кількість пар йонів, як і доза в 1 р. 

РЕНТГЕНІВСЬКЕ (ПУЛЮЄВЕ) п р о м і н н я, *рентгеновский(пулюев) л у ч  
- короткохвильове електромагнітне проміння, довжина хвиль якого становить 

приблизно від 0,0001 А до до кілька сот ангстремів (1 А = 10 —10 м). Р. п. 
виникає від різкого гальмування руху електронів у речовині. Застосовуєть у 
науці, техніці, медицині. Від прізвища німецького фізика В.-К. Рентгена. 

РЕНТГЕНІВСЬКИЙ (ПУЛЮЄВЕ), *рентгеновский (пулюев) - пов'язаний з 
рентгенівським (пулюєвим) промінням; Р(П). т р у б к а — електровакуумний 
прилад (скляна трубка з впаяним катодом і анодом) для одержання 
рентгенівського проміння; Р(П).  д е ф е к т о с к о п і я — виявлення 
наявності, місця і розмірів дефектів у матеріалах і виробах просвічування 
рентгенівським промінням; Р(П). м і к р о с к о п і я — сукупність методів 
дослідження мікроскопічної будови об'єктів за допомогою рентгенівського 
проміння; Р(П). а н а л і з — метод дослідження атомного й молекулярного 
складу і структури речовин за допомогою рентгенівського (пулюєвого)  
проміння. Розрізняють: рентгенодефекто-скопічний аналіз, 
рентгеноспекральний аналіз і рентгеноструктурний аналіз. 

РЕНТГЕНО...(ПУЛЮЄ...), *рентгено...(пулюе...) - у складних словах 
відповідає поняттю "рентгенівське(пулюєве) проміння". 

РЕНТГЕНОГРАМА (ПУЛЮЄГРАМА), *рентгенграмма (пулюеграмма) - 
зображення на рентгенівській плівці, утворене внаслідок дії на неї 
ренгенівського (пулюєвого)  проміння, що пройшло через досліджуваний 
об'єкт. Розрізняють тіньові та інтерференційні Р(П). 

РЕНТГЕНОГРАФІЯ (ПУЛЮЄГРАФІЯ), *рентгенография (пулюеграфия) - 1) 
Метод дослідження речовини за допомогою рентгенівського (пулюєвого)  
проміння. 2) Фотографування у рентгенівському (пулюєвому)  промінні. 

РЕНТГЕНМЕТР (ПУЛЮЄМЕТР), *рентгенометр (пулюєметр) - прилад для 
вимірювання кількості рентгенівського (пулюєвого)  проміння або гамма-
проміння в рентгенах. 

РЕНТГЕНОТЕХНІКА (ПУЛЮЄТЕХНІКА),*рентгентехника (пулюетехника) - 
сукупність методів і апаратури, за допомогою яких одержують і 
використовують рентгенівське (пулюєве)   проміння, а також виготовляють 
відповідні прилади, механізми тощо. 

РЕОЛОГІЯ, *реология - наука про текучість і деформацію суцільних 
середовищ (напр. звичайних в'язких рідин і рідин аномальної в'язкості). 
Методи реології використовують у металургійному та полімерному 
виробництві, гірничій справі, приготуванні суспензій та гідросумішей тощо. 

РЕОМЕТР, *реометр - прилад, яким вимірюють витрати газів. 

РЕОСТАТ, *реостат - електричний прилад, яким змінюють опір 
електричного кола, регулюють струм або напругу. 

РЕПЕР (У ГЕОДЕЗІЇ), *репер - знак, що позначає і закріплює на місцевості 
точку земної поверхні, висоту якої над рівнем моря визначено нівелюванням. 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ, *репрезентативний - представницький. 

РЕПРОДУКУВАТИ, *репродуктировать - робити репродукцію чогось; 
відтворювати. 

РЕСИВЕР, *ресивер - сталева посудина для нагромадження газів, пари чи 
повітря, а також для вирівнювання їх тиску у разі нерівномірної витрати або 
надходження. 
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РЕСПІРАТОР, *респиратор, **respirator - прилад для захисту органів 
дихання, зору й слуху від дії шкідливого пилу фільтрацією вдихуваного 
повітря. 

РЕТОРТА, *реторта - 1) Посудина грушовидної форми з повернутим у бік 
носком для перегонки й розкладення речовини нагрівання. 2) Вогнетривка 
посудина різних форм, у якій нагрівають матеріали в промислових печах. 

РЕТРОГРАДНІ ЯВИЩА, *ретроградные явления - перехід природних 
вуглеводневих багатокомпонентних систем з однофазного газоподібного 
(однофазного рідкого) стану в двофазний парорідинний стан при 
ізотермічному зниженні тиску (ретроградна конденсація) та ізобаричному 
зменшенні температури (ретроградне випарювання). 

РЕЧОВИНА, *вещество - один з двох відомих на сьогодні видів матерії. 
Сукупність дискретних утворень, що мають масу спосою. Відомо 4 стани Р.: 
гази, тверді тіла, рідини і плазма. Р. складається з електронів, протонів та 
нейтронів. Вся різноманітність фізичних та хімічних властивостей Р. 
зумовлюється взаємодією між електронами та атомними ядрами, а також між 
атомами, молекулами, йонами. 

РЕЧОВИНА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА (ПАР), *поверхностно-активное 
вещество (ПАВ), **surface-active agent - хімічна сполука, яка при розчиненні 
зосереджуючись на поверхні розділу фаз викликає зменшення поверхневого 
(міжфазного) натягу, тобто впливає на енергетичний стан і структуру, а отже, 
і властивості міжфазної поверхні. Такі речовини мають дифільну будову 
(містять як ліофільні, так і ліофобні групи). Можуть бути йоногенними або 
нейоногенними. 

РЕЧОВИНИ ПРОСТІ, *вещества простые, **simple substances - клас 
гомоатомних мінералів, які характеризуються головним чином атомними 
структурами з металічним типом зв’язку (самородні метали), молекулярними 
кристалічними ґратками (самородні металоїди). Складається з атомів лише 
одного елементу й може існувати в алотропних видозмінах. На їх долю 
припадає не більше 0,1% земної кори, але деякі  з них досить поширені й 
мають велике значення, наприклад: платина, золото, алмаз, сірка та інші. 

РЕЦЕСИВНИЙ, *рецесивный - прихований; той, що не виявляється. 

РИНКОЛІТ, *ринколит, **rinkolite. Діортосилікат - Na2Ca4CeTiOF3[Si2O7]2. 
Характерний мінерал нефелінових сієнітів та їх пегматитів.  

РИШТАК, *рештак, **pan - 1) металічний секціонований жолоб скребкового 
конвеєра. 2) жолоб для стікання води. 

РІВЕНЬ, *уровень, - прилад для вимірювання малих кутів нахилу та для 
приведення ліній і площин у горизонтальне чи вертикальне положення; одна 
із складових частин багатьох маркшейдерських інструментів. Див. також 
ватерпас. 

РІВЕНЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД, *уровень подземных вод - перевищення вільної 

чи п’єзометричної поверхні вод у даній точці по відношенню до будь-якої 
площини порівняння (наприклад, по відношенню до рівня моря). 

РІВНОМІР, *равномер - прилад для замірювання рівнів води у свердловинах, 
шурфах, колодязях і т. п. 

РІВНОПАДНІСТЬ, *равнопадаемость - явище падіння з однаковою 
швидкістю різновеликих частинок легкого і важкого матеріалів. Уявлення про 
Р. є теоретичною основою для ґравітаційних процесів збагачення корисних 
копалин. Коєфіцієнт Р - ті - це співвідношення діаметра зерна легкого 
матеріалу до діаметра зерна важкого матеріалу, який є рівнопадаючим з ним 
за даних умов вільного падіння. 

РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ І НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ 

ПРОМИСЛОВІСТЬ, *редких металлов и полупроводниковых материалов 

промышленность - галузь кольорової металургії, підприємства якої 
добувають і збагачують руди рідкісних металів, а також виробляють рідкісні 
метали, сполуки і сплави на їх основі та напівпровідникові матеріали. 
Промисловість рідкісних металів - молода галузь техніки, яка почала 
розвиватися на початку ХХ ст. Виробництво літієвих концентратів вперше 
розпочато в США (1905 р. - 72 т.), рубідію і цезію розвинулося тільки за 
останні 50 років, берилій ще в 30-тих роках майже не мав практичного 
застосування, але вже в 1960 р. виробництво його концентратів досягло 10 
тис. т. Виробництво урану в ряді країн світу різко виросло після 1942-43 рр. В 
Україні вироблення рідкіснометалевої продукції почалося з освоєнням 1939 
року цирконієвого родовища в Донецькій області. На базі Малишівського 
родовища титано-цирконієвих пісків введено в дію Верхньодніпровський 
гірничо-металургійний комбінат напівпровідникових матеріалів, рідкісних 
металів і їх сполук.  

РІДКІСНОМЕТАЛЕВІ РУДИ (РУДИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ), *редкометал-

лические руды (руды редких металлов) - природні мінеральні утворення, що 
містять у собі рідкісні елементи у вигляді самостійних мінералів чи 
ізоморфних домішок, розсіяних у рудних та жильних мінералах у кількостях, 
достатніх для рентабельного промислового добування. Елементи, що 
відносяться до рідкісних, складають майже половину системи елементів Д.І. 
Менделєєва, хоча на них припадає тільки близько 0.2 % земної кори. Великі 
родовища зустрічаються рідко. 
 Елементи та їх руди: 
Літій, рубідій, цезій — спорумен, петаліт, евкриптіт, полуцит, слюди. 
Берилій — берил, фенакит, бертенандит, гентгельвін. 
Стронцій — целестин, стронціаніт, апатит. 
Цирконій, гафній — циркон, баделеїт, циртоліт, малакон. 
Тантал — танталіт, мікроліт, водженіт, колумбіт, лопарит. 
Ніобій — пірохлор, лопарит, колумбіт. 
Кадмій — сфалерит (клейофан, збагачений кадмієм, пшибраміт і 
коломорфний сфалерит ), галеніт, халькопірит. 
Галій, індій, талій — халькопірит, сфалерит, каситерит, боксити, енаргіт, 
германіт, галеніт, сульфосолі свинцю ( геокроніт, менегеніт), коломорфний 
пірит, марказит, коломорфний молібденіт. 
Скандій — тортвейтит, фосфорити, боксити, циркон, вольфраміт, каситерит, 
цинвальдит, берил. 
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Германій — германіт, реньєрит, аргиродит, гумати германію, вугілля, 
магнетит, гематит, борніт, сфалерит, халькопірит, енаргіт, тетраедрит, 
тенантит, сульваніт. 
Селен, телур — халькопірит, галеніт, сфалерит, пірит, піротин, арсенопірит, 
бляклі руди. Молібденіт, кіновар. 
Реній — молібденіт, борніт, халькопірит. 
Ітрій, лантаноїди торієвої групи — ітросинхизит, монацит, ксенотим. 
Лантаноїди цезієвої групи — бастнезит,  паризит, монацит, лопарит, 
апатит. 
Титан - магнетит, ільменіт, перовськіт, рутил, лейкоксен. 
Уран - уранініт, настуран, браненит, самарскит, евксеніт, фергусоніт, отеніт, 
торберніт, тухоліт, кофініт, уранова смолка, картоніт, тюямуніт. 

РІЗЕЦЬ, *резец — 1) Інструмент, що руйнує масив при ковзанні вздовж його 
поверхні, тобто інструмент, здійснюючий руйнування різанням. Розрізняють 
Р. стрижневі та дискові. 2) Р. буровий — інструмент для руйнування гірських 
порід при бурінні шпурів. 

РІЗЕЦЬ ВУГІЛЬНИЙ, * резец угольный — різець для руйнування вугілля. 

РОБОТА, *работа - у фізиці величина, яка характеризує перетворення 
енергії з одного виду в інший, яке відбувається в даній фізичній системі. В 
механіці Р. є мірою дії сили і залежить від величини, напрямку цієї сили та 
переміщення точки її прикладання. Поняття Р. застосовують також у 
термодинаміці, інш. галузях науки і техніки, зокрема, у гірничій науці. У 
Міжнародній системі одиниць Р. вимірюють у джоулях. 

РОБОЧА ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЯКА, *рабочая характеристика стойки 
— характер зміни опору стояка при зміні його піддатливості. 

РОБОЧА ШВИДКІСТЬ ПОДАЧІ ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *рабочая скорость 
подачи горной машины — швидкість переміщення гірничої машини в 
заданому напрямку в процесі виконання операції виймання корисної 
копалини. 

РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА КРІПЛЕННЯ, *рабочая нагрузка на 
крепление  — навантаження на кріплення в період його експлуатації. 
Розрізняють Р.н.н.к. розрахункове, що визначається розрахунком або 
задається при конструюванні кріплення, та фактичне, яке в дійсності несе 
кріплення під час експлуатації. Розрахункове навантаження на кріплення 
приймається менше граничного (яке викликає руйнування кріплення). 

РОБОЧИЙ ГОРИЗОНТ КАР'ЄРУ, *рабочий горизонт карьера — 
горизонтальна площина, що перетинає масив порід в контурах кар'єру на 
рівні установки виймально-навантажувального і транспортного устаткування, 
призначеного для розробки уступу. На Р.г.к. розташовуються робочі 
майданчики. 

РОБОЧИЙ ГОРИЗОНТ ШАХТИ, *рабочий горизонт шахты — відкатний 
(транспортний) горизонт поверху, на якому виконуються переважно очисні 
роботи. 

РОГОВА ОБМАНКА, *роговая обманка, **common hornblende  - мiнерал 
гiдросилiкату кальцiю, магнiю та  залiза; група амфiболiв має призматичнi 
кристали з гексагональним перерiзом. Бідний на SiO2 і збагачений закисним 

залізом. Може бути волокнистим, тонкозернистим або стовпчатим. Важливий 
породоутворюючий мінерал інтрузивних вивержених порід середньої 
основності і метаморфічних порід (амфіболітів, амфіболітових сланців, 
ґнейсів). Сингонія моноклінна. Густина 3,1-3,3. Твердість 5,5-5,6.  Колір 
зелений, бурий, чорний. Поширений переважно у вивержених породах, але 
може бути також у середньозернистих метаморфiчних породах як продукт 
змiни пiроксену.  
РОДІЙ, *родий - хімічний елемент VІІІ групи періодичної системи, символ Rh, 
ат. н. 45; ат.м. 102,9055. Сріблястий метал, належить до платинових металів. 
Хімічно пасивний. Застосовують для гальванічного покриття, а також у 
сплавах з платиною для виготовлення хімічного посуду, як каталізатор 
тощо. 

РОДОВИЩЕ КОРИСНИХ КОПРАЛИН, *месторождение полезных 

ископаемых, **deposit of useful mineral - 1) Природне нагромадження 
корисних копалин, що за якістю та умовами залягання придатне для 
промислового освоєння. Концентрації в земній корі певних мінералів, 
розробка яких економічно вигідна. 2) Будь-яке скупчення мінералів в земній 
корі. 

РОДОНІТ, *родонит, **rhodonite - (Mn,Ca)5[Si5O15]. Мінерал класу силікатів, 
рожевого, іноді рожево-сірого кольору. Ланцюжкової будови з групи 
піроксеноїдів. Сингонія триклінна. Густина 3,4-3,7. Твердість 5.5…6.5. Блиск 
скляний. Поширений мінерал метаморфізованих марганцевих руд. 
Використовують як виробне каміння; продукти вивітрювання — як 
марганцеву руду. В Україні зустрічається в Карпатах. 

РОДОХРОЗИТ, *родохрозит, **rhodochrosite - Mn[CO3]. Марганцевий шпат - 
мінерал класу карбонатів. Сингонія тригональна. Густина 3,7. Твердість 3,5-
4,0. Блиск скляний. Колір білий, рожевий, червоний, коричневий. Важливий 
мінерал осадових родовищ марганцю. В Україні є в Нікопольському 
марганцевому басейні. Руда марганцю. 

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ КЛАПАН, *разгрузочный клапан  — клапан, за 
допомогою якого здійснюється розвантаження гідравлічних стояків кріплення 
від гірського тиску. 

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ, *разгрузочное устройство — 1) 
Пристрій у вигляді вирви або жолобу для розвантаження гірської маси з 
конвейєрів. 2) Приймальний пристрій на поверхні для розвантаження 
гірської маси з скіпів, перекидних клітей і вагонеток. Р.п. можуть бути двох 
типів: з приймальним бункером і зі шлюзом. В пристроях з приймальним 
бункером нижня частина останнього переходить в трубу, до якої 
приєднується пластинчатий або хитний живильник. Рівень гірської маси в 
бункері контролюється сигналізатором герметичності. Р.п. зі шлюзом 
складається з приймального бункера, верхнього і нижнього затворів, 
приводу з кривошипно-шатунним механізмом, електродвигуна, 
електрогідроприводу та ін. Гірська маса, що висипається з скіпа, відкриває 
верхній затвор і заповнює бункер; після цього за допомогою приводу 
відкривається нижній затвор, і гірська маса висипається з бункеру у 
залізничні вагони. 
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РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ КРИВІ, *разгрузочные кривые — спеціальні  
криволінійні металоконструкції, що встановлюються на верхньому 
приймальному майданчику стволу шахти для механічного (примусового) 
розвантаження скіпів та перекидних клітей. 

РОЗКІСКА, *раскоска - простір, утворений з одного чи двох боків підземної 
виробки в результаті виймання ділянок корисної копалини біля неї. 
Використовується для закладки породи, розташування конвеєра. 
Розрізняють Р. верхню, двобічну, нижню та однобічну. 

РОЗКОНСЕРВАЦІЯ ЗАПАСІВ, *расконсервация запасов - комплекс заходів, 
який забезпечує відробку законсервованих запасів. 

РОЗКРИВ (РОЗКРИВНІ ПОРОДИ), *вскрыша(вскрышные породы) - гірські 
породи, що покривають і вміщують корисну копалину й підлягають вийманню 
та переміщенню у процесі ведення відкритих гірничих робіт. Розкрив 
зовнішній — породи, що покривають корисну копалину; розкрив внутрішній — 
породи, що вміщують корисну копалину. 

РОЗКРИВАЮЧІ ВИРОБКИ, *вскрывающие выработки - виробки, що 
призначені для розкриття шахтного поля на першому або наступних 
горизонтах. Усі Р.в. є капітальними; до них відносять вертикальні та похилі 
стволи, штольні, похилі (спіральні) з'їзди, навколоствольні двори, капітальні 
квершлаги, ґезенки, збійки, центральні вентіляційні шурфи, "передавальні" 
похили і бремсбеґи та ін. 

РОЗКРИВНІ РОБОТИ, *всрышные работы - відкриті гірничі роботи по 
вийманню та переміщенню порід (розкриву), що покривають і вміщують 
корисну копалину, з метою підготовки її запасів до виймання. 

РОЗКРИТТЯ ЗРОСТКІВ, *раскрытие сростков, **erushing of infergrown 
pieces, ***Zerkleinerung der Verwachsungen - дроблення або подрібнення 
зростків для поділення їх на складові компоненти. 

РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩА, *вскрытие месторождения - 1) При підземному 
способі розробки - проведення (проходка) виробок, що відкривають доступ з 
поверхні до всього рудного тіла, пласта або його частини та забезпечують 
можливість проведення підготовчих виробок. 2) При відкритому способі 
розробки - проведення (проходка) системи капітальних гірничих виробок, що 
встановлюють транспортний зв'язок між пунктами навантаження гірської 
маси у кар'єрі та пунктами її розвантаження на поверхні (збагачувальними 
фабриками, складами, відвалами розкривних порід, тощо). Здійснюється 
здебільшого за допомогою капітальних траншей, рідко - шахтними стволами, 
штольнями, тунелями та іншими підземними виробками. 

РОЗКИТТЯ ШАХТНОГО ПОЛЯ, *вскрытие шахтного поля - проведення 
комплексу капітальних виробок, що відкривають доступ з поверхні до 
шахтного поля або його частини. 

РОЗМАГНІЧУЮЧИЙ  АПАРАТ, *размагничивающий аппарат, **demagne-
tizing device, ***entmagnetisiertes Gerät - апарат для магнітної обробки 
пульпи, в якому знімається залишкова намагніченість магнітних часток і 
руйнуються магнітні флокули. 

РОЗПУШЕНІСТЬ ВІДСАДЖУВАЛЬНОЇ ПОСТЕЛІ, *разрыхленность 
отсадочной постели, *looseness of jig bed, ***Bettauflockerung - один з 

головних інтегральних параметрів процесу збагачення корисних копалин у 
відсаджувальних машинах, ступінь віддалення окремих часточок 
відсаджувальної постелі одна від одної. Р.в.п. є зв’язуючою ланкою між 
технологічними та гідродинамічними параметрами. Використовується як 
контролюємий параметр у ряді систем автоматичного регулювання 
відсаджувальним процесом. Крім того, періодично контролюється 
оператором відсаджувальної машини за побічними виявами ( по щільності 
відсаджувальної постелі). 

РОЗРИВИ ТЕКТОНІЧНІ, *разрывы тектонические  - розломи, диз’юнктиви 
— загальна назва різних видів тектонічних порушень суцільності верств 
земної кори, що супроводяться переміщенням розірваних частин геологічних 
тіл (наприклад, скиди, насуви, шар’яжі). В Україні поширені в Карпатах, 
Кримських горах, на Донецькій височині. 

РОЗРІЗ (У ГІРНИЧІЙ СПРАВІ), *разрез (в горном деле) - 1) Зображення у 
певному масштабі пласта (покладу) корисної копалини або гірничої виробки 
в проекції на січну площину. 2) Гірниче підприємство (кар’єр) по 
видобуванню вугілля відкритим способом (вугільний розріз) або розсипних 
корисних копалин. 

РОЗРІЗ ВУГІЛЬНИЙ, *разрез угольный — гірниче підприємство по 
видобутку вугілля відкритим способом, технологічний гірничий комплекс, 
який складається з кар'єру, навантажувально-транспортного і відвального 
господарств, ремонтно-механічних майстерень, інколи — сортувальні і 
збагачувальної фабрики. 

РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *разработка месторожде-

ний полезных ископаемых - комплекс гірничих робіт, пов’язаних із 
видобуванням корисних копалин. Є відкрита, підводна й підземна розробка 
родовищ. Родовище з невеликим вмістом корисних копалин, з наявністю 
розсіяних елементів розробляють методами геотехнології. 

РОЗСИПИ, РОЗСИПИЩА, *россыпи - природне скупчення дрібних уламків 
гірських порід, що містять різні корисні копалини. Утворюються внаслідок 
руйнування корінних порід або родовищ. Розсипища розрізняють за 
походженням, типом корисних копалин, віком. Поширені розсипища золота, 
ільменіту, бурштину. За ґенезисом Р. розділяють на п’ять груп: елювіально-
делювіальні, аллювіальні, прибережні (морські та озерні), льодовикові, 
золові. Основний спосіб розробки - відкритий. При цьому застосовують: 
драги, гідромонітори, екскаватори, скрепери. 

РОЗСІЧКА, *рассечка - підземна коротка гірнича виробка, створена 
розширенням вентиляційного штреку (пройденого за потужним вугільним 
пластом) від лежачого до висячого боку для монтажу щитового перекриття. 

РОЗСІЯНІ ЕЛЕМЕНТИ, *рассеяные элементы - група хімічних елементів, які 
містяться в земній корі переважно у вигляді домішок до мінералів, у складі 
мінеральних утворень чи металоорганічних сполук. 

РОЗСТРІЛ, *расстрел — несуча балка, що замурована кінцями (двома або 
одним) в стінки стволу та призначена для кріплення провідників, помістів 
сходового відділення і трубопроводу. Р. розташовуються по стволу ярусами, 
в одній площині по вертикалі та горизонталі. Розрізняють Р. головні, що 
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служать для кріплення провідників, і допоміжні — для кріплення в стволі 
помостів, трубопроводів та драбин. Застосовуються Р. металеві (двотаврові 
балки, швелерні балки та балки спеціального профілю) і дерев'яні (бруси). 
Переріз стволу за допомогою Р. поділяється на відділення: підйомне, 
сходове, трубно-кабельне та ін. 

РОЗУБОЖЕННЯ (ВТРАТИ ЯКОСТІ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ), 

*разубоживание (потери качества полезного ископаемого) — зниження 
вмісту корисного компонента або корисної складової у добутій корисній 
копалині у порівнянні з вмістом їх в масиві (балансових запасах) внаслідок 
домішки до неї порід або некондиційної корисної копалини, а також 
внаслідок втрат частини корисного компоненту або корисної складової (у 
вигляді втрат збагаченого дрібняка, при вилуговуванні корисного 
компонента і т. д.). Р. характеризується коефіцієнтом розубожування, що 
дорівнює відношенню різниці між вмістом корисного компоненту у погашених 
балансових запасах і у видобутій корисній копалині до вмісту його в 
погашених балансових запасах. 

РОЗЧИНЕННЯ ПІДЗЕМНЕ, *расстворение подземное - спосіб видобутку 
природних мінеральних солей через свердловини шляхом переведення у 
водний розчин однієї чи кількох компонент. Продуктивність праці в 4 рази 
вища, а капітальні витрати у 7 разів менші порівняно з шахтними. 

РОЗЧИННІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *растворимость горных пород - 
здатність гірської породи утворювати з іншими речовинами однорідні 
системи (розчини), в яких розчинена речовина знаходиться у вигляді атомів, 
молекул чи йонів. 

РОЗШАРУВАННЯ ПОРІД, *разслоение пород — порушення зв'язків між 
шарами гірських порід в процесі їхнього зсуву. 

РОПА, *рапа, **brine - соляний розчин у соляних озерах. Коли він досягає 
насичення, то з нього можуть виділятися  мінерали солей, склад і порядок 
виділення яких зумовлюється фізико-хімічною рівновагою. За хімічним 
складом вирізняють Р. карбонатну, сульфатну й хлоридну. 

РОТАМЕТР, *ротаметр - прилад для вимірювання швидкості та витрати 
рідини або газу при постійному перепаді тиску. 

РОТАЦІЙНИЙ, *ротационный - пов'язаний з обертанням, зумовлений ним. 

РОТОРНЕ БУРІННЯ, *роторное бурение - різновид обертального буріння, 
коли долото, яким здійснюється поглиблення вибою у свердловині 
циліндричної форми,  обертається ротором бурової установки через колону 
бурильних труб.  

РОТОРНИЙ ЕКСКАВАТОР, *роторный экскаватор - самохідна машина 
безперервної дії на гусеничному чи крокуючо-рейковому ходу з висувною чи 
пересувною стрілою для розкривних чи видобувних робіт верхнім 
(переважно) та нижнім черпанням; призначена для розробки каналів, 
видалення породи у відвал чи навантаження гірської маси у транспортні 
засоби. Застосовується на породах і вугіллях малої й середньої міцності. 
Ковші закріплені на роторному колесі. Місткість ковшів 0.12…3.5 м

3
. Кількість 

ковшів на колесі 8…22. Діаметр ротора 3.2…18 м. Продуктивність 

690…12500 м
3
 за годину. В Україні є великий досвід виготовлення Р.е. — на 

заводах у Донецьку, Маріуполі, Новокраматорську. 

РТУТНІ РУДИ, *ртутные руды - природні мінеральні утворення, що 
вміщують ртуть у концентраціях, при яких їх використання технічно можливе 
та економічно доцільне. Руди за вмістом ртуті поділяються на дуже багаті (5-
10 %), багаті (до 1 %), рядові (0.2-0.3 %), бідні (0.06-0.12 %), убогі (0.02-0.05 
%), ртутьвміщуючі (0.00001-0.01 %). Головний рудний мінерал — кіновар 
(82.6 % ртуті), другорядні — метацинабарит, самородна ртуть, лінінгетоніт та 
ін. На території України є Микитівське родовище ртутних руд у Донецькій 
області. 

РТУТЬ САМОРОДНА, *ртуть самородная, **native mercury - Hg. 
Характерний мінерал зони окиснення ртутних родовищ, де утворюється при 
розкладанні кіноварі й звичайно знаходиться у вигляді невеликих крапель у 
порожнинах і серед уламків порід. Рідкісна. 

РУБЕЛІТ, *рубелит, **rubellite - мінерал класу силікатів, червоного кольору, 
різновид турмаліну.  

РУБІДІЙ, *рубидий - Rb - хімічний елемент І групи періодичної системи, ат. н. 
37; ат.м. 85, 4678. Належить до лужних металів. Сріблясто-білий, 
легкоплавкий, хімічно дуже активний, на повітрі самозаймається, з водою 
реагує з вибухом. Належить до групи рідкісних металів. Застосовують у 
виробництві фотоелементів, у лампах денного світла, як каталізатор. 

РУБІН, *рубин , **ruby - прозора коштовна відміна корунду червоного 
кольору, який зумовлений домішками хрому. Використовують як дорогоцінне 
каміння, при виготовленні годинникових каменів тощо.  

РУДА, *руда, **ore - природна мінеральна сировина, що вміщує метали чи їх 
сполуки у кількостях та у вигляді, придатних для їх промислового 
використання. Іноді рудами називають також деякі види неметалевої 
сировини, наприклад, азбестова, баритова, графітова, сірчана та ін. 
Виділяють природно багаті і бідні руди, які вимагають збагачення; крім того є 
Р. що не мають промислової цінності. Розрізняють Р. мономінеральні, що 
складаються з одного мінерала, та полімінеральні — аґреґат цінних і 
супутних мінералів. Якщо в рудах є інші компоненти, вилучення яких 
економічно доцільне, то вони називаються комплексними. У виробничій 
діяльності використовуються терміни “сира руда” (видобута на гірничому 
підприємстві) та “товарна руда” (підготовлена до металургійної переробки). 

РУДА СИРА, *руда сырая - руда, яка підлягає збагаченню. 

РУДНА ЗОНА, *рудная зона - смуга розповсюдження гірських порід, що 
містить скупчення рудних мінералів у формі неправильних мас, жил, систем 
прожилок та ділянок вкраплень. Як правило, рудна зона має форму плити 
витягнутої в одному напрямку, яка занурюється під тим чи іншим кутом вглиб 
землі. Розміри зони досягають кількох десятків кілометрів за довжиною. 

РУДНА ТРУБА, *рудная труба - рудне тіло, витягнуте вздовж однієї осі з 
овальним поперечним перерізом. 

РУДНЕ ПОЛЕ, *рудное поле - сукупність територіально зближених рудних 

родовищ, об’єднаних спільністю походження та єдністю геологічної 
структури. 
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РУДНЕ ТІЛО, *рудное тело - обмежені скупчення руди, пристосовані до 
відповідного структурно геологічного елемента чи комбінації таких елементів. 
За формою виділяють ізометричні (рівні у всіх напрямках: штоки, штокверки, 
гнізда), плоскі (рудні пласти та жили), витягнуті в одному напрямку (рудні 
труби), рудні тіла. 

РУДНИК (КОПАЛЬНЯ), *рудник, **ore mine - гірниче підприємство де 
видобуваються корисні копалини переважно підземним способом. Може 
об’єднувати кілька суміжних шахт або розрізів із загальним комплексом 
споруд (на поверхні) і допоміжних цехів. Є металеві, соляні та інші рудники. 

РУДНИКОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ, *рудничная вентиляция - регульований обмін 
повітря в гірничих виробках шахт (рудників). Застосовується з використанням 
у виробках вентиляційних дверей, перегородок, перемичок тощо, 
встановлених на поверхні землі вентиляторів(головний вентилятор). Іноді 
застосовують підземні допоміжні вентилятори (ними провітрюють виїмкові 
ділянки). 

РУДНИКОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, * рудничное электооборудование - 
див. електрообладнання рудникове. 

РУДНИКОВИЙ ГАЗ, *рудничный газ  - горючий газ без кольору і смаку, 

переважно без запаху, що виділяється з пластів кам’яного вугілля або 
тріщин прилеглих порід. Основною складовою частиною його є метан 
(утворює з повітрям вибухову суміш) з домішками діоксиду вуглецю та азоту, 
іноді водню, етану, важких вуглеводнів. 

РУДНИКОВИЙ ПІДЙОМ, *рудничный подьем - сукупність засобів для 
переміщення (підйому, спуску) вантажів і людей між пристовбурним двором 
шахти і земною поверхнею. Основа рудникового підйому — підйомна 
установка зі скіпами (клітями). Інша назва - шахтний підйом. 

РУДНИКОВИЙ ТРАНСПОРТ, *рудничный транспорт - сукупність 
транспортних засобів, які використовуються в підземних виробках для 
транспортування корисної копалини, породи, інших вантажів та перевозки 
пасажирів. 

РУДНИКОВІ ВОДИ, *рудничные воды - підземні, іноді поверхневі води, що 

надходять у гірничі виробки (рудники, шахти, кар’єри) і ускладнюють умови 
розкриття й добування корисних копалин. Видалення і відведення 
рудникових вод при розробці корисних копалин здійснюють за допомогою 
водовідвідних споруд і спеціальних механізмів. Часто вживана назва - шахтні 
води. 

РУДОПІДГОТОВКА, *рудоподготовка - сукупність процесів обробки руди 
різноманітними методами для отримання ґранулометричного та якісного 
складів, що визначаються вимогами наступних переробок чи нормативами 
на готову продукцію. 

РУДОСПУСК, *рудоспуск - похила або вертикальна гірнича виробка, 
призначена для перепуску руди під дієї власної ваги. 

РУДОУПРАВЛІННЯ, *рудоуправление - підприємства по видобутку і 
переробці залізних руд (мали місце до реформування гірничої галузі в 1990-х 
роках). У складі об’єднання “Кривбасруда”, що у Криворізькому 
залізорудному басейні, розташованому у Дніпропетровській області України 

було: 1) Р. ім. ХХ партз’їзду — дві шахти. Глибина розробки 1100 м. Запаси 
руди 130 млн. т. Вміст заліза 56.6 %. Річний видобуток 3.4 млн. т. 2) Р. ім. 
Ф.Дзержинського — чотири шахти, кар’єр. Глибина гірничих робіт 700…800 
м. Запаси 500 млн. т із вмістом заліза 32.5 % та 28 млн. т із вмістом заліза 
46…69 %. Річний видобуток 5.5 млн. т. 3) Р. ім. С. Кірова — чотири шахти, 
кар’єр. Глибина розробки 900 м. Запаси руди 280 млн. т. Вміст заліза 55.6 %. 
Річний видобуток 9.3 млн. т. 4) Р. ім. Комінтерну — три шахти. Глибина шахт 
1000 м. Запаси руди 100 млн. т. Вміст заліза 61.1 %. Річний видобуток 2.3 
млн. т. 5)Р. ім. В. Леніна — дві шахти. Глибина розробки 1200 м. Запаси руди 
100 млн. т із вмістом заліза 57 % та 280 млн. т із  вмістом заліза 37.3 %. 
Річний видобуток 3.7 млн. т. 6)Р. ім. К. Лібкнехта — одна шахта. Глибина 
розробки 1300 м. Запаси руди 140 млн. т із вмістом заліза 58 % та 620 млн. т 
із вмістом заліза 32.8 %. Річний видобуток 2.6 млн. т. 7) Р. ім. Р. Люксембург 
— три шахти. Глибина розробки 1100 м. Запаси руди 80 млн. т. Вміст заліза 
59.2 %. Річний видобуток 2.6 млн. т. 8) Р. ім. Фрунзе — одна  шахта. Запаси 
руди 50 млн. т. Вміст заліза 58.3 %. Річний видобуток 2.1 млн. т.  

РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *разрушение горной породы - основний 
процес технології видобування твердих корисних копалин, що полягає у 
відділенні від масиву шматків гірської породи і дробленні їх до кондиційної 
крупності. Р.г.п. може здійснюватися різноманітними способами. В 
гірничовидобувній промисловості найбільше застосування отримали 
механічний та підривний способи руйнування. В певних умовах при вийманні 
залізних руд знайшов практичне застосування спосіб термічного руйнування. 
При розробці вугілля і слабких порід іноді також застосовується гідравлічний 
спосіб. Останнім часом починають застосовуватися комбіновані способи 
руйнування порід. Для механічного та вибухового способів руйнування 
характерна наявність двох зон — активного руйнування (або зони 
дроблення) і розвалу, причому питоме значення другої зони у загальному 
обсязі руйнування досягає інколи 90% і більше. 

РУЛЕТКА ВИМІРЮВАЛЬНА, *рулетка измерительная - вузька металева, 
полотняна або клейончата стрічка з поділками, згорнута в рулон у футлярі; 
призначена для вимірювання невеликих відстаней. Стандартна довжина Р.в. 
1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 м. 

РУТЕНІЙ, *рутений - хімічний елемент УІІІ групи періодичної системи, 
символ Ru, ат. н. 44; ат. м. 101,07.  Сріблясто-сірий дуже крихкий метал. 
Хімічно пасивний, не реаґує навіть з “царською водкою”. Застосовують як 
каталізатор і для виготовлення твердих сплавів. Від латинської назви 
Київської Русі-України — Рутенія. 

РУТИЛ, *рутил, **rutile - ТіО2.  Мінерал класу оксидів та гідрооксидів; бурого 
або червоного кольору. Сингонія тетрагональна. Густина 4,3. Твердість 6,0. 
Блиск алмазний, металічний. Зустрічається найчастіше  в метаморфічних 
породах, бідних на СаО, та у метасоматичних утвореннях і вивержених 
породах як акцесорний мінерал. Інколи зустрічається у пегматитах і деяких 
гідротермальних родовищах разом з кварцом. Руда титану. Є в 
метаморфічних породах, жилах, розсипищах. 
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РУЧНА ВИБІРКА, *ручная выборка, **hand sorting, ***manuelle Aussortie-rung 
- вибірка руками шматків вугілля або породи, якість яких визначається 
зовнішнім виглядом. 

РЯД ІЗОМОРФНИЙ, *ряд изоморфический, **isomorphous series - ряд йонів, 
які мають здатність заміщувати один одного при різних термодинамічних 
умовах процесів мінералоутворення. 

РЯДОВА СПОСТЕРЕЖНА СТАНЦІЯ, *рядовая наблюдательная станция - 
мережа реперів, закріплених на земній поверхні, як правило в вигляді трьох 
профільних ліній (одна по простяганню і дві навхрест простягання 
відроблюваного пласта ) для визначення основних параметрів процесу 
зрушення при підземній розробці одного-двох пластів. Термін існування 
станції - від 1 до 3 років. Див. також спеціальна спостережна станція. 

РЯДОВЕ ВУГІЛЛЯ, *рядовой уголь, **run-of-mine coal, ***Rohkohle - добуте, 
не оброблене вугілля. 
 

С 
 

САЙКЛІНГ-ПРОЦЕС, *сайклинг-процесс - спосіб розробки газоконденсат-них 
родовищ з підтриманням пластового тиску шляхом зворотного закачування 
газу в продуктивний горизонт. Використовується газ, що видобувається на 
цьому самому родовищі (а в необхідних випадках і з інших родовищ) після 
вилучення з нього висококиплячих вуглеводнів. Застосовують у випадках, 
коли є можливість консервації запасів газу данного тродовища на деякий 
час. 

САМАРІЙ, *самарий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, символ 
Sm, ат. н. 62; ат. м. 150,4. Сріблястий м'який метал метал; належить до 
лантаноїдів. С. додають до скла, яке застосовують для захисту від 
нейтронного випромінювання. Сполуки С. застосовують у світлотехніці. Від 
назви мінералу самарскіту. 

САМАРСКІТ, *самарскит - мінерал, руда самарію.  

САМОЗАГОРЯННЯ (САМОЗАЙМАННЯ), *самовозгорание, **spontaneous 

ignition - займання горючого матеріалу внаслідок окиснення його киснем 
повітря незалежно від притоку тепла ззовні. З гірських порід та корисних 
копалин самозагоряються буре й кам’яне вугілля, торф, сульфідні руди, 
вуглисті аргіліти, бітумінозні породи і т. ін. (найчастіше у вугільних шахтах). 

САМОРЯТУВАЛЬНИК, *самоспасатель, **self-rescuer - портативний 
шахтний респіратор короткочасної дії, призначений для аварійного виходу з 
виробок з непридатним до дихання повітрям. Є фільтруючі та ізолюючі 
саморятувальники. 

САМОРОДОК, *самородок, **virgin metal; nugget(золота) - частка або уламок 
самородного металу, здебільшого благородного, що різко виділяється за 
розмірами серед інших часток природного металу. Найчастіше зустрічається 
в розсипищах. 

САМОСКИД, *самосвал - спеціалізований вантажний автомобіль, причіп або 
напівпричіп з саморозвантажувальним кузовом. Вантажопідйомність 

самоскидів до 80 т і більше. Застосовують самоскиди при земляних роботах, 
відкритій розробці корисних копалин тощо. 

CАНІДИН, *санидин, **sanidine - польовий шпат каркасної будови - K[AlSi3O8]. 
Сингонія моноклінна. Густина 2,5. Твердість 6,5. Переважно безбарвний. 
Зустрічається як магматичний мінерал у деяких вулканічних лужних і 
середніх породах. Рідкісний. 

САНІТАРІЯ ПРОМИСЛОВА, *санитария промышленная - розділ санітарії. 
Санітарія промислова спрямована на впровадження комплексу санітарно-
оздоровчих заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці; 
запобігання професійним хворобам, санітарному благоустрою теріторій і 
споруд промислових підприємств тощо. 

САНТИМЕТР, *сантаметр - 1) Одиниця довжини, що дорівнює 0,01 м. 2) 
Лінійка або стрічка на яку нанесено розмітку на сантиметри. 3) Одиниця 
електричниї ємності. 4) Одиниця індуктивності. 

САПРОПЕЛІТИ, *сапропелиты - викопне вугілля, що утворислося внаслідок 
нагромадження решток найпростіших планктонових організмів та колоній 
зелених і синьозелених водорослей. Колір червоний і бурий. На території 
України є у Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах. Використовують 
для грязелікування і як паливо. 

САПФІР, *сапфир , **sapphire - мінерал класу оксидів та гідрооксидів, 
прозорий, синього кольору, різновид корунду. Дорогоцінний камінь.  

САРДЕР, *сардер, **sarder - напівкоштовний напівпрозорий халцедон, який 
має каштаново-бурі, оранжево-бурі й червонувато-коричневі відтінки. 

САФЛОРИТ, *саффлорит, **safflorite - CoAs2. Зустрічається в 
гідротермальних родовищах нікеле-кобальтової і срібно-нікеле-кобальтової 
формації. Рідкісний. 

СВЕРДЛОВИНА, *скважина, **hole - глибокий, вузький круглого перерізу 
отвір у ґрунті, зробрений буровим інструментом. С.- основна гірська виробка, 
яка застосовується для розвідки та експлуатації рідких та газоподібних 
корисних копалин. Крім того, є вентиляційні та дегазаційні С. Як правило, 
глибина С. більша 5 м, а діаметр більше 75 см. 

СВЕРДЛОВИННА ГІРНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ, *скважинная горная технология 

- наукова дисципліна про свердловинні способи розробки родовищ корисних 
копалин. Вивчає питання видобутку рідких, напіврідких, газоподібних, а також 
твердих корисних копалин шляхом переводу їх у текучий стан. Базується на 
досягненнях фізики, хімії, математики, геології, термодинаміки пластів, 
трубної гідравліки, підземної гідрогазодинаміки та ін.; тісно пов’язана з 
технологіями буріння сердловин, первинної переробки корисних копалин.  
Вперше була застосована у ХІІ ст. Використовується при видобутку нафти й 
газу (методи видобутку нафти під дією природних внутріпластових сил, з 
допомогою глибинних насосів, ерліфтів, розробка родовищ законтурним та 
внутріконтурним заводненням, технологія внутріпластового горіння); 
підземній газифікації вугілля, вилуговуванні міді, розчиненні мінеральних 
солей, виплавці сірки; гідровидобутку руд; у морській гірничій технології. 

СВЕРДЛОВИННИЙ ГІДРОВИДОБУВНИЙ АҐРЕҐАТ, *скважинный 

гидродобычной агрегат - комплекс обладнання для розробки родовищ 



 151 

способом свердловинного гідровидобутку. Складається з наземної 
управляючої установки та свердловинного гідровидобувного снаряду з 
гідромонітором. Для підйому пульпи використовуються гідроелеватори та 
ерліфти. 

СВЕРДЛОВИННИЙ ЗАРЯД, *скважинный заряд - подовжений заряд 
вибухової речовини, вміщений у свердловину. Використовується при 
проведенні гірничих робіт, дорожному та гідротехнічному будівництві тощо. 
Бувають суцільні (різновид — котловий) та розосереджені свердловинні 
заряди. 

СВЕРДЛОВИНИ-ЗРОШУВАЧІ, *скважины-оросители - свердловини, 
обладнані фільтром і призначені для зрошування руд при підземному 
вилуговуванні металів інфільтраційним потоком реаґента. Буряться 
вертикально, похило чи горизонтально у стелині блоку, зоні обвалення, 
камері з замагазинованою рудою, з поверхні землі чи з гірничих виробок. 

СВИНЦЕВО-ЦИНКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *свинцово-цинковая промыш-

ленность - галузь кольорової металургії, підприємства якої добувають і 
збагачують поліметалеві свинцево-цинкові руди та виробляють свинець і 
цинк. В Україні галузь представлена Костянтинівським заводом “Укрцинк”. 

СВІЖИЙ СТРУМІНЬ ПОВІТРЯ, *свежая струя воздуха - струмінь повітря, 
що надходить з поверхні в мережу гірничих виробок для їхнього 
провітрювання. 

СВІТА ГЕОЛОГІЧНА, *свита геологическая - таксомонічна одиниця 
місцевих стратиграфічних підрозділів; сукупність відкладів, розвинутих у 
межах будь-якого району, що характеризуються фаціально-літологічними чи 
петрографічними особливостями і займають визначне стратиграфічне 
положення у розрізі. Виражає специфічний етап геологічного розвитку даної 
ділянки земної кори, що проявляється у своєрідності нагромадження осадів, 
органічних залишків, тектоніки, вулканізму, метаморфізму, кліматичних умов 
та ін. 

СВІТЛОДАЛЕКОМІР, *светодальномер - прилад для виміру відстаней. 
Принцип дії С. ґрунтується на  вимірюванні часу проходження світла від 
світлодалекоміра до відбивача і назад. Відомі фазові, імпульсні та фазово-
імпульсні далекоміри. 

СЕГРЕГАЦІЯ, *сегрегация - розподіл зерен матеріалу за висотою та 
периферією шару залежно від їх крупності та густини. Має значення у 
ґравітаційних процесах збагачення. 

СЕДИМЕНТАЦІЯ, *седиментация, **sedimentation - 1) Осідання завислих у 
рідині твердих частинок. 2) Процес утворення осадових мінералів і 
мінеральних комплексів. 

СЕДИМЕНТАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, *седиментационный анализ - розділення 
матеріалу за швидкістю падіння частинок різної крупності у водному 
середовищі для матеріалів крупністю 5-50 мкм. 

СЕЗОННИЙ ЗБІР ТОРФУ, *сезонный сбор торфа - характеризується масою 
повітряно-сухого торфу (у тонах), що збирається з 1 га. площі за сезон. 
Визначається добутком середньоциклового збору на кількість циклів за 

сезон. Тривалість сезону виробництва фрезерного торфу залежно від 
кліматичних умов становить 85…119 робочіх днів. 

СЕЙСМІЧНА РОЗВІДКА, *сейсмическая разведка - група геофізичних 
методів дослідження земної кори, що ґрунтуються на вивченні 
розповсюдження в ній штучно збуджених сейсмічних хвиль. Застосовують 
при розв’язанні питань регіональної і структурної геології, в комплексі з 
іншими методами — в інженерній геології, для пошуків корисних копалин, у 
морських дослідженнях. 

СЕЙСМІЧНА СЛУЖБА, *сейсмическая служба - комплекс робіт, що охоплює 
безперервні спостереження за землетрусами. В Україні спостереження 
виконують підпорядковані Національній Академії Наук сейсмічні станції, які 
діють у межах Єдиної системи сейсмічних спостережень. 

СЕЙСМІЧНА СТАНЦІЯ, *сейсмическая станция  - установа, в якій за 
допомогою спеціальної апаратури здійснюють реєстрацію і наступний аналіз 
землетрусів. В Україні працює 10 стаціонарних сейсмічних станцій. 

СЕЙСМІЧНЕ ЗОНДУВАННЯ, *сейсмическое зондирование - один з видів 
сейсмічної розвідки, призначений для визначення положення сейсмічних меж 
в одній точці або на короткому відрізку вздовж лінії профілю і за 
досліджуваною площею.  

СЕЙСМІЧНІ ХВИЛІ, *сейсмические волны - пружні хвилі, що виникають у 
земній корі і мантії Землі внаслідок землетрусів, вибухів і ударів і 
поширюються в гірських породах у вигляді згасаючих коливань. 

СЕЙСМОГРАФ, *сейсмограф - прилад для автоматичного запису коливань 
земної поверхні, зумовлених сейсмічними хвилями. Складається з 
сейсмометра і реєструючого приладу. 

СЕЙСМОЛОГІЯ, *сейсмология - галузь геофізики, що вивчає землетруси та 

фізичні і геологічні процеси, пов’язані з ними. 

СЕКРЕЦІЯ (В ГЕОЛОГІЇ), *секреция, **secretion - округле чи овальне 
мінеральне утворення, що виникло в результаті заповнення порожнини в 
гірській породі кристалічною або колоїдною речовиною. Матеріал 
відкладається від стінок до центра, внаслідок чого аґрегати набувають 
концентричної будови. Секреції діаметром до 10 мм називають 
мигдалинами, більші — жеодами.  

СЕКУНДА, *секунда - 1) Основна одиниця часу в усіх системах одиниць. 2) 
Одиниця плоского кута — 1/3600 градуса, або 1/60 мінути. 

СЕКЦІЇ МЕХАНІЗОВАНОГО КРІПЛЕННЯ ОГОРОЖА, *секции 
механизированной крепи ограждение — елемент секції кріплення, що 
запобігає проникненню обвалених порід у привибійний простір. 

СЕКЦІЇ МЕХАНІЗОВАНОГО КРІПЛЕННЯ ОСНОВА, *секции 
механизированной крепи основание — опорний елемент секції кріплення, 
що розташовується на підошві пласта і передає на неї зусилля гідростояків 
та інших елементів кріплення. 

СЕКЦІЯ КОНВЕЄРА, *секция конвеєра - частина конструкції конвеєра. Для 
стрічкового конвеєра складається з опор із закріпленими на них 
роликоопорами вантажної та холостої гілки. Головний елемент секції 
скребкового конвеєра - риштак. 
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СЕКЦІЯ МЕХАНІЗОВАНОГО КРІПЛЕННЯ, *секция механизированной крепи 
- елемент механізованого кріплення, який складається з основи, верхнього 
перекриття, захисної частини, гідравлічних стояків, огорожі, гідродомкрата 
пересування секції і постава вибійного конвеєра, буфера і блока керування 
секцією. 

СЕЛЕКТИВНЕ (РОЗДІЛЬНЕ) ВИЙМАННЯ, *селективная(раздельная) 

выемка - роздільне добування з надр кожного різновиду (чи сорту) корисних 
копалин чи корисної копалини та пустих порід. При підземному видобутку 
вугілля використовується переважно на потужних та середньої потужності 
пластах при наявності у пластів прошарків породи товщиною не менш як 
0.3…0.5 м, а також малопотужних пластів. Викликає підвищення витрат на 
гірничі роботи на 10-30 % порівняно з валовим вийманням. 

СЕЛЕКТИВНА АҐРЕҐАЦІЯ ВУГІЛЛЯ, *селективная агрегация угля - 
комплекс процесів структурування тонко- і полідисперсної вугільної фази у 
водному середовищі за допомогою реаґентів. Розрізняють С.а.в. 
електролітами (наприклад, карбонатами, тетраборатом, оксалатом, 
пірофосфатом, триполіфосфатом, гексаметафосфатом натрію, 
полісилікатом натрію), полімерними сполуками (поліспиртами, поліефірами, 
поліамідами, поліакриламідами, латексами і т.п.) та маслами. Див. також 
масляну аґреґацію. 

СЕЛЕКТИВНІСТЬ, *селективность - вибірковість, ступінь здатності до 
вибірковості. 

СЕЛЕН, *селен - хімічний елемент УІ групи періодичної системи, символ Se, 
ат. н. 34; ат.м. 78,96. Неметал, існує в кількох модифікаціях (див. алотропія), 
з яких найстійкішим є т. зв. металічний С., сірого кольору, напівпровідник, 
дуже чутливий до світла. Застосовують для виготовлення фотоелементів, 
випрямлячів, як барвник у склоробній промисловості тощо.  Сполуки С. часто 
отруйні. 

СЕЛЕНІДИ, *селениды - сполуки селену з металами. Застосовують головним 
чином у техніці напівпровідників. 

СЕЛЕНІТ, *селенит - мінерал класу сульфатів, волокнистий різновид 
напівпрозорого ґіпсу. Колір білий, голубуватий та ін. Блиск шовковистий.  
Використовують як виробне каміння. 

СЕМІВІТРІНІТ, *семивитринит - група компонентів органічної речовини 
викопного вугілля, що містить у собі продукти перетворення лігніно-
целюлозних тканин рослин у результаті їх геліфікації та фюзенізації. 

СЕМІОТИКА, *семиотика - наука про різні системи знаків, які 
використовують для передачі інформації. 

СЕНСОРНИЙ, *сенсорный - відчуваючий, чутливий. С-не поле диспетчера 
(шахти, збагачувальної фабрики) - робочий простір, який включає пульт, щит 
з мнемосхемою підприємства тощо. 

СЕПАРАТОР, *сепаратор, **separator, ***Abscheider - апарат для 
розділення, машина для збагачення корисних копалин, в якій розділяється 
тверда фаза неоднорідних дисперсних систем за фізичними властивостями 
розділяємих компонентів. 

СЕПАРАТОР ГВИНТОВИЙ, *сепаратор винтовой, **screw separator, 
Schraubenabscheider - сепаратор для ґравітаційного збагачення, в якому 
розділення проводиться в рідині, що рухається по гвинтовому жолобу, який 
має вертикальну вісь. 

СЕПАРАТОР ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ, *диэлектрический  сепаратор, **dielectric 
separator, *** dielectrischer Abscheider - електричний сепаратор в якому  
вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх діелектричній 
проникності в діелектричній рідині, що знаходиться в електростатичному 
полі. 

СЕПАРАТОР  ЕЛЕКТРИЧНИЙ, *электрический сепаратор, **electric 
separator, ***elektrischer Abscheider - сепаратор для електричного 
збагачення в полі високої напруги. 

СЕПАРАТОР ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ, *сепаратор электромагнитный, 
**electromagnetic separator, ***elektromagnetischer Abscheider - сепаратор для 
магнітного збагачення корисних копалин, в якому вихідний матеріал 
розділяється на компоненти по їх магнітній сприйнятливості в полі 
електромагнітів. Розрізняють барабанні, валкові, дискові та роторні С.е.м. 
Відповідно електромагнітна система індукує магнітне поле в барабані, валку, 
диску  або роторі. 

СЕПАРАТОР  ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ, *электростатический сепаратор, 
**electrostatic separator, ***elektrostatischer Abscheider - електричний 
сепаратор,  в якому вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх 
електропровідності в електростатичному полі. Конструктивно С.е. 
розділяють на барабанні, камерні, пластинчаті та каскадні. 

СЕПАРАТОР  КОРОННИЙ, *коронный сепаратор, **crown separator, 
***Koronabscheider, - електричний сепаратор, в якому вихідний матеріал 
розділяється на компоненти по їх електропровідності в полі коронного 
розряду. 

СЕПАРАТОР КОРОННО-ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ, *сепаратор коронно-
электростатический, **electrostatic crown separator, *** electrostatischer 
Koronabscheider -  електричний сепаратор , в якому  вихідний матеріал 
розділяється на компоненти по їх електропровідності в суміщеному полі 
коронного розряду і електростатичному полі. 

СЕПАРАТОР ЛЮМІНІСЦЕНТНИЙ, *сепаратор люминесцентный, 
**luminescent separator, ***Lumineszens-Abscheider - радіометричний 
сепаратор, в якому  вихідний матеріал розділяється на компоненти по 
їх селективній люмінесценції, що викликається ультрафіолетовим, 
рентгенівським(пулюєвим) або гамма-опромінюванням. 

СЕПАРАТОР МАГНІТНИЙ, *сепаратор магнитный, **magnetic separator, 
***magnetischer Abscheider - сепаратор для магнітного збагачення корисних 
копалин, в якому вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх 
магнітній сприйнятливості в полі постійних магнітів. Розрізняють С.м. 
барабанні, дискові, роторні.  

СЕПАРАТОР МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИЙ, *сепаратор магнитогидро-
динамический, **magnetohydrodynamique separator, ***magnetic hydrodynamic 
separator - сепаратор для мокрого збагачення корисних копалин, в якому 
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вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх густині з урахуванням 
магнітних і електричних властивостей електропровідної рідини, що 
знаходиться під струмом в неоднорідному магнітному полі. 

СЕПАРАТОР МАГНІТОГІДРОСТАТИЧНИЙ, *сепаратор магнитогидро-
статический, **magnetic hydrostatic separator, ***magnetischhydrostatischer 
Abscheider - сепаратор для мокрого збагачення корисних копалин, в якому 
вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх густині з урахуванням 
магнітних властивостей парамагнітної рідини, що знаходиться в 
неоднорідному магнітному полі. 

СЕПАРАТОР ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ, *сепаратор пироэлектрический, 
**pyroelectric separator, ***pyroelektrischer Abscheider - електричний 
сепаратор в якому  вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх 
піроелектричній електризації в електростатичному полі. 

СЕПАРАТОР ПНЕВМАТИЧНИЙ, **сепаратор пневматический, ** pneumatic 
separator, ***Druckluftabscheider - сепаратор для пневматичного збагачення 
корисних копалин. Див. також пневматичне збагачення корисних копалин. 

СЕПАРАТОР РАДІОМЕТРИЧНИЙ, *сепаратор радиометрический, 
**radiometric separator, ***radiometrisher Abscheider - сепаратор для 
радіометричного збагачення. 

СЕПАРАТОР СТРУМИННИЙ, *сепаратор струйный, **jet separator - 
сепаратор для ґравітаційного збагачення корисних копалин, в якому 
розділення проводиться в струмені рідини, що рухається тонким шаром по 
похилому жолобу з плоским дном та бортами, які звужуються. 

СЕПАРАТОР ТЕРТЯ, *сепаратор трения, **friction separator, 
***Reinbungsabscheider - пристрій для збагачення вугілля, в якому 
використана різниця коефіцієнта тертя збагачуваного вугілля і породи об 
сталеву пластину, внаслідок чого збагачене вугілля проскакує над зазором, а 
порода провалюється у зазор. 

СЕПАРАТОР ТРИБОЕЛЕКТРИЧНИЙ, *сепаратор трибоэлектрический, 
**triboelectric separator - електричний сепаратор в якому  вихідний матеріал 
розділяється на компоненти по здобутим або трибоелектричним зарядам в 
електростатичному полі. 

СЕПАРАТОР ФЕРОГІДРОСТАТИЧНИЙ, *сепаратор феррогидростати-
ческий, **ferrohydrostatic separator, ***ferrohydrostatischer Abscheider - 
сепаратор для мокрого збагачення корисних копалин, в якому вихідний 
матеріал розділяється на компоненти по їх густині з урахуванням магнітних 
властивостей феромагнітної суспензії, що знаходиться в неоднорідному 
магнітному полі. 

СЕПАРАТОР ФЛЮОРЕСЦЕНТНИЙ, *сепаратор флюоресцентный, 
**fluorescent separator, ***Fluoreszens- Abscheider - радіометричний 
сепаратор, в якому  вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх 
характеристичному рентгенівському (пулюєвому) випромінюванню, 
збудженому радіоактивними ізотопами. 

СЕПАРАТОР ФОТОМЕТРИЧНИЙ, *сепаратор фотометрический, 
**photometric separator, ***photometrischer-Abscheider - сепаратор, в якому  

вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх відбивній здатності 
випромінювання в світловій області спектру або  по їх кольру. 

СЕПАРАТОР ФОТОНЕЙТРОННИЙ, *фотонейтронный сепаратор, 
**photoneutron separator, ***photoneutronsche-Abscheider  - радіометричний 
сепаратор, в якому  вихідний матеріал розділяється на компоненти по їх 
наведенному нейтронному випромінюванню. 

СЕПАРАТОР ШНЕКОВИЙ, *сепаратор шнековый, **auger separator, 
***Schneckenabscheider - сепаратор для ґравітаційного збагачення, в якому 
тверді частинки розділяються в рідині, яка заповнює гвинтову порожнину між 
стінками нерухомого циліндра та обертового шнека. 

СЕПАРАЦІЯ, *сепарация - 1) Відокремлення, поділ на складові частини. 2) 
Відокремлення рідких або твердих частинок від газу, твердих — від рідини; 
розділення на складові частини твердих або рідких сумішей. При сепарації 
компоненти не змінюють свого фазового та хімічного складу. До процесів 
сепарації відносяться всі види збагачення корисних копалин. 

СЕРВО..., *серво... - у складних словах відповідає поняттям "той, що 
автоматично регулює" або "той, що полегшує ручне керування". 

СЕРВОМОТОР, *сервомотор - допоміжний двигун для дистанційного 
автоматичного керування або регулювання машин, апаратів тощо. 

СЕРДОЛІК, *сердолик - мінерал класу силікатів, різновид халцедону, блідо-
рожевого, червоного кольору. Напівдорогоцінний камінь. На території 
України є в Кримських горах, на масиві Карадаг.  

СЕРЕДИННІ МАСИВИ, *срединные массивы - відносно стійкі в тектонічному 
відношенні блоки материкової земної кори, витягнуті вздовж приосьових зон 
рухливих поясів. Обмежені геосинклінальними складчастими системами. На 
території України (Закарпаття) — це південно-східна частина Паннонського 
серединного масиву. 

СЕРИЦИТ, *серицит, **sericite - мінерал класу силікатів, дрібнолускуватий 
різновид мусковіту; безбарвний, часто з жовтуватим, сіруватим і зеленуватим 
відтінками. Породоутворюючий мінерал гідротермальних утворень і 
метаморфічних гірських порід. Утворюється за рахунок руйнування польових 
шпатів. 

СЕРІЯ ГЕОЛОГІЧНА, *серия геологическая - таксонометрична одиниця 
місцевих стратиграфічних підрозділів, крупніша за рангом від світи 
геологічної. Об’єднує дві чи більше світи, що характеризуються будь-якими 
ознаками: схожими умовами утворення (морські, континентальні, вулканічні і 
т. п.), особливостями структури та ін. 

СЕРПЕНТИН, ЗМІЙОВИК, *серпентин, **serpentine - групова назва 
диметасилікатів шаруватої будови з двошаровими пакетами (антигорит, 
лізардит, хризоліт) з загальною формулою Mg6[Si4O10](OН)8. Сингонія 
моноклінна. Густина 2,5-2,7. Твердість 2,5-3,0. Колір білий, зелений, бурий. 
Виробне каміння, теплоізоляційний та вогнетривкий матеріал. 

СИГНАЛ, *сигнал, **signal - 1) Звуковий, зоровий, електричний чи інший 
умовний знак для передавання розпоряджень, повідомлень тощо. 2) С. з о б 
р а ж е н н я — імпульс електричного струму, який відповідає окремим 
елементам зображення в телебаченні.  
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СИДЕРИТ, *сидерит, **siderite - Fe[CO3]. Поширений мінерал 
гідротермальних свинцево-цинкових на мідних сульфідних жил, карбонат 
заліза, жовтувато-сірого або сіруватого кольору. Твердість 4, густина — 3.96. 
Один з головних мінералів оолітових залізистих осадів (утворюється  при 
діаґенезі за рахунок залізистих хлоритів). Утворюється також як 
метасоматичний мінерал у вапняках і серед осадових комплексів та при 
руйнуванні силікатів заліза у відновних умовах. На території України є в 
Керченському родовищі.  

СИЛІКАГЕЛЬ, *силикагель - порувата біла маса, за складом — двоокис 
кремнію, сорбент. Ним знебарвлюють і очищають газ, масла тощо. 
Використовують як індикатор вологи. 

СИЛІКАТИ, *силикаты, **silicates - сполуки діоксиду кремнію з оксидами 
інших хімічних елементів. Становлять близько 80 % маси земної кори й 
мантії Землі та близько 90 % маси гірських порід Місяця. На земній кулі до 
силікатів належать польові шпати, олівіни, піроксени, амфіболи, слюди 
тощо. Основним елементом структури силікатів є тетраедр [SiO4]

4-
, який 

утворює різні аніонні радикали, а  також аніони О
2-

, ОН
-,
, CO3

2-
, SО4

2-
, Сl

-
 та 

інші. Силікати є найважливішими породоутвоюючими мінералами. 
Використовують як будівельний матеріал і у виробництві вогнетривких 
матеріалів, у скляній промисловості тощо.  

СИЛІКАТИЗАЦІЯ ҐРУНТІВ, *силикатизация грунтов - закріплення ґрунтів 
силікатними розчинами: рідким склом та іншими речовинами. Розчини 
нагнітають у ґрунт насосами через труби-ін’єктори. Силікатизація підсилює 
основи споруд, надає ґрунтам водонепроникності.  

СИЛІКОЗ, *силикоз - професійна хвороба робітників гірничорудної, 
машинобудівної, металургійної промисловості та інших галузей; 
найпоширеніший вид пневмоконіозу, що виникає при тривалому вдиханні 
пилу, який містить вільний двоокис кремнію. 

СИЛІМАНІТ, *силиманит, **sillimanite - AlAlO[SiO4].  Мінерал класу силікатів, 
сірого, сіро-бурого й блідо-зеленого кольору; Острівної будови. Важливий 
мінерал силіманітових сланців. Зустрічається як високотемпературний 
контактово-метаморфічний мінерал і мінерал кристалічних сланців та 
ґнейсів, багатих на Al2O3. Знаходиться разом з андалузитом, шпінеллю, 
ґранатом, кордієритом. використовують як вогнетрив у керамічному 
виробництві для, одержання силуміну. Від прізвища амереканського вченого 
В. Сіллімана. 

СИЛІЦІЙ, *силиций - те саме, що й кремній. 

СИЛОКСИД, *силоксид - сорт кварцового скла. Застосовують переважно для 
виготовлення хімічного посуду. 

СИЛОС, *силос - циліндричний або призматичний резервуар (башта), 
силосний бункер. 

СИЛУРІЙСЬКИЙ ПЕРІОД ( Силур ), *Силурийский период (Силур) — третій 
період палеозойської ери. Настав 440 млн. років тому, тривав 30 млн. років. 
У цей період на нинішній території України нагромаджувалися потужні товщі 
карбонатних і теригенних відкладів. Відклади, що утворилися протягом 
силурійського періоду, становлять силурійську систему. На території України 

вони поширені в межах Волино-Подільської плити, Галицько-Волинської 
синеклізи, Переддобруджинського прогину і острова Зміїного — вапняки, 
доломіти, мергелі, аргіліти тощо. Використовують їх як будівельний матеріал. 

СИЛЬВІН, *сильвин, **silvine - KCl.  Мінерал класу хлоридів, прозорий, 
безбарвний. Сингонія кубічна. Густина 1.99, твердість 2. Важливий мінерал 
калію. Знаходиться в соляних родовищах осадового походження разом з 
іншими калійними солями, також утворюється у вигляді згонів на вулканах, 
іноді вторинний по карналіту. На території України є в Калусько-Голинському 
й Стебницькому родовищах калійних солей. Використовують для одержання 
калійних добрив і препаратів. 

СИМЕНС, *сименс - одиниця електричної провідності в Міжнародній системі 
одиниць. 1 С. — електрична провідність провідника, опір якого 1 ом. Від 
прізвища німецького винахідника Е.-В. Сіменса. 

СИМПЛІФІКАЦІЯ, *симплификация - спрощення. 

СИНГОНІЯ (У КРИСТАЛОГРАФІЇ), *сингония (в кристаллографии) - група 
видів симетрії, що мають один або кілька подібних елементів симетрії. 
Виділяють сім сингоній: триклінну, моноклінну, ромбічну, тригональну, 
тетрагональну, гексагональну, кубічну. 

СИНГУЛЯРНИЙ, *сингулярный - окремий, поодинокий, єдиний; с - а (або 
особлива) т о ч к а — точка на діаграмі  стану речовини і діаграмі склад-
властивість, що відповідає хімічній сполуці постійного складу.  

СИНЕКЛІЗА, *синеклиза - від’ємна структура земної кори з центриклінним 
заляганням і з пологим нахилом верств гірських порід чохла платформи. Має 
в плані витягнуту або округлу форму. Площа досягає сотень тисяч 
квадратних кілометрів. Синекліза розвивається протягом кількох геологічних 
періодів, у результаті повільного опускання великих ділянок фундаменту 
платформи. 

СИНЕРГІЗМ, *синергизм - явище посилення дії одного каталізатора 
додаванням іншого. 

СИНЕРЕЗИС, *синерезис - виділення рідкої фази з дисперсної структури 
(напр., гелю), що супроводиться зменшенням об'єму структури. 

СИНКЛІНАЛЬ, *синклиналь - складка верств гірських порід, опуклістю 
повернена донизу; в ядрі її залягають молодші породи, на крилах — давніші. 
Протилежне антиклиналь. 

СИНТЕЗ МІНЕРАЛІВ, *синтез минералов - штучне утворення мінералів і 
вирощування монокристалів з хімічних елементів та їх сполук у лабораторних 
чи промислових установах. При промисловому синтезі мінералів 
користуються методами вирощування кристалів мінералів з розплавів, 
гідротермальним і твердовазовим. Штучно синтезують алмази, корунд, рубін, 
сапфір та інші мінерали. 

СИНХРОНІЗАТОР, *синхронизатор - пристрій, який забезпечує 
синхронізацію частин машин і механізмів. 

СИНХРОННИЙ, *синхронный - періодично змінне явище (процес), точно 
збіжне з іншими періодичними явищами (процесами). 

СИНХРОНОСКОП, *синхроноскоп - електровимірювальний прилад, що 
показує синхронізацію коливальних процесів у двох колах змінного струму. 
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СИПУЧІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *сыпучие горные породы - гірські породи, що 
являють собою скупчення зерен і невеликих уламків різної форми без 
зчеплення між ними. Наприклад, піски (кварцовий, вапняковий та ін.), 
поклади ґравію й щебеню. 

СИСТЕМА, *система, **system - 1) Порядок, зумовлений певним 
розташуванням частин, стрункий ряд, зв'язане ціле. 2) Сукупність принципів, 
покладених в основу певного вчення. 3) Форма, спосіб побудови, організація 
чогось. 4) С.  в і д л і к у — тіло або група незмінно розташованих одне до 
одного тіл, відносно якого (яких) визначають рух іншого тіла чи місце події в 
певний момент часу. 

СИСТЕМА ГЕОЛОГІЧНА, *система геологическая - основний підрозділ 
міжнародної стратиграфічної шкали, що відповідає природному етапу у 
розвитку земної кори та органічного світу Землі. Формується протягом 
геологічного періоду. В новітній історії Землі — фанерозої — нараховується 
12 геологічних систем. 

СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН, *система единиц физических 
величин - сукупність одиниць фізичних величин, в якій похідні одиниці 
пов’язані з основними співвідношеннями, що відображають взаємозв’язок 
між фізичними величинами, який існує в природі. Розрізняють систему 
одиниць Гаусса, Метричну систему мір, СГС та СГСЕ системи одиниць, 
Міжнародну систему одиниць, систему одиниць Хартрі та ін. На сьогодні 
найбільшого поширення набула Міжнародна система одиниць (система  SI 
від англійського Sistem International). Див. також Міжнародна система 
одиниць. 

СИСТЕМА ПІДЗЕМНИХ МАРКШЕЙДЕРСЬКИХ МЕРЕЖ, *система 
подземных маркшейдерских сетей - сукупність підземних маркшейдерських 
мереж, яка складається з комбінацій замкнутих полігонів та розімкнутих ходів 
різної форми 

СИСТЕМА РОЗРОБКИ ВУГІЛЬНОГО РОДОВИЩА, *система разработки 

угольного месторождения - встановлений для даних геологічних умов 
залягання пласта та прийнятих засобів механізації виймання вугілля певний 
порядок ведення підготовчих, нарізних та очисних робіт у межах поверху, 
панелі чи горизонту, ув’язаний в просторі і часі. Основними параметрами 
системи розробки є довжина очисного вибою і довжина виймального поля. 
Системи розробки поділяються на стовпову, суцільну і комбіновану при 
довгих очисних виробках, на камерну і камерно-стовпову — при коротких. 

СИСТЕМА ТРІЩИН, *система трещин - сукупність тріщин; зображується на 
діаграмах тріщинуватості (точкових, прямокутних). 

СИСТЕМАТИЗУВАТИ, *систематизировать - розподіляти у визначеному 
порядку і зв'язку частин чого-небудь; діяти в певній послідовності. 

СИСТЕМАТИКА, *систематика - класифікація і групування різних предметів 
і явищ. Інша назва — с и с т е м а т и з а ц і я. 

СИСТЕМАТИЧНИЙ, *систематический - 1) Той, що утворює певну систему; 
побудований за певним планом; спирається на певну систему; строго 
послідовний, планомірний. 2) Постійний, регулярний. 

СИСТЕМИ КООРДИНАТ, *системы координат - математичні способи 
однозначного визначення положення точок на площині (поверхні) по 
відношенню до координатних вісей та у просторі - по відношенню до 
координатних площин (поверхонь). В маркшейдерсько-геодезичній практиці 
застосовуються географічна, плоска прямокутна на проекції Гауса та 
просторова прямокутна системи координат. 

СИСТЕМОТЕХНІКА, *системотехника - напрям у кібернетиці, що вивчає 
питання планування, коструювання й поведінки складних інформаційних 
систем, основу яких становлять обчислювальні машини. 

СИТАЛИ, *ситалы - склокристалічні матеріали — матеріали, що 
складаються з однієї або кількох кристалічних фаз, рівномірно розподілених 
у скловидній фазі. Є ситали технічні (на основі штучних композицій з різних 
оксидів, солей), петроситали (з базальтів та інших гірських порід) і 
шлакоситали. Високоміцні, хімічно стійкі, з високими електроізоляційними 
властивостями. Застосовують у будівництві, електротехніці, хімічній 
промисловості тощо. 

СИТО ДУГОВЕ, *сито дуговое, **are sieve, ***Bogensieb - апарат для мокрої 
класифікації і обезводнення зернистого матеріалу на нерухомій 
просіювальній поверхні, яка має криволінійну форму. 

СИТОВИЙ АНАЛІЗ, *ситовый анализ, **size analysis, ***Siebanalyse - 
визначення ґранулометричного складу матеріалів просіюванням через набір 
стандартних сит з отворами різних розмірів. 

СИФОН, *сифон - зігнута трубка з колінами різної довжини, якою 
переливають рідину з однієї посудини в іншу (з нижчим рівнем рідини). 

СІЄНІТ, *сиенит - глибинна магматична гірська порода, що складається 
головним чином з лужних польових шпатів та одного або кількох кольорових 
мінералів. Безкварцева повнокристалiчна. Використовують як будівельний 
матеріал. В Україні є у Приазов’ї. Від грецької назви давньоєгипетського м. 
Сін — Сієна (тепер — Асуан).  

СІРКА, *сера,**sulphur - хімічний елемент УІ групи періодичної системи, 
символ S, ат.н. 16, ат.м. 32,06. Відомі кілька алотропних форм С. За 
звичайних умов стабільною є ромбічна С. - блідо-жовтого кольору, густина 
2070 кг/м

3
. Реагує майже з усіма металами. Застосовують для вироблення 

сірчаної кислоти, в гумовій промисловості, виробництві барвників, димного 
пороху тощо. 

СІРКА, *сера, **sulphur - S. Досить поширений мінерал. Практично чиста.  
Утворюється при вулканічних виверженнях, при поверхневому розкладанні 
сульфосолей і сульфідів, при розкисненні сірчано-кислих сполук (переважно 
ґіпсу), при руйнуванні органічних сполук (переважно багатих на сірку  
асфальтів і нафти), при руйнуванні органічної речовини і при розкладанні 
сірководню ( а також SO2) на земній поверхні. 

СІРЧАНІ РУДИ, *серные руды - гірські породи або штучна сировина, які 

містять самородну чи хімічно зв’язану сірку. Бідні сірчані руди містять 9-10 
%, а багаті — понад 25 % самородної сірки. Близько 50 % світового 
видобутку становить самородна сірка, решту видобувають з відходів після 
переробки сульфідних руд, промислових і природних газів, ґіпсу, ангідриту. 



 156 

На території України родовища сірчаної руди зосереджені в Передкарпатті й 
на Керченському півострові. 

СІРЧИСТІСТЬ ВУГІЛЛЯ, *сернистость углей - визначається наявністю у 
вугіллі сполук сірки чотирьох модифікацій: колчеданової (зерна піриту та 
марказиту різної крупності), сульфатної (сульфати заліза та кальцію), 
органічної (в органічній масі вугілля) та елементарної. 

СКАЛЯР, *скаляр - величина, яка визначається лише своїм числовим 
значенням (напр., об'єм, питома вага тіла). Див. також Вектор. 

СКАЛЯРНИЙ, *скалярный - той, що визначається лише числовим значенням. 

СКАНДІЙ, *скандий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, символ 
Sc, ат. н. 21; ат.м. 44, 9559. Сріблястий метал з жовтим полиском; належить 
до рідкісноземельних елементів. Застосовують С. у вигляді сплавів з різними 
металами, в металургії, медицині, хімічній, ядерній промисловості тощо. Від 
назви Скандінавського півострова. 

СКАПОЛІТ, *скаполит, **scapolite -  алюмосилікат каркасної будови, за 
складом близький до плагіоклазу, але з додатковими аніонами - [Cl]

-
, [CO3]

2-
, 

[So4]
2-

 - (Na,Ca)8[Al2Si2O8]6(Cl2,SO4,CO3)2. Досить поширений мінерал. 
Сингонія тригональна. Густина 2,55-2,65. Твердість 6-6,5. Колір білий, 
жовтий, зелений. Блиск скляний. Зустрічається в метаморфічних і 
метасоматичних комплексах, в пегматитах і пневматолітових утвореннях (у 
порожнинах вулканічних порід). Утворює псевдоморфози по польовому 
шпату. В Україні є в межах Українського щита. Використовується як виробне 
каміння. 

СКАРН, *скарн - метасоматична гірська порода, що складається з 
кальцієвих, магнієвих, залізистих і марганцевих силікатів та алюмосилікатів. 
Текстура звичайно масивна, структура — повнокристалічна. 

СКАТ, *скат - гірнича виробка, що не має виходу на земну поверхню, 
розміщена за спаданням пласта й порід і призначена для опускання 
корисних копалин під дією власної ваги. Скат проходять на родовищах, кут 
спаду яких достатній, щоб забезпечити рух корисних копалин самопливом. 

СКИД, *сброс, **downthrow - розрив тектонічний із зміщенням розірваних 
частин геологічного тіла одне відносно одного вниз уздовж тріщини. 

СКІН-ЕФЕКТ, *скин-еффект - проходження змінного електричного струму 
високої частоти не через увесь переріз провідника, а переважно лише в 
поверхневому шарі. Інша назва —   п о в е р х н е в и й  е ф е к т. 

СКІП, *скип, **skip - підйомний саморозвантажуваний короб (кліть) для 
сипких вантажів, що рухається за допомогою канатів по рейкових або інших 
напрямних пристроях скіпового підйомника. Застосовується для підіймання 
корисних копалин та пустої породи по шахтних стовбурах, завантажування 
шихти у доменні печі й вагранки. 

СКІПО-КЛІТЬ, *скипо-клеть - комбінірована підйомна посудина для 
транспортування корисних копалин і породи з горизонтів шахт на поверхню, а 
також для спуску й підйому людей та допоміжних матеріалів по вертикальних 
стовбурах. Скіп розташований над кліттю з метою зменшення висоти копра. 
Підйом у режимі скіпового працює при незавантаженій кліті, а в режимі 
клітьового — при незавантаженому скіпі. Власна маса скіпо-кліті 2.3 т, 

вантажопідйомність 2…4 т. Обмежено застосовується на невеликих шахтах, 
при проходці вертикальних стволів глибиною понад 1000 м. На 
південноафриканських шахтах суміщення функцій скіпового й клітьового 
підйомів здійснюється механізованою зміною посудин. 

СКІФСЬКА ПЛАТФОРМА, *Скифская платформа - молода платформа в 
межах Середземноморського рухливого поясу у південно-західній частині 
Європи. Фундамент Скіфської платформи сформувався протягом 
байкальсько-кіммерійського тектонічних етапів; складений дислокованими 
вулканогенно-осадовими відкладами геосинклінального походження. Чохол 
формувався нерівномірно починаючи з пізнього протерозою; представлений 
слабо дислокованими породами платформеного походження. Деякі 
дослідники вважають, що з середини крейдового періоду на більшій частині 
Скіфської платформи відновились геосинклінальні умови, що дало початок 
виникненню найновішої Азово-Чорноморської геосинклінальної системи. 

СКЛАД АВАРІЙНИЙ, *склад аварийный - склад корисної копалини, 
призначений для її зберігання у період порушення нормального режиму 
роботи гірничого підприємства. 

СКЛАДИ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ, *склады взрывчатых материалов - 
одне чи кілька сховищ вибухових матеріалів з підсобними приміщеннями, 
розташовані на спільній огородженій території, а також камери та чарунки 
для зберігання вибухових матеріалів з підведеними до них виробками. 
Поділяються на витратні — для зберігання й роздачі вибухових матералів 
підривникам, та базисні — виключно для постачання витратних складів. 

СКЛАДИ ЗАКЛАДОЧНОГО МАТЕРІАЛУ, *склады закладочного материала - 
споруди, пристосовані для прийому (завантаження), тимчасового зберігання і 
видачі (розвантаження) закладочного матеріалу. Бувають відкриті (на шахтах 
і рудниках, розташованих у районах з теплим та помірним кліматом і для 
зберігання матеріалів, стійких проти вивітрювання й розмокання) та закриті. 
Залежно від конструкцій, обладнання, а також способів завантаження і 
розвантаження бувають скреперні, магазини-склади, бункерні і напівбункерні. 

СКЛАДКИ, *складки - структурні форми земної кори будь-яких порядків, як 
глибинні, так і приповерхневі, обмежені плавними контурами.  

СКЛАДЧАСТІ ГЕОСИНКЛІНАЛЬНІ ПОЯСИ, *складчатые геосинклиналь-

ные пояса - лінійно витягнуті структурні елементи тектоносфери з 
підвищеною тектонічною діяльністю, вулканічною активністю і сейсмічністю. 
Разом з давніми платформами становлять основу континентів. 

СКЛАДЧАСТІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *складчатость горных пород - 1) 
Геологічні процеси, що зумовлюють утворення складок гірських порід різної 
форми й масштабу. Складчастість гірських порід розрізняють за місцем 
прояву, механізмом, глибинністю, морфологією складок тощо. 2) Періодично 
повторювані планетарні деформації тектоносфери. Виділяють 
добайкальську, байкальську, каледонську, герцинську, кіммерійську, 
альпійську складчастість гірських порід, в результаті яких утворилися 
складчасті системи і складчасті області. 

СКЛЕПІННЯ, *свод, **arch - несуча просторова конструкція (покриття, 
перекриття) опуклої криволінійної форми. Під навантаженням зазнає 
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переважно стиску, відзначається наявністю розпору — горизонтальної 
реакції опор. 

СКЛЕРОМЕТР, *склерометр - 1) Прилад для вимірювання твердості 
кристалів. 2) Прилад для вимірювання "жорсткості" рентгенівського 
(пулюєвого) проміння. 

СКЛЕРОМЕТРІЯ, *склерометрия - вимірювання твердості мінералів, 
кристалів тощо за допомогою склерометра. 

...СКОП, ...СКОПІЧНИЙ, ...СКОПІЯ, *...скоп, ...скопический,  ...скопия - у 
складних словах вказує на зв'язок з поняттям "спостереження", напр. 
фоноскоп, стереоскопічний, рентгеноскопія. 

СКОРОДИТ, *скородит, **scorodite - Fe[AsO4] 2H2O. Поширений мінерал 
класу фосфатів, білого, зеленуватого й бурого кольору. Сингонія ромбічна. 
Густина 3,1-3,4. Твердість 3,5-4. Зустрічається в зонах окиснення родовищ, 
багатих на арсенопірит. Часто розвивається по арсенопіриту і льолінгіту як 
метасоматичне утворення. В Україні є на Закарпатті.  

СКРЕБКОВИЙ КОНВЕЄР, *скребковый конвейер - транспортуючий пристрій, 
у якому переміщення малоабразивних вантажів здійснюється по нерухомому 
жолобу — риштаку з допомогою скребків, закріплених на одному чи кількох 
тягових ланцюгах і занурених у шар насипного вантажу. Класифікують за 
призначенням: підземні (для вугільних і рудних шахт), загального 
призначення (для поверхні шахт і збагачувальних фабрик), спеціальні, що 
застосовуються у гірничо-транспортних машинах (механізованих бункерах, 
самохідних вагонах, навантажувальних машинах і т. д.); за характером 
виконуваних функцій: доставочні, аґреґатні й гальмівні; за розміщенням 
робочої гілки (з верхнім - більшість, з нижнім - рідше); за способом 
переміщення конструкції (двигун потужністю 22…110 кВт, турбомуфта, 
редуктор), риштаків (довжина 1…2.5 м), ланцюгів із скребками, кінцевої 
головки. 

СКРЕБКОВИЙ КОНВЕЄР ШАХТНИЙ, *скребковый конвейер шахтный - 
скребковий конвеєр для роботи в умовах шахт. Типи С.к.ш.: розбірний, 
пересувний, реверсний, нереверсний, гальмовий, гнучкий, прямолінійний та 
ін. Складові частини та основні деталі С.к.ш.: привод (головний, кінцевий), 
головка конвеєра, риштачний постав (жолоб), перехідна секція, чистильник, 
леміш, борт конвеєра. 

СКРЕПЕР, *скрепер - 1) Будівельна землерийнотранспортна машина з 
підйомно-поворотним ковшем з ножами, що зрізають шари ґрунту. 2) 
Робочий орган канатно-скреперних установок — ківш без дна чи скребок 
гребкового (для крупних кусків), ящикового (для дрібних кусків) або совкового 
(при закладочних роботах) типу. 

СКРЕПЕРНО-СТРУГОВЕ ВИЙМАННЯ ВУГІЛЛЯ, *скреперно-струговая 

выемка угля - відроблення пласта камерами без кріплення, шириною 14…25 
м, між якими лишаються цілики 3…5 м. Виймання здійснюють скреперно-
струговими установками. 

СКРЕПЕРНО-СТРУГОТАРАННА УСТАНОВКА, *скреперно-струготаран-

ная установка - комбінована виймально-доставочна машина фронтальної 
дії, призначена для виймання вугілля у лавах довжиною до 200 м, із пластів 

потужністю 0.7…0.8 м з кутом спаду від 0 до 90°. Виконавчий орган (таран 
або скрепер-струг), переміщуючись вздовж лави з допомогою ланцюга, 
різцями проводить відбійку вугілля і доставку його по лаві. 

СКРУБЕР, *скрубер - 1) Циліндричний апарат, де промисловий газ (напр. 
доменний) очищають від небажаних домішок (напр., пилу) рідиною 
(переважно водою). 2) Машина барабанного типу для очищення 
(промиванням водою) корисних копалин від глинистих та інших домішок. 

СКУТЕРУДИТ, *скутерудит - мінерал класу персульфідів, олов'яно-білого, 
сталево-сірого кольору. Руда кобальту. Від назви місцевості Скуттеруд 
(Норвегія). 

СЛАЙД, СЛЕЙД, *слайд, слейд - кольоровий або чорно-білий діапозитив, 
прозірка. 

СЛАНЦІ, *сланцы, **shales - широко росповсюджені метаморфічні гірські 
породи, що характеризуються сланцюватою текстурою. За походженням 
сланці поділяють на метаморфічні й кристалічні. Складаються переважно з 
кварцу чи польових шпатів і темнозабарвлених мінералів. В залежностi вiд 
складу роздiляють сланцi слюдянi, хлоритовi, тальковi, амфиболовi тощо.В 
Україні є у Донбасі, на Криворіжжі та в інших районах. Використовують як 
будівельний матеріал, у хімічній промисловості.      

СЛЮДИ, *слюды - воднi алюмосилiкати рiзноманiтного складу. Легко     
розщеплюються на тонкi, гнучкi, пружистi листочки та пластинки.     Найбiльш 
поширенi рiзновиди слюд: мусковiт, бiотит, вермiкулiт.  Мають шарувату 
структуру. 

СЛЮДКИ УРАНОВІ, *слюдки  урановые, **pitchblende -  мінерали, які входять 

в групу, що об’єднує велику кількість водних уранофосфатів і ураноарсенатів 
лугів, міді. Утворюються в кислому та нейтральному середовищах і звичайно 
поширені в зоні окиснення гідротермальних та осадових родовищ, також 
зустрічаються в пегматитах, що містять уран. Рідкісні мінерали. 

СМАЛЬТИН, *смальтин - мінерал класу персульфідів. Білий, сірий з 
металевим блиском. Сировина для одержання нікелю й кобальту. 

СМАРАГД, *изумруд - мінерал класу силікатів, різновид берилу яскраво-
зеленого коліру. Дорогоцінний камінь. 

СМІТСОНІТ, *смитсонит, **smithsonite - Zn[CO3].  - мінерал класу 
карбонатів, білого кольору з зеленуватим, буруватим або сіруватим 
відтінками. Сингонія тригональна. Густина 4.3, твердість 4…5. Руда цинку. 
Поширений мінерал зони окиснення свинцево-цинкових родовищ. На 
території України є в Донбасі й Передкарпатті. Від прізвища англійського 
мінеролога Д. Смітсона. 

СМУГА РЕАКЦІЙНА, *каемка реакционная, **reactional border - облямівка 
навколо мінералу, що виникла внаслідок його реакції з іншими мінералами, 
рідкою магмою або розчинами. 

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, *себестоимость продукции, **cost price - 
витрати підприємства на виробництво й реалізацію одиниці продукції. 
Виражена у грошовій формі. 

СОДА, *сода, **sodum - технічна назва різних карбонатів натрію 
(кальцинованої, каустичної, кристалічної та питної С.). Кристалічна сода - 



 158 

Na2[CO3] 10H2O - зустрічається в содових озерах (хімічні озерні осади) та у 
вицвітах ґрунтів. Рідкісна. 

СОДАЛІТ, *содалит, **sodalite - Na8[AlSiO4]6 Cl2. Алюмосилікат каркасної 
будови. Сингонія кубічна. Густина 2,3. Твердість 5,5. Колір рожевий, жовтий, 
синій та ін. Блиск скляний. Рідкісний магматичний мінерал лужних ефузивних 
порід, рідше інтрузивних (сієнітів). В Україні зустрічається в Приазов’ї. 
Виробне каміння. 

СОДОВА СИРОВИНА, *содовое сырье - природні мінеральні утворення, що 
містять у собі вуглекислий натрій, з яких економічно доцільно отримувати 
кальциновану чи каустичну соду. 

СОЛЕНОЇД, *соленоид - звитий у вигляді спіралі (котушки) провідник, де, 
пропускаючи постійний електричний струм, утворюють магнітний потік, 
подібний до потоку в довгому постійному магніті. 

СОЛІДОЛ, *солидол - густе мастило (суміш мінерального масла й 
кальцієвого мила) для мащення різних машин і пристроїв. Інша назва — т а в 
о т. 

СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *соляная промышленность - галузь харчової 
промисловості, підприємства якої видобувають і переробляють кухонну сіль. 
Видобування солі в Україні почалося в XII-XVI ст. Перші солеварні було 
закладено на території сучасних Львівської та Івано-Франківської областей. У 
Криму добували осадову сіль. Основні поклади солі зосереджені в Донбасі, 
Дніпровсько-Донецькій западині, у Передкарпатті та в Криму. Видобувають і 
переробляють сіль 16 підприємств, зокрема 6 соляних шахт, 4 солезаводи та 
4 солепромисли на чорноморському й азовському узбережжях. 

СОЛЯНА ТЕКТОНІКА, *соляная тектоника - тип складчастих деформацій 

осадочної товщі верств земної кори, що містять значні горизонти кам’яної чи 
калійної солі. Під вагою осадових порід або бокового тектонічного тиску 
пластичні соляні маси переміщуються вверх. В Україні прояви соляної 
тектоніки відомі в Дніпровсько-Донецькій западині, Передкарпатському та 
Закарпатському прогинах, на Донбасі. 

СОЛЯНІ КУПОЛИ, *соляные купола - куполоподібні складки, що утворилися 
в результаті соляної тектоніки. Складаються з соляного ядра і прорваного 
або непрорваного ним комплексу порід, які не містять солей. З соляними 
куполами часто пов’язані родовища нафти й газу. 

СОЛЬВАТАЦІЯ, *сольватация - взаємодія між частинками (йонами, 
молекулами) розчинника й розчиненої речовини. С. у водних розчинах 
називають гідратацією. 

СОЛЬВАТИ, *сольваты - сполуки, утворені внаслідок сольватації. Якщо 
розчинником є вода, то ці сполуки називаються гідратами. 

СОЛЬВЕНТ, *сольвент - рідка суміш ароматичних вуглеводнів. Розрізняють 
С. кам'яновугільний і нафтовий. Застосовують як розчинник. 

СОЛЬВЕНТ-НАФТА, *сольвент-нефть - продукт дробової перегонки сирого 
бензолу та легких масел, що їх добувають з кам'яновугільної смоли. 
Застосовують як розчинник. 

СОЛЬВОЛІЗ, *сольволиз - реакція обмінного розкладу між розчиненою 
речовиною й розчинником. Якщо розчинником є вода, то процес називається 
гідролізом. 

СОНЯЧНИЙ КАМІНЬ, *солнечный камень - мінерал з групи польових шпатів. 
Має іскристо-золотистий полиск, зумовлений найтоншими включеннями 
гематиту. 

СОРБЕНТИ, *сорбенты - тверді тіла або рідини, здатні вбирати гази, пару та  
розчинені речовини. До С. належать силікагель, активне вугілля тощо. 

СОРБЦІЯ, *сорбция - вбирання твердими тілами або рідинами (сор-
бентами) газів, пари та розчинених речовин. Розрізняють адсорбцію 
(вбирання поверхневим шаром сорбенту), і абсорбцію (вбирання всім 
об'ємом сорбенту). 

СОРТ, *сорт - 1) Рід товару (сировини або готової продукції), що має певні 
якісні ознаки. 2) В широкому розумінні — розряд, якість, якісний різновид. 

СОРТУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *сортировка полезных ископаемых - 
розділення вихідної мінеральної сировини на окремі продукти, що 
збагачуються за різними технологіями чи використовуються за різним 
призначенням. 

СОСЮРИТ, *соссюрит, **saussurite - мінеральний аґреґат, складений з 
суміші цоїзиту, польвих шпатів, антиноліту, хлориту, серициту, кальциту та 
інших мінералів, які виникли внаслідок гідротемальної зміни польових 
шпатів. 

СПАЙНІСТЬ МІНЕРАЛІВ, *спайность минералов, **clavage of minerals - 
здатність кристалів розколюватись при механічній дії по площинах, 
паралельних дійсним або можливим граням, з утворенням дзеркальних 
поверхонь. Зумовлюється силами зчеплення в кристалічних ґратках. 
Важлива діагностична ознака мінералів. Різні мінерали мають спайність 
різного ступеня досконалості. Її прийнято визначати за такою шкалою: 1. 
Цілком досконала; 2. Досконала; 3. Ясна (середня); 4. Недосконала, 
практично відсутня.  

СПЕКТР, *спектр - сукупність, набір чогось однорідного, напр. звукових або 
оптичних коливань (хвиль), рівнів енергії ядра, атома чи молекули. 

СПЕКТРАЛЬНИЙ, *спектральный - той, що стосується спектра; с. а н а л і з 
— визначення хімічного складу тіл за допомогою вивчення їхніх спектрів; с - і  
п р и л а д и — прилади для дослідження оптичного спектра (див. 
Спектограф, Спектрометр, Спектроскоп); с - і  л і н і ї — вузенькі ділянки 
спектра, кожна з яких відповідає певній довжині хвилі. 

СПЕКТРО..., *спектро... - у складних словах відповідає поняттям "спектр", 
"спектральний". 

СПЕКТРОГРАМА, *спектрограмма - фотознімок або запис спектрів різного 
проміння. 

СПЕКТРОГРАФ, *спектрогарф - прилад для реєстрації оптичних спектрів. 

СПЕКТРОМЕТР, *спектрометр - 1) Оптичний прилад для визначення 
положення окремих ліній спектра. 2) Прилад для аналізу розподілу за 
енергіями йонізуючого випромінювання. 
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СПЕКТРОМЕТРІЯ, *спектрометрия - частина спектроскопії, в якій 
розробляють методи одержання спектрів випромінювання і спектральних 
характеристик (положення ліній і смуг, довжини хвиль тощо), вивчають 
джерела випромінювання (емісійна С.) або вбирання хвиль у різних 
середовищах (абсорбційна спектроскопія). 

СПЕКТРОСКОП, *спектроскоп - прилад для візуального спостереження 
оптичних спектрів. 

СПЕКТРОСКОПІЯ, *спектроскопия - розділ фізики, в якиму вивчають 
властивості оптичних спектрів. 

СПЕЛЕОЛОГІЯ, *спелеология - наука, що займається комплексним 
вивченням печер. Досліджує їх походження, морфологію, органічний світ, 
залишки матеріальної культури та використання людиною. Як наука 
спелеологія почала формуватися з другої половини ХІХ ст. В Україні питання 
спелеології вивчає Мінеральних ресурсів інститут (Сімферополь). 

СПЕСАРТИН, *спессартин, **spessartine - Mn3Al2[SiO4]3. Різновид 
мінерального виду альмандин-спесартин острівної будови з групи ґранату. 
Зустрічається в кристалічних сланцях, пегматитах, кварцитах, інколи - серед 
магматичних утворень. Рідкісний.  

СПЕЦІАЛЬНА СПОСТЕРЕЖНА СТАНЦІЯ, *специальная наблюдательная 
станция - мережа реперів, закладених на земній поверхні в підроблюваних 
будовах, спорудах та об’єктах  для визначення взаємозв’язку деформацій 
ґрунту і споруд з метою вибору заходів по їх охороні. Див. також рядова 
спостережна станція. 

СПЕЦІАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ МІЦНОСТІ, *специальные коэффициенты 

прочности - інтегральні критерії, що дають точнішу оцінку опiрності породи 
руйнуванню при даних процесах, ніж загальний коефіцієнт міцності гірської 
породи. До спеціальних коефіцієнтів міцності належать контактна міцність 
гірської породи — при процесах механічного руйнування гірських порід у 
приповерхневому шарі з безударним прикладенням навантаження та 
подрібнюваність гірської породи — при дії на породу ударних навантажень. 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОМИВНІ РОЗЧИНИ, *специальные промывные растворы - 
розчини, які застосовуються пр бурінні в ускладнених умовах для боротьби з 
обвалом і газовиділенням у свердловинах. Готуються з високоякісних 
бетонітових глин, рідкого скла, солі, вапняного молока. 

СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *специаль-

ные способы проведения горных выработок - способи, які забезпечують 
проведення виробок при перетинанні водоносних нестійких порід чи при 
стійких породах, але з таким притоком води, боротьба з якими неможлива з 
допомогою відкритого водовідливу. Найбільш поширені способи: 
заморожування, буріння шахтних стовбурів, тампонування, проходка під 
стисненим повітрям, проходка забивним кріпленням, водопониження і т. п. 

СПЕЦПРОФІЛЬ, *спецпрофиль - стальні балки спеціального жолобчастого 
профілю, що застосовуються для виготовлення переважно податливого 
кріплення горизонтальних і похилих гірничих виробок. Виготовляється із Ст.5 
таких типорозмірів: СВП14, СВП17, СВП19, СВП22 і СВП27. 

СПИРТИ, *спирты - органічні сполуки, що містять одну або кілька 
гідроксильних груп (ОН) у молекулі. Зостосовують як розчинники. 

СПИРТОМЕТР, *спиртометр - ареометр із шкалою для визначення 
міцності водоспиртових розчинів за їхньою густиною. Інша назва — с п и р т о 
м і р. 

СПИСОЧНИЙ СКЛАД ПРАЦЮЮЧИХ, *списочный состав работающих- 
число працюючих, що входять у штат гірничого підприємства і числяться за 
списком. 

СПІНЮВАЧІ, *вспениватели, **flothing agents, ***Schaumer - флотаційні 
реагенти, які спричиняють утворення піни. Див. флотаційні реагенти. 

СПОВЗАННЯ ПОРІД, *сползание пород — зсування бокових порід по 
площинам напластування при розробці крутих і похилих пластів. С.п. 
відбувається при слабких бокових породах, які не мають тривкого зчеплення 
між окремими шарами. Основними заходами боротьби зі С.п. є: попереднє 
дренування, зменшення площ оголення, затягування сповзаючих порід 
покрівлі і підошви, збільшення щільності кріплення або управління 
покрівлею повним закладенням виробленого простору. 

СПОДУМЕН, *сподумен, **spodumene - LiAl[Si2O6]. Метасилікат ланцюжкової 
будови з групи піроксенів. Сингонія моноклінна. Густина 3-3,2. Твердість 
6,75-7,25. Колір білий, сірий, жовтий та ін. Важливий мінерал літієвих 
пегматитів. Літієва руда. Прозорі відміни використовують у ювелірній справі. 

СПОЛУЧЕННЯ ЛАВИ З ПІДГОТОВЧОЮ ВИРОБКОЮ, *соединение лавы с 

подготовительной выработкой - кінцева ділянка лави (завдовжки 10 м) і 
ділянка підготовчої виробки, що прилягає до лави (по 10 м в одидви боки). 

СПОНГОЛІТ, *спонголит - зоогенна гірська порода основу якої складають 

рештки морських тварин, зокрема скам’янілі морські губки (спонгіти). 

СПОНТАННИЙ, *спонтанный - 1) Той, що виникає не під впливом зовнішніх 
дій і причин, а внаслідок внутрішніх причин — власного саморуху; 
самодіючий. 2) Мимовільний. 

СПОРАДИЧНИЙ, *спорадический - поодинокий, випадковий. 

СПОСІБ ПРОХОДКИ ЗАМОРОЖУВАННЯМ, *способ проходки 

замораживанием - спосіб проведення гірничих виробок у водоносних 
породах, який базується на заморожуванні гірських порід за периметром 
майбутньої гірничої виробки і створенні навколо неї авадопородної стіни, що 
є тимчасовим кріпленням на час проведення виробки. Заморожування порід 
може бути природним і штучним. 

СПОСІБ ПІДРИВАННЯ, *способ подрыва - сукупність прийомів підривання 
зарядів вибухових речовин у заданій послідовності та в заданий момент часу 
з використанням засобів, що забезпечують безпеку вибуху. Способи 
класифікують залежно від застосовуваних засобів (вогневі, електричні, 
детонуючим шнуром); інтервалу між вибухами окремих зарядів у серії 
(миттєвий, сповілдьнений, короткосповільнений); особливостей 
розташування зарядів — однорядне чи багаторядне. 

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБКИ ЗАБИВНИМ КРІПЛЕННЯМ, *способ 

проведения выработки забивным креплением - спосіб, що застосовують при 
проходці в пухких породах, при якому по периметру перерізу виробки 
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забивають дерев’яні чи металеві палі або кріпильні елементи (дошки), які 
повинні щільно прилягати один до одного. 

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБОК ПІД СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ ( кесонні 

роботи ), *способ проведения выработок под сжатым воздухом — спосіб 
проходки в нестійких та водоносних породах під захистом спеціального 
кесону, що закладається з робочої камери, подвійної шахтної труби для 
спуско-підйомних операцій, шлюзового апарату. Тиск повітря у робочій 
камері може досягати 392 кПа. Руйнування породи здійснюється 
гідромоніторами, відбійними молотками, вибуховими роботами. 

СПОСІБ ПРОВІТРЮВАННЯ, *способ проветривания - сукупність методів та 
засобів, що створюють різницю тиску, необхідну для забезпечення руху 
повітря по гірничих виробках у потрібному напрямку та з необхідною 
інтенсивністю. Розрізняють природний (за рахунок природної тяги) та 
штучний (за рахунок механічних засобів — вентиляторів чи інших пристроїв) 
способи провітрювання. Штучний спосіб поділяється на нагнітальний, 
всмоктувальний та комбінований (нагнітально-всмоктувальний). 

СПОСІБ РОЗКРИТТЯ, *способ раскрытия - якісна характеристика шахти, що 
відображає особливості виду та взаємного розміщення головних і 
допоміжних виробок, які проводяться в період будівництва й експлуатації 
гірничого підприємства для створення доступу до родовища або його 
частини з поверхні. Найбільш поширеним способом є розкриття 
вертикальними стволами. 

СПОСІБ РОЗТАШУВАННЯ СЕКЦІЙ КРІПЛЕННЯ, *способ расположения 

крепления - порядок встановлення секцій кріплення в очисній виробці у 
вихідному положенні.  

СПОСОБИ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *способы обогащения 
полезных ископаемых - сукупність технологічних операцій, прийомів для 
розділення видобуваємої сирої руди, гірничої маси вугілля на пусту породу 
та концентрат. Розрізняють ґравітаційні, фізико-хімічні,  електромагнітні, 
спеціальні способи збагачення. Див. також збагачення корисних копалин. 

СПОСОБИ ПИЛЕВОГО ОПРОБУВАННЯ, *способы пылевого опробывания - 
способи визначення пилевого фактору. Зводяться до вимірювання 
концентрації пилу. 

СПОСТЕРЕЖНА СВЕРДЛОВИНА, *наблюдательная скважина - 
гідрогеологічна свердловина для спостереження за режимом підземних вод. 
Споруджують з метою вивчення змін рівня, температури і хімічного складу 
вод. 

СПУЧУВАНIСТЬ, *вспучиваемость - здатнiсть деяких глинистих порiд   

збiльшуватись у об’ємі при випалюваннi з утворенням мiцного пористого 
матерiалу нiздрюватої структури. Ця властивість, зокрема, притаманна 
вугіллю. 

СРІБЛО, *серебро, **native silver - Ag. Домішки: Au, Hg, Sb, Bi, Cu, As, Pt. 
Зустрічають в гідротермальних родовищах срібно-кобальто-нікеле-вісмуто-
уранової формації, в жилах з кальцитом, флюоритом, адуляром, альбітом, 
цеолітами і сульфосолями срібла, аргентитом, галенітом, сфалеритом, а 

також у зоні вторинного збагачення і зоні окиснення сульфідних родовищ. 
Рідкісне. 

СРІБНІ РУДИ, *серебряные руды - природні мінеральні утворення, з яких 
технологічно можливо і доцільно вилучати срібло. Родовища власне срібних 
руд трапляються рідко. В основному срібло вилучають попутно з 
поліметалевих та мідних руд. 

СТАБІЛІЗАТОР (У ЗБАГАЧЕННІ), *стабилизатор ( в обогащении ) - 
реаґент, що вводиться у дисперсну систему для підвищення її агрегативної 
стійкості. 

СТАБІЛІЗАТОРИ, *стабилизаторы - речовини, що додаються до складу 
вибухових речовин для збереження їх хімічної стійкості. Як стабілізатори 
використовують двовуглекислий натрій і крейду. 

СТАБІЛІЗАЦІЯ, *стабилизация - зміцнення, набування стійкості, незмінності, 
сталості. 

СТАБІЛІЗАЦІЯ ЯКОСТІ РУДИ, *стабилизация качества руды - 
забезпечення відповідного ступеня якісної однорідності видобуваної руди 
шляхом доцільного у техніко-економічному відношенні регулювання процесів 
видобутку, транспортування й переробки сировини. 

СТАБІЛЬНІСТЬ, *стабильность - сталість незмінність, тривале збереження 
певного постійного стану або рівня. 

СТАВ(СТАВНЯ) БУРОВИХ ШТАНГ, *став буровых штанг - дві (чи більше) 
штанги, згвинчені між собою.  

СТАВРОЛІТ, *ставролит, **staurolite - Fe2Al9[SiO4]4 (OH)O7. Ортосилікат 
стрівної будови. Сингонія моноклінна. Характерні двійники кристалів,що 
нагадують хрест. Густина 3,7. Твердість 7,5. Колір червонувато-бурий. Блиск 
скляний. Зустрічається як метаморфічний мінерал у кристалічних сланцях та 
ґнейсах разом з дістеном, ґранатом, слюдою, силіманітом, турмаліном. В 
Україні є в Приазов’ї. 

СТАЛАГМІТИ, *сталагмиты, **stalagmites - натічні мінерали й мінеральні 
аґреґати (найчастіше вапнякові), які утворюються в печерах внаслідок того, 
що мінералізована вода стікає й капає. Ростуть у вигляді стовпчиків і 
бурульок знизу вгору. 

СТАЛАКТИТИ, *сталактиты, **stalactites - натічні мінерали й мінеральні 
утворення (найчастіше в печерах) у вигляді звисаючих бурульок, які 
утворюються внаслідок просочування вод, збагачених мінеральними 
компонентами. 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, *стандартизация - встановлення єдиних обов'язкових 
норм і вимог на готову продукцію, напівфабрикати, сировину й матеріали. В 
Україні проведена і продовжується С. термінів та визначень вугілля і руд, 
обладнання та устаткування шахт і збагачувальних фабрик тощо.  

СТАНДАРТНИЙ, *стандартный - той, що відповідає вимогам стандарту, 
типовий. 

СТАНІН, *станин - мінерал класу сульфідів, сталево-сірого кольору з 

зеленуватим відтінком. Олов’яний колчедан. Cu2FeSnS4. Cингонія 
тетрагональна. Густина 4,3-4,5. Твердість 3-4. Рідкісний мінерал. Руда олова. 
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СТАНКОВЕ КРІПЛЕННЯ, *станковое крепление - кріплення очисних виробок 
при розробці потужних рудних покладів. Складається з брусків, які утворюють 
просторову решітку, що заповнює виробку. 

СТАТИСТИКА, *статистика - 1) Кількісний облік масових явищ. 2) Наука, 
що вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у нерозривному зв'язку 
з якісною стороною їх. 3) С. м а т е м а т и ч н а — розділ математики, 
присвячений математичним методам систематизації, обробки й 
використання статистичних даних для наукових і практичних висновків. 4) С. 
к в а н т о в а — розділ статистичної фізики, в якому на основі законів 
квантової механіки вивчають фізичні властивості тіл, що складаються з 
великої кількості мікроскопічних систем (атомів, молекул). 

СТАТИСТИЧНИЙ, *статистический - пов'язаний з обліком масових явищ, з 
висновками про стан фізичної системи, обґрунтованими характеристиками 
мікроскопічних систем (атомів, молекул); с - а  ф і з и к а (с-а механіка, с-а 
термодинаміка) — розділ фізики, який вивчає властивості фізичних систем, 
що складаються з численої кількості мікроскопічних частинок; с.  а н с а м б л 
ь — сукупність великої кількості однакових фізичних систем.  

СТАТИЧНИЙ, *статический - пов'язаний із статикою; нерухомий; той, що 
розглядається в стані спокою і рівноваги. 

СТАТОР, *статор - нерухома чистина машини, в якій є обертова частина — 
ротор (в електричних двигунах і ґенераторах, турбінах тощо). 

СТАТУС-КВО, *статус-кво - стан, що існував або існує в якийсь визначений 
момент. 

СТВОЛ - те саме, що й стовбур. 

СТВОРНА ЛІНІЯ, *створная линия - лінія напряму фіксовного трьома і 
більше маркшейдерськими сигналами (висками, віхами і т. ін.), 
розташованими в одній вертикальній площині. 

СТЕЛЕУСТУПНИЙ ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, *потолкоуступный очистной забой 
— 1) При розробці рудних родовищ — вибій уступної форми, розташований 
над виробленим простором. Загальний напрямок очисної виїмки в блоці 
(виїмковому полі) — згори вниз або знизу вгору, а кожного уступу — по 
простяганню. Виїмка нижніх уступів випереджає виїмку верхніх. 2) При 
розробці вугільних родовищ — вибій уступної форми, в якому кожний уступ, в 
тому числі і магазинний, знаходиться спереду по відношенню до будь-якого 
вищерозташованого. Очисна виїмка здійснюється вибійними молотками. 
Загальний напрямок очисної виїмки — по простяганню пласту; виїмка вугілля 
в уступі — згори вниз. С.о.в. застосовуються при розробці тонких крутих 
пластів, в тому числі небезпечних з газу або пилу. 

СТЕЛИНА, *потолочина - товща корисної копалини, яку залишають над 
гірничою виробкою (вибоєм). 

СТЕНО..., *стено... - у складних словах відповідає поняттям "обмежений", 
"скорочений". 

СТЕНОГРАФІЯ, *стенография - спосіб швидкого записування за допомогою 

системи скорочень і умовних знаків. СТЕНОГРАМА, *стенограмма - 
стенографічний запис промови, доповідів, переговорів тощо. 

СТЕРАДІАН, *стерадиан - одиниця виміру тілесного кута (частини простору, 
обмеженої конічною поверхнею). С. — тілесний кут, який вирізує на сфері з 
центром у вершині кута поверхню, площа якої дорівнює квадратові радіуса 
сфери. 

СТЕРЕО..., *стерео... - у складних словах словах означає "твердий, 
просторовий", "об'ємний". 

СТЕРЕОМЕТРІЯ, *стереометрия - розділ геометрії, в якому вивчають 
просторові фігури. 

СТЕРЕОМЕХАНІКА, *стереомеханика - вчення про деформації та 
напруження в деталях конструкцій і машин від зовнішніх діянь. 

СТЕРЕОМІКРОСКОП, *стеремикроскоп - мікроскоп, який дає просторове 
зображення предмета. 

СТЕРЕОПАРА, *стереопара - сукупність двох плоских зображень того 

самого об’ємного об’єкту, одержаних з двох рівновіддалених від нього точок. 
При розгляданні С. одне з зображень приймається лівим оком спостерігача, 
друге - правим, що створює враження об’ємності зображення.  

СТЕРЕОФОТОГРАМЕТРИЧНІ ПРИЛАДИ, *стереофотограметрические 
приборы - прилади, які дають можливість виконувати стереоскопічні 
вимірювання з метою визначення розмірів, форми та просторового 
положення зафотографованих об’єктів. 

СТЕРЕОФОТОГРАМЕТРИЧНА ЗЙОМКА, *стереофотограметрическая 
сйомка - спосіб зйомки земної поверхні, зокрема відкритих гірничих робіт та 
інших об’єктів, на основі аналізу стереопар. Розрізняють наземну та аеро- 
С.з. 

СТИРАЄМIСТЬ, истираемость - здатнiсть породи зменшуватися у масi    та 
об'ємi пiд впливом стираючих зусиль. 

СТИСНЕНЕ ПАДІННЯ, *стесненное падение - процес групового руху зерен у 
рідині, на який впливає опір середовища. Менше у 2-3 рази від швидкості 
вільного падіння. Має місце при ґравітаційному збагаченні корисних копалин, 
зокрема у відсаджувальних машинах. 

СТИШОВІТ, *стишовит - щільна модифікація оксиду кремнію (кремнезему).  
Густина 4,35 ґ/см

3
. Це на 64 % більше ніж у кварцу та на 45 % більше густини 

іншої ущільненої модифікації кремнезему - коеситу. С. може бути 
одержаний штучно при дії великого тиску на звичайний оксид кремнію, а 
також зустрічається у метеоритній речовині. Гіпотетично може утворюватися 
на глибинах порядка 100 км.  

СТІЙКІСТЬ БУРОВОЇ КОРОНКИ (ДОЛОТА), *устойчивость буровой 

колонки - здатність бурової коронки (долота) зберігати свою роботоздатність 
у процесі буріння. Визначає продуктивність і вартість бурових робіт. 
Вимірюється у метрах пробурених свердловин. 

СТІЙКА РОБОТА ВЕНТИЛЯТОРА, *устойчивая работа вентилятора - 
робота вентилятора на одному режимі, тобто наявність однієї точки перетину 
характеристик вентилятора та мережі. Забезпечується при монотонно 
спадаючих характеристиках вентиляторів. 
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СТІЙКІСТЬ, *устойчивость - здатність машини, комплексу чи аґреґата 
зберігати початковий напрямок руху, режим роботи, первісний стан рівноваги 
тощо при дії на них зовнішніх сил. 

СТІЙКІСТЬ ВАГОНЕТКИ ПОПЕРЕЧНА, *устойчивость вагонетки 

поперечная - здатність вагонетки (вагона) втримуватися на рейках від 
перекидання на бік під дією на неї інерційних чи інших зовнішніх сил (сили 
натягу каната і т. п.). Критерієм є кут, утворений вертикальною віссю симетрії 
з прямою, що з’єднує центр ваги порожньої вагонетки з точкою дотика 
колеса з рейкою. 

СТІЙКІСТЬ ВАГОНЕТКИ ПОЗДОВЖНЯ, *устойчивость вагонетки 

продольная - здатність вагонетки (вагона) втримуватися на рейках від 
перекидання вперед чи назад при дії на неї сили тяжіння, інерційних чи інших 
сил. 

СТІЙКІСТЬ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ, *устойчивость горной выработки - 
здатність гірничої виробки зберігати задані розміри та форму протягом 
усього часу експлуатації. 

СТІЙКІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *устойчивость горных пород - здатність 
порід зберігати рівновагу при їх оголенні. Визначається структурою, фізико-
механічними властивостями порід та напруженнями, що виникають у них. 
Розділяють породи на групи: дуже нестійкі (не припускають оголення покрівлі 
та боків виробки без кріплення — сипучі, пухкі та пливунні породи), нестійкі 
(припускають невеликі за площею оголення покрівлі, боків виробки та 
вимагають підтримання безпосередньо за вийманням), середньої стійкості 
(припускають оголення на відносно невеликій площі  без підтримання 
безпосередньо за вийманням, вимагають підтримання через деякий час), 
стійкі (припускають значне оголення та вимагають кріплення лише в окремих 
місцях), дуже стійкі (припускають великі площі оголення та не вимагають 
підтримання). 

СТІЙКІСТЬ ЗАКЛАДОЧНОГО МАСИВУ, *устойчивость закладочного 

массива - здатність закладочного масиву зберігати рівновагу. Збільшується із 
збільшенням кута внутрішнього тертя та коефіцієнта зчеплення закладочного 
масиву. 

СТІЙКІСТЬ ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМБАЙНА, *устойчивость проходческо-

го комбайна - збереження нерухомого стану корпусу комбайна при роботі 
виконавчого органу чи необхідності заданого напрямку в процесі руйнування 
вибою. Забезпечується масою комбайна та розпорними пристроями. 

СТІЙКІСТЬ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ, *устойчивость режущего 

инструмента - здатність ріжучого інструменту гірничої машини протидіяти у 
процесі роботи зовнішнім впливам без пошкоджень чи істотних порушень. 
Підвищення стійкості досягають армуванням ріжучого інструменту 
тугоплавкими інструментами (наприклад, побідітом) та виробом 
раціональних параметрів руйнування гірських порід. 

СТІЙКІСТЬ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, *устойчивость взрывающихся 

веществ - запас хімічної міцності, що дозволяє зберігати вибухові речовини 
протягом часу, не змінюючи при цьому їх хімічних властивостей і залишаючи 

їх безпечними. Характеризується швидкістю зміни вибухових речовин 
внаслідок хімічних перетворень, які в них відбуваються. 

СТІК (У ГІДРОГЕОЛОГІЇ), *сток - 1) Переміщення води у ґрунті й товщі 
гірських порід (підземний стік) та по земній поверхні (поверхневий стік). 
Поверхневий стік (частина загального процесу кругообміну води на Землі) 
поділяють на русловий та схиловий. Стік характеризують сумарним об’ємом 

(км
3
), пересічною витратою (м

3
/с, л/с), модулем (л/с км

2
). В Україні модулі 

стоку зменшуються з півночі на південь від 4 до 0.5 л/с км
2
, максимальне 

значення його у Карпатах — понад 35 л/с  м
2
. 2) Струмінь проясненої пульпи 

(технічної води) з обезводнюючих апаратів, наприклад, радіальних 
відстійників. 

СТІЛ КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ,  *стол концентрационный   -  апарат для 
ґравітаційного збагачення корисних копалин у потоці води, що тече по 
похилій поверхні, яка коливається та на якій створюються повздовжні 
жолобки з метою накопичення і транспортування зерен важких мінералів. 
Застосовується для збагачення руд з крупністю частинок 4…6 мм. 

СТІЧНА ВОДА, *сточная вода, **waste water, ***Ausflusswasser - вода, що 
випускається з будь-якого апарату після процесу збагачення або іншого 
технологічного процесу (наприклад, прояснення). 

СТОВБУР (СТВОЛ), *ствол, **shaft - вертикальна або похила гірнича 
виробка, що має вихід на земну поверхню й призначена для обслуговування 
гірничих робіт. Залежно від призначення розрізняють головні, скіпові, 
допоміжні та вентиляційні стовбури. Головний стовбур служить для 
підіймання вугілля та породи на поверхню; допоміжний — для спускання та 
підіймання людей, машин, матеріалів; вентиляційний — для подавання в 
шахту свіжого або виведення з неї забрудненого повітря. С. буває 
вертикальним або похилим. 

СТОВБУР(СТВОЛ) СЛІПИЙ, *ствол слепой - вертикальна гірнича виробка, 
що не має виходу на земну поверхню й призначена для обслуговування 
підземних робіт (піднімання корисних копалин, вентиляція, спускання й 
піднімання людей). Сліпі стовбури проходять при розкритті частини 
родовища корисних копалин, розміщеної нижче від горизонту, раніше 
розкритого виробками, пройденими з поверхні. 

СТОВП, *столб - масив корисної копалини, обмежений нарізними та 
підготовчими виробками для його подальшого очисного виймання. Бувають 
довгі та короткі. 

СТОВПОВА СИСТЕМА РОЗРОБКИ, *столбовая система разработки - 
характеризується тим, що до початку очисних робіт проводять підготовчі та 
нарізні виробки, які повністю оконтурюють запаси в межах вийманого поля, 
стовпа чи яруса. 

СТОКС, *стокс - одиниця кінематичної в'зкості в СГС системі одиниць. С. — 

в'зкість рідини густиною 1 ґ/см3, яка чинить опір в 1 дину взаємному 

переміщенню двох шарів цієї рідини площею 1 см2, що містяться на віддалі 1 

см один від одного і переміщуються зі швидкістю 1 см/сек. 1 С. (1 м2/сек) 
менший за одиницю кінематичної в'язкості в Міжнародній системі одиниць (1 
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м2/сек) в 10 000 раз. Від прізвища англійського фізика і математика Дж.-Г. 
Стокса. 

СТОПОР, *стопор - пристрій або деталь (шайба, шплінт тощо), що зупиняє 
чи утримує в певному положенні механізм або його частину, вагонетку  тощо. 

СТОПОРНИЙ ПРИСТРІЙ, *стопорное приспособление - пристій, що 
встановлюється у шахтній кліті для утримання вагонетки від викочування під 
час руху кліті по стовбуру. Встановлюється в кліті симетрично, щоб не було 
перекосу її у напрямних провідниках. Стопори монтуються у кліті, а привод — 
на приймальних площадках. 

СТОПОРНИЙ БОЛТ, *стопорный болт - болт, призначений для кріплення 
ріжучого інструменту в кулаках чи різцетримачах виконавчого органу гірничої 
машини. 

СТОХАСТИЧНИЙ, *стохастичний - випадковий, імовірнісний. 

СТОЯК, *стойка, **leg, prop, post, strut - елемент кріплення встановлений 
між покрівлею та підошвою виробки, що працює переважно на осьовий стиск. 
Як матеріал для стояків використовують дерево, металеві балки різних 
профілів прокату, залізобетон. Конструктивно виготовляється жорстким та 
податливим, цільним та складеним, постійної та змішаної довжини, 
суцільного перерізу та пустотілим. С-ки розрізняють гідравлічні, 
залізобетонні, металічні, піддатливі, розпірні, розсувні, тверді, трубчасті, 
укісні, упорні та ін.  

СТОЯК ТЕРТЯ (СТОЯК КЛИНОВИЙ), *стойка трения - металічний стояк, у 
якого висувна частина фіксується у робочому положенні і створює опір 
переміщенню за рахунок тертя у замку стояка. Опір може бути постійним і 
зростаючим. Типи — ТУ, ТЖ. Потужність пластів, де вони застосовуються — 
0.5…1.8 м. Робочий опір 196…245 кН. Маса 13.5…43.2 кг. 

СТОЯК ПОСАДКОВИЙ, *стойка посадочная - стояк кріплення очисної 
виробки, встановлений на межі між привибійним і ліквідовуваним 
виробленим просторами для керування обваленням чи плавним опусканням 
покрівлі. 

СТОЯКИ ЗРОСТАЮЧОГО ОПОРУ, *стойки возрастающего сопротивления 

- стояки кріплення очисних виробок, опір яких росте із збільшенням їх 
податливості (при опусканні висувної чатини). Найбільший опір стояків у 
початковий період їх  роботи сприяє розвитку деформації у покрівлі, що у 
подальшому викликає посилений гірничий тиск на кріплення. Тому вони 
витісняються стояками постійного опору. 

СТОЯКИ ПОСТІЙНОГО ОПОРУ, *стояки постоянного сопротивления - 
стояки кріплень очисних виробок, робочий опір яких досягається при дуже 
невеликому опусканні висувної частини чи тільки при їх пружних 
деформаціях, а далі висувна частина опускається при постійному опорі. До 
стояків постійного опору відносяться стояки тертя типу ТУ, ТЖ та гідравлічні 
стояки типу ГСУМ, ГВТ і т. ін. 

СТРАТИГРАФІЧНА ШКАЛА, *стратиграфическая шкала - шкала відносної 
геологічної хронології гірських порід, кожний підрозділ якої відповідає 
певному природному етапові розвитку земної кори.  Розчленування і 
зіставлення підрозділів проводять на підставі біостратиграфічного, 

ізотопного, геохімічного та геофізичного методів. Виділяють загальну, 
регіональні й місцеві стратиграфічні шкали. 

СТРАТИГРАФІЯ, *стратиграфия - розділ геології,  що вивчає послідовність 

утворення і залягання шарів гірських порід, їх геологічний вік, взаємозв’язок 
та поширення у земній корі. 

СТРАТИФІКАЦІЯ, *стратифікація - 1) Розміщення чогось шарами, 
шаруваність. 2) Послідовність залягання геологічних відкладів у 
вертикальному розрізі. 

СТРІЛОЧНИЙ ПЕРЕВІД, *стрелочный перевод - сполучення рейкової колії 
для переводу составів, поодиноких вагонеток чи локомотивів з однієї колії на 
іншу. Розподіляються за типом рейок (Р18, Р24, Р33 та ін.), шириною колії, 
маркою хрестовини та конструкцією. На шахтах найчастіше застосовуються 
поодинокі, симетричні, односторонні з’їзди. 

СТРІЛЯННЯ ПОРІД (вугілля), *стреляние пород — відскакування шматків 
породи (вугілля) з поверхні оголень в результаті різкої зміни напруженого 
стану масиву в процесі проведення виробки. 

СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР, *ленточный конвеєр - транспортуючий пристрій 

безперервної дії з об’єднаним вантажонесучим та тяговим органом у вигляді 
замкнутої стрічки. Стрічка приводиться у рух силою тертя між нею та 
провідним барабаном, опирається по всій довжині на стаціонарні роликові 
опори. 

СТРОБОСКОП, *стробоскоп - демонстраційний або контрольно-
вимірювальний прилад, дія якого ґрунтується на стробоскопічному ефекті. 
Використовується для вивчення швидкоплинних процесів, наприклад, при 
збагаченні корисних копалин (відсадка, ґрануляція, подрібнення у 
струминних млинах тощо). 

СТРОБОСКОПІЧНИЙ ЕФЕКТ, *стробоскопический еффект - позірне 
(уявне) злиття швидко змінюваних зображень окремих фаз руху об'єкта у 
зображення його безперервного руху (напр., при демонструванні кінофільму). 

СТРОНЦІАНІТ, *стронцианит, **strontianite - Sr[CO3]. Важливий мінерал 
стронцію. Сингонія ромбічна. Густина 3,76. Твердість 3,75. Безбарвний, 
жовтий, зелений, сірий. Зустрічається в гідротермальних родовищах разом з 
целестином, баритом, кальцитом, сульфідами та в екзогенних утвореннях (у 
вапняках, мергелях). В Україні є в Криму. 

СТРОНЦІЙ, *стронций - Sr, хімічний елемент ІІ групи періодичної системи ; 
ат.н. 38; ат. м. 87,62. С. - сріблясто білий метал, ковкий і пластичний. Хімічно 
активний, окиснюється на повітрі, розкладає воду. Застосовують для 
виготовлення люмінофорів, тощо. Радіоактивний ізотоп С. 

90
Sr утворюється в 

атомних реакторах. 

СТРУБЦИНА, *струбцина - затискальний пристрій у вигляді П-подібної скоби 
з гвинтом на одній з її сторін. 

СТРУГ, *cтруг, **planer, plough, plow - 1) Тип робочого обладнання 
одноковшового екскаватора. Основні елементи: стрілка і ківш, що 
переміщуються на напрямних стрілах з допомогою тягового каната; 2) 
Виконавчий орган стругової установки, призначеної для руйнування масиву 
гірських порід у зоні його максимального віджиму гірничим тиском у 
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напрямку, що збігається з поступальним переміщенням виконавчого органу 
вздовж очисного вибою і для навантаження гірничої маси на конвеєр. 

СТРУГОВА УСТАНОВКА, *струговая установка - вузькозахватна гірнича 
машина для механізації процесів руйнування, навантаження та доставки 
корисної копалини в очисних вибоях. Складається з провідних та обвідних 
станцій, напрямних, виконавчого органу (струга). 

СТРУЖКА, *стружка, **chip, web - 1) Об’єм породи, що відділяється від 
масиву ковшом екскаваційної машини за одне черпання. Параметрами 
стружки є товщина, ширина й висота (чи довжина), які підбираються так, щоб 
їх добуток з урахуванням коефіцієнта розпушення відповідав місткості ковша. 
2) Елемент шару гірської породи, що відділяється від масиву при русі різця 
(при різанні) чи іншого породоруйнівного інструменту.  Відстань між сусідніми 
поверхнями руйнування у напрямку подачі інструменту на вибій називається 
товщиною стружки (іноді — товщиною зрізу). 

СТРУКТУРА, *структура - внутрішня будова чогось, певний взаємозв'язок 
складних частин цілого. 

СТРУКТУРА ПРОМИВНОГО РОЗЧИНУ, *структура промывочного 

раствора - якість розчину, що характеризується властивостями твердого 
тіла: пружністю, напруженням та ін. 

СТРУКТУРА ТЕКТОНІЧНА, *структура тектоническая - 1) Відособлена 
ділянка тектоносфери, що сформувалася в умовах певного тектонічного 
режиму. За розміром розрізняють структуру тектонічну 1-го (материки, 
океанічні западини), 2-го (платформи і складчасті геосинклінальні пояси, 
таласократони та рухомі серединноокеанічні пояси), 3-го (складчасті 
системи, авлакогени, синеклізи, антиклізи) та інших порядків. 2) Тектонічна 
будова певного регіону, товщі гірських порід або земної кори в цілому. 

СТРУКТУРНА ГЕОЛОГІЯ, *структурная геология - розділ тектоніки, що 
вивчає форми залягання і тектонічні порушення гірських порід, а також 
закономірності розміщення і сукупності тектонічних форм в земній корі. 
Розробляє класифікацію тектонічних структур. 

СТРУКТУРНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ, *структурная геоморфология - науковий 
напрям у геоморфології, що вивчає головним чином форми рельєфу в їх 
зв’язку з ендогенними факторами (геологічною структурою, тектонічними 
рухами земної кори тощо).  

СТРУМОЗНІМАЧ, *токосьемник - пристрій, що відводить (“знімає”) 
електричний струм з контактних проводів або рейок до тягових двигунів 
електричного рухомого складу, підйомних кранів тощо. 

СТРУСНЕ ПІДРИВАННЯ, *сотрясательное взрывание  - вибухові роботи, 
що виконуються з дотриманням особливих вимог на пластах, схильних до 
раптових викидів вугілля і газу при проведенні по вугіллю горизонтальних 
виробок та похилих виробок зверху вниз, при вийманні вугілля у лавах, у 
виробках, що проводяться по породах, небезпечних по викидах, при розробці 
пластів у місцях геологічних порушень у випадку виявлення ознак раптових 
викидів. 

СТУПІНЧАСТЕ НАВАНТАЖЕННЯ, *ступенчатая погрузка - передача 
вантажу виконавчим органом навантажувальної машини у вагонетки з 

використанням проміжного транспортного засобу (наприклад, скребкового 
конвеєра). 

СТУПІНЬ ГАЗОВОГО ТИСКУ, *степень газового давления  - темп 
наростання з глибиною газового тиску у гірських породах, що вимірюється 
відстанню, якій відповідає збільшення газового тиску на 0.1 МПа. 

СТУПІНЬ ГУСТИНИ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, *степень плотности 

полезного ископаемого - відношення середньої густини корисної копалини 

до її густини з урахуванням об’єму пор. Величина, обернена до ступеня 
густини, є ступенем пористості. 

СТУПІНЬ ДРОБЛЕННЯ ТА ПОДРІБНЕННЯ, *степень дробления и 
измельчения - відношення розмірів шматка вихідного матеріалу до розмірів 
частинок продукту дроблення (подрібнення). В деяких випадках С.д. 
визначається як співвідношення розмірів максимальних за розмірами 
шматків до та після дроблення. 

СТУПІНЬ ЗАПИЛЕНОСТІ ВИРОБКИ, *степень запыленности выработки - 
показник, що характеризує вибухонебезпечний стан виробки. Виражається 
кількістю пилу, який у ній лежить, до 1 м

3
 об’єму виробки.  

СТУПІНЬ ЗАПОВНЕННЯ ВИРОБЛЕНОГО ПРОСТОРУ, *степень заполнения 

выработанного пространства - відношення у процентах об’єму всіх 

заповнювачів виробленого простору до об’єму вийнятого вугілля. 

СТУПІНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ, *степень концентрации - відношення вмісту 
цінного компоненту у концентраті до його вмісту у руді чи вихідному 
матеріалі. 

СТУПІНЬ РОЗВІДАНОСТІ РОДОВИЩА, *степень разведанности 
месторождения - відповідність повноти, достовірності, надійності одержаних 
при розвідці даних про геолого-промислові параметри родовища вимогам 
промисловості, що висуваються при проектуванні і будівництві 
гірничодобувного підприємства. 

СТУПІНЬ РОЗРІДЖЕННЯ (ВІДНОШЕННЯ Р:Т), *степень разжиженности - 
відношення мас рідкої та твердої фаз у пульпі. В збагаченні, як правило, 
використовується Р:Т = 1…10. 

СУБ..., *суб... - префікс, що означає розміщення під чимсь чи біля чогось, 
підпорядкованість. 

СУБЛІМАТ, *сублимат - продукт сублімації. 

СУБЛІМАЦІЯ, *сублимация, *sublimation - Перехід речовини з кристалічного 
стану безпосередньо в пару, минаючи рідку фазу; узгін. 

СУБМІКРОННИЙ, *субмикронный - пов'язаний з частками, розмір яких 
менший за мікрон. 

СУБМІКРОСКОПІЧНИЙ, *субмикроскопический - невидимий у оптичний 
мікроскоп; об'єкт, розміри якого менші за довжину хвилі світла. 

СУБМІЛІМІТРОВИЙ, *субмилимитровый - менший за міліметр; с - і  р а д і о 
х в и л і — хвилі, довжина яких менша за міліметр. 

СУБСТАНЦІЯ, *субстанция - незмінна основа всього існуючого протилежна 
мінливому і випадковому; основний складовий елемент. 
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СУБСТРАТ, *субстрат - 1) Загальна, єдина (переважно пасивна) основа 
різноматнітних явищ. 2) Речовина або предмет. Поняття С. близьке до 
поняття субстанції. 

СУГЛИНКИ, *суглинки - пухкi вiдклади, що мають 30-50% тонкодиспер-     
сних часток розмiром менших за 10мкм (0,01мм) та 70-50% уламкового 
матерiалу фракцiй бiльших за 0,01мм. 

СУКУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНА, *совокупность статистическая - сукупність 

об’єктів або явищ, які характеризуються наявністю деяких загальних ознак. 

СУЛЬФАТИ, *сульфаты - середні солі сірчаної кислоти, тобто солі, де 
обидва атоми водню молекули цієї кислоти заміщені атомами металу або 
амонієм; Безбарвні речовини. Найважливiшi мiнерали групи сульфатiв - ґіпс, 
ангiдрит, барит. 

СУЛЬФІДИ, *сульфиды - сполуки сірки з металами, а також деякими 
неметалами. С. можна розглядати як похiднi сiрчистого водню H2S або рiдше 
багатосiрчистих воднiв особливо H2S2. Найважливiшi мiнерали групи 
сульфiдiв -  пiрит, пiрротин, халькопiрит. 

СУЛЬФІДИЗАТОР, *сульфидизатор - флотаційний реаґент регуляторів, за 
посередництвом якого здійснюється сульфідизація мінералів, тобто 
перетворення поверхні окисненого мінералу у сульфідну. Як правило, 
використовується розчин сірнистого натрію. 

СУЛЬФІТИ, *сульфиты - середні солі сірчистої кислоти, безбарвні 
кристалічні речовини. 

СУМІСНА РОЗРОБКА, *совместная разработка — 1) Одночасна розробка 
родовища двох (або більше) спільно залягаючих корисних копалин, що 
здійснюється однією і тією ж виробничою одиницею. 2) Одночасна відробка 
двох (або більше) близько розташованих покладів корисної копалини з 
використанням способів експлуатації, що враховують взаємний вплив зон 
очисних робіт цих покладів. 

СУМІЩЕНИЙ ПЛАН, *совмещенный план - план, на якому зображено об’єкти 
розташовані на різних горизонтальних ( похилих ) площинах. С.п. забезпечує 
наочне зображення об’єктів (будов на поверхні, гірничих виробок)  і 
використовується зокрема для вирішення питань охорони гірничих виробок. 

СУПЕР..., *супер... - префікс, що означає зверхність, найвищу якість, 
посилену дію. 

СУПЕРВІЗОР, *супервизор - частина керуючої програми операційной 
системи обчислювальної машини, яка реалізує введення й виведення 
інформації, обмін інформацією з зовнішніми нагромаджувачами тощо. 

СУПЕРКОНЦЕНТРАТ, *суперконцентрат - концентрат з більш високим 
вмістом корисного компоненту, ніж у кондиційному концентраті. 

СУПЕРПОЗИЦІЯ, *суперпозиция - 1) Підстановка функцій у функцію або 
замінних величин у функцію. 2) Накладання двох фізичних величин, тобто 
їхня об'єднана дія, якщо вони взаємно не впливають одна на одну. 

СУПІСОК, *супесь - піщано-глиниста осадова гірська порода, що складається 
на 3-10 % (за масою) з глинистих частинок (розміром менш як 0.005 мм) та 
90 % алеврито-піщаних частинок. Важлива складова супіщаних ґрунтів.  

Порiвняно з суглинками мають менший вмiст тонкодисперсних часток, та 
вiдповiдно бiльший %  уламкового матерiалу. 

СУПОЗИЦІЯ,*супозиция - припущення, здогад. 

СУПУТНІЙ ВИДОБУТОК КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, *попутная добыча 
полезного ископаемого — обсяг корисної копалини, що видобувається з 
виробок, які проводяться за рахунок асигнувань на капітальне будівництво. 

СУРМА, *сурьма - хімічний елемент V групи періодичної системи, символ Sb, 
ат. н. 51; ат. м. 121,75. Сріблясто-білий блискучий метал, дуже крихкий. За 
звичайних умов на повітрі не змінюється. Використовують у 
напівпровідниковій промисловості, для виготовлення сплавів (особливо зі 
свинцем) тощо. 

СУРМ’ЯНО-РТУТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *сурьмяно-ртутная промышлен-

ность - галузь кольорової металургії, підприємства якої добувають і 

збагачують сурм’яні і ртутні руди та виробляють з них сурму, ртуть і їх 
сполуки. В Україні на базі розвіданих родовищ діють Микитівський та 
Закарпатський розвідувально-експлуатаційні ртутні комбінати. 

СУСПЕНЗІЯ, *суспензия, **suspension, ***suspension - суміш найдрібніших 
твердих частинок і рідини, в якій вони містяться в зависловму стані. 

СУСПЕНЗІЯ ВАЖКА, *суспензия тяжелая - система, що складається з рідкої 
та твердої фаз. Як тверда фаза вводяться спеціальні речовини — 
суспензоїди (феросицілій, тонкоподрібнені магнетит, барит, галеніт та ін.). 
Використовується у важкосередовищних сепараторах. 

СУФЛЯР, *суфляр - виділення газу із тріщини, шпура чи свердловини, що 
розкриває газоровідні тріщини з дебітом газу понад 1м

3
 на хвилину  на 

ділянці виробки, меншій за 20 м. У вугільних шахтах суфлярні гази — це 
переважно метан, іноді з домішками водню, важких вуглеводнів та азоту, а 
також вуглекислий газ. 

СУФОЗІЯ, *суфозия - вилуговування розчинних речовин і винесення дрібних 
частинок з гірських порід підземними водами. Викликає осідання порід, що 
залягають вище, та утворення понижень на поверхні. 

СУХА ПЕРЕГОНКА,*сухая перегонка - метод переробки кам’яного та бурого 
вугілля, деревини, сланців, торфу нагріванням без доступу повітря до 
500…600 °С (напівкоксування), до 900…1000 °С (коксування). При цьому 
отримують горючі гази, смоли, напівкокс, деревне вугілля, різні хімічні 
продукти. 

СУХЕ ПИЛЕВЛОВЛЮВАННЯ, *сухое пылеулавливание - видалення пилу від 
місця виділення шляхом відсмоктування та осадження його з повітря у 
пилевловлювачах без застосування рідини. Використовується при бурінні 
шпурів та свердловин, на навантажувальних пунктах тощо. 

СУЦІЛЬНА СИСТЕМА РОЗРОБКИ, *сплошная система разработки - 
одночасне проведення підготовчих виробок та очисного виймання вугілля в 
межах вийманого поля, стовпа чи яруса. Попереднього оконтурювання 
запасів виробками немає. Для створення сприятливих умов для вантажних і 
маневрових робіт транспорту вибій відкатного штреку може випереджати 
очисний вибій. 
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СУЦІЛЬНИЙ ОЧИСНИЙ ВИБІЙ, *сплошной очистной забой - довгий очисний 
вибій, що має на початку кожного циклу прямолінійну форму. Крім суцільних 
розрізняють також стеле- та підошвоуступні довгі очисні вибої. 

СУШАРКА, *сушилка, **drier, ***Trockenmaschine - машина для 
обезводнювання, в якій волога із вихідного матеріалу виділяється методом 
випаровування при температурі вище 100

0
С. 

СУШІННЯ, СУШКА, *сушка - процес видалення вологи випарюванням у 
повітря при нагріванні продуктів збагачення чи викопної сировини. Є 
останньою стадією обезводнення. Здійснюється у барабанних сушильних 
печах, сушилках киплячого шару та ін. 

СФАЛЕРИТ, *сфалерит, **sphalerite - ZnS. Важливий мінерал цинку. 
Зустрічається в гідротермальних свинцево-цинкових родовищах у 
параґенезисі з ґаленітом, халькопіритом, бляклими рудами, борнітом та ін. 
Дуже поширений у колчеданових родовищах разом з халькопіритом. Відомий 
також серед осадових утворень. 

СФЕН, *сфен - мінерал, класу силікатів, переважно жовтого, коричневого, 
зеленого кольорів. Іноді використовують для видобування двооксиду титану. 
Інша назва —  т и т а н і т. 

СФЕРОЇД, *сфероид - 1) У вузькому розумінні — поверхня, утворена від 
обертання еліпса навколо малої осі його; сплющена сфера. 2) В широкому 
розумінні — поверхня, схожа на сферу. 

СФЕРОЛІТИ, *сферолиты, **spherulites - сферичні геологічні утворення 
діаметром переважно кілька міліметрів, що мають радіально-волокнисту,  
радіально-кулясту або концентрично-шкаралупчату будову.  

СФЕРОМЕТР, *сферометр - прилад для визначення радіуса кривизни 
сферичної поверхні (оптичних лінз) і товщини тонких пластинок. 

СХЕМА, *схема, **scheme - 1) Спрощене зображення, викладення чогось у 
загальних, основних рисах. 2) Кресленик, що передає основну ідею якоїсь 
машини, приладу тощо за допомогою умовних позначень. 

СХЕМА ДЕГАЗАЦІЇ, *схема дегазации — взаєморозташування окремих 
дільниць системи дегазації шахт (виробок) від місць каптажу газу або 
газоповітряних сумішей і до викиду їх в атмосферу або у вихідний струмінь 
повітря через дифузор-змішувач. 

СХЕМА ЗРОШУВАННЯ, *схема орошения - місця раціонального 
розташування зрошувачів на гірничих машинах чи інших джерелах 
пилеутворення. 

СХЕМА НАБОРУ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ, *схема набора режущего 

инструмента - графічне зображення послідовності розташування ріжучого 
інструменту, що застосовується у виконавчих органах гірничих машин і 
встановлюється під різними кутками нахилу. 

СХЕМА ПЕРЕСУВАННЯ МЕХАНІЗОВАНОГО КРІПЛЕННЯ, *схема 

передвижения механизированного крепления - порядок пересування секцій 
кріплення при посуванні очисного вибою. Розрізняють такі схеми 
пересування: послідовну (пересування секцій кріплення одна за одною чи 
через кілька секцій), групову (одночасне пересування кількох секцій), 

фронтальну (одночасне пересування спочатку передньої частини лави, а 
потім задньої по всій довжині). 

СХЕМА РОЗКРИТТЯ, *схема вскрытия, ** opening scheme - графічне 
зображення способу розкриття. Має вигляд проекції гірничих виробок на 
вертикальну, горизонтальну чи похилу площини. 

СХЕМА ТРАНСПОРТУ ШАХТИ, *схема транспорта шахты, **scheme 

transportation - сукупність та взаєморозташування застосовуваних на гірничих 
підприємствах транспортних засобів для переміщення гірничої маси, 
матеріалів, обладнання та людей. 

СХЕМА УПОВІЛЬНЕННЯ ВИСАДЖУВАННЯ, *схема замедления взрывания 
— розстановка уповільнень в групі зарядів, що підриваються уповільненим 
або короткосповільненим способом, з метою забезпечити послідовність 
вибуху окремих зарядів, найбільш сприятливу для досягнення необхідного 
ефекту. При проведенні підземних виробок, як правило, врубові шпури 
підривають з нульовим ступенем уповільнення, застосовуючи наступні 
ступені уповільнення послідовно для груп допоміжних, вибійних та 
оконтурювальних шпурів. При розробці родовищ відкритим способом, а 
також в очисних вибоях підземних виробок розрізняють наступні схеми 
уповільнення. При однорядному висаджуванні: 1. через один заряд — всі 
парні заряди в ряді підривають миттєво, а всі непарні — з однаковим 
уповільненням; 2. послідовно-зустрічна — ініціювання здійснюють від центру 
ряду до його флангів; 3. послідовна в ряді — заряди ініціюють з одного 
флангу послідовно один за одним у напрямку до іншого флангу ряду; при 
великій протяжності фронту вибуху і обмеженій кількості інтервалів 
уповільнення застосовують декілька послідовно-зустрічних груп, утворюючи 
хвильову схему. 

СХЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ, *схемы вентиляции, **scheme ventilation - 1) 
Схематичні креплення, на яких показане розташування вентиляторів та 
напрям руху повітря по найважливіших вентиляційних виробках. 2) Взаємне 
розташування гірничих виробок, що служать для подавання у шахту свіжого і 
видалення висхідного струменя повітря. Залежно від числа та взаємного 
розташування виробок, по яких подається свіже і видаляється забруднене 
повітря, поділяються на центральні (центрально-здвоєну та центрально-
віднесену), флангові (крилеву, групову, дільничу) та комбіновані (є елементи 
центральних і флангових схем). 

СХЕМИ ЕКСКАВАЦІЇ, *схемы экскавации, ** excavation scheme - варіанти 
системи розробки, що відрізняються типами екскаваторів та їх розміщенням. 
Визначальним критерієм раціональних С.е. є мінімум витрат на розробку 1 м

3
 

розкриву. 

“СХІД” - аналітично-інформаційний журнал. Видається у Донецьку з 1995 р. 
щоквартально (у 1997 р. - щомісячно). Поряд з іншими має рубрики 
“Економіка”, “Екологія”. 50 -120 статей на рік. Наклад 1000-3000 прим. 

СХОДИНКА ШАХТНОГО ПОЛЯ, *ступень шахтного поля  — частина 
шахтного поля, обмежена по простяганню пластів межами шахтного поля 
або блоку, по падінню — головними (магістральними) відкатними 
(конвеєрними) і вентиляційними штреками або ж, відповідно, нижньою та 
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верхньою межами шахтного поля. Використовується також термін 
“горизонт”. На вугільних шахтах С.ш.п. розробляють з поділом на поверхи 
або на панелі і яруси або ж довгими стовпами по падінню (повстанню) на 
усю похилу висоту С.ш.п. 

СХОДОВЕ ВІДДІЛЕННЯ, *лестничное отделение — частина вертикальної 
або похилої гірничої виробки, обладнана сходами і призначена для 
пересування людей. 

СЦИНТИЛЯТОРИ, *сцинтиляторы - речовини, на яких виникають 
короткочасні світлові спалахи внаслідок дії на них йонізуючих частинок і 
випромінювання. 

СЦИНТИЛЯЦІЯ, *сцинтиляция - короткочасний спалах світла, що виникає 
під час проходження окремої зарядженої частинки крізь деякі речовини, що їх 
називають сцинтиляторами, або   ф о с ф о р а м и. 
 
 

                                Т 
 

ТАБЕЛЬ МІНІМАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ, *табель минимального 

оснащения - перелік обладнання, яким має бути оснащена підготовлена до 
роботи гірничорятувальна частина. 

ТАБЛО, *табло - контрольна дошка або щит з різними умовними знаками, 
світловими та іншими сигнальними пристроями, що подає оперативну 
інформацію про стан або процеси на об'єктах.  

ТАБУЛЮВАННЯ, *табулирование - складання математичних таблиць. 

ТАЙМОГРАЙФ, *таймограф - прилад, що реєструє час виникнення і 
тривалість процесів або явищ. Застосовують для контролю часу роботи 
машин, реєстрації часу виникнення аварійного стану аґреґату, записування 
тривалості якої-небудь операції тощо. Див. також Хронограф. 

ТАЛАСОКРАТИЧНІ ПЕРІОДИ, *таласократические периоды - періоди 

найбільшого поширення морських басейнів на поверхні Землі, пов’язані з 
опусканням земної кори. На території нинішньої Європи найбільші площі 
були зайняті морем на початку силурійського, кам’яновугільного, юрського 
періодів та наприкінці крейдового. 

ТАЛІЙ, *талий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, символ Tl, 
ат. н. 81; ат.м. 204,37. Блакитно-сірий метал. Реаґує з киснем, галогенами, 
сіркою тощо. Сполуки Т. використовують у виробництві оптичного скла, 
фотоелементів тощо. Сполуки Т. отруйні. 

ТАЛЬ, *таль - підвісний пристрій для піднімання вантажів на порівняно 
невелику висоту. Вантажопідйомність ручних талів 0.25…8 т, з електричним 
приводом — 1…12.5 т. Застосовують для складських операцій, на монтажних 
та інших роботах. 

ТАЛЬК, *тальк, **talc - Mg3[Si4O10](OH)2. Силікат шаруватої будови. 
Поширений мінерал. Сингонія моноклінна. Густина 2,78. Твердість 1. Біло-
зеленого, білого кольорів. Утворюється як продукт гідротермальної зміни 
ультраосновних порід, збагачених магнієм. Знаходиться з хромшпінелідами, 

карбонатами магнію, кальцитом. Також утворюється на контакті доломітів з 
інтрузивними виверженими породами при контактово-метасоматичних 
процесах. Використовують у гумовій, паперовій та ін. галузях промисловості. 

ТАМПОНАЖНИЙ ЦЕМЕНТ, *тампонажный цемент - цемент (різновид 
портландцементу), призначений для тампонування головним чином 
нафтових та газових свердловин. Марки Т.ц. за міцністю на стиск 400 і 500. 

ТАМПОНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *тампонирование горных пород, 

**sealing mine rock - процес штучного заповнення тріщин, пустот і пор у 
гірських порід тампонажними розчинами (цементними, хімічними та ін.) з 
метою підвищення їх міцності і стійкості, зменшення водо- та 
газопроникності. Подача розчину здійснюється шляхом нагнітання 
тампонажних розчинів у свердловини, пробурені у масиві. Залежно від 
матеріалів розрізняють цементацію, бітумізацію та глинизацію порід. 

ТАНГЕНС-БУСОЛЬ, *тангенс-бусоль - гальванометр, в якому величину 
струму визначають за відхиленням магнітної стрілки, вміщеної в центрі 
кільцевого провідника, де протікає вимірюваний струм. 

ТАНДЕМ, *тандем, - розташування машин (напр., двигунів) чи інших частин 
(робочих циліндрів тощо) в аґреґаті один за одним, на одній осі, лінії. 

ТАНК, ТЕНК, *танк, **tank - бак, цестерна, відсік для зберігання або 
транспортування рідин. 

ТАНТАЛ, *тантал - хімічний елемент V групи періодичної системи, символ 
Та, ат. н. 73; ат. м. 180, 9479. Блискучий метал сірого кольору, тугоплавкий, 
твердий, легко піддається механічній обробці. Тривкий щодо дії хімічних 
реаґентів, корозії. Застосовують для виготовлення хімічної апаратури, 
хірургічних і зуболікарських інструментів, у виробництві особливих сортів 
сталі, в електровакуумній техніці тощо. Карбід Т. — складова частина 
надтвердих сплавів. Від імені героя давньогрецької міфології Тантала. 

ТАНТАЛІТ, *танталит, **tantalite - (Fe,Mn)Ta2O6. Мінерал класу оксидів і 
гідрооксидів, танталистий колумбіт чорного, бурувато-чорного кольору. 
Сингонія ромбічна. Густина 7,95. Твердість 6,5-6,75. Блиск напівметалічний. 
Руда танталу.  Зустрічається в пегматитових жилах разом з альбітом, 
кварцем, мусковітом, турмаліном, цирконом, вольфрамітом, 
каситеритом. Радіоактивний, рідкісний. 

ТАРАСОВІТ, *тарасовит - мінерал класу силікатів. Сингонія ромбічна. 
Густина 2.36, твердість 1. Колір білий, рожевий. Блиск скляний. Рідкісний 
мінерал. На території України скупчення тарасовіту є в Донбасі. 

ТАРИФНА СИСТЕМА, *тарифная система - сукупність встановлених 
нормативів для організації та планування оплати праці, тарифікації робіт, 
присвоєння розрядів робітникам, призначення на посади і регламентація 
праці службовців. Складається з тарифної сітки, тарифної ставки, тарифно-
кваліфікаційного довідника та районних коефіцієнтів. 

ТАРИФНА СІТКА, *тарифная сетка - сукупність кваліфікаційних (тарифних) 
розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, які застосовують для 
диференціації постійної (тарифної) частини заробітної плати працівників 
залежно від складності виконуваної роботи. 
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ТАРИФНА СТАВКА, *тарифная ставка - розмір оплати праці за одиницю 
робочого часу; один з основних елементів тарифної системи. Встановлюють 
за годину роботи, робочий день або місяць; на дільницях із складними 
умовами праці тарифну ставку підвищують на певний процент. 

ТАРИФНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК, *тарифно-квалификационный 

справочник - зведення кваліфікаційних характеристик робіт кожного розряду 
та вимог, що випливають зі складності робіт, даного розряду, до професійних 
знань і трудових навичок робітника; один з основних елементів тарифної 
системи. 

ТАХЕОМЕТР, *тахеометр - геодезичний прилад для вимірювання на 
місцевості горзонтальних кутів, віддалі та перевищень; застосовують при 
тахеометричному зніманні. Розрізняють Т. кругові, автомати й електронні. 

ТАХЕОМЕТРИЧНЕ ЗНІМАННЯ, *тахеометрическая сьемка - метод 
геодезичних вимірювань на місцевості, що здійснюється за допомогою 
тахеометра. Полягає в одночасному визначенні планового і висотного 
положення точок місцевості, тобто в обчисленні їхніх координат: напряму, 
віддалі й перевищення. 

ТАХОМЕТР, *тахометр - прилад, яким вимірюють кутову швидкість 
обертового тіла. 

ТВЕРДЕ ТІЛО, *твердое тело - аґреґатний стан речовини, що 

характеризується збереженням форми та об’єму, а також можливістю 
їхнього відновлення після дії невеликих сил. За розташуванням частинок 
(атомів, молекул, йонів) Т.т. поділяють на кристалічні та аморфні. 

ТВЕРДІСТЬ МАТЕРІАЛІВ, *твердость материалов, **hardness of materials - 
властивість матеріалів чинити опір деформуванню при місцевій силовій дії 
твердих тіл на їх поверхню. Визначається переважно методами Брінелля, 
Віккерса, Роквелла, Шора або Мооса — шкрябанням досліджуваного 
мінералу гострими ребрами мінералу-еталона. Точне визначення твердості 
мінералів залежить від внутрішньої будови кристалів. Воно виконується на 
спеціальних приладах - склерометрах і мікротвердометрах і визначається в 
кг/мм

2
. 

ТВЕРДІСТЬ ВОДИ, *жесткость воды - властивість природної води, 
зумовлена наявністю в ній розчинених солей кальцію і магнію. Розрізняють 
тимчасову (карбонатну) і постійну (некарбонатну) твердість води, пов’язану 
відповідно із вмістом у воді гідрокарбонатів або інших солей названих 
металів. Тимчасову твердість води усувають кип’ятінням, постійну — 

зм’якшенням води (додаванням соди, катіонітів тощо). 

ТЕЗА, *тезис - 1) Будь-яке положення, викладення якоїсь концепції, теорії, 
основоположне твердження, принцип. 2) В логіці складова частина 
доведення; положення, істинність якого треба довести. 

ТЕЗАУРУС, *тезаурус -  сукупність понять із певної галузі науки, 
нагромаджених людиною чи колективом. У вузькому розумінні — словник для 
пошуку слів якоїсь мови за їхнім змістом. 

...ТЕКА, *...тека - у складних словах відповідає поняттю "сховище", напр. 
фільмотека. 

ТЕКСТУРА, *текстура - 1) Відносне розташування, орієнтування та розподіл 
складових компонентів у гірській породі (напр., волокниста, сланцювата, 
верствувата тощо). Морфологічною одиницею текстури є мінеральний 
аґреґат. Розрізняють текстуру шарувату, смугасту, волокнисту, сланцювату 
та ін. 2) Орієнтація кристаликів полікристалічного тіла в одному напрямі, 
утворювана внаслідок розтягання чи прокатування тіла. 3) Природний 
малюнок на поверхні перерізу деревини, утворюваний її річними шарами, 
серцевинними променями тощо. 

ТЕКТИТ, *текстит - невеликі оплавлені уламки скла метеоритного 
походження.  

ТЕКТИТИ - природні мінеральні утворення зеленого, жовтого та чорного 
кольорів, різні за формою і скульптурою поверхні. Складаються головним 
чином з SiO2 (до 88,5%), Al2O3(до 20,5%), FeO(до 11,5 %),  CaO(до 8,5 %). 
Маса зразків тектитів переважно від 0.065 до 3200 г. Знайдено тектити 
на всіх континентах. 

ТЕКТОГЕНЕЗ, *тектогенез - 1) Сукупність процесів розвитку верхніх шарів 
Землі під впливом тектонічних рухів. 2) Епохи планетарної складчастості, що 
періодично повторюються. 

ТЕКТОНІКА, *тектоника, **tectonics - наука, що вивчає структуру й рухи 
земної кори і підкорових мас та форми залягання гірських порід, створені 
цими рухами, досліджує геологічну історію й закономірності розвитку 
тектонічних рухів. Містить у своєму складі такі основні розділи: загальну 
тектоніку, регіональну тектоніку, історичну тектоніку, теоретичну 
тектоніку, неотектоніку. 

ТЕКТОНІКА НОВА ГЛОБАЛЬНА, *тектоника новая глобальная  - 
тектоніка літосферних плит — геологічна гіпотеза, згідно з якою літосфера 
розділена на плити, що відокремлені одна від одної глибинними розломами і 
переміщуються по відносно пластичній мантії Землі. Причину 
горизонтального переміщення плит прихильники нової глобальної тектоніки 
вбачають у внутрішніх силах Землі. Гіпотезу про горизонтальне переміщення 
материків висунуто наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 

ТЕКТОНІЧНА ІНВЕРСІЯ, *тектоническая инверсия - стадія у розвитку 
складчастої геосинклінальної системи, протягом якої прогинання земної кори 
змінюється підняттям і виникненням на місці геосинклінального прогину 
складчастої гірської споруди. 

ТЕКТОНІЧНІ НАПРУЖЕННЯ, *тектонические напряжения - напруження в 
гірських породах, які виникають при протіканні тектонічних процесів, а також 
залишкові напруження від тектонічних процесів, що вже закінчилися. 

ТЕКТОНІЧНІ РУХИ, *тектонические движения - переміщення окремих 
ділянок тектоносфери під дією внутрішніх сил Землі, в тому числі сили 
тяжіння. Приводять до зміни форм залягання і внутрішньої структури гірських 
порід. Тектонічні рухи розрізняють за амплітудою (ороґенні, епейроґенні), 
формою прояву (складчасті, розривні і т. д.), часом прояву (давні, новітні, 
сучасні), напрямом дії (вертикальні, горизонтальні, коливальні), а також за 
механікою, масштабом дії і т. ін. 
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ТЕКТОНІЧНІ ЦИКЛИ, *тектонические циклы - інтервали в історії великих 
тектонічних структур, протягом яких повторюється із деякими змінами 
поступально спрямований розвиток тектоносфери. Повний тектонічний цикл 
складається з геосинклінальної, ороґенної та платформеної стадій. Рубежі 
між геосинклінальною та ороґенною стадіями тектонічних циклів пов’язані з 
загальнопланетарною складчастістю. 

ТЕКТОНОСФЕРА, *тектоносфера - зовнішня оболонка Землі (земна кора і 
верхня частина мантії), в якій відбуваються тектонічні й магматичні процеси. 

ТЕКТОНОФІЗИКА, *тектонофизика - розділ тектоніки, який вивчає фізичні 
умови виникнення й поширення деформацій у верствах гірських порід на 
основі даних фізики і механіки. Методи тектонофізики базуються на 
відновленні давніх полів напружень, що існували в тектонічних структурах, і 
моделюванні тектонічних процесів на еквівалентних матеріалах. 

ТЕКТООРОГЕНІЯ, *тектоорогения - теоретичний напрям у геології, який 
розглядає сучасний стан рельєфу і форму Землі як результат тривалого 
геологічного розвитку її матеріальної системи, що перебуває в 
безперервному русі. 

ТЕКУЧІ (РІДИННІ) ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ, *жидкие взрывчатые вещества - 
водо- чи розчинонаповнені вибухові речовини, що вміщують воду у кількості, 
достатній для надання властивості текучості і заповнення зарядної 
порожнини будь-якої форми, включаючи нерівності її стінок. 

ТЕЛЕ..., *теле... - у складних словах означає здійснюваний на відстані, той, 
що діє на далеку відстань, телевізійний. 

ТЕЛЕАВТОМАТИКА, *телеавтоматика - галузь автоматики, що охоплює 
теорію та принципи побудови систем керування із застосуванням методів та 
засобів телемеханіки та сукупність телемеханічних пристроїв. 

ТЕЛЕКОНТРОЛЬ, *телеконтроль - передача на відстань інформації про 

стан та основні параметри об’єктів, що контролюються з допомогою методів 
телемеханіки (телевимірювання і телесигналізації). 

ТЕЛЕМЕТРІЯ, *телеметрия - сукупність технічних засобів і методів 
вимірювання на віддалі різних фізичних, технічних та інших величин у 
промислових, енергетичних, транспортних та інших установках. 

ТЕЛЕМЕХАНІКА, *телемеханика - наука про вимірювання, регулювання і 
контроль параметрів будь-яких об'єктів, а також керування цими об'єктами на 
значній віддалі; відповідна галузь техніки. 

ТЕЛЕФОННА СТАНЦІЯ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, *телефонная 

станция горного предприятия - один з основних пристроїв оперативного 

телефонного зв’язку. Призначена для посилання виклику абонентів і 

прийому викликів від них, з’єднання абонентів, комутації абонентських ліній 
та забезпечення їх іскробезпеки (на шахтах небезпечних по газу й пилу), для 
розміщення джерел живлення. 

ТЕЛУР, *теллур - хімічний елемент VI групи періодичної системи, символ Те, 
ат. н. 52; ат.м. 127,60. Сріблясто-сірий крихкий метал. Напівпровідник. За 
звичайних умов не реаґує з повітрям, при нагріванні горить. У природі буває 
у вигляді телуридів. Використовують як добавку до металів та сплавів, для 
вулканізації каучуків, забарвлення скла, як напівпровідник тощо. 

ТЕЛУРИДИ, *теллуриды - сполука телуру з електропозитивними 
елементами, головним чином з металами. Зустрічається у вигляді природних 
мінералів, наприклад, геситу Ag2Te, рикардиту Cu4Te3. Кристали Т. 
відзначаються напівпровідниковими властивостями. 

ТЕЛЬФЕР, *тельфер - машина для підіймання та горизонтального 
переміщення вантажів, тобто таль з електричним приводом. Інша назва — е 
л е к т р о т а л ь. 

ТЕМП НАГНІТАННЯ, *темп нагнетания - кількість рідини, що вводиться у 
пласт під тиском за одиницю часу при попередньому зволоженні масиву. 
Іноді темп нагнітання називають швидкістю нагнітання чи хвилинною 
витратою рідини при нагнітанні її в масив. 

ТЕМПЕРАТУРА ВИБУХУ, *температура взрыва - температура  
газоподібних продуктів, що утворюються в процесі вибухового перетворення 
речовин (1800…4500 °С). 

ТЕМПЕРАТУРА ЗАЙМАННЯ, *температура загорания, **temperature 

ignition - температура горючої речовини, при якій вона виділяє горючі пари та 
гази з такою швидкістю, що після їх займання від джерела запалювання 
виникає стійке горіння. 

ТЕМПЕРАТУРА КРИТИЧНА, *температура критическая - температура, 
при досягненні якої самонагрівання може швидко перейти у загоряння. Для 
вироблених просторів у вугільних шахтах і для штабелів на складах при 
темперетурі 60…70 °С слід вживати заходи для ліквідації самонагрівання. 

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ, *температура плавления, **melting point - 
температура переходу твердої речовини в рідинний стан. Важлива фізична 
константа мінералів. 

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ, *температура воздуха - змінна візична 
величина, що характеризує тепловий стан атмосфери. Вимірюється у 
ґрадусах за температурними шкалами Цельсія (°С) та Кельвіна (°К). Для 
спостережень за температурою повітря біля земної поверхні використовують 
термометри і термографи, у верхніх шарах атмосфери — мереорографи й 
радіозонди. Згідно з Правилами безпеки у вугільних і сланцевих шахтах 
максимальна температура повітря у гірничих виробках складає 26 °С. 

ТЕМПЕРАТУРА СПАЛАХУ, *температура вспышки - мінімальна 
температура, при якій суміш горючіх парів з повітрям здатна спалахнути у 
закритій посудині при наявності джерела запалювання (іскра, вогонь, дуже 
нагріте тіло). Спалах без джерела запалювання при нагріванні парів з 
повітрям називається самозайманням. При постійному тиску характеризує 
вибухобезпечність парів даної рідини і є класифікуючою ознакою горючих 
рідин за їх пожежонебезпекою. 

ТЕНАНТИТ, *теннантит, **tennantite - Cu12As4Si3. Поширений мінерал 
гідротермальних колчеданових мідних та поліметалічних родовищ. Рідше 
утворюється метасоматичним шляхом за рахунок Ві. 

ТЕНАРДИТ, *тенардит,**thenardite - Na2[SO4].  - мінерал класу сульфатів, 
прозорий, переважно безбарвний. Сингонія ромбічна. Густина 2,66. 
Твердість 2,5-3. Блиск скляний. Зустрічається в соляних осадових 
родовищах. Рідше утворюється при гідротермальних і пневматолітових 
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процесах. Використовують при виготовленні скла, соди тощо. Від прізвища 
французького хіміка Л.Тенара.  

ТЕНЗОМЕТР, *тензометр - прилад для вимірювання деформацій, 
спричинених механічними напруженнями в деталях конструкцій, у зразках 
матеріалів тощо. 

ТЕНЗОР, *тензор - узагальнення понять скаляра, вектора (напр., Т. н а п р 

у ж е н н я, Т.  д е ф о р м а ц і ї). Т. задається набором з Зr чисел і 
особливими законами перетворення. Число r називається р а н г о м  Т. 
Скаляр є Т. н у л ь о в о г о  рангу, вектор — Т.  п е р ш о г о  рангу. У гірничій 
справі Т. описується напружений стан масиву порід. 

ТЕНСІОМЕТР, *тенсиометр - прилад, яким вимірюють поверхневий витяг 
рідини. 

ТЕОДОЛІТ, *теодолит, **theodolite - геодезичний прилад для вимірювання 
на місцевості кутів у горизонтальній та вертикальній площинах. Основні 
частини теодоліта: зорова труба, горизонтальні й вертикальні лімби, аладада 
і рівні для встановлення осей обертання. Застосовують теодоліт при 
геодезичних, маркшейдерських, астрономічних та інших роботах. 

ТЕОРЕМА, *теорема - твердження, правильність якого встановлюють за 
допомогою спеціальних міркувань (доведень). 

ТЕОРЕТИЗУВАТИ, *теоретизировать - 1) Створювати теорію, міркувати 
над теоретичними питаннями. 2) Міркувати загально, у відриві від практики. 

ТЕОРЕТИЧНИЙ, *теоретический - 1) Властивий теорії, той, що стосується 
теорії. 2) Добутий шляхом логічних операцій або математичних розрахунків. 

ТЕОРІЯ, *теория - 1) Логічне узагальнення практичного досвіду людей. 2) 
Система вірогідних наукових знань про якусь сукупність об'єктів, яка описує, 
пояснює і передбачає явища певної предметної галузі. Т. є найдосконалішою 
формою наукового відображення дійсності. 3) Загальні міркування на 
противагу практичній діяльності. 

ТЕОРІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, *теория взрывчатых веществ - розділ 
хімії, що розглядає процес вибухового перетворення вибухових речовин 
(швидкість, повнота та передача детонації, температури вибуху тощо). 

ТЕОРІЯ ВИБУХУ У СЕРЕДОВИЩІ, *теория взрыва в среде - розділ науки 
про вибухові роботи, що розглядають процес впливу вибуху на навколишнє 
середовище, поведінку середовища під впливом вибуху та закономірності, 
що визначають результат механічної дії вибуху. 

ТЕОРІЯ ПОХИБОК, *теория погрешностей - наукова дисципліна, яка 
вивчає властивості, методи оцінки та зведення похибки вимірювання до 
мінімуму. 

ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС ШАХТИ, *тепловой баланс шахты - розподіл теплоти, 
що виділяється у шахті за різними джерелами. Для шахт Донбасу 
тепловіддача від гірських порід на глибині 900 м становить 44.6 %, на глибині 
1100 м — 52.5 %, від окиснення вугілля й дерева — відповідно 31.5 і 25.6 %, 
від охолодження вугілля — 8.3 та 9.1 %, від механічної роботи та 
електроенергії — 9.3 і 8.2 %, від інших джерел — 6.3 та 4.9 %. У рудниках 
репловіддача з гірського масиву 28.5 %, з інших джерел — 71.5 %. 
Найбільше впливає на температуру повітря у шахтах теплообмін з гірськими 

породами, у тому в очисних вибоях, що розташовані на значній віддалі від 
стовбура, яким подається повітря, температура повітря близька до 
температури порід. 

ТЕПЛОВИЙ ЗАХИСТ, *тепловая защита - 1)Заходи по захисту 
респіраторників від шкідливої та небезпечної дії високої температури повітря 
при ліквідації аварій, зокрема пожеж. Поділяються на допоміжні (розпилювачі 
води, щити для захисту від променевої теплоти, повітряні струмені) та 
газотеплозахисні апарати. 2) Комплекс приладів і пристроїв, що запобігають 
перегріву об’єкта понад допустиму температуру. 

ТЕПЛОВИЙ ПРОБІЙ, *тепловой пробой - пробій (руйнування) породи в 
результаті її нагрівання електричним струмом. 

ТЕПЛОГАЗОВА КАМЕРА, *теплогазовая камера - ізольоване приміщення 
для випробовування респіраторів і тренування респіраторників при роботі в 
умовах задушливої атмосфери, високих температур та вологості. Обладнана 
контрольно-вимірювальними приладами, сигнальними пристроями та печами 
для задимлення повітря у камері. 

ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ (ТЕПЛООБМІННИК), *теплообменный аппарат 

- апарат (пристрій) для перенесення теплоти від одного теплоносія до 
другого або від теплоносія до поверхні тіла, що його нагрівають. До 
теплообмінного апарату належать випарники, економайзери, 
льодоґенератори, пароґенератори, повітронагрівачі, градирні та ін. 
Застосовують теплообмінні апарати у теплоенергетиці, промисловості, 
сільському господарстві, системах вентиляції та опалення тощо. 

ТЕПЛОТА ВИБУХУ, *теплота взрыва - кількість теплоти, що виділяється 
при вибуховому розкладі вибухових речовин за короткий проміжок часу. 
Знаходиться у межах 2.7…6.3 МДж/кг. 

ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ, *теплота сгорания - кількість теплоти, що 
виділяється при повному згорянні одиниці маси палива у кисні. 
Найважливіший показник для характеристики палива. Теплота згоряння 
кам’яного вугілля Донбасу та Львівсько-Волинського басейну складає 

3.32…3.67 МДж/кг. 

ТЕПЛОТА ОКИСНЕННЯ, *теплота окисления - питома теплота сорбції 
(поглинання), тобто кількість теплоти, що утворюється внаслідок сорбції 
вугілля 1 мл кисню: для вугілля дорівнює 12.6…16.7 МДж/мл. 

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *теплофизические 

параметры горных пород - питома теплопровідність, питома теплоємкість, 

коефіцієнти лінійного та об’ємного розширення, тепловіддача, плавкість, 
випаровуваність. Відіграють велику роль при термічних та електрофізичних 
способах руйнування. 

ТЕРБІЙ, *тербий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, символ 
Тв, ат. н. 65; ат. м. 158,9254. Блискучий метал, належить до лантоноїдів. 
Хімічно активний, на повітрі окиснюється. Застосовують у різних сплавах, 
люмінофорах, для виготовлення скла, лаків, фарб тощо. Від назви селища 
Ітербю у Швеції, де його вперше знайдено. 

ТЕРИГЕННІ ВІДКЛАДИ, *теригенные отложения - геологічні відклади, що 
складаються з уламків гірських порід і мінералів, які утворилися внаслідок 
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перенесення продуктів руйнування суходолу й перевідкладення їх на схилах, 
у долинах рік, морських та озерних басейнах. З теригенних відкладів 
утворюються уламкові гірські породи. 

ТЕРИКОН, *террикон - конусоподібний насип порожньої породи на поверхні 
землі біля шахти, копальні. Тільки біля вугільних шахт Донбасу відомо біля 
700 Т. Частина з них - горілі, які використовуються як матеріал-наповнювач у 
будівельній промисловості, при будівництві доріг, дамб тощо. Частина Т. 
горить (через самозаймання органічної речовини) - при цьому температура 
речовини всередині  Т. знаходиться в межах 100-800

0
 С. Матеріал Т. може 

бути сировиною для видобутку деяких металів, в тому числі й рідкісних. 

ТЕРМАЛЬНІ ВОДИ, *термальные воды - підземні води та джерела з 
підвищеною температурою порівняно з водами звичайної температури у 
даній області. Розрізняють термальні води: відносні (температура вища від 
середньої річної температури повітря у даній місцевості) та абсолютні (з 
температурою 20…37 °С, більшою за максимальну середньорічну 
температуру повітря на землі). 

ТЕРМІН, *термин - 1) Слово або словосполучення, що виражає певне 
поняття якоїсь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо. 2) 
Строк, визначений час. 

ТЕРМІНАЛ, *терминал - технологічний комплекс, розташований на одному з 
кінців транспортної лінії або просторово-протяжного технологічного ланцюга. 
Наприклад, головний Т. магістрального вуглепровода.   

ТЕРМІНАЛЬНИЙ, *терминмальный - кінцевий. 

ТЕРМІСТОР, *термистор - напівпровідниковий опір, що його величина 
залежить нелінійно від температури. Застосовують Т. як елементи 
вимірювальних приладів, регулятори тощо. 

ТЕРМІЧНИЙ, *термический - тепловий, той, що належить до тепла, 
температури; т.  а н а л і з — один з основних методів фізико-хімічного 
аналізу, за допомогою якого визначають температуру плавлення й 
кристалізації; т.  е к в і в а л е н т   р о б о т и — кількість тепла в теплових 

одиницях, еквівалентна роботі в джоулях (0,24 кал/дж) , кілоґрамометрах 

(1/427 ккал/кГм) ; т - і  с т а л і  хімічних елементів — температура плавлення 

— кипіння, теплоємність, теплопровідність. 

ТЕРМІСТОР, *термистор - напівпровідниковій опір, що його величина 
залежить нелінійно від температури. Застосовують Т. як елементи 
вимірювальних приладів, регулятори температури тощо. 

ТЕРМО..., *термо... - у складних словах відповідає поняттям "температура", 
"тепло". 

ТЕРМОАНТРАЦИТ, *термоантрацит - антрацит, підданий тепловій 
обробці. Застосовують як металургійне паливо та як напівфабрикат для 
виробництва вугільних електродів. 

ТЕРМОДИНАМІКА, *термодинамика - розділ фізики, що вивчає 
закономірності теплового руху і вплив його на властивості фізичних тіл. 

ТЕРМОДИФУЗІЯ, *термодиффузия - дифузія складових частин розчину або 
газової суміші, зумовлена різницею температур. 

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ, *термоелектрический - той, що стосується 
термоелектрики; т.  е л е м е н т — те саме, що й термоелемент; т.  т е р м 
о м е т р — електричний термометр, дія якого ґрунтується на залежності 
термоелектрорушійної сили термоелемента від температури місця спаю 
(зварного шва); застосовують для вимірювання високих температур. 

ТЕРМОЕЛЕКТРОҐЕНЕРАТОР, *термоелектрогенератор - пристрій для 
безпосереднього перетворення тепла на електричну енергію. 

ТЕРМОЕЛЕКТРОНИ, *термоелектроны - електрони, що їх висилають дуже 
нагріті металеві тіла. 

ТЕРМОЕЛЕМЕНТ, *термоелемент - пристрій (спай дротинок або стрічок з 
різних матеріалів), де тепло перетворюється безпосередньо на електричну 
енергію. Інша назва — т е р м о п а р а. 

ТЕРМОЕМІСІЙНИЙ, *термоэммисионный - той, що пов'язаний з 
термоелектронною емісією. 

ТЕРМОЗИТ, *термозит - пористий штучний (з розплавлених шлаків) 
матеріал, який застосовується у виробництві теплоізоляційних бетонів, 
засипів тощо. Інша назва - ш л а к о в а   п е м з а. 

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ, *термоизоляция - захист різних споруд і апаратури від 
втрат тепла. Інша назва — т е п л о і з о л я ц і я. 

ТЕРМОКАРСТ, *термокарст - процес просідання ґрунту, утворення 
западин, улоговин тощо внаслідок танення багаторічномерзлих ґрунтів і 
гірських порід, що містять лід. 

ТЕРМОЛАБІЛЬНИЙ, *термолабильный - нестійкий проти діяння тепла. 

ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ, *термолюминесценция - люмінесценція тіл від їх 
нагрівання. 

ТЕРМОМЕТР, *термометр - прилад для вимірювання температури. Дія Т. 
заснована на зміні фізичних характеристик тіл (об'єму, електропровідності 
тощо) внаслідок нагрівання чи охолодження їх. 

ТЕРМОМЕТРІЯ, *термометрия - методи вимірювання температури й 
прилади, що для цього застосовуються. 

ТЕРМОПСИХОР, *термопсихор - прилад для вимірювання температури та 
вологості рудникової атмосфери при пожежах. 

ТЕРМОС, *термос - різновид термостата. Скляна посудина з подвійним 
посрібленими зсередини стінками, повітря між якими викачано. Зберігає 
продукт гарячим або холодним протягом кількох годин, діб. 

ТЕРМОСТАТ, *термостат - пристрій, в якому підтримується стала 
температура. 

ТЕРМОФОРИ, *термофор - посудини для відігрівання динамітів після їх 
замерзання чи запобігання їх замерзанню при перенесенні до місця 
вибухових робіт. Виготовляються з металів, що не дають іскри. Мають 
подвійні стінки, між якими залита вода з температурою 35…40 °С. Одночасно 
в Т. відігрівається до 10 кг вибухових речовин. 

ТЕРМОХІМІЯ, *термохимия - розділ хімії, який вивчає теплові явища, що 
супроводять хімічні реакції (теплоту утворення, теплоту згорання), нагрівання 
чи охолодження внаслідок розчинення чогось у рідині. 
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ТЕРТЯ, *трение, **friction, rubbing - 1) Зовнішнє тертя — механічна 
взаємодія між твердими тілами, що виникає в місцях їх дотику та 
перешкоджає їх відносному переміщенню. В техніці роль тертя буває 
негативною (наприклад, воно зменшує коефіцієнт корисної дії механізмів, 
спричинює їх знос тощо) і позитивною (зокрема, створює можливість 
передачі зусиль від одних деталей машин до інших). 2) Внутрішнє тертя — 
сукупність процесів, що відбуваються в твердих, рідких і газоподібних тілах і 
приводить до необоротного перетворення їх механічної енергії в енергію 
внутрішню. 

ТЕСЛА, *тесла - одиниця магнітної індукції в Міжнародній системі одиниць. 
Позначається Т. 1Т — магнітна індукція, при якій магнітний потік крізь 

поперечний переріз площею 1 м2 дорівнює 1 веберу. Від прізвища 
хорватського фізика і винахідника Н.Тесли. 

ТЕСТ, *тест - коротке стандартне завдання, метод випробування, що 
застосовується у різних галузях науки для одержання кількісної 
характеристики певних явищ. 

ТЕСТЕР, *тестер - універсальний вимірювальний прилад, за допомогою 
якого можна виміряти кілька різних електричних величин, зокрема, опір, 
напругу, величину струму. 

ТЕТРА..., *тетра... - у складних словах відповідає поняттю "чотири". 

ТЕТРАГОН, *тетрагон - чотирикутник. 

ТЕТРАЕДР, *тетраедр - чотиригранник. 

ТЕТРАЕДРИТ, *тетраедрит , **tetrahedrite - Cu12Sb4S13. Мінерал класу 
сульфосолей, колір сірий до чорного. Сингонія кубічна. Густина 4,6-5,1. 
Твердість 3-4,5. Блиск металічний. Разом з іншими мідьвмісними мінералами 
входить до складу мідних руд; у вигляді домішок містить золото й срібло. 
Поширений мінерал гідротермальних свинцево-цинкових родовищ, де 
знаходиться в тісному параґенезисі з халькопіритом, сфалеритом, ґаленітом; 
зустрічається також у сурм’яно-ртутних, вольфрамитових родовищах. 

ТЕХМІНІМУМ, *техминимум - мінімальний обсяг технічних знань, які повинен 
мати робітник певної професії та кваліфікації.  

ТЕХНЕЦІЙ, *технеций - радіоактивний хімічний елемент УІІ групи 
періодичної системи, символ Тс, ат. н. 43; ат.м. 98,9062. Метал сріблясто-
білого кольору. У природі Т. не виявлено, одержано штучно. Застосовують як 
інгібітор проти корозії, у ядерній енергетиці тощо. 

ТЕХНІЗАЦІЯ, *технизация. - оснащення технічними засобами, 
впровадження їх. 

ТЕХНІКА, *техника - 1) Сукупність засобів праці, що розвиваються в системі 
суспільного виробництва, а також використання різних прийомів і методів 
впливу на природу в процесі виробництва матеріальних благ; один з 
найважливіших елементів продуктивних сил суспільства. 2) Сукупність 
прийомів, застосованих у якійсь справі (напр., г і р н и ч а Т, б у д і в е л ь н а 
Т.). 3) Т.  у п р а в л і н н я — сукупність технічних засобів збирання, 
передавання, зберігання, обробки й видавання інформації, пов'язаної з 
керівництвом виробничими, соціальними та іншими процесами. 

“ТЕХНІКА” -  видавництво виробничо-технічної літератури з питань 
промисловості й транспорту. Засноване 1930 року у Харкові (з 1935 р. — у 
Києві) як державне технічне видавництво (теперішня назва — з 1964 р.). 

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, *техника безопасности - система технічних і 
організаційних заходів та прийомів роботи, спрямованих на створення 
безпечних і здорових умов праці, один з найважливіших державних заходів в 
галузі охорони здоров'я. Обов’язкові вимоги техніки безпеки законодавчо 
закріплено в трудовому законодавстві, у спеціальних інструкціях, наказах 
тощо. Заходи по техніці безпеки здійснюються на підприємстві на підставі 
колективного договору. 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, *технико-экономический анализ - 
комплексне дослідження виробничо-господарської діяльності галузей 
матеріально-виробничого об’єднання, підприємств та їх підрозділів для 
виявлення впливу розвитку техніки, технології та організації виробництва на 
виробничо-господарську практику. 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, *технико-экономические показатели - 
планові або обліково-статистичні показники, що характеризують ступінь 
використання сировини, матеріалів, енергетичних та трудових ресурсів, 
виробничих потужностей, устаткування. Бувають загальні (єдині) для всіх 
підприємств та галузей і специфічні, що відображають особливості окремих 
галузей. 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ, *технико-экономическое 

обоснование - передпроектний документ, що уточнює та доповнює схему 
розвитку й розташування відповідної галузі промисловості у частині 
обґрунтування економічної доцільності і господарської потреби проектування 
підприємства, пункту його розміщення, проектної потужності, номенклатури 
продукції, забезпеченості сировиною, паливом, електроенергією, водою, а 
також визначення основних технологічних та будівельних рішень і 
найважливіших техніко-економічних показників виробництва та будівництва. 

ТЕХНІКУМ, *техникум - навчальний заклад, що готує кадри з середньою 
спеціальною освітою для різних галузей. В Україні, зокрема, перші навчальні 
заклади під назвою “технікум” з’явилися на початку ХХ ст. З 1922 по 1930 р. 
вони випускали спеціалістів вищої кваліфікації вузького профілю. В 1931 р. 
технікуми реорганізовано в середні спеціальні навчальні заклади. Зараз в 
Україні понад 700 технікумів, де навчається близько 800 тис. учнів. 

ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ, *технический анализ - сукупність хімічних, фізико-
хімічних та фізичних методів аналізу складу речовин. Застосовують Т.а. для 
визначення якості речовин, зокрема, корисних копалин та продуктів їх 
переробки, а також за технологічними процесами і маркуванням готової 
продукції. 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ, *технические условия - нормативно-технічний документ 
(частина технічної документації), що містить вимоги до експлуатаційних 
показників і методів контролю якості одного або кількох видів продукції всіх 
галузей господарства. Розробляються (на певний строк), якщо немає 
стандартів на продукцію або необхідно доповнити вимоги до неї. 
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ТЕХНІЧНІ УЧИЛИЩА, *технические училища - навчальні заклади системи 
професійної освіти. Готують кваліфікованих робітників для різних галузей 
народного господарства з числа випускників середніх загальноосвітніх шкіл. 
Створені 1954 року, у 1959-1964 рр. їх було реорганізовано в міські й сільські 
професійно-технічні заклади. 

ТЕХНІЧНО ОБУМОВЛЕНІ НОРМИ, *технически обусловленные нормы - 
норми витрат праці, що розробляються виходячи із застосування 
раціональної технології та правильної організації виробництва і праці, 
економічно доцільних прийомів та методів роботи, дотримання правил 
безпеки. 

ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ ПРОМИСЛОВІСТЬ, *технического углерода 

промышленность - галузь нафтохімічної промисловості, підприємства якої 
виробляють різні види технічного вуглецю. В Україні перший сажовий завод 
став до ладу 1946 року в Дашаві (Львівська область), другий — 1950 року в 
Кадіївці (м. Стаханів). У 1965 році введено в дію Кременчуцький завод 
технічного вуглецю. 

ТЕХНО..., *техно... - у складних словах відповідає поняттю "технологічний". 

ТЕХНОҐЕНЕЗ, *техногенез - сукупність інженерно-геологічних, 

геоморфологічних і геохімічних процесів у земній корі, пов’язаних з 
виробничою діяльністю людини. 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, 

*технологическая схема обогащения полезных ископаемых - опис чи 
умовне зображення послідовності процесів та операцій обробки мінеральної 
сировини на збагачувальній фабриці. Якісна схема — найменування 
процесів та операцій з мінеральною сировиною при збагаченні. Кількісна 
схема вміщує дані, що характеризують якість оброблюваної сировини та 
добування з неї цінних компонентів. У деяких випадках якісні та кількісні 
схеми поєднують. Водно-шламова схема складається з даних про кількість 
твердого та води, що обробляються в кожній операції. Схема ланцюга 
апаратів характеризує обладнання для виконання процесів та операцій. 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОЧИСНИХ РОБІТ, *технологическая схема 

очисных работ - способи виконання та взаємна ув’язка у часі і просторі 
процесів виймання корисних копалин в очисному вибої та транспортування, 
а також кріплення і провітрювання виробки. Визначається гірничо-
геологічними умовами. 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧОЇ ВИРОБКИ, *техноло-

гическая схема проведения горной выработки - опис і графічне зображення 
параметрів гірничої виробки та їх кріплення, розташування обладнання, 
послідовність та час виконання прохідницьких операцій, розрахункові техніко-
економічні показники. 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ШАХТИ, *технологическая схема шахты - 
графічне зображення сукупності розкривних, підготовчих (транспортних і 
вентиляційних) та очисних виробок, засобів механізації й автоматизації 
основних виробничих процесів, що дозволяють при відповідній організації 
видобувати корисні копалини підземним способом. Включає до свого складу 

схеми та способи розкриття і підготовки шахтного поля, системи розробки, 
схеми транспорту, вентиляції, водовідливу та енергопостачання. 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ПОВЕРХНІ ШАХТИ, *технологический 

комплекс поверхности шахты - будинки, споруди та устаткування, 
призначені для підіймання, приймання, переробки та відправки споживачам 
корисних копалин, приймання та складування породи, подавання повітря в 
шахту для провітрювання гірничих виробок, забезпечення гірничих робіт 
пневмо- та електроенергією, очищення шахтних вод, побутового 
облслуговування робітників. 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ РОБОТИ РОТОРНОГО  ЕКСКАВАТОРА, 

*технологический цикл работы роторного экскаватора - період 
відроблення одного блоку, протягом якого виконується відповідний комплекс 
робочих та допоміжних операцій, що відповідає прийнятому способу 
розробки вибою. Час технологічного циклу залежить від продуктивності 
екскаватора та параметрів відроблюваного блоку. 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ, *технологи-

ческие процессы открытых горных работ - комплекс процесів, що 
здійснюються у визначеній послідовності (буріння, підривання чи механічне 
розпушення, виймання, навантаження, транспортування та розвантаження 
корисних копалин і розкривних порід) у приймальні пристрої, 
відвалоутворення чи складування при видобутку корисних копалин відкритим 
способом. 

ТЕХНОЛОГІЯ, *технология - сукупність способів одержання, обробки або 
переробки (зміни стану, властивостей, форми) сировини, матеріалів і 
напівфабрикатів у процесі виробництва продуктів; наукова дисципліна, що 
розробляє і вдосконалює ці способи; процеси одержання, обробки й 
переробки, складання або будівництва, опис цих процесів. 

ТЕХНОРОБОЧИЙ ПРОЕКТ, *технорабочий проект - проект, що 
розробляється для гірничого підприємства, будівництво якого намічається 
здійснювати за типовими та повторно застосовуваними проектами, а також 
для технічно нескладних об’єктів. Розробляється в одну стадію і крім 
робочих креслень повинен мати пояснювальну записку з техніко-
економічними показниками та іншими даними, схему генерального плану 
підприємства, перелік типових проектів, заміни та доповнення у зв’язку з 

прив’язкою до місцевих умов та кошторис. 

ТИГЕЛЬ, *тигель - посудина для плавлення або нагрівання різних 
матеріалів. 

ТИКСОТРОПІЯ, *тиксотропия -  1) Здатність колоїдів і суспензій загусати, 
перетворюючись з рухливих рідин на гелі. 2) Здатність твердоподібних 
речовин руйнуватись (розріджуватись) від механічної дії (напр., 
перемішування). 

ТИМЧАСОВИЙ ОПІР, *временное сопротивление - умовне напруження, що 
відповідає найбільшому навантаженню, що безпосередньо передує 
руйнуванню зразка гірської породи. 

ТИП, *тип - зразок, модель для групи предметів; форма чого-небудь; вид, 
рід, різновидність чого-небудь. 
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...ТИП, ...ТИПІЯ, *...тип, типия - у складних словах вказує на зв'язок з 
поняттями "відбиток", "друк", напр., монотип, фототипія. 

ТИПІЗАЦІЯ, *типизация - зведення виробництва різноманітних виробів і 
машин, спорудження будівель, технологічних процесів тощо до невеликого 
числа вибраних типів. 

ТИПОВА ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА ПИЛЕПОДАВЛЕННЯ, *типовая 

оросительная система пылеподавления - комплекс обладнання, що 
складається з насосної установки, фільтрів, гнучкого вибійного водопроводу, 
зрошувального пристрою, ємкостей для води і призначений для 
пилеподавлення головним чином в комплексі обладнання вугільних 
комбайнів. Наприклад, система ТОС 100 (200) розрахована на витрати 3.6 
(7.2) м

3
 води на годину. 

ТИПОВИЙ, *типичный - 1) Той, що є зразком, взірцем, стандартом для ряду 
явищ, випадків або відповідає певному зразку. 2) Характерний; властивий 
певному типові явищ. 

ТИПОЛОГІЯ, *типология - вид наукової систематизації, класифікації чогось 
за спільними ознаками. 

ТИПОМОРФІЗМ, *типоморфизм, **typomorphism - властивісь мінералів 
змінювати всі або деякі свої ознаки (кристалографічні особливості, характер 
агрегатів, забарвлення, густину тощо) залежно від умов утворення; одна з 
діагностичних ознак мінералів. Типові для певних умов утворення мінерали 
називаються  т и п о м о р ф н и м и.  

ТИТАНІТ, *титанит, **titanite - CaTiO[SiO4]. Силікат острівної будови, те 
саме, що й сфен. Сингонія моноклінна. Густина 3.51, твердість 5.5…6. Колір 
жовтий, коричневий, зелений та ін. Зустрічається як магматичний акцесорний  
мінерал у багатьох вивержених породах  та в метаморфічних породах, де 
утворюється внаслідок перетворення первинних титанових мінералів на 
контактні з вапняками. Відомий також у жилах альпійського типу. Є в межах 
Українського щита.  Поширений мінерал титану.  

ТИТАНОВІ РУДИ, *титанові руди - природні мінеральні утворення з вмістом 
титану в таких кількостях, що їх економічно доцільно вилучати за сучасного 
стану розвитку техніки. Основні мінерали титанових руд — ільменіт, 
перовскіт, титаніт, рутил та ін. 

ТИТАНОМАГНЕТИТ, *титаномагнетит - мінерал класу оксидів та 
гідрооксидів, чорного кольору. Руда заліза, титану. 

ТИТАНОМАГНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *титаномагниевая промышлен-

ность - галузь кольорової металургії, підприємства якої добувають і 
збагачують титаномагнієву сировину та виробляють титан і магній. В Україні 
виробницьво титану почато з 1956 р. на Дніпровському титаномагнієвому 
заводі, з 1971 р. — на Запорізькому титаномагнієвому комбінаті. У 1958-1960 
рр. введено потужності на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті; у 
1961 р. — на Верхньодніпровському гірничо-металургійному комбінаті. 
Перший магнієвий завод — у Калуському виробничому об’єднанні 
“Хлорвініл”. 

ТИТР, *титр - вміст якої-небудь речовини в одному кубічному сантиметрі 
розчину. 

ТИТРУВАННЯ, *титрование - хім. метод об'ємного аналізу — поступове 
додаваня розчину якої-небудь речовини з титром певної концентрації до 
розчину досліджуваної речовини, кількість якої треба встановити. 

ТКАНИННІ ФІЛЬТРИ, *тканевые фильтры - пиловловлюючі апарати, дія 
яких заснована на фільтруванні запиленого повітря через рідкі тканини 
(шерстяну, бавовняну чи синтетичну), а також через нетканний матеріал. 
Використовуються горизонтальні та вертикальні рукавні фільтри для 
очищення великої кількості повітря та ін. Ефективність для тонкого пилу 
(менше 2 мкм) — до 99 %. 

ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, *товарная продукция 

предприятия - об’єм тієї частки продукції гірничого підприємства у 
грошовому виразі, яка призначена для реалізації споживачам та для 
непромислових потреб свого підприємства. Відрізняється від валової тим, 
що до її складу не входить вартість продукції власного виробництва для 
подальшої переробки чи використання на цьому самому підприємстві, а 
також вартість залишків незавершеного виробництва. 

ТОВАРНИЙ КОНДИЦІЙНИЙ КУСОК, *товарный кондиционный кусок - 
шматок корисної копалини максимально допустимого розміру, що 
відправляється споживачеві. Цей розмір визначається умовами подальшого 
транспортування та переробки. 

ТОКСИЧНІ ГАЗИ, *токсические газы - 1) Гази, що виділяються чи 
утворюються в природних процесах чи в промисловості. 2) Гази, що 
виділяються чи утворюються у гірничих виробках  та мають отруйні 
властивості. До них відносяться аміак, оксиди азоту, оксид вуглецю, радон, 
сірнистий газ, сірководень, вуглекислий газ. 

ТОЛ ( тротил ), *тол  — вибухова речовина. Те саме, що й тринітротолуол. 

ТОНКИЙ, ТОНКОДИСПЕРСНИЙ, *тонкий, тонкодисперсный - той, що 
складається з дрібних або дуже дрібних часточок. У застосуванні до 
корисних копалин Т. матеріалами доцільно приймати матеріали, які 
відповідають або менші за крупністю області перегину кривої “зовнішня 
питома площа поверхні матеріалу - крупність матеріалу”. Як правило, ця 
область знаходиться в межах діаметра частинок сипучого матеріалу 0,2-0,1 
мм. Тобто Т. матеріал - це полідисперсний матеріал крупністю 0,2-0,1 - 0 мм. 

ТОННА, *тонна - 1) Одиниця маси в метричній системі (1000 кг). Англійська 
Т. дорівнює близько 1016,05 кг, англійська суднова Т. — близько 907,185 кг. 
2) Реєстрова тонна — міра об'єму морських торгівельних суден (близько    

2,83 м3). 

ТОПАЗ, *топаз, **topaz - Al2[SiO4](F4)2. Силікат острівної будови. Поширений 
мінерал. Сингонія ромбічна. Густина 3.4…3.64, твердість 8. Безбарвний, 
жовтий, блакитний та ін. Блиск скляний. Зустрічається серед пневматоліто-
пегматитових родовищ, часто в ґрейзенах, рідше в гідротермальних жилах. 
Топаз використовують як дорогоцінне каміння. В Україні є на Волині. 

ТОПОГРАФІЯ, *топография - розділ геодезії, який вивчає способи зйомок 
земної поверхні з метою зображення її на плані. 

ТОПОЛОГІЯ, *топология - розділ математики, в якому вивчають ті 
властивості множин (напр., геометричних фігур), що не змінюються при 
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неперервних, взаємно-однозначних перетвореннях, за яких зберігаються 
відношення сусідства (нескінченої близькості) елементів множин. 

ТОПТАННЯ, *топтание - процес періодичного навантаження та 
розвантаження бокових порід при пересуванні механізованого кріплення та 
прохідницьких комбайнів, що викликає порушення стійкості виробки. 

ТОР, *тор - тіло, утворене обертанням круга навколо своєї осі, що лежить у 
площині цього круга і не перетинає його. Форму Т. мають, напр., камери 
автомобільних коліс. 

ТОРИТ, *торит - мінерал класу силікатів, чорного, бурого, оранжевого 
кольору. Th[SiO4]. Сингонія тетрагональна. Густина 4,1-6,7. Твердість 4,5-6. 
Блиск скляний.  Радіоактивний. Торієва руда. 

ТОРІЙ, *торий - радіоактивний хімічний елемент ІІІ групи періодичної 
системи, символ Тh, ат. н. 90; ат. м. 232, 0381. Сріблясто-білий метал, 
належить до актиноїдів. Застосовують у ядерній техніці та енергетиці. 
Перспективне ядерне пальне в ядерно-торієвих реакторах. Оксид Т. 
використовують як вогнетривкий матеріал. Від імені бога-громовержця Тора 
в давньоскандінавській міфології. 

ТОРКРЕТ, *торкрет - машина, яка подає під тиском бетон або іншу масу на 
покривану поверхню під час торкретування, Інша назва —  т е к т о р. 

ТОРКРЕТ-БЕТОН - матеріал, що утворюється внаслідок нанесення на 
поверхню з допомогою стисненого повітря розчину з суміші цементу, дрібних 
фракцій заповнювача (до 8 мм) та води. Має підвищену міцність 
схоплювання з поверхнею та швидкість твердіння. Застосовується для 
виготовлення тонкостінних залізобетонних конструкцій, кріплення тунелів, 
гідроізоляції тощо. 

ТОРКРЕТУВАННЯ, *торкретирование - нанесення (під тиском) на 
оброблювальну поверхню шару бетону або глини, щоб зробити її щільною, 
водонепроникною, вогнестійкою тощо. Є сухий та мокрий спосіб 
торкретування. 

ТОРПЕДУВАННЯ СВЕРДЛОВИН, *торпедирование скважин - підривання 
заряду вибухової речовини у свердловині з метою збільшення 
тріщинуватості, руйнування колони обсадних труб, ліквідації будь-яких аварій 
(наприклад, прихвату інструменту). 

ТОРСІЙНИЙ, *торсионный - пов'язаний з крученням; т - а  п і д в і с к а — 
автомобільна підвіска, де пружною частиною є скручуваний (на відміну від 
ресори) сталевий стрижень. 

ТОРСІОГРАФ, *торсиограф - прилад, за допомогою якого записують 
крутильні коливання валів машин (двигунів, насосів тощо). 

ТОРСІОМЕТР, *торсиометр - прилад, за допомогою якого визначають 
крутні моменти валів машин, зокрема двигунів. 

ТОРФ, *торф - тверда горюча корисна копалина, продукт нагромадження, 
розпаду, біохімічного і фізико-хімічного перетворення решток вищих рослин у 
болотах і прісних озерах. Є першою стадією перетворення рослинного 
матеріалу на вугілля. На території України поклади торфу зосереджені на 
Поліссі. Використовують як паливо, будівельний матеріал, сировину для 
хімічної промисловості, добриво. 

ТОРФОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *торфовая промышленность - галузь 
паливної промисловості, підприємства якої освоюють торфові родовища, 
видобувають і перероблюють торф. На території України торф 
видобувають у Чернігівській, Житомирській, Львівській, Сумській та 
Рівненській областях. Організовано виробництво торфобрикетів. 

ТОРФОВІ МАШИНИ, *торфовые машины - машини для торфодобування і 

пов’язаних з ним процесів підготовки торфових родовищ, навантаження і 
транспортування торфу. До торфових машин належать фрезерні барабани, 
пневматичні комбайни, багатоковшові екскаватори, землерийні машини, 
машини для корчування пнів, підйомні крани, тракторні навантажувачі, 
торфоперевантажувачі тощо. 

ТОРФОДОБУВАННЯ, *торфодобыча - сукупність операцій добування торфу 
з торфовищ, його переробки (в разі потреби), сушіння та збирання за 
допомогою торфових машин. Найпоширенішим і найекономічнішим є 
фрезерний спосіб торфодобування, за яким поверхневий шар торфовища 
подрібнюють (фрезерують), торфовий дрібняк сушать, а далі укладають у 
штабелі. За екскаваторним способом торфодобування торфовище одразу 
розробляють на всю глибину, а з торфу створюють цеглини. Безкар’єрно-
глибинний спосіб торфодобування полягає у формуванні цеглин з торфової 
маси, вийнятої з траншей. 

ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ, *точность измерений - якість вимірювань, яка 
чисельно відображує близькість їх результатів до істиного значення 
вимірюваної величини. 

ТОЧНІСТЬ ПЛАНІВ, *точность планов - поняття, яке характеризується 

величиною розходження положення об’єктів на плані з їх фактичним 
положенням на місцевості чи в гірничій виробці. 

ТРАВЕРТИН, *травертин - порувата гірська порода (вапняковий туф), що 
утворюється внаслідок осадження карбонату кальцію з природних джерел. 
Використовують у будівництві, цементній промисловості тощо. 

ТРАВМАТИЗМ У ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, *травматизм у горной 
промышленности - травматизм, обумовлений специфічними особливостями 
гірничого виробництва, а саме: впливом гірничого тиску, обмеженими 
розмірами виробок, переміщенням гірничих машин, проведенням вибухових 
робіт, вибухонебезпечністю рудникового повітря тощо. 

ТРАКТ, *тракт - сукупність пристроїв, що утворюють шлях для чого-небудь 
(напр., Т. звукопередачі). 

ТРАКТАТ, *трактат - наукова праця, в якій докладно розглянуто якесь 
окреме питання чи проблему. 

ТРАНС..., *транс... - префікс, що означає: "крізь", "через", "за", "пере", "по 
той бік". 

ТРАНСЛЯЦІЙНИЙ СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ СИГНАЛІВ, *трансляционный способ 
передачи сигналов - в стволовій сигналізації - передача робочих та 
виконавчих сигналів за два прийоми: спочатку від стволового до рукоятника-
сигналіста, а потім від рукоятника до машиніста підйому. 

ТРАНСМІСІЯ, *трансмиссия - механізм, за допомогою якого передають рух 
від двигуна до робочих машин. 
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ТРАНСМІТЕР, *трансмитер - апарат для автоматичного передавання 
електричних сигналів, записаних на перфорованій стрічці, отвори на якій 
розміщені відповідно до коду передаваного повідомлення . 

ТРАНСПОРТЕР, *транспортер - пристрій, яким переміщують вантажі на 
невелику віддаль; Т.  р о л и к о в и й — те саме, що й   р о л ь г а н г ; Т. 
гвинтовий — те ваме що й шнек. 

ТРАНСПОРТНА ВОДА, *транспортная вода, **transport water, 
***Transportwasser - вода, що використовується у технологічному процесі  
збагачення корисних копалин для транспортування матеріалу. 

ТРАНСПОРТНО-ВІДВАЛЬНИЙ МІСТ, *транспортно-отвальный мост - 

самохідний безперервної дії аґреґат, яким м’які покривні породи, вийняті при 
відкритій розробці родовищ корисних копалин, переміщують у внутрішній 
відвал. Діє разом з роторним або багатоковшовим екскаватором. 
Продуктивність до 10 тис. м

3
/год і більше. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ГІРНИЧОЇ МАСИ, *транспортирование горной массы 
- переміщення розкривних порід та корисної копалини від вибою відповідно 
до відвалів та на приймальні пункти споживачів (збагачувальні фабрики, 
електростанції) або склади. 

ТРАНСУРАНИ, ТРАНСУРАНОВІ ЕЛЕМЕНТИ, *трансураны, трансурановые 
элементы - штучно утворені радіоактивні хімічні елементи, що розташовані 
в періодичній системі елементів Менделеєва за ураном. Ат.н. > 92: нептуній, 
плутоній, америцій, кюрій, берклій, каліфорній, ейнштейній, фермій, 
менделеєвій, нобелій, лоуренсій, курчатовій та елементи з ат. н. 105-107. У 
природі в мікрокількостіх існує тільки нептуній і плутоній.  

ТРАНСФОРМАТОР, *трансформатор - 1) Перетворювач чого-небудь з 
одного стану в інший. 2) Т.  е л е к т р и ч н и й — прилад, який збільшує або 
зменшує напругу змінного електричного струму. Дія Т. ґрунтується на явищі 
електромагнітної індукції. 

ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, *трансформаторная подстанция - 
електрична підстанція з силовими трансформаторами, що підвищує або 
знижує напругу змінного струму і розподіляє електричну енергію між 
споживачами. Підвищувальні трансформаторні підстанції встановлюють 
звичайно на електростанціях, а знижувальні трансформаторні підстанції — в 
місцях споживання електроенергії. Для шахт виготовляють пересувні 
трансформаторні підстанції з вибухозахищеним електрообладнанням. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ, *трансформация - зміна, перетворювання виду, форми, 
істотних властивостей чого-небудь. 

ТРАНСФОРМУВАТИ, *трансформировать - перетворювати, змінювати. 

ТРАНСФОРМУВАННЯ ПЛАНУ, *трансформирование плана - переведення 
плану (наприклад, маркшейдерського) з одного масштабу в інший без 
спотворень. 

ТРАНСЦЕНДЕНТНИЙ, *трансцендентный - 1) Т - і  ф у н к ц і ї  — аналітичні 
функції, що не є алгебраїчними. 2) Т - і  ч и с л а — числа, що не 
задовольняють жодне алгебричне рівняння з цілими коефіцієнтами. 

ТРАНШЕЄКОПАЧ, *траншеекопатель - машина для риття траншей при 

будівництві нафто- і газопроводів, водопроводів та інших об’єктів. Робочим 

органом, змонтованим на тракторі, служить рама з ковшами, скребками 
тощо. Продуктивність траншеєкопача 45 м/год (ширина траншеї 900 мм, 
глибина до 1100 мм). 

ТРАНШЕЯ, *траншея, **trench, incline - 1) Відкрита гірнича виробка 
трапецевидної (у поперечному перерізі) форми. Є траншеї для доступу до 
вибою транспортних засобів з поверхні землі, для дренажу й водовідливу, 
для геологічних робіт тощо. 2) Вузька довга виїмка, в якій прокладають 
труби, кабелі зв’язку. 

ТРАПЕЦЕПОДІБНА РАМА, *трапециевидная рама — конструкція 
кріпильної рами трапецеподібної форми, що складається з двох стояків та 
верхняка. Т.р. пизначені для кріплення горизонтальних і похилих виробок. 

ТРАС, *трасс - щільна світлозабарвлена пориста гірська порода з групи 
вулканічних туфів, яку використовують при виготовленні портландцементу. В 
Україні є на масиві Карпат та у Кримських горах. 

ТРАСА, *трасса - 1) Лінія, що вказує напрямок проходження чого-небуть. 2) 
Головна вісь деяких споруд, яка позначена на місцевості чи нанесена на 
карту (план). Може бути прямою, кривою або ламаною лінією. 

ТРАХIТ, *трахит - кайнотипна порода, звичайно порфiрова, яка мiстить 
лужнi польовi шпати, iнколи разом з плагiоклазом середнього складу та один 
або бiльше кольорових мiнералiв (найчастiше бiотит та авгiт). 

ТРЕМОЛІТ, *тремолит, **tremolite - Ca2Mg5[Si4O11]2(OH,F)2. 
Породоутворюючий мінерал класу силікатів, білого або ясно-зеленого 
кольору. Магніїстий різновид актиноліту. Зустрічається в метаморфічних 
породах, переважно у продуктах регіонального метаморфізму. Важливий 
породоутворюючий мінерал на контактах вивержених порід з вапняками та 
доломітами, також у кристалічних сланцях. Використовують в основному в 
хімічній промислововсті як наповнювач. Від назви долини Тремола в Альпах. 

ТРЕПЕЛ, *трепел - пухка або слабо зцементована, дуже легка, тонко-     
пориста опалова осадова гірська порода, білого, світло-сірого чи світло-
жовтого кольору (іноді - сiруватого до бурого, червоного та чорного). 
Складається переважно з дрібненьких кульок (0,01 - 0,02мм) опалу та 
панцирів діатомів, решток радіоляріїв. В невеликiй кiлькостi мiстить глинисту 
речовину, зерна глауконiту, кварцу, польових шпатiв.  За фiзико-хiмiчними 
властивостями аналогiчна дiатомiту, але мiстить мало або майже 
позбавлена органiчних залишкiв. Використовується у будівництві, нафтовій 
промислововсті. Від назви м. Тріполі в Лівії.  

ТРИБОЕЛЕКТРИКА, *трибоэлектрика - явище виникнення електрики під 
час тертя тіл одне об одне. 

ТРИБОМЕТРІЯ, *трибометрия - сукупність методів вимірювання сил тертя 
(зовнішнього) й визначення стійкості проти спрацювання. 

ТРИВАЛА МІЦНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *длительная прочность горной 
породы - міцність породи при тривалому впливі навантаження. Зменшення 
міцності породи в результаті збільшення тривалості дії навантаження 
характеризується коефіцієнтом розслаблення, що дорівнює відношенню 
миттєвої межі міцності на стиснення до деякого значення Т. м. г. п. 
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ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕСУ ЗРУШЕННЯ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ (ЗАГАЛЬНА), 
*продолжительность просса сдвижения земной поверхности (общая) - 
період, протягом якого земна поверхня за виробленим простором 
знаходиться у стані зрушень. Закінченням процесу зрушень є дата, після якої 
на протязі 6 місяців сумарне осідання не перевищує 30 мм. 

ТРИВІАЛЬНИЙ, *тривиальный - звичайний, буденний, заяложений, 
позбавлений свіжості і оригінальності. 

ТРИГЕР, *триггер - пристрій (спускова схема), в якому є транзистори або їх 
аналоги, напруги і струми на виході якого можуть змінюватися 
стрибкоподібно. Застосовують в автоматиці, радіоелектроніці тощо. 

ТРИГОНОМЕТРИЧНИЙ, *тригонометрический - той, що належить до 
тригонометрії ; т - і    ф у н к ц і ї — спільна назва для функцій кута — 
синуса, косинуса, тангенса, котангенса, секанса й косеканса;    о б е р н е н і  
т - і  ф у н к ц і ї — спільна назва для функцій: арксинус, арккосинус, 
арктангенс, арккотангенс, арксеканс, арккосеканс. 

ТРИГОНОМЕТРІЯ, *тригонометрия - галузь математики, в якій вивчають 
тригонометричні функції та застосування їх до геометрії. 

ТРИЛАТЕРАЦІЯ, *трилатерация - спосіб визначення планових координат 
пунктів шляхом побудови на місцевості геодезичної сітки у вигляді 
трикутників, в яких вимірюються довжини їх сторін. 

ТРИДИМІТ, *тридимит - мінерал класу силікатів, білого, сірувато-білого 
кольору, інколи безбарвний. Використовують як вогнетрив. 

ТРИКЛІННА СИСТЕМА, *триклинная система - одна з кристалографічних 

систем, об’єднує два види симетрії.  

ТРІАНГУЛЯЦІЯ, *триангуляция  - метод визначення взаємного положення 
геодезичних пунктів за допомогою системи трикутників, у яких виміряні всі 
кути, одна чи кілька сторін (так званих базисних). Це основний метод 
створення державних планових геодезичних сіток. Кути вимірюють 
теодолітами, довжину базисної сторони — мірним дротом чи далекоміром. 
Тріангуляцію поділяють на чотири класи точності. 

ТРІАСОВИЙ ПЕРІОД ( тріас ), *Триасовый период — ранній період 
мезозойської ери.  Настав близько 230 млн. років тому; тривав близько 35 
млн. років. На початку тріасового періоду існували материки Гондвана і 
Лавразія, їх розділяло море Тетіс. У результаті герцинської складчастості 
виникли значні гірські системи. В середині і наприкінці тріасового періоду 
відбулися великі трансгресії. Для тваринного світу характерне виникнення 
ссавців і сумчатих. Відклади тріасового періоду поширені в Карпатах, Криму, 
Дніпровсько-Донецькій западині та в Донбасі. З ними пов’язані поклади 
вугілля, бокситів, бентонітових глин, будівельних матеріалів. 

ТРІЩИНА, *трещина - плоский розрив суцільності середовища. Величина 
розриву в Т. на порядок і більше перевищує міжатомні відстані в кристалічній 
решітці. Відкриті тріщини характеризуються чітко видимою порожниною, 
вільною або заповненою уламковим матеріалом. Приховані тріщини не 
виявляються візуально, а тільки при відбиванні зразків чи спеціальними 
спостереженнями. Див. також дислокація. 

ТРІЩИНА ТИСКУ, *трещина давления - розрив суцільності порід (відрив та 
зсув) під дією гірничого тиску. 

ТРІЩИННІ ВОДИ, *трещиновые воды - підземні води, що містяться в 
тріщинах гірських порід. Розрізняють тріщинно-жильні, тріщинно-ґрунтові, 
тріщинно-пластові води. Режим, хімічний склад і мінералізація тріщинних вод 
— нестійкі. Використовують для господарсько-побутового і технічного 
водопостачання та як промислові підземні води. 

ТРІЩИНУВАТІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *трещиноватость горных пород, 

**natural facture pattern mine rock - порушення монолітності порід тріщинами, 
яке являє собою двi протилежнi вiльнi поверхнi, що не взаємо-     дiють мiж 
собою, та гострі вершини з неповнiстю порушеними мiж-     атомними 
(мiжмолекулярними) зв'язками; сукупність тріщин, що є у породному масиві; 
лiнiї, що роздiляють зони породи з порушеними мiжатомними зв'язками та 
область непорушеної породи. Суттєво впливає на показники очисних робіт. 
Тріщини є ендогенні, екзогенні та штучні. Вони можуть бути заповнені водою, 
газами, мінеральними та органічними речовинами.  

ТРОЛЕЙВОЗ, *тролейвоз - вантажний тролейбус вантажопідйомністю 65 т. 
Конструкцію першого в світі тролейвозу розробив 1949 року український 
вчений О.С. Фіделєв. Застосовують в основному на відкритих гірничих 
роботах, іноді в містах з розвинутою контактною мережею. Різновидом 
тролейвозу є дизель-тролейвоз. 

...ТРОПИ, ...ТРОПІЯ,...ТРОПНИЙ, *...тропы, ...тропия, ...тропный - у 
складних словах вказує на зв'язок з поняттями "зміна", "поворот", 
"перетворення", напр., хромотропи, ізотропія, нейротропний. 

ТРУБКА ВИБУХУ, *трубка взрыва, **volcanic pipe -  стовпоподібне 
мінеральне тіло, яке являє собою виповнення вулканічного жерла у формі 
вертикальної трубки, що розширяється догори у вигляді воронки. 
Утворюється внаслідок прориву магми під її великим тиском. 

ТРУБОПРОВІД, *трубопровод - система металевих (переважно) труб, якими 
переміщують на віддаль гази, рідини, тверді матеріали, вироби тощо. 
Обладнується регулювально-вимірювальними приладами, дренажними та 
іншими пристроями. Служить частиною газо-, нафто-, паро-, продукто- та 
теплопроводів і т. ін. 

ТРУДОВИЙ СТАЖ, *трудовой стаж - визначений законом час (тривалість) 
трудової діяльності працівника. Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж 
певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: 
надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. 
Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка. У 
шахтарів від трудового стажу залежить розмір виплати за вислугу років. 

ТУЛІЙ, *тулий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, символ Тm, 
ат. н. 69; ат.м. 168,9342. Метал світло-сірого кольору, належить до 
лантаноїдів. Хімічно активний, на повітрі окиснюється. Штучно одержаний 
радіоактивний ізотоп Тm-170 застосовують у техніці для гамма-
дефектоскопії. Від давньогрецької назви Скандинавії — Туле. 

ТУРБІНА, *турбина - лопатковий (лопатевий) двигун, що перетворює 
енергію робочого тіла (пари, рідини, газу) на енергію обертового вала. Є 
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газові турбіни, гідротурбіни й парові турбіни, активні, реактивні, конденсаційні 
і теплофікаційні турбіни. Т. - основний робочий елемент турбобуру, 
турбовентилятора і т.і. 

ТУРБОАҐРЕҐАТ, *турбоагрегат - жорстко з'єднані на одному валу турбіна 
й робоча машина (електричний ґенератор, насос, компресор тощо). 

ТУРБОБУР, *турбобур - вибійний гідравлічний турбінний двигун для буріння 
глибоких свердловин. Турбіна отримує енергію від потоку глинистого 
розчину, що нагнітається у свердловину по трубах. Застосовується 
багатоступеневі та секційні турбобури для буріння свердловин діаметром 
90…600 мм. 

ТУРБОВЕНТИЛЯТОР, *турбовентилятор - відцентровий або осьовий 
вентилятор, що його приводить у рух турбіна. 

ТУРБОҐЕНЕРАТОР, *турбогенератор - ґенератор змінного струму з 
приводом від турбіни. 

ТУРБОКОМПРЕСОР, *турбокопрессор - відцетрований або осьвий 
компресор, що його приводить у рух турбіна. 

ТУРБУЛЕНТНИЙ, *турбулентный - вихровий; т.  р у х — бурхливий 
невпорядкований рух рідин або газів при якому елементи рідини або газу 
рухаються по складних траекторіях. При числі Рейнольдса Re > 1 000   рух 
рідини турбулентний. При Re < 1 — Ламінарний. Мінімальна швидкість руху 
повітря у виробці, при якій забезпечується турбулентний рух, — 0.018 м/с. 
Основний вид руху повітря — по гірничих виробках. 

ТУРБУЛЕНЦІЯ, *турбуленция - в гідромеханиці та аеромеханіці — 
хаотичний рух частинок або газу; бурхливість; в атмосфері — невпорядковані 
та випадкові зміни напряму й швидкості частинок повітря. 

ТУРМАЛІН, *турмалин, **tourmalin - мінерал класу силікатів змінного 
складу. Важливий мінерал бору. Сингонія тригональна. Густина 2,9-3,25. 
Твердість 7,0-7,5. Колір чорний, рожевий, бурий, зелений та ін. Блиск 
скляний. Утворюється переважно при пневматолітових і гідротермальних 
процесах. Найчастіше зустрічається в пегматитових і кварцевих жилах разом 
з кварцем, польовими шпатами, слюдами, каситеритом, топазом, 
флюоритом. Рідше магматичний (акцесорний у ґранітах), метаморфічний. В 
Україні зустрічається на Волині та у Приазов’ї. Використовується як 

п’єзоелектрик, деякі відміни - як дорогоцінне каміння.  

ТУРНОДОЗЕР (ПЕРЕСУВАЧ), *турнодозер - аґреґат, гусеничний чи колісний 
трактор, обладнаний навісним рейкозахватним механізмом, підвішеним збоку 
на крані та з’єднаним з трактором шарнірною рамою. Призначений для 
пересування вибійних та відвальних конвеєрів і тимчасових колій на 
кар’єрах. 

ТУФИ, *туфы - загальна назва зцементованих пористих осадових і 
вулканогенно-осадових порід. Виділяють вапнякові туфи, вулканічні туфи 
та ґейзерити. В Україні є в Криму та на Поділлі. Використовують у 
будівництві. 

ТУФОБРЕКЧІЯ, *туфобрекчия - ущільнена гірська порода, що складається з 
різних за розміром кутастих, рідше - слабкообкатаних уламків ефузивних 
гірських порід, зцементованих вулканічним попелом. 

ТУФОЛАВИ, *туфолавы - вулканiчнi породи з туфовою масою (з лави та     
попiлу) та порiвняно крупними включеннями темного скла. 

ТЮБІНГ, *тюбинг, **tubbing - елемент постійної збірної конструкції, яка 
утворює і закріпляє внутрішню поверхню підземних виробок (споруд). 
Найчастіше застосовують при спорудженні тунелів і шахтних стовбурів. 

ТЯГАЧ З НАПІВПРИЧЕПОМ, *тягач с полуприцепом - поєднання колісного 
автотягача із вкороченою рамою, що має спеціальний опорно-зчіпний 
пристрій, і напівпричепа кар’єрного типу з самоскидним розвантажувачем. 
Іноді називають поїздом. 

ТЯГОВЕ ЗУСИЛЛЯ, *тяговое усилие - зусилля, що виникає в процесі роботи 
у тяговому органі машини, наприклад, гірничої машини. 

ТЯГОВИЙ АҐРЕГАТ, *тяговый агрегат - транспортний тяговий засіб, що 
складається з електровоза та одного чи двох моторних думпкарів, один з 
яких може бути замінений спеціальною моторною дизельною секцією, яка 
використовується для живлення електродвигунів при пересуванні аґреґата 
по тимчасовій колії кар’єру. 

ТЯГОВИЙ ЛЯНЦЮГ (ГІРНИЧОЇ МАШИНИ), *тяговая цепь - різновид 
тягового органу, призначений для переміщення гірничої машини чи її 
виконавчого органу при роботі та маневрах. При комбайновому вийманні 
тяговий ланцюг прокладається у напрямку руху машини і кінці її 
закріплюються. Комбайн має привідну зірку, яка входить у зчеплення з 
ланками тягового ланцюга. При струговому вийманні ланцюг є замкненим у 
коло і прокладається між двома привідними зірками. Тяговий ланцюг 
розділяють на робочу, хвостову, зворотну, відкриту та закриту вітки. 

ТЯГОВИЙ ОРГАН, *тяговый орган - елемент конвеєра чи іншої машини для 
передачі тягового зусилля від приводу до місць виникнення опору рухові. 
Може бути ланцюговим у скребкових, пластинчастих та стрічково-ланцюгових 
конвеєрах чи канатним у стрічково-канатних конвеєрах. 

ТЯГОВІ РОЗРАХУНКИ, *тяговые расчеты - розрахунки тягових 
характеристик механічних транспортних засобів. Складаються з визначення 
сил, що діють на поїзд (сили тяги локомотива, сил опору руху поїзда, 
гальмівних сил); складання і розв’язання рівняння руху поїзда під дією 
прикладених до нього сил. Розраховуються маси поїздів, визначається 
тривалість ходу поїздів по виробках та дільницях шахти, вирішуються задачі 
гальмування. Визначаються витрати струму, повітря, палива, енергії. 

 

У 
 

УВАРОВІТ, *уваровит, **uvarovite - Ca3Cr2[SiO4]3. Силікат острівної будови з 
групи ґранату. Калієво-хромистий ґранат. Колір - смарагдово-зелений. 
Зустрічається звичайно у вигляді кристалів разом з хромшпінелідами і 
хромовими хлоридами у родовищах хромітів серед ультраосновних 
вивержених порід. 



 179 

УГЛЕНІТ, *угленит — запобіжна ВР V класу на основі обмінної пари солі 
(нітрат натрію — хлористий амоній), що містить речовини для гасіння 
полум'я і сенсибілізуючі нітроефіри. Випускаються, зокрема, угленіти марок 
№5 і Е-6; останній входить до складу запобіжних патронів СП-1, що 
належать до VI класу ВР. 

“УГОЛЬ” - щомісячний науково-технічний та виробничий журнал. Видається 
у Москві з 1925 р. Близько 250 статей на рік. Тираж 7500 примірників. 

“УГОЛЬ УКРАИНЫ” - щомісячний науково-технічний, виробничий та 
соціально-економічний журнал Мінвуглепрому України. Видається у Києві з 
1957 р. Близько 200 статей на рік. Тираж 2670 примірників. 

УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ, *Украинский щит - брилове підняття кристалічного 
фундаменту південної частини Східно-Європейської платформи, що 
простягається в межах України вздовж середньої течії Дніпра смугою 
завдовжки понад 1000 км, завширшки близько 250 км. Складений (близько 
90 %) метаморфічними гірськими породами (мігматитами, ґнейсами, 
ґранітоґнейсами, кристалічними сланцями тощо) та магматичними гірськими 
породами (ґранітоїдами, габро, діабазами та ін.) архейського та 
протерозойського віку. В центральній частині вони виходять на поверхню або 
перекриті незначною товщею осадових порід, на бортах щита занурюються 
під відклади Дніпровсько-Донецької і Причорноморської западин. 
Український щит розбитий сіткою глибинних розломів на окремі блоки. З 
гірськими породами Українського щита пов’язані різноманітні корисні 
копалини: залізні руди, графіт, будівельні матеріали, дорогоцінне каміння, 
мінеральні води тощо. 

УКРУПНЕНІ ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ, *укрупненные стоимостные 

показатели - вартісні показники, використовуючи табличні значення та 
аналітичні вирази яких можна скласти математичну модель витрат на 
будівництво й експлуатацію гірничого підприємства, однієї його черги чи 
горизонта, та шляхом дослідження моделі на мінімум встановити оптимальні 
проекти рішення; розрахувати приблизну вартість будівництва підприємства 
та проектну собівартість продукції. 

УЛАМКОВІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *обломочные горные породы - осадові гірські 
породи, що складаються повністю чи переважно з уламків різних гірських 
порід і мінералів. Розрізняють уламкові гірські породи пухкі й зцементовані. 
За розмірами  уламків їх поділяють на грубоуламкові (псефіти), піщані 
(псаміти), пилуваті (алеврити) й глинисті (пеліти) породи. Використовують у 
будівництві, скляній та металургійній промисловості тощо. 

УЛОГОВИНА, *котловина, ложбина, лощина - зниження на земній поверхні 
різного походження, замкнуте майже з усіх боків. Великі улоговини є також на 
дні океанів. 

УЛЬТРА..., *ультра... - префікс, що означає "над", "крайній", "за межами". 

УЛЬТРАМЕТАМОРФІЗМ, *ультраметаморфизм - сукупність глибинних 
природних  процесів у надрах землі, які спричиняють диференціацію, 
перекристалізацію, а також розплавлення гірських порід з мігматизацією й 
ґранітизацією їх; один з видів метаморфізму. 

УЛЬТРАМІКРОСКОП, *ультрамикроскоп - мікроскоп з пристроєм, що добре 
освітлює збоку розглядувані об'єкти. За допомогою У. можна розглядати 
частинки розміром менші від 0,1 мкм, тобто значно менші, ніж при 
користуванні досконалим мікроскопом без цього пристрою. 

УЛЬТРАМІКРОСКОПІЯ, *ультрамикроскопия - мікроскопічний аналіз 
пилового аерозолю чи пилових препаратів, при яких з поля зору усунуті 
прямі промені і спостерігаються лише дифраговані (розсіяні пилинками). 
Дозволяє спостерігати положення та переміщення частинок пилу, дає уяву 
про їх форму й розміри, менші за довжину хвилі видимого світла (0.3-1 мкм). 

УЛЬТРАМІКРОТОМ, *ультрамикротом - прилад, за допомогою якого 
одержують надтонкі зрізи для досліджень. 

УЛЬТРАОСНОВНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ, *ультраосновные горные породы - 
група магматичних гірських порід, які не містять польових шпатів; вміст 
кремнезему в них досягає 30-44 % за вагою. У складі ультраосновних 
гірських порід багато магнію й заліза; головними породоутворюючими 
мінералами є оловін і піроксени. 

УЛЬТРАСТРУКТУРА, *ультраструктура - найдрібніші електронно-
мікроскопічні структурні елементи. 

УЛЬТРАФІЛЬТР, *ультрафильтр - прилад для відокремлення рідини від 
колоїдних (див. колоїди) частинок проціджуванням крізь малопроникні 
перегородки. 

УМОВНЕ ПАЛИВО, *условное топливо - одиниця, прийнята для зручності 
співставлення різних видів палива. За одиницю прийняте паливо, теплота 
згоряння якого дорівнює 29 х 10

6
 Дж/кг. Для газоподібних видів палива 

теплоту згоряння відносять до одиниці об’єму. 

УМФОРМЕР, *умформер - електрична машина, що перетворює постійний 
струм однієї напруги на постійний струм іншої напруги. 

УНІ..., *уни... - у складних словах означає "єдино", "одно". 

УНІВЕРСАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРІВ, *универсальные 

характеристики вентиляторов - сімейство кривих, що проходять через 
точки однакових коефіцієнтів корисної дії індивідуальних характеристик для 
різних швидкостей обертання вентилятора. 

УНІТАРНИЙ, *унитарный - єдиний; той, що становить єдине ціле. 

УНІФІКАЦІЯ, *унификация - приведення чогось до єдиної форми, системи. 

УНІФІЛЯРНИЙ, *унифилярный - однонитковий (напр., у. кабель, у. підвіс). 

УПОРНИЙ СТОЯК, *упорная стойка - 1) Стояк, призначений для кріплення 
вільного кінця тягового органу машини чи пристрою, до якого вони 
підтягуються. 2)Стояк, призначений для кріплення гідро- та пневмодомкратів 
пересування вибійних вонвейерів. 

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ РЕЖИМОМ, *управление водным режимом - 
система заходів, що здійснюється при освоєнні обводнених родовищ з метою 
безпечного та економічного ведення гірничих робіт шляхом дії на 
фільтраційні параметри гірських порід та, як наслідок, на форму й величину 
поверхневого і підземного водяного потоку у шахті (руднику, кар’єрі). 
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УПРАВЛІННЯ ГАЗОВИДІЛЕННЯМ, *управление газовыделением, **control 

gas - сукупність заходів, спрямованих на запобігання, зниження чи 
перерозподіл виділення газів у межах гірничих виробок чи в період 
протікання робочих процесів. Може здійснюватися зміною гірничого тиску, 
елементів системи розробки, порядком виймання зближених вугільних 
пластів, способом виймання вугілля, біохімічним окисненням метану, 
консервацією метану у масиві вугілля, дегазацією вугільних пластів, порід та 
виробок. 

УПРАВЛІННЯ ГІРНИЧИМ ТИСКОМ (ПОКРІВЛЕЮ), *управление горным 

давлением (кровлей), **control pressure (roof) - сукупність заходів з 
регулювання проявів гірничого тиску у робочому просторі очисної виробки та 
в гірничих виробках з метою забезпечення безпеки й необхідних виробничих 
умов. Ці заходи зводяться до вибору раціональних способів кріплення 
гірничих виробок, а також до попередження масових обвалень бокових порід, 
гірничих ударів та викидів вугілля і газу. Застосовуються такі способи: повне 
обвалення, плавне опускання, залишення ціликів, повна та часткова 
закладка, часткове обвалення. 

УПРАВЛІННЯ ПЕРЕСУВАННЯ СЕКЦІЄЮ КРІПЛЕННЯ, *управление 

передвижения секцией крепи - існують такі способи У.п.с.к.: місцеве ручне, 
групове автоматизоване, дистанційне з постів управління у лаві, 
централізоване дистанційно-автоматичне, автоматичне, дистанційне 
фронтально-групове. 

УПРАВЛІННЯ У ПРОФІЛІ ПЛАСТА, *управление в профиле пласта - 
управління ріжучими органами гірничих машин відповідно до ґіпсометрії 
пласта. Розрізняють ручне (місцеве) управління — з участю людини 
(машиніста виймальних машин, оператора комплексу та ін.); автоматичне 
управління — без участі людини; програмне управління — за заданою 
програмою. 

УРАЛІТ, *уралит, **uralite -  псевдоморфоза волокнистої обманки рогової по 
піроксену.  

УРАН, *уран - радіоактивний хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи, 
символ U, ат. н. 92; ат. м. 238,029. Сріблясто-білий метал; належить до 
актиноїдів. Відкритий німецьким хіміком Клапротом у 1789 р. Хімічно 
надзвичайно активний. Реаґує з більшістю неметалів. На повітрі подрібнений 
У. самозаймається. Середній вміст урану в земній корі складає 2,6-4,0 10

-4
%. 

Використовують як ядерне паливо. Солі У. застсовують у фотографії, 
виробництві скла тощо.  

УРАНАТИ, *уранаты - солі уранових кислот. 

УРАНІНІТ, *уранинит , **uraninite - UO2. Мінерал класу оксидів і гідрооксидів, 
чорного кольору; руда урану й радію. Сингонія кубічна. Густина 10.63-10.88, 
твердість 5.5-6.5. Колір від сірого до чорного. Блиск смоляний. Зустрічається 
в ґранітних і сієнітових пегматитах разом з турмаліном, цирконом, 
монацитом, слюдою, польовими шпатами, а також у гідротермальних жилах 
(олов’яних та сульфідних у вигляді коломорфних утворень). Радіоактивний, 
рідкісний. Використовується для видалення урану та радію. 

УРАНОВІ РУДИ, *урановые руды - природні мінеральні утворення. Залежно 
від складу корисних компонентів розрізняють власне уранові, урано-
поліметалеві, мідно-уранові, золото-уранові та інші руди. Основні мінерали, 
що містять уран: уранініт, слюдки, карнотит, бранерит, тюямуніт. Іноді 
уранові сполуки концентруються у вугіллі викопному, лігнітах, фосфоритах 
тощо. Родовища уранових руд є в Україні, США (Колорадське плато), ЮАР, 
Канаді, Конго, Німеччині, Казахстані, Росії, Австралії, Бразилії, Франції, Індії, 
Японії та інших країнах.  

УРАНОВІ СЛЮДКИ, *урановые слюдки - група мінералів — водних фосфатів 
і арсенатів уранілу та двовалентних металів. Мають досконалу спайність. 
Сингонія ромбічна або тетрагональна. Густина 3…6.23, твердість 2…3. Колір 
яскраво-жовтий, зелений, рожевий. Блиск перламутровий. Радіоактивні. 

УСАДКА ВУГІЛЛЯ, *усадка угля - зменшення об’єму вугілля при 
перетворенні його в кокс. Відбувається  після того, як вугілля для коксування 
перетвориться у напівкокс (при температурі 460…500 °С). Дальше 

перетворення у кокс зв’язаних з виділенням залишкової кількості 

газоподібних продуктів, що супроводжуються деяким скороченням об’єму, 
називається усадкою. 

УСАДКА ЗАКЛАДОЧНОГО МАСИВУ, *усадка закладочного массива - 

зменшення об’єму закладочного масиву за рахунок ущільнення під впливом 
власної маси та гірничого тиску. Виражена у процентах від початкового 
об’єму. 

УСАДКА ПОРІД, *усадка пород - здатність вологих порід зменшувати свій 

об’єм при висиханні. Величина усадки залежить від кількості та якості 
глинисто-колоїдних фракцій, що є в породі. Більш глинисті групи дають 
більшу усадку. Розрізняють лінійну та об’ємну усадку порід. 

УСЕРЕДНЕННЯ ВУГІЛЛЯ, *усреднение угля, **coal averaging, 
***Kohlenvergleichsmässing - комплекс технологічних операцій та 
організаційних заходів метою яких є досягнення однорідних властивостей 
перероблюваної маси вугілля. Широко застосовується У. вугілля перед 
коксуванням. 

УСТУП, *уступ, **bench - 1) При розробці родовищ відкритим способом це 

частина борту кар’єра у формі східця. Висота до 60 м. 2) При розробці 
родовищ підземним способом — частина вибою, утворена двома 
площинами, які перетинаються. За розмірами та розташуванням в очисному 
вибої  розрізняють уступи довгі й короткі, горизонтальні й вертикальні, 
діагональні. Відбійка корисної копалини може здійснюватися чи за напрямом 
руху вибою, чи перпендикулярно до нього. 

УСТЯ ВИРОБКИ, *устье выработки - місце проникання підземної виробки 
до поверхні чи до іншої виробки. 

УТИЛІЗАЦІЯ, *утилизация - використання чогось для переробки; доцільне 
застосування відходів, лишків у господарстві. 

УХИЛ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ, *уклон рельсового пути - тангенс кута нахилу колії 
(рейки) до горизонту. Величина У.р.к. визначається відношенням 
перевищення кінців відрізка колії до довжини цього відрізка і виражається 
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десятковим дробом, наприклад, ухил 0,005 характеризує перевищення колії 
в 5 см. на відрізку 10 м. 
 
 

Ф 
 
 

ФАБРИКА, *фабрика, **dressing plant - форма організації виробництва; 
промислове підприємство. Збагачувальна Ф. - підприємство для збагачення 
корисних копалин. Розрізняють індивідуальні З.ф. - для збагачування 
корисної копалини однієї шахти, групові та центральні З.ф. - для 
збагачування корисної копалини групи шахт. Дробильна Ф. - єдиний комплекс 
дробильних машин, грохотів, бункерів, транспортних засобів. 

ФАЗА, *фаза - 1) В теорії коливань — величина, що характеризує стан 
коливального процесу в якийсь момент. 2) В електротехніці — один з 
проводів багатофазового струму. 3) У фізичній хімії, зокрема, однорідна, 
складова частина фізико-хімічної системи, відмежова поверхнею розділу від 
інших частин цієї системи (напр., суміш льоду й води при 0° С являє собою 
фізико-хімічну систему, а окремо лід і вода — тверду й рідку її Ф.). 

ФАЗОВИЙ, *фазовый - пов'язаний з поняттям "фаза", ф - а   ш в и д к і с т ь 
— швидкість переміщення фази коливання (напр., гребеня хвилі) в просторі; 
ф-е  р е л е — пристрій, що реаґує на зміну зсуву фаз між струмом і 
напругою в системах змінного струму. 

ФАКЕЛ, *факел - потік розжарених газів з завислими частинками палива, 
попелу й сажі. 

ФАКТОР, *фактор - умова, рушійна сила, причина якогось явища. 

ФАКТОРІАЛ, *факториал - добуток натуральних чисел від 1 до заданого 
натурального числа, тобто 1. 2. 3... n; позначається n!  

ФАКТУРА, *фактура - особливості побудови та оздоблення поверхні будь-
якого предмета. 

ФАНЕРОЗОЙ, *фанерозой - один з двох найбільших періодів 
геохронологічної шкали (еон). Охоплює палеозойську, мезозойську й 
кайнозойську еру. Почався близько 570 млн. років тому. Триває досі. 

ФАРАДА, *фарада - одиниця електричної ємкості в Міжнародній системі 
одиниць; електроємність провідника, потенціал якого збільшується на 1 
вольт, коли йому передається заряд в 1 кулон. Від прізвища англійського 
фізика М.Фарадея. 

ФАСУВАННЯ, *фасование - розважування і пакування товарів. 

ФАЦІЯ, *фация - у геології - комплекс осадових гірських порід з певними 
літологічними, морфологічними та ін. особливостями, що характеризують 
умови їхнього утворення. 

ФАЯЛІТ, *фаялит, **fayalite - Fe2[SiO4]. Мінерал класу силікатів, темно-
жовтого, зеленуватого кольору. Залізистий різновид олівіну острівної будови. 
Важливий контактово-метаморфічний мінерал. Від назви о. Фаял з групи 
Азорських островів.  

ФЕНАКІТ, *фенакит, **phenakite - Be2[SiO4].  Мінерал класу силікатів. 
Ортосилікат острівної будови. Сингонія тригональна. Густина 2.97…3, 
твердість — 7.5…8. Безбарвний. Блиск скляний, жирний. Поширений мінерал 
пегматитів, де зустрічається разом з берилом, топазом, амазонітом, 
адуляром, гематитом, а також у гідротермальних жилах. Є на території 
України. Берилієва руда, деякі відміни фенакіту використовують у юверірній 
справі.  

ФЕНОЛИ, *фенолы - органічні сполуки, похідні бензолу, що утворюються 
внаслідок заміни атома водию у бензольному ядрі гідроксилом; до них 
належать карболова кислота, гідрохінон тощо. 

ФЕНОМЕН, *феномен - 1) Виняткове, незвичайне, рідкісне явище. 2) Явище, 
що дано нам у досвіді; сприйняте органами чуттів. 

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, *феномено-
логическая схема технологического процесса - схема, яка відображає 
послідовність та взаємозв’язок всіх елементарних фізичних та хімічних 
процесів, які мають місце при проведенні технологічного процесу.  

ФЕРАЛІТИЗАЦІЯ, *фералитизация - процес глибокого вивітрювання 
гірських порід в умовах вологого тропічного й субтропічного клімату, що 
супроводиться нагромадженням залізистих утворень. 

ФЕРБЕРИТ, *ферберит, **ferberite - Fe[WO4]. Важливий мінерал 
вольфраму. Зустрічається у кварцевих жилах, ґрейзенах і пегматитах. 

ФЕРИТ, *ферит - 1) Структурна складова залізовуглецевих сплавів, твердий 
розчин вуглецю (соті та тисячні частки процента) в альфа-залізі. 2) Хімічна 
сполука оксиду заліза (Fe2О3) з оксидами інших металів. Відзначається 

феромагнітними і напівпровідниковими властивостями. Використовують для 
виготовлення осердь електромагнітів у різних галузях техніки. 

ФЕРО..., *феро... - у складних словах відповідає поняттям "залізо", 
"залізистий". 

ФЕРОМАГНЕТИЗМ, *феромагнетизм - 1) Магнітовпорядкований стан 
речовини, що при температурі нижче точки Кюрі має самочинну 
намагніченість, зумовлену взаємно паралельною орієнтацією магнітних 
моментів атомних носіїв магнетизму. 2) Явище, яке полягає в  магнітних 
властивостях феромагнітних тіл. 3) Вчення про магнітні властивості 
феромагнітних тіл. 

ФЕРОМАГНЕТИКИ, *феромагнетики - сильно магнітні речовини (залізо, 
нікель, кобальт і деякі сплави), здатні намагнічуватися навіть у слабких 
магнітних полях. Вони відрізняються від інших речовин (парамагнетиків і 
діамагнетиків), насамперед, великою магнітною проникністю й залишковим 
магнетизмом. 

ФЕРОМАГНІТНИЙ, *феромагнитный - той, в якому сильно виражені магнітні 
властивості (феромагнетики). 

ФЕРОСИЦІЛІЙ ҐРАНУЛЬОВАНИЙ, *феросилиций гранулированный - зерна 
округлої форми сплаву заліза з кремнієм, що застосовуються як суспензоїд у 
важких суспензіях.  
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ФІДЕР, *фидер - 1) Кабельна чи повітрянна лінія живлення, що відходить від 
електростанції. 2) Спеціальний пристрій, що автоматично подає в машину 
сировинний матеріал рівномірними порціями. 

ФІЗИКА, *физика - наука, що вивчає загальні властивості та закони руху 
речовини й фізичних полів як різних форм існування матерії. Ф. Поділяється 
на механіку, молекулярну Ф., електромагнетизм, оптику, Ф. атома, ядерну Ф., 
Ф. твердого тіла,  тощо. За методами досліджень розрізняють Ф. 
експериментальну і теоретичну. Найбільш загальними теоріями в сучасній Ф. 
є теорія відносності, квантова механіка, статистична Ф., термодинаміка і 
теорія поля. Одним з основних завдань Ф. є створення загальної теорії усіх 
відомих частинок та їх взаємодій (загальної теорії поля). Ф.- одна з провідних 
наук природознавства і наукова основа техніки. На стику Ф. з іншими науками 
виникла геофізика, хімічна фізика тощо. 

“ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА” - науково-технічний журнал.  Видається у 
Новосибірську Сибірським відділенням РАН з 1965 р. Близько 150 статей на 
рік. Виходить 6 разів на рік. Тираж 1125 примірників. 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *физико-

технические свойства горной породы - густина, середня густина, насипна 
густина, пористість, коефіцієнти тертя, пластичність, крихкість та ін. 
Залежать від літологічного та хіміко-мінералогічного складів породи, умов 
залягання і стану у вибої. 

“ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ  - 

ИСКОПАЕМЫХ” - науковий журнал. Видається у Новосибірську сибірським 
відділенням РАН з 1965 р. Біля 100 статей на рік. Виходить один раз за 2 
місяці. Тираж 750 примірників. 

ФІЗИЧНЕ ВИВІТРЮВАННЯ, *физическое выветривание - сукупність 
процесів механічного руйнування мінералів і гірських порід без зміни їх 
складу під впливом добових коливань температури, замерзання і відтавання 
води в тріщинах, механічного виносу часток водою або вітром. Фізичне 
вивітрювання особливо характерне для територій з арктичним кліматом і 
високогірних районів. 

ФІЗИЧНИЙ, *физический - належний до фізики, до світу явищ, якими вона 
займається; ф - е  п о л е — особлива форма матерії, яка здійснює 
взаємодію між частинками, напр., ґравітаційне поле (поле тяжіння) здійснює 
притягання між частинками речовини, електричне поле — притягання або 
відштовхування частинок речовини, заряджених електрикою різного чи 
однакового знаку (відповідно); саме ф-е поле може виявлятися у вигляді 
окремих порцій — квантів, напр., електромагнітне поле — у вигляді квантів 
світла — ф о т о н і в; ф - а  х і м і я — галузь хімії, де будова атомів, молекул 
і хімічних сполук, процеси в них вивчають за допомогою ф-их методів. 

ФІЗІОЛОГІЯ ПРАЦІ, *физиология труда - розділ фізіології людини  та гігієни 
праці, що вивчає вплив трудової діяльності й умов праці на фізіологічні 
функції людини, формування функціональних систем трудової діяльності. Як 
самостійна дисципліна фізіологія праці набула розвитку у другій половині ХІХ 
ст. В Україні дослідження з питань фізіології праці проводять у Харкові, 
Донецьку, Кривому Розі. 

...ФІКАЦІЯ, *...фикация - у складних словах означає здійснювання, 
втілювання, напр. електрифікація. 

ФІКСИЗМ, *фиксизм - гіпотеза про те, що континенти залишалися у 
незмінному положенні протягом всього геологічного часу. 

ФІЛІТ, *филит - метаморфічна сланцювата гірська порода, що складається 
переважно з слюди та кварцу з домішками хлориту, альбіту тощо. 
Використовують у парфюмерії, промисловості будівельних матеріалів. 

ФІЛЬТР, *фильтр, **filter - пристрій або речовина для розділення чого-
небуть, наприклад, рідини (газу) і завислих у ній твердих домішок, розділення 
електромагнітних або звукових хвиль тощо. 

ФІЛЬТРАТ, *фильтрат, **filtrate, ***Filtrat - злив, одержуваний у процесі 
фільтрування. 

ФІЛЬТРАЦІЯ, *фильтрация, **filtration, ***Filtern - проціджування, 
просочування рідин і газів через порувату перегородку (середовище). Спосіб 
обезводнення корисних копалин. Здійснюється у фільтр-пресах, вакуум- 
фільтрах. Результат фільтрування. 

ФІЛЬТРАЦІЯ ГАЗУ, *фильтрация газа, **gas filtering - рух газу по 
сполучених тріщинах та крупних порах вугілля чи гірської породи, що 
характеризується малими швидкостями та значними силами тертя внаслідок 
в’язкості газу і великої поверхні стінок тріщин та пор. Описується рівнянням 
Дарсі. 

ФІЛЬТРАЦІЯ РІДИНИ, *фильтрация жидкости - рух рідини у пористому 
середовищі завдяки різниці напорів в окремих точках потоку. Залежно від 
швидкості руху може бути ламінарною та турбулентною. 

...ФІЛІЯ, ФІЛЬНІСТЬ *...филия,*...фильность - у складних словах відповідає 
поняттям "схильність", "нахил", "любов до чого-небудь". Напрклад, 
гідрофільність, 

ФІЛЬТРОКЕК, *фильтрокек, **filter cake, ***Filterkuchen - твердий продукт, 
одержуваний у процесі фільтрування, обезводнений матеріал, осад. 

ФІЛЬТР-ПРЕС, *фильтр-пресс, **filter press, ***Filterpresse - 1) Апарат для 
фільтрування в якому рідину, яка перебуває під тиском, очищають від 
домішок. 2) Машина для обезводнювання зернистих матеріалів, в якій 
вихідна пульпа обробляється на фільтруючій перегородці під дією 
наднормального тиску.  

ФІЛЬТР-ПРЕС КАМЕРНИЙ, *фильтр-пресс камерный, **chamber filter-press, 
***Kammerfilterpresse - фільтр-прес, в якому робочим органом є камера, з 
якої періодично видаляється осад. 

ФІЛЬТР-ПРЕС КАМЕРНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ, *фильтр-пресс камерный 
автоматический, **automatic filter-press, ***automatischer filterpresse - 
камерний фільтр-прес, в якому фільтруюча стрічка автоматично видаляє 
осад з камери. 

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ПИЛОВОГО КОНТРОЛЮ, *фильтры для пылевого контроля 

- волоконні, пористі чи рідкі середовища, що уловлюють пилові частинки при 
пропусканні через них запиленого повітря для аналізу. Використовуються 
ватні, тканинні, керамічні, мембранні, паперові, кристалічні, рідинні фільтри. 
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ФІЛЬТРИ СВЕРДЛОВИН, *фильтры скважин - пристрої для захисту 
дренажних виробок від замулювання внаслідок виносу дрібних фракцій 
порід. Залежно від крупності зерен, що складають водоносну породу, 
застосовують дротяні, діркові, каркасно-стрижневі, графітно-дротяні та інші 
фільтри. 

ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ, *фильтровальный - придатний для фільтрації. Ф. п а п і 
р — непроклеєний чистий волокнистий папір для відокремлення завислих 
твердих частинок від рідини. 

ФІЛЬТРУВАЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА, *фильтровально-

вентиляционная установка - пристрій для постачання камери-сховища 
повітрям, очищеним від шкідливих домішок. Складається з вентилятора та 
фільтра-поглинача, що очищають повітря від оксиду вуглецю, вуглекислого 
газу, диму та інших домішок. Може бути використана при концентрації кисню 
у повітрі не менше 17 %. 

ФІЛЬТРОВІ СІТКИ, *фильтровые сетки - сітки для покриття фільтрових 
труб. Виготовляються з заліза, міді, пластмаси, скловолокна тощо. 

ФІЛЬТРУВАННЯ, *фильтрирование - дія, власне проціджування, рідин і 
газів через порувату перегородку (середовище). Див. також фільтрація. 

ФІНІМЕТР, *финиметр - манометр, зі світним циферблатом, приєднаний до 
кисневого балона ізолюючого респіратора для реєстрації у ньому тиску 
кисню, по величині якого судять про термін роботи респіратора. 

ФЛАНГОВА СХЕМА РОБОТИ ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *фланговая схема 

работы горной машины - технологічна схема виймання, при якій машина 
проводить виймання корисної копалини в одній точці очисного вибою, 
переміщуючись уздовж нього. 

ФЛАНЦЕВИЙ (ЩІЛИННИЙ) ЗАХИСТ, *фланцевая(щелевая) защита - 

особливе (за допомогою фланців) з’єднання частин захисних оболонок 

електрообладнання, при якому щілини, що утворюються між з’єднаними 
частинами, мають форму й розміри, які не допускають передачі внутрішнього 
вибуху в оболонці у навколишнє вибухонебезпечне середовище. Для 
метано-повітряної суміші величина критичної щілини 1 мм. 

ФЛЕГМАТИЗАТОРИ, *флегматизаторы - речовини, що додаються до 
складу вибухових речовин для зниження їх чутливості до зовнішніх дій 
(удару, тертя, вогню тощо). Використовуються парафін, мінеральні масла, 
вазелін та інші інертні домішки.  

ФЛЕКСУРА, *флексура - однобока колінчаста (моноклінна) складка шарів 
гірських порід, що виникла внаслідок переміщення однієї ділянки земної кори 
відносно іншої у вертикальному напрямку без розриву суцільності між ними. 

ФЛОГОПІТ, *флогопит, **phlogopite - KMg3[AlSi3O10](F,OH)2. Мінерал класу 
силікатів, групи слюд. Магніїстий різновид біотиту. Сингонія моноклінна. 
Колір червонувато- та жовтувато-бурий, зелений. Блиск скляний. Поширений 
мінерал. Зустрічається в контактово-метасоматичних утвореннях і в 
пегматитових жилах, які перетинають доломітизовані вапняки або інші бідні 
на кремнезем та залізо магнезіальні породи (наприклад, серпентиніти). 
Також відовий у метаморфічних породах. Є в межах Українського щита. 
Використовують у будівництві, виробництві фарб, як термоізолятор тощо. 

ФЛОКУЛА, *флокула, ***Flocken - аґреґат, утворений з кількох мінеральних 
частинок внаслідок їх зчеплення.  

ФЛОКУЛЯНТ, *флокулянт - реаґент, що спричиняє флокуляцію. Широко 
відомі полімерні флокулянти, які застосовують у збагаченні корисних 
копалин. Наприклад - поліакриламід (неселективний Ф.), латекс 
(селективний Ф.). 

ФЛОКУЛЯЦІЯ, *флокуляция, **floculation, ***Flockung - процес утворення 
флокул з мінеральних частинок  при обробці їх у рідинному (найчастіше 
водному) середовищі флокулянтами. Розрізняють селективну та 
неселективну Ф. 

ФЛОКУМЕНТ, *флокумент - реаґент, що абсорбується на поверхні 
мінеральних частинок і сприяє флокуляції. 

ФЛОТАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПОВЕРХНІ МІНЕРАЛУ, *флотационная 

активность поверхности минерала - поняття, що характеризується 
відношенням мінералу до води та флотаційних реаґентів і можливості 
прилипання часток мінералів до бульбашок повітря. 

ФЛОТАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ РЕАҐЕНТУ, *флотационная активность 

реагента - поняття, що характеризує здатність флотаційних реаґентів 
впливати на результати флотації. Визначається спеціальними 
лабораторними дослідженнями для кожної руди. Див. також флотаційні 
реаґенти. 

ФЛОТАЦІЙНА ҐРАВІТАЦІЯ, *флотационная гравитация  - спосіб 
збагачення корисних копалин, який ґрунтується на різниці фізико-хімічних 
властивостей поверхні і різниці густин мінералів, що розділяються. 
Застосовується для крупнозернистих мінералів (0.1…3 мм), частіше — для 
ґравітаційних колективних концентратів. Використовуються також 
концентраційні столи з додатковими пристроями, гвинтові сепаратори та 
стрічкові шлюзи. При Ф.ґ. на поверхні пульпи утворюється плівка, 
навантажена мінеральними частинками. 

ФЛОТАЦІЙНЕ ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ, *флотационное 
вспомогательное оборудование - обладнання переважно для підготовки 
пульпи, подачі реаґентів тощо. До Ф.д.о. входять контактні чани, апарати 
для підготовки пульпи (наприклад, “Каскад”), апарати кондиціонування 
пульпи (наприклад, АКП-1600 конструкції УкрНДІвуглезбагачення), 
піногасники, живильники та розподільники реаґентів. 

ФЛОТАЦІЙНИХ МАШИН АВТОМАТИЗАЦІЯ, *флотационных машин 
автоматизация - сукупність систем контролю та регулювання флотаційного 
процесу. В сучасних флотомашинах застосовуються системи стабілізації 
двох параметрів: витрат реаґенту в залежності від продуктивності  машини 
та рівня пульпи у флотомашинах в залежності від її дебету. 

ФЛОТАЦІЙНІ МАШИНИ, *флотационные машины - апарати, в яких 
здійснюється флотація корисних копалин: операції диспергування повітря 
на дрібні бульбашки, підтримання подрібненої корисної копалини у 
завислому стані, розподіл повітряних бульбашок по всьому об’єму пульпи та 
створення умов для їх мінералізації, прикріплення зерен корисних мінералів 
до бульбашок повітря та відокремлення їх від породи, розвантаження піни, 
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яка складається з мінералізованих бульбашок, що спливають на поверхню 
пульпи. За способом перемішування та аерації (насичення повітрям) пульпи 
Ф.м поділяються на механічні, пневматичні та комбіновані (субаераційні). 
Крім того, розрізняють ежекторні (аератор з гідравлічним ежектором), 
вібраційні (аерація здійснюється за рахунок спрямованих коливань), 
еєроліфтні Ф.м. Найбільш відомі Ф.м. вітчизняного виробництва -  серії МФУ 
(продуктивність по твердому 20-80 т/год; по пульпі -160-700 м

3
/год). Завод-

виробник - Дніпропетровський завод гірничо-шахтного обладнання. Див. 
також киплячого шару Ф.м. та пінної сепарації Ф.м.. 

ФЛОТАЦІЙНІ РЕАҐЕНТИ, *флотационные реагенты, **flotation agents, 

***Flotationsmittel - хімічні речовини які вводять у пульпу при флотації для 
посилення відмінностей у змочуваності поверхні корисної копалини та пустої 
породи, а також оптимізації окремих елементарних процесів Ф. Розрізняють 
такі Ф.р.: збирачі або колектори, піноутворювачі, активатори, депресори, 
регулятори середовища. Основні групи Ф.р.: 1. Аполярні (збирачі або 
колектори) - аполярні ароматизовані реаґенти ААР-1, ААР-2, АФ-2 (крекінг-
залишок конденсату Шебелинського газового родовища), гас. 2.Поверхнево-
активні (зпінювачі, піноутворювачі) - спирти СпН2п+1ОН (зокрема, фракція 
синтетичного спирту Лисичанського хімічного комбінату), кубові залишки 
виробництва бутилового спирту, пінореаґент (відходи виробництва бутанолу 
при отриманні синтетичного каучуку), полігліколі (кубові залишки 
виробництва етиленгліколю), масло Х (кубові залишки ректифікації 
циклогексанолу), Т-66 (кубові залишки виробництва диметилдиоксину), 
спирти ІМ-6-8, метилізобутилкарбінол, диметилфенілкарбінол, реаґенти 
торгових марок ОПСБ, ОПСМ, ТЕБ-1 та ін. Загалом в практиці флотації 
вугілля та руд відомо більше ста різноманітних реаґентів. 

 ФЛОТАЦІЯ, *флотация, **flotation, ***flotation - спосіб збагачення дрібних 
корисних копалин у водному середовищі, оснований на різниці змочуваності 
частинок, оброблених флотаційними реаґентами, спливанні та 
нагромадженні їх на поверхні пульпи. Процес в своєму класичному варіанті 
ґрунтується на спливанні частинок корисної копалини на поверхню разом з 
бульбашками повітря. Процес універсальний і застосовується для широкого 
діапазону руд та вугілля. Розрізняють Ф. пінну, плівкову, йонну, масляну, 
соляну, електролітичну, а також флотаційну ґравітацію. В залежності від 
схемних рішень розрізняють Ф. основну, перечисну, контрольну, стадіальну. 
Продукти Ф. - пінний та камерний. В залежності від того в якому з продуктів 
знаходиться концентрат розділяють пряму Ф. (корисна копалина у пінному 
продукті) та зворотну Ф. (корисна копалина у камерному продукті). 

ФЛОТАЦІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА, *флотация электролитическая - флотація 
бульбашками, що утворюються при електролізі води (повітряних розчинів). 
Характериною особливістю є висока дисперсність бульбашок з діаметром у 
десятки мікрон. 

ФЛОТАЦІЯ ЙОННА, *флотация ионная - спосіб флотації, при якому як 
реаґенти-збирачі використовують речовини, що утворюються у розчині, 
поверхнево-активні йони протилежного знаку по відношенню до вилученого 
йона. 

ФЛОТАЦІЯ КОНТРОЛЬНА, *флотация контрольная - операція флотаційної 
схеми, в яку поступають хвости основної флотації. Хвости Ф.к. 
направляються до відвалу або на повторну операцію. 

ФЛОТАЦІЯ КРУПНОЗЕРНИСТОГО МІНЕРАЛУ, *флотация крупнозернис-

того материала - спосіб флотаційного збагачення, що дозволяє вилучати 
корисні копалини при грубому подрібненні руди. Успішно протікає при 
невеликій турбулентності потоків пульпи та підвищеній концентрації 
збирачів. 

ФЛОТАЦІЯ МАСЛЯНА, *флотация маслянная, **oil flotation, ***Olflotation - 
полягає у вибірковому прилипанні гідрофобних матеріалів до крапель масла, 
яке подають у пульпу. Комплекси “мінерал-масло”, які при цьому 
утворюються, спливають на поверхню пульпи. Не змочувані маслами 
матеріали залишаються у пульпі у завислому стані. Ф.м. має вельми 
обмежене застосування. Найближчий її аналог - масляна аґреґація. 

ФЛОТАЦІЯ ОСНОВНА, *флотация основная - операція флотаційної схеми, 
в яку надходить вихідна руда. В результаті отримують готовий чи проміжний 
концентрат. Хвости направляють на контрольну флотацію, а концентрат 
— на перечищення. 

ФЛОТАЦІЯ ПЕРЕЧИСНА, *флотация перечисная - операція флотаційної 
схеми, в яку надходить концентрат очисної флотації для додаткового 
збагачення. В результаті отримують кінцевий концентрат. 

ФЛОТАЦІЯ ПІННА, *флотация пенная, **foam flotation, ***Schaumflotation - 
найбільш розповсюджений різновид Ф. Основана на здатності незмочуваних 
водою мінералів прилипати до бульбашок повітря, які виникають при аерації 
пульпи та спливати разом з ними на поверхню утворюючи пінний продукт. 
Змочувані водою мінерали залишаються завислими у пульпі і утворюють 
камерний продукт. Аналогом Ф.п. є пінна сепарація при якій флотуємий 
гідрофобний матеріал при попаданні на пінний шар утримується на ньому за 
рахунок сил прилипання до повітряних бульбашок, а нефлотуємий 
гідрофільний - проходить крізь нього. 

ФЛОТАЦІЯ ПЛІВКОВА, *флотация пленочная - процес Ф. при якому на 
поверхні потоку води створюється шар дрібних мінеральних зерен. 
Гідрофобні частинки затримуються на поверхні, а гідрофільні тонуть. Процес 
застосовується рідко, в основному для доводки олов’яних, вольфрамових 
концентратів. 

ФЛОТАЦІЯ СОЛЯНА, *флотация соляная - спосіб флотаційного збагачення 
корисних копалин (вугілля, сірки та ін.) у концентрованих розчинах 
неорганічних солей. 

ФЛОТАЦІЯ ПОСТАДІЙНА, *флотация стадиальная -  комплекс операцій, 
при яких флотація чергується з подрібненням. Схеми флотації двостадійні, 
рідше — тристадійні. 

ФЛУКТУАЦІЯ, *флуктуация - випадкове відхилення якоїсь величини від її 
середнього значення. 

ФЛУОР, *фтор - хімічний елемент VII групи періодичної системи, символ F, 
ат. н. 9; ат. м. 18,9984. Газ біло-жовтого кольору з різким запахом; належить 
до галогенів. Ф. — найактивніший з неметалів, реаґує з усіма елементами 
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крім гелію, неону й аргону утворюючи фториди. Надзвичайно токсичний. 
Гранично допустима концентрація у повітрі - 0,2 мкґ/л. 

ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ, ФЛЮОРЕСЦЕНЦІЯ, *флуорисценция, флюорисценция - 

короткочасне свічення (10-8 — 10-9 сек) деяких речовин після припинення 
освітлювання їх, один з різновидів люмінісценції. Від назви мінералу 
флюориту. Див. також фосфоресценція. 

ФЛЮОРИТ, *флюорит, **fluorite - CaF2.  Мінерал класу фторидів. Сингонія 
кубічна. Густина 3.1…3.2, твердість 4. Колір фіолетовий, рожевий, зелений 
тощо. Блиск скляний. Важливий мінерал флуору. Найпоширеніший у 
гідротермальних родовищах, де знаходиться разом з мінералами свинцю та 
срібла, також зустрічається у ґранітах, нефелінових сієнітах, пегматитах  та 
ґрейзенах як метасоматичний мінерал і в осадових породах. На території 
України є на Поділлі, в Приазов’ї і Донбасі. Використовують у металургії, 
хімічній промисловості, оптиці. 

...ФОБІЯ, ФОБНІСТЬ, *...фобия, ...*фобность - у складних словах відповідає 
поняттям "нетерпимість", "боязнь", напр. гідрофобія, гідрофобність. 

ФОКАЛЬНИЙ, *фокальный - фокусний, той, що належить до фокусу: ф - а   п 
л о щ и н а — площина, на якій розміщений фокус пучка променів, який 
виходить із світної точки і відбивається від сферичного дзеркала або 
заломлюється в лінзі. 

ФОНОМЕТР, *фонометр - прилад для визначення рівня шуму. Працює  на 
принципі порівняння гучності шуму з гучністю стандартного звуку, що 
подається приладом. Випускаються фонометри з рівнем гучності 90…120дБ 
та різною інтенсивністю падіння сили звуку. 

ФОРМА ПЕРЕРІЗУ ВИРОБКИ, *форма сечения выработки - геометрична 
форма поперечного перерізу виробки. Може бути прямокутна, кругла, 
аркова, трапецоїдна тощо. 

ФОРМУЛА, *формула - 1) Сукупність величин, виражених числами та 
буквами і зв'язаних між собою за допомогою математичних знаків. 2) Умовні 
позначення простих та складних речовин за допомогою хімічних знаків і 
чисел; показують якісний та кількісний склад молекул цих речовин. 

ФОРСОВАНИЙ, *форсированный - той, що проходить швидше, ніж звичайно; 
прискорений. 

ФОРСТЕРИТ, *форстерит, **forsterite - Mg2[SiO4].  Мінерал класу силікатів, 
прозорий, безбарвний. Магніїстий різновид олівіну острівної будови. 
Важливий мінерал ультраосновних комплексів. Зустрічається також в 
контаково-метаморфічних породах (доломітах, вапняках) разом з хондритом і 
флогопітом. Утворюється також у процесі серпентинізації ультраосновних 
порід і відомий в асоціації з магнезитом, флогопітом, гематитом, шпінеллю. 
Використовують для виготовлення вогнетривкої цегли. Від прізвища 
німецького вченого Д.Форстера.  

ФОРСУНКА, *форсунка - 1) Пристрій з одним або кількома отворами для 
розпилювання рідини. Використовується у гірничій практиці, зокрема у 
установках пилоподавлення. 2) Пристрій, яким розпилюють рідке паливо (в 
топках печей, котлів, у камерах згорання двигунів) або воду (у вентиляційних 
установках). 

ФОСФОР, *фосфор - хімічний елемент V групи періодичної системи, символ 
Р, ат. н. 15; ат. м. 30,97376. Буває переважно білий та червоний. Кристалічна 
речовина, легко займається, світиться в темряві.   Застосовують у сірниковій 
промисловості, в металургії, сполуки Ф. — як добрива (суперфосфат, 
томасшлак) і в медицині. 

ФОСФОРЕСЦЕНЦІЯ, *фосфоресценция - свічення (від 10
3
 сек до кількох 

годин) деяких речовин (напр., сірчистих сполук цинку, барію, стронцію) після 
припинення освітлювання їх; один з різновидів люмінісценції. Див. також 
Флуорисценція. 

ФОСФОРИТИ, *фосфориты, **phosphorite - осадові гірські породи, що 
складаються з фосфатів кальцію. Кулясті шкаралупчасті аґреґати апатиту 
радіально-волокнистої будови серед осадових порід. Часто утворюють також 
пласти, які складаються з окремих жовен або фосфатних скупчень. 
Використовують головним чином для виробництва мінеральних добрив. 

ФОТО..., *фото... - у складних словах відповідає поняттям: "той, що діє за 
допомогою світла", "заснований на дії світла". 

ФОТОГРАММЕТРІЯ, *фотограмметрия - науково-технічна дисципліна, що 
вивчає способи визначення розмірів, форми й положення різних предметів у 
просторі на основі вимірювання їхніх фотографічних зображень. Положення 
сфотографованого об’єкта визначають залежністю між координатами точок 

на фотознімку і об’єкта в натурі. Застосовується в геодезії, картографії тощо. 

ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ДНЯ (ЧАСУ), *фотография рабочего дня 

(времени) - метод вивчення використання часу протягом всього робочого 
дня, вклюваючи перерви та простої у порядку їх фактичної послідовності. 

ФОТОГРАФІЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ, *фотография рабочих процессов - 
метод спостереження за всіма елементами робочого процесу 
(механізованого чи немеханізованого) і всіма витратами робочого часу 
виконавцями (робітника, ланки, бригади), що відносяться до даного робочого 
процесу протягом визначеного періоду. 

ФОТОЕФЕКТ, *фотоєффект - повне або часткове вивільнення електронів 
від зв'язків з ядрами атомів речовини внаслідок дії на неї електромагнітного 
проміння (світла, рентгенівського чи гаммапроміння). 

ФОТОКАТОД, *фотокатод - катод фотоелемента, що випромінює 
електрони під дією світла. 

ФОТОЛІЗ, *фотолиз - розклад хімічних сполук внаслідок дії на них світла. 

ФОТОМЕТР, *фотометр - оптичний прилад, яким вимірюють світлові 
величини (силу світла, світловий потік, освітленість, яскравість тощо). 

ФОТОН, *фотон - частинка світла, порція електромагнітного проміння будь-
якої частоти. Ф. називають також квантами (квант світла, гамма-квант тощо). 

ФОТОРЕЛЕ, *фотореле - прилад, який під дією світла здійснює замикання 
чи розмикання керованої ними мережі. На шахтах використовується для 
контролю місцезнаходження вагонетки, в пристроях автоматизації процесу 
відкатки та навантаження вугілля, в залізничні вагони, визначення рівня 
завантаження бункерів тощо. 

ФОТОХІМІЧНИЙ, *фотохимический - пов'язаний з фотохімією; ф - і  р е а к ц 
і ї — хімічні реакції, що відбуваються від дії світла, напр. розпад бромистого 
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срібла у світлочутливому шарі освітлювальної фотопластинки, фотосинтез 
тощо. 

ФОТОХІМІЯ, *фотохимия - розділ хімії, в якому вивчають хімічні процеси в 
речовині від дії світла. 

ФОТОХРОНОМЕТРАЖ, *фотохронометраж - один з гловних засобів 
вивчення затрат робочого часу на виконання окремих елементів виробничої 
операції. 

ФРАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, *фракционный анализ, **fractional analysis, 
***Fraktionsanalyse - операція розділення матеріалу на фракції різної густини. 
Ф.а. використовується для визначення теоретично можливих якісно-
кількісних показників ґравітаційного збагачення корисних копалин, а також 
визначення категорії збагачуваності (для вугілля). 

ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД, *фракционный состав, ** fractional сomposition, 
***Fraktionszusammensetzung - розподіл частинок мінералу за густиною. 

ФРАКЦIЯ, *фракция , **fraction - 1). Частина зернистого матеріалу приблизно 
однакового розміру, густини, магнітних або ін. властивостей.  2) Сукупнiсть 
однакових за розмiром зерен матеріалу, вмiст яких кiлькiсно 
характеризується дольовими залишками, вираженими у вiдсотках, на 
стандартних ситах з розмiром отворів 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; (0,14) мм. 3) 
Частина суміші рідин, що відокремлюються фракційною перегонкою. 

ФРАКЦІОНУВАННЯ, *фракционирование - фракційна перегонка рідин — 
розділення суміші рідин на фракції, кожна з яких кипить у вузькому інтервалі 
температур. Застосовують Ф. у нафтовій промисловості для одержання 
бензину, гасу та інших продуктів. 

ФРЕЗА, *фреза  - багатолезний ріжучий інструмент, що приводиться в 
обертання жорстоко скріпленим з ним валом. Застосовується при 
виготовленні штучного каміння. 

ФРОНТАЛЬНА СХЕМА РОБОТИ ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *фронтальная схема 

работы горной машины - технологічна схема виймання, при якій напрямок 
переміщення машини в очисному вибої збігається з напрямком його 
посування. Виймання корисної копалини здійснюється одночасно за всією 
довжиною очисного вибою. 

ФРОНТ НАВАНТАЖЕННЯ, *фронт нагрузки - експлуатаційно-технічний 
показник, що характеризує максимальну ширину захвату навантажуючого 
органу. 

ФРОНТ ОЧИСНИХ ВИБОЇВ (РОБІТ), *фронт очистных забоев (работ), 

**extraction front - сумарна протяжність очисних вибоїв у крилі шахти, 
шахтопласті, поверху, ярусі. Іноді цим терміном називають сумарну лінію 
очисних вибоїв або лінію діючих очисних вибоїв шахти. 

ФРОНТ РОБІТ КАР’ЄРУ, *фронт работ карьера - сумарна протяжність 
фронтів робіт окремих робочих уступів. Поділяється на розкривний та 
видобувний. 

ФРОНТ РОБІТ УСТУПУ, *фронт работ уступа - частина робочого уступу 
(за довжиною), підготовлена до ведення гірничих робіт. Підготовка полягає у 
створенні на робочому горизонті майданчика шириною не менше мінімально 

допустимої і у підводі транспортних та енергосилових комунікацій, що 
забезпечують роботу обладнання. 

ФУГАСНІСТЬ, *фугасность - здатність вибухових речовин при вибуху 
розламувати й дробити породу на деякій відстані від контакту заряду з нею 
та відкидати роздроблену масу.  

ФУГАТ, *фугат, **contrifugate - рідкий продукт центифугування. 

ФУГУВАННЯ - див. центрифугування. 

ФУЛЬГУРИТ, *фульгурит - трубчасті розгалужені скловидні утворення, що 
виникають від ударів блискавки в гірські породи, особливо в пісок. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ, *фундаментальный - 1) Міцний, великий. 2) 
Основний, головний. 3) Переносно — обґрунтований, солідний, позитивний. 

ФУНКЦІОНАЛ, *функционал - правило, за яким кожній функції з якогось 
класу функцій ставлять у відповідність дійсне або комплексне число. 

ФУТЕРОВКА, *футеровка - 1) Цегляна або інша викладка, що захищає від 
дії температури або хімічних середовищ внутрішні поверхні металургійних 
печей, топок тощо. 2) Спеціальний захисний покрив робочих поверхонь 
млинів. 

ФУТШТОК КРОНШТАДСЬКИЙ, *футшток Кронштадский - металічна 
пластина, яку закріплено на опорі мосту через Обвідний канал в 
м.Кронштадт і на яку нанесено горизонтальну риску, що фіксує собою 
положення нульової поверхні системи абсолютних відміток висот по 
Балтійській системі, яка діє в Україні. 

ФЮЗЕН, *фюзен  - складова частина вугілля, що зустрічається у вигляді лінз 
рівної величини, рідше — гнізд. Чорного кольору. Пористий, крихкий. Не 
спікається, знижує коксуємість вугілля. 

 
 
 

Х 
 
 

ХАЛЦЕДОН, *халцедон, **chalcedony - мінерал класу силікатів, волокнистий 
приховано-кристалічний різновид кварцу; переважно синього, синюватого, 
рожевого кольору. Сингонія тригональна. Густина 2.55…2.64, твердість — 
6.5…7. Блиск жирний. Поширений мінерал кремнію. Зустрічається 
найчастіше в мигдалинах ефузивів, рідше в жилах і екзогенних утвореннях. 
Використовують як абразив та виробне каміння, а також у приладобудуванні.  
На території України є на Волині, у Закарпатті, в Криму тощо.  

ХАЛЬКАНТИТ, *халькантит, **chalcantite - Cu[SO4]5H2O. Поширений 
мінерал зони окислення мідно-сульфідних руд. 

ХАЛЬКОЗИН, *халькозин , **chalcocite - Cu2S.  Мінерал класу сульфідів, 
свинцево-сірого кольору з металевим блиском. Густина 5.5…5.8, твердість 
3…3.5. Поширений мінерал. Зустрічається в деяких гідротермальних, багатих 
на мідь і бідних на сірку сульфідних рудах разом з гіпогенним борнітом. 
Основна маса утворюється при гіпергенних процесах у зонах вторинного 
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сульфідного збагачення мідних сульфідних родовищ. Є на території України. 
Мідна руда. 

ХАЛЬКОПІРИТ, *халькопирит, **chalcopyrite - CuFeS2. Мінерал класу 
сульфідів, латунно-жовтого кольору з металічним блиском. Сингонія 
тетрагональна. Густина 4.1…4.3, твердість 3…4. Зустрічається в 
магматичних мідно-нікелевих сульфідних рудах (в основних вивержених 
породах) разом з піротином, пентландитом, магнетитом та іншими. 
Утворюється переважно при гідротермальних процесах. Відомий також як 
екзогенний мінерал у зонах вторинного сульфідного збагачення мідно-
сульфідних родовищ і серед осадових порід. На території України є в 
Донбасі, Придністров’ї, на Закарпатті. Мідна руда. 

ХАРАКТЕРИСТИКА, *характеристика - опис, аналіз, оцінка певних явищ, 
відмітних особливостей когось або чогось. Сукупність специфічних ознак, 
властивостей, відомостей, позитивних чи негативних рис явища, предмета 
тощо. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕНТИЛЯТОРА, *характеристика вентилятора - 
крива, що виражає залежність депресії (напору), потужності та коефіцієнта 
корисної дії від кількості повітря, що проходить через вентилятор при 
незмінному числі обертів. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНОСТІ МІНЕРАЛУ, *характеристика крупности 

минерала - криві, що графічно відображають ґранулометричний склад 
матеріалу. 

ХВОСТОСХОВИЩЕ, *хвостохранилище - комплекс гідротехнічних споруд 
для підйому та зберігання відвальних хвостів. Складається з дамби і 
пристроїв для її нарощування, магістрального та розподільного 
пульпопроводів, водоприймальних колодязів та водоспускного колектора, 
спеціальних пристроїв для очищення стічних вод. 

ХВОСТИ (ВІДХОДИ, ВІДПАДКИ), *хвосты(отходы) - продукт, отриманий 
внаслідок збагачення, в якому вміст цінного компонента нижчий, ніж у 
вихідному матеріалі та в інших продуктах тих самих операцій переробки.  

ХЕМІ..., ХЕМО..., *хеми..., хемо... - у складних словах відповідає поняттям 
"хімія", "хімічний процес". 

ХЕМІЛЮМІНІСЦЕНЦІЯ, *хемилюминисценция - свічення тіл, що виникає 
внаслідок хімічних реакцій (напр., свічення фосфору при повільному 
окисненні). 

ХЕМОСОРБЦІЯ, *хемосорбция - різновид сорбції, за якої частинки вбирача і 
вбираної речовини хімічно взаємодіють.  

ХИТНІ МАЙДАНЧИКИ, *качающиеся площадки — спеціальні пристрої, що 
встановлюються на приймальних площадках шахтних стволів і призначені 
для компенсації неточності зупинки клітей, що висять на підйомному канаті 
при їх завантаженні та розвантаженні. Конструктивно Х.м.  -  дві опорні 
металеві рами та два хитних моста з рельсами для вагонеток. 

ХІБІНІТ, *хибинит - магматична гірська порода; різновид нефелінового 
сієніту. Складається головним чином з мікролін-пертиту (44 %), нефеліну (33 
%), егірину та ін. Колір світло-сірий. Використовують у керамічній 
промисловості та як облицювальний матеріал. 

ХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ, *химическая активность - природна властивість 
вугілля, сульфідних руд та вуглекислих порід, яка є відносним показником 
схильності до їх займання. Вугілля поділяється на високоактивне (бурі), 
помірно активне (кам’яне) та малоактивне (антрацит). 

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ, *химическая промышленность - галузь важкої 
індустрії, на підприємствах якої, застосовуючи хімічні методи переробки 
сировини та матеріалів, одержують різну хімічну продукцію (органічні й 
неорганічні хімікати, мінеральні добрива та сировину для них, содопродукти, 
хлор, бром, барвники, реактиви, хімічні волокна, товари побутової хімії 
тощо). 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, *химическая технология  - наука про методи і 
засоби раціональної хімічної переробки сировини, напівфабрикатів і 
промислових відходів. Неорганічна хімічна технологія включає до свого 
складу переробку мінеральної сировини (крім металевих руд), одержання 
кислот, лугів, мінеральних добрив; органічна технологія — переробку нафти, 
вугілля, природного газу тощо, одержання синтетичних полімерів, барвників, 
лікарських засобів тощо. 

ХІМІЧНЕ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, *химическое обогащение 
полезных ископаемых, **chemical preparation, ***chemische Aufbereitung - 
збагачення, основане на хімічних процесах, наприклад, вилуговування. 

ХІМІЧНЕ РОЗЧИНЕННЯ ВУГІЛЛЯ, *химическое растворение угля - спосіб 
попереднього руйнування пласта підривним та іншими способами, буріння 
нагнітальних і видобувних свердловин, подачі розчинника в пласт. 
Коефіцієнт використання покладу не перевищує 30 %. З підвищенням 
температури розчинника цей показник підвищується. Недолік — висока 
вартість розчинника. 

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК, *химическая связь - взаємодія між атомами, яка 
приводить до утворення стійкої багатоатомної системи (молекули, радикали, 
кристали тощо).  Виникає внаслідок кулонівського притягання  між ядрами і 
електронною хмарою. Розрізняють такі основні типи Х.з. - йонний 
(гетерополярний, електровалентний), ковалентний (гомеополярний, 
атомний). Важливий різновид  ковалентного Х.з. - координаційний або 
донорно-акцепторний. 

ХІМІЧНИЙ СПОСІБ УКРІПЛЕННЯ ПОРІД, *химический способ укрепления 

пород  - штучне підвищення водогазонепроникності та міцності гірських порід 
шляхом нагнітання розчинів синтетичних смол чи інших хімічних сполук, 
здатних твердіти у тріщинах та порах. 

ХІМІЯ (ХЕМІЯ), *химия - наука, що вивчає склад, будову, перетворення та 
властивості речовин, розробляє методи їх синтезу та дослідження. Окремі 
розділи Х. Становлять:  неорганічна, органічна, аналітична, фізична, 
колоїдна, Х., радіохімія, геокосмохімія, біохімія, фотофхімія, механохімія, 
кріохімія, плазмохімія, Х. полімерів тощо. 

“ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА” - науковий журнал РАН. Видається у Москві 
з 1967 р. Періодичність — шість номерів за рік. Близько 150 статей на рік. 
Тираж 650 примірників. 
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ХЛОР, *хлор - хімічний елемент VII  групи періодичної системи, символ Сl, 
ат. н. 17; ат. м. 35,453. Належить до галогенів, жовтувато-зелений газ з 
різким задушливим запахом, отруйний. Неметал, хімічно дуже активний. 
Використовують у виробництві барвників, лікарських та інших речовин, для 
вибілювання тканини, паперу, дезинфекції тощо. 

ХЛОРИДИ, *хлориды - солі хлористоводневої (соляної) кислоти, напр., 
хлорид натрію (хлористий натрій, або кухонна сіль). 

ХЛОРИТИ, *хлориты, **chlorites - важлива група шаруватих 
породоутворюючих мінералів класу силікатів, переважно зеленого кольору 
(напр., пенін, клінохлор, тюрінгіт). Це основні алюмосилікати магнію, 
алюмінію і заліза з загальною формулою: (Mg,Fe)6-n(Al,Fe

3+
)n(OH)8AlnSi4-nO10, 

де n - 0,6+2. Сингонія частіше моноклінна. Густина 2.5…3.3, твердість 2…3. 
Низькотемпературні мінерали метаморфічних, метасоматичних і 
гідротермальних утворень. Відомі також як продукти екзогенних процесів. 
Головні представники: пенін, клінохлор, прохлорит, шамозит, тюрингіт та ін. 
На території України є в Карпатах, у межах Українського щита. 
Використовують у паперовій промисловості; залізисті хлорити — як залізні 
руди. 

ХЛОРИТОЇД, *хлоритоид, **chloritoid - основний  силікат острівної будови. 
Зустрічається як метаморфічний мінерал у кристалічних сланцях, також 
відомий як продукт гідротермальних змін лав. 

ХЛОРУВАННЯ, *хлорирование - 1) Введення хлору в органічні та неорганічні 
сполуки для одержання хлористих сполук (хлорного вапна, деяких 
розчинників тощо).  2) Дезинфекція питних і стічних вод хлором. 

ХОДОВА ЧАСТИНА, *ходовая часть - частина гірничої машини що 
забезпечує її пересування. 

ХОДОК (ХІДНИК), *ходок - похила гірнича виробка, що не має 
безпосереднього виходу на земну поверхню і призначена переважно для 
подачі повітря, перевезення людей і вантажів (породи, матеріалів, 
устаткування), через що їх поділяють на людські та вантажні. Ходки 
проходять паралельно бремсберґу чи похилу на відстані 20…30 м від них. 

ХОЛМКВІСТИТ, *холмквистит, **holmquistite - амфібол ланцюжкової 
будови. Зустрічається на контакті літієвих пегматитів з кристалічними 
сланцями. 

ХОЛОСТИЙ ПЕРЕГІН ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *холостой перегон горной 

машины - переміщення машини (комбайна, врубової машини та ін.) в 
очисному вибої без виконання операцій по вийманню корисної копалини. 

ХОПЕР, *хопер - саморозвантажний вагон з кузовом — бункером, яким 
перевозять сипкі вантажі. 

ХРИЗО..., *хризо... - у складних словах відповідає поняттям "золотий колір", 
"золотий відтінок". 

ХРИЗОБЕРИЛ, *хизоберил , **chrysoberyl - Al2BeO4. Мінерал класу оксидів і 
гідрооксидів, переважно зеленувато-жовтого кольору зі скляним блиском.  
Сингонія ромбічна. Густина 3.72, твердість 8.5. Зустрічається в пегматитових 
жилах і контактово-метасоматичних утвореннях разом з берилом, 
флюоритом, апатитом. Прозорі відміни використовують у ювелірній справі.  

ХРИЗОКОЛА, *хизокола, **chrysocolla - Cu3Si4O10(OH)2. Мінерал класу 
силікатів, блакитного, зеленого, синього кольору, різновид 
монтморилоніту. Водний силікат міді шаруватої будови. Зустрічається в зоні 
окиснення мідних родовищ серед кременистих порід. Мідна руда. 

ХРИЗОЛІТ, *хизолит - мінерал класу силікатів, прозорий різновид олівіну, 
жовтувато-зеленого кольору. Дорогоцінний камінь.  

ХРИЗОПРАЗ, *хизопраз - мінерал класу силікатів, яблунево-зелений 
різновид халцедону. Використовують у ювелірній справі, як абразивний 
матеріал тощо. 

ХРИЗОТИЛ, *хрилотил, **chrysotile - Mg6[Si4O10](OH)8. Мінерал мінерал 
класу силікатів, з групи серпентину - диметасилікат шаруватої будови. 
Зеленувато-жовтого кольору.  Зустрічається в ультраосновних масивах, де 
утворюється при гідротермальних процесах за рахунок олівіну, та в 
доломітизованих вапняках під час метасоматозу. Використовують як 
вогнетривкий і теплоізоляційний матеріал. 

ХРОМ, *хром -  хімічний елемент VI групи періодичної системи, символ Cr, 
ат. н. 24; ат. м. 51,966. Твердий сірувато-білий метал. Легко реаґує з 
кислотами. Застосовують для покриття (хромування) поверхні інших 
матеріалів, у виробництві жаротривких і нержавіючих сталей тощо. Сполуки 
Х. застосовують як фарби, окиснювачі, дубителі, протрави при фарбуванні. 

ХРОМАТО...,ХРОМО..., *хромато..., хромо... - у складних словах означає 
"колір", "забарвлення". Наприклад, хроматоскоп, хроматофори. 

ХРОМАТОГРАФІЯ, *хроматография - метод розділення і аналізу сумішей 
речовин, який ґрунтується на різній сорбції складових частин яким-небудь 
вбирачем. Інша назва — х р о м а т о г р а ф і ч н и й  а н а л і з. 

ХРОМІТ, *хромит, **chromite - FeCr2O4. 1) Мінерал класу оксидів і 
гідрооксидів, чорного кольору. Густина 4.5…4.8, твердість 5.5…7.5. Колір 
чорний. Блиск металічний. Важливий мінерал хрому. Зустрічається як 
магматичний мінерал в основних та ультраосновних породах, у сланцях, 
доломітах. Відомий також у розсипах та метеоритах. Хромова руда. 2) 
Вогнетривкий матеріал з хромистого заліза; застосовують у металургії.  

ХРОНОКАРТА, *хронокарта - документ, що застосовується для первинної 
обробки та систематизації даних спостереджного листа відповідно до 
прийнятої класифікації робочого класу. 

ХРОНОМЕТРАЖ, *хронометраж - один з головних засобів вивчення затрат 
часу на виконання елементів виробничих операцій. 

ХРОНОМЕТРАЖ ОПЕРАЦІЙ, *хронометраж операций - вивчення витрат 
часу виконання циклічних операцій з метою раціонального виконання та 
отримання вихідних даних для розробки інструкційно-технологічних карт. При 
необхідності детального вивчення окремих операцій застосовують 
фотохронометраж. 

                               Ц 
 

ЦЕЗІЙ, *цезий - хімічний елемент І групи періодичної системи елементів, 
символ Сs, ат. н. 55; ат.м. 132,9054. М'який метал сріблястого кольору, 
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належить до лужних металів. Хімічно дуже активний, вибухає від контакту з 
водою, енергійно реаґує з галогенами, сіркою та ін. речовинами. 
Застосовують у виробництві фотоелементів. 

ЦЕЙНЕРИТ, *цейнерит - штучний мінерал класу фосфатів, зеленуватого 
кольору. Радіоактивний. У природному стані відомий метацейнерит. Від 
прізвища німецького вченого Г. Цейнера. 

ЦЕЛЕСТИН, *целестин, **celestine - Sr[SO4].  Мінерал класу сульфатів, 
блакитного, білого або зеленуватого кольору зі сріблястим блиском. 
Сингонія ромбічна. Густина 3,95. Твердість 3-3,5. Поширенй мінерал 
стронцію. Відомий переважно в осадових породах (вапняках, доломітах, 
ґіпсах); зустрічається також в гідротермальних жилах і в основних 
вивержених  породах. Використовують у харчовій та хімічній промисловості.  

ЦИКЛ ПРОХІДНИЦЬКИЙ, *цикл проходческий — сукупність прохідницьких 
процесів і операцій, що повторюються на протязі однакового проміжку часу, 
за який вибій виробки просувається на однакову величину. 

ЦІЛИК, *целик - порівняно невеликий масив корисної копалини, який 
залишають непорушним при підземній розробці її родовища. Є Ц. запобіжні, 
бар’єрні, протипожежні, опорні, захисні, міжкамерні, міжповерхові, 
надштрекові, охоронні. Дедалі ширше застосовують штучні Ц. - конструкції з 
бетону та ін. матеріалів.  

ЦІЛИК ПРИСТВОЛЬНИЙ ЗАПОБІЖНИЙ, *целик околоствольный 
предохранительный — цілик для охорони шахтних стволів від руйнування 
під впливом підземних гірничих робіт. Якщо ствол вертикальний, то цілик 
служить для охорони не тільки ствола, але і копра, надшахтної будови і 
будинку підйомної машини. 

ЦЕЛЮЛОЗА, *целюлоза - високомолекулярний вуглевод; головна складова 
частина оболонок рослинних клітин. Інша назва — к л і т к о в и н а. 

ЦЕЛЬЗІАН, *цельзиан, **celsian - Ba[Al2Si2O8]. Баріїстий аналог анортиту 
каркасної будови. Зустрічається в контактово-метасоматичних родовищах. 
Рідкісний. 

ЦЕМЕНТ, *цемент - будівельний матеріал — мінеральна в'яжуча 
порошкоподібна речовина. 

ЦЕМЕНТАЦІЙНА ТРУБА, *цементационная труба - металева труба, що 
опускається у цементаційну свердловину за циркуляційною схемою 
нагнітання розчину при тампонуванні. З'єднується трубопроводом з 
цементним насосом. Надлишкковий потік розчину підіймається по кільцевому 
простору між цементною трубою та стінками свердловини. 

ЦЕМЕНТАЦІЯ, *цементация, - результат цементування - 1) Скріплення або 
покривання цементом. 2) Насичення вуглецем поверхневого шару сталевих 
виробів, щоб підвищити їх механічні властивості. 3) Осадження з розчинів 
більш електропозитивних металів (золота, міді тощо) менш 
електропозитивними (напр., цинком). 4) Скріплення складових частин гірської 
породи розчиненими мінеральними речовинами. 

ЦЕМЕНТАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД, *цементация горных порід - спосіб 
штучного закріплення гірських порід та підвищення їх водогазонепроникності 
шляхом нагнітання в них цементного розчину через свердловини. Розчин 

витісняє воду, заповнює тріщини на пустоти гірських породах і затвердіває в 
них. 

ЦЕМЕНТУВАННЯ, цементирование - дія результатом якої є цементація. 

...ЦЕН, *...цен - у складних словах відповідає поняттю “новий”, наприклад, 
міоцен. 

ЦЕНТР ПІДЙОМУ, *центр подъема - точка, яка ділить навпіл відстань між 
осями вільно звисаючих у ствол(стовбур) шахти підйомних канатів. 

ЦЕНТР СТВОЛУ(СТОВБУРУ) ШАХТИ, *центр ствола шахты - точка 
перетину вісей стволу шахти. 

ЦЕНТРИФУГА, *центрифуга, **centrifuge, ***Zentrifuge  - апарат, який 
розділяє суміш під дією відцентрової сили, машина, призначена для 
центрифугування. 

ЦЕНТРИФУГА ФІЛЬТРУЮЧА, *центрифуна фильтрующая, **filtering 
centrifuge, ***Schwingsiebzentrifuge - центрифуга для обезводнювання 
фільтруванням на перфорованому роторі. 

ЦЕНТРИФУГА ШНЕКОВА ФІЛЬТРУЮЧА, *центрифуга шнековая 
фильтрующая, **uger centrifuge, ***Scnneckenschwingsiebzentrifuge - 
фільтруюча центрифуга, в якій вивантаження осадку з ротора виконується 
обертовим шнеком. 

ЦЕНТРИФУГА ВІБРАЦІЙНА ФІЛЬРУЮЧА, *центрифуга вибрационная 
фильрующая, **vibration filtering centrifuge, ***Schwingsiebzentrifuge - 
Scnneckenschwingsiebzentrifuge - фільтруюча центрифуга, в якій 
вивантаження осадку з ротора виконується під дією вібрації. 

ЦЕНТРИФУГА ОСАДЖУВАЛЬНА, *центрифуга осадительная, **settling 
centrifuge, ***Setzzentrifuge  - центрифуга для обезводнювання і класифікації 
методом відцентрового осадження на суцільному роторі. 

ЦЕНТРИФУГА ОСАДЖУВАЛЬНО-ФІЛЬТРУЮЧА, *центрифуга 
осадительно-фильтрующая, **settling and filtering centrifuge, ***Setz-
Siebzentrifuge - центрифуга для обезводнювання, в якій поєднано 
відцентрове осадження і фільтрування. 

ЦЕНТРИФУГУВАННЯ (рідше - ФУГУВАННЯ), *центрифугирование, 
**centrifugation, ***Schleudern - 1) Процес розділення неоднорідних рідких 
середовищ відцентровою силою. Застосовується у збагаченні для 
класифікації дрібних класів вугілля та рудних пульп. 2) Процес обезводнення 
корисних копалин. 

ЦЕОЛІТИ, *цеолиты - група мінералів класу силікатів, алюмосилікати 
натрію, кальцію, рідше — барію й стронцію. До цеолітів входить понад 30 
мінеральних видів. Сингонія частіше моноклінна. Густина 2...2,5, твердість 
3...5. Безбарвні або білі. Освоєно виробництво штучних Ц., які 
використовують для очищування води, фарбування тощо. Є в Криму, на 
Закарпатті та ін. Використовують як каталізатори, для одержання цементу 
тощо. 

ЦЕРІЙ, *церий - хімічний елемент ІІІ групи періодичної системи елементів, 
символ Се, ат. н. 58; ат. м. 140,12. М'який метал сірого кольору, належить до 
лантаноїдів. Хімічно активний, безпосередньо реаґує з азотом, сіркою ін. 
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елементами. Застосовують у металургії, для виготовлення дугових 
електродів, кременців для запальничок тощо. Від назви астероїда Церери. 

ЦЕРУСИТ, *церусит, **cerussite - Pb[CO3]. Мінерал класу карбонатів, білого 
кольору з сіруватим, жовтуватим або буруватим відтінками. Сингонія 
ромбічна. Густина 6,55-6,57. Твердість 3,5-3,75. Блиск алмазний. Поширений 
вторинний мінерал свинцю. Свинцева руда. В Україні є на Донбасі, в 
Закарпатті. 

ЦЕХ, *цех, **shop, department - основний виробничий підрозділ промислового 
підприємства (заводу, фабрики). 

ЦИКЛ, *цикл, **cycle - сукупність взаємозв'язаних явищ, процесів, що 
створюють закінчене коло розвитку протягом якогось проміжку часу (напр., Ц. 
виробничий, Ц. парової машини, двигуна внутрішнього згарання).  

ЦИКЛ ВІДСАДЖУВАННЯ, *цикл отсадки, *cycle of jig bed pulsation, *** 
Pulsationszykus der Setzung - характер зміни швидкості вертикального 
переміщення води в робочому відділенні відсаджувальної машини протягом 
одного коливання. Характеризується тривалістю впуску, випуску повітря та 
паузи між ними, тиском повітря у повітрозбірнику та частотою коливань. 
Максимальний розмах коливань та критерій розпушеності відсаджувальної 
постелі досягають при циклах 50-0-50 та 45-10-45. 

ЦИКЛ ПІДЙОМУ, *цикл подъема - робочий цикл підйомної машини, що 
складається з періоду розгону машини, рівномірного руху та сповільнення 
руху. За час циклу швидкість підйому збільшується від нуля до 
максимального значення і в кінці циклу зменшується знову до нуля. Характер 
зміни швидкості підйому залежно від часу зображується графічно як діаграма 
швидкості. 

ЦИКЛО..., *цикло... - у складних словах відповідає поняттям "круг", "коло". 

ЦИКЛОГЕКСАН, *циклогексан - органічна сполука, безбарвна рухлива 
рідина. Застосувують як розчинник. 

ЦИКЛОГРАМА, *циклограмма - фотографічний знімок світної рухомої точки. 

ЦИКЛОН, *циклон, **cyclone, ***Zyklonentstauber - апарат для очищення 
повітря або газу від завислих твердих частинок, пилоуловлювач, в якому 
тверда фаза відділяється від газу під впливом відцентрових сил, які 
виникають при тангенціальній подачі вихідного газу під тиском і осьовому 
розвантажуванні продуктів розділення. 

ЦИКЛ ПРОХІДНИЙ, *цикл проходной, **cycle driving (sinking) - сукупність 
прохідницьких процесів та операцій, що повторюється протягом однакового 
проміжку часу, за який вибій виробки посувається. 

ЦИКЛІЧНО-ПОТОКОВА ТЕХНОЛОГІЯ, *циклично-поточная технология - 
порядок гірничих робіт, при яких відбувається суміщення руху технологічних 
процесів з метою забезпечення безперервної видачі руди. 

ЦИНВАЛЬДИТ, *циннвальдит, **zinnwaldite - літіїсна слюда шаруватої 
будови. Зустрічається в ґрейзенах і пегматитах разом з вольфрамітом, 
шеєлітом, каситеритом, флюоритом, топазом. 

ЦИНК, *цинк - хімічний елемент ІІ групи періодичної системи Д.І.Менделєєва, 
символ Zn, ат. н 30, ат. м. 65,38. Пластичний ковкий блакитно-сірий метал 
густиною 7130 кг/м

3
. Чистий Ц. тривкий і не піддається корозії. Застосовують 

для цинкування виробів із заліза та сталі, виготовлення цинкових сплавів, 
гальванічних елементів тощо. 

ЦИНКІТ, *цинкит - мінерал класу оксидів і гідрооксидів, оранжево-жовтого 
або червоного кольору. Рідкісний. Одержують і штучно. 

ЦИНКОВА ОБМАНКА, *цинковая обманка - мінерал. Те саме, що й 
сфалерит. 

ЦИНКОВИЙ ШПАТ, *цинковый шпат - те саме, що й смітсоніт. 

ЦИНКОВІ РУДИ, *цинковые руды - природні мінеральні утворення, з яких 
технологічно можливо і доцільно вилучати цинк. Основне джерело 
одержання цинку — поліметалеві руди. Головні мінерали, що містять цинк — 
сфалерит і смітсоніт. 

ЦИРКОН, *циркон, **zircon - Zr[SiO4].  Мінерал класу силікатів, переважно 
оранжевого, жовтого, коричневого кольору. Ортосилікат цирконію острівної 
будови. Сингонія тетрагональна. Густина 4,7. Твердість 7,5. Блиск алмазний. 
Акцесорний мінерал кислих та лужних вивержених порід; зустрічається в 
пегматитах і нефелінових сієнітах. Виявлено також у розсипах. 
Використовують для одержання оксиду цирконію, гафнію, а прозорий 
червоний різновид (гіацинт) — у ювелірній справі для прикрас. Є в Україні.  

ЦИРКОНІЙ, *цирконий - хімічний елемент ІУ групи періодичної системи 
елементів Д.І.Менделєєва, символ Zr, ат. н. 40; ат. м. 91,22. Сріблясто-білий 
метал. Хімічно малоактивний. Застосовують як конструкційний матеріал у 
ядерній енергетиці, в електровакуумних приладах тощо. 

ЦИРКУЛЯЦІЯ, *циркуляция, **circulation, ***Zirkulation - операція при 
збагаченні корисних копалин в результаті якої весь продукт з процесу або 
його частина повертається в живлення для наступної (повторної) обробки. 

ЦИСТЕРНА, *цистерна - великий резервуар, а також вагон або автомобіль з 
резервуаром, в якому зберігають або перевозять рідини. 

ЦИФРОВА МОДЕЛЬ ПОКЛАДУ, *цифровая модель залежи - відтворення 

для цілей планування гірничих робіт на кар’єрах чи шахтах характеристики 
ділянки у формі цифрової моделі, яка дозволяє оцінити структуру і якість 
корисної копалини, об’єми запланованих робіт та ін. 

ЦІАНУВАННЯ, *цианирование - добування золота та срібла з руд 
розчиненням цих металів у слабких розчинах ціаністих солей калію, натрію 
тощо. 

ЦІНА, *цена - грошовий вираз вартості товару. Залежить в основному від 
попиту та пропозиції на товари. На продукцію гірничовидобувних галузей, 
зокрема вугілля, може перевищувати собівартість.  

ЦОІЗИТ, *цоизит, **zoisite - діортосилікат острівної будови. Зустрічається як 
продукт гідротермальної зміни основних плагіоклазів, разом з амфіболами в 
метаморфічних породах, кристалічних сланцях, амфіболітах, також у 
гідротермальних родовищах, у параґенезисі з сульфідами. Рідкісний. 

 

Ч 
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ЧАУДА, *Чауда - мис. на Керченському півострові. На Ч. - єдине в Україні 
місцезнаходження морських відкладів давнього Чаудинського моря. 

ЧАУДИНСЬКЕ МОРЕ, *Чаудинское море - опріснений морський басейн, що 
існував у Південній Європі на початку антропогенового періоду і, можливо, у 
пліоценову епоху. В межах України має контури менші за сучасні Азовське і 
Чорне моря. 

ЧЕРЕПАШНИК, РАКУШНЯК, *черепашник, ракушняк - осадова гірська 
порода, що складається в черепашок морських тварин; різновид вапняку. 
Звичайно утворюється у прибережній смузі. Використовують головним чином 
як будівельний матеріал. 

“ЧИСТА” ГІРНИЧА ВИРОБКА, *“чистая” горная выработка - в підземному 

радіозв’язку - виробка, в якій відсутні металеві провідники, які 

використовуються в системах високочастотного підземного зв’язку. 

ЧИВЧИНСЬКІ ГОРИ, *Чивчинские горы - знаходяться в південно-західній 
частині українських Карпат в Ів.Франківській області, частково Чернігівській 
області. Висота до 1684 м. 

ЧОВНИКОВА СХЕМА РОБОТИ ГІРНИЧОЇ МАШИНИ, *челночная схема 
работы горной машины - виймання корисної копалини здійснюється без 
холостих перегонів при поступально-зворотному переміщенні її вздовж 
очисного вибою за схемою човника. 

ЧУТЛИВІСТЬ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, *чувствительность взрывных 
веществ - здатність вибухових речовин детонувати від різких зовнішніх 
впливів (удару, тертя, нагрівання, вогню). 

 
 

Ш 

 

ШАБЛОН, *шаблон - 1) Взірець, за яким виготовляють однорідні вироби або 
перевіряють форму готових виробів. 2) Пристрій (пластинка з заокругленням 
або зубцями на кінці), яким перевіряють профіль складних виробів. 

ШАМОЗИТ, *шамозит, **chamosite - мінерал класу силікатів, від 
зеленувато-сірого до чорного кольору. Поширений мінерал прибережних 
осадових комплексів. Утворюється при нестачі кисню. Значні скупчення 
використовуються як залізна руда. Від назви родовища Шамозон у 
Швейцарії. 

ШАПКА, *шапка, **cap -  зона вивітрювання сульфідних та інших 
мінеральних комплексів, що знаходяться на поверхні земної кори. 

ШАР, *слой  — 1) При підземному способі розробки — частина покладу 
корисної копалини, обмежена двома паралельними площинами для її 
виймання. Поділення на Ш. застосовується при розробці потужних покладів. 
Розрізняють Ш.: горизонтальний — обмежений двома горизонтальними 
площинами, товщина його визначається в залежності від техніки і технології 
робіт, що застосовуються; діагональний — обмежений площинами, 
розташованими навхрест простягання з нахилом, необхідним для 
скочування корисної копалини і закладального матеріалу під дією власної 

ваги; похилий — утворюється в результаті ділення покладу (пласту) однією 
або декількома площинами (поверхнями), паралельними площині (поверхні) 
напластування. 2) При відкритому способі розробки — обсяг породи, що 
відділяється від масиву і є частиною блоку. Поділення уступу (підуступу) на 
Ш. характерно, наприклад, для роботи роторних екскаваторів, що 
здійснюють розробку вибою способом вертикальних стружок. Висота шару, 
як правило, задається в межах від повного до трьох чвертей радіусу ротору. 
Остання величина відповідає більш раціональному режиму екскавації, коли 
зменшуються динамічні удари і утворення великих шматків породи, а також 
підвищується коефіцієнт продуктивності. Розробка Ш. здійснюється і 
деякими іншими видами гірничого обладнання (скреперами, стругами, 
бульдозерами). 

ШАРОВА РОЗРОБКА ПОТУЖНИХ ПЛАСТІВ, *шаровая разработка мощных 
пластов - поділ пласта на окремі шари, кожен з яких розробляється як 
пласт середньої потужності. Поділ може здійснюватися на похили 
горизонтальні, поперечно похилі та діагональні шари. Вибір способу поділу 
визначається будовою, потужністю та кутом спаду пласта, засобами 
механізації, економічними чинниками. Порядок відробки шарів може бути 
висхідним та низхідним. 

ШАРОШКА, *шарошка - інструмент, що вільно сидить на своїй осі та руйнує 
масив, коли котиться по його поверхні. 

ШАХТА, *шахта, **mine - 1) Гірниче підприємство, де видобувають корисні 
копалини підземним способом. Включає споруди на поверхні (підйомні 
установки, копри, вентиляційні пристрої і компресорні станції тощо) і підземні 
гірничі виробки. 2) Вертикальна подовжена порожина в деяких спорудах і 
пристроях, напр., печах, ліфтах. 

ШАХТА КУРНА (курний штрек), * шахта дымная (дымный штрек) - підземні 
виробки (або їхня імітація), пристосовані для тренування респіраторників 
(гірничорятувальників) в умовах ядучої атмосфери, при підвищених 
температурі та вологості. 

ШАХТНА АВТОМАТИЗОВАНА ЛАМПОВА, *шахтная автоматизированая 
ламповая - комплект обладнання, який забезпечує автоматизацію процесу 
зарядки, контролю якості та обліку видачі світильників (ліхтарів) у шахтній 
ламповій. 

ШАХТНА БУРИЛЬНА УСТАНОВКА (бурова каретка), *шахтная бурильная 
установка (буровая каретка) - установка для буріння шпурів і свердловин у 
підземних гірничих виробках. Існують такі види Ш.б.у.: переносна, підвісна 
(стволова), самохідна, несамохідна, пневмоколісна, колісно-рейкова, 
гусенична. Складається з бурильної машини та маніпулятора Ш.б.у. 

ШАХТНА ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА, *шахтная вентиляторная 
установка - установка, призначена для подавання повітря у гірничі виробки 
в кількостях, що забезпечує підтримання в них норм чистоти повітря. 
Розрізняють установки головного повітрювання (обслуговують шахту чи її 
крила), допоміжного повітрювання (обслуговує окремі дільниці) та часткового 
повітрювання (обслуговують вибої підготовчих виробок). 
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ШАХТНЕ ПОЛЕ, *шахтное поле - частина родовища, відведена для 
розробки однієї шахти. Розміри шахтного поля за простяганням звичайно 
більші, ніж за спадом, бо транспортувати вугілля на великі відстані простіше 
горизонтальною виробкою, ніж похилою. На маршейдерських планах з усіма 
розміщеними в його межах виробками зображують як проекцію на 
горизонтальну (при положистому заляганні пласта) або вертикальну (при 
крутому заляганні) площину. 

ШАХТНИЙ КЛАПАН (ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН), *шахтный клапан 
(вентиляционный клапан) — спрощений шлюзовий пристрій, що дозволяє 
здійснюватити підйом та спуск людей і вантажів, не порушуючи вентиляції, 
тобто не створюючи “короткої течії” між вентилятором і атмосферою. 
Застосовується в тих випадках, коли надшахтне приміщення вентиляційного 
ствола не має герметизуючих шлюзів. Виконується у вигляді залізної або 
дерев'яної кришки із залізною оковкою, що закриває отвір для проходу кліті 
через приймальний майданчик. 

ШАХТНІ ВИСКИ, *шахтные отвесы - виски для проходки і армування, які 
використовуються при побудові шахтних стволів. В комплект Ш.в. входять 
трос, вантаж, лебідка, пристрій для центрування, обмежувачі розгойдування.  

ШАХТНІ (РУДНИКОВІ, КАР'ЄРНІ) ВОДИ, *шахтные (рудничные, 
карьерные) воды — підземні води, що надходять з пор і тріщин гірських 
порід або з дренажних пристроїв у гірничі виробки під час розкриття і 
експлуатації родовища. До Ш.в. відносять також і поверхневі води, що 
надходять у виробки через тріщини, вирви і канали в породах, а також через 
устя гірничих виробок і безпосередно у вибій з атмосфери (в кар'єрах). На 
поверхні перед скидом в водостік і водоймище Ш.в. піддаються очищенню. 

ШАХТНІ ПЕРЕМИЧКИ, *шахтные перемычки — штучні споруди, що 
зводяться в гірничих виробках з метою регулювання вентиляційного потоку, 
ізоляції виробок від газів, води, пожеж, затримання закладних і 
замулювальних матеріалів, а також зменшення руйнуючої дії ударної 
повітряної хвилі вибуху. Ш.п. поділяються: за призначенням — на 
вентиляційні, протипожежні, водопідпірні, фільтраційні, вибухостійкі і 
буферні; за строком роботи — на тимчасові і постійні; за положенням у 
виробках — на поперечні і поздовжні; за конструкцією — на глухі з дверями, 
лядами і лазами; врубові; безврубові; з сорочкою; посилені та комбіновані; 
по виду матеріалів, що застосовуються — на брезентові, гумові (надувні), 
дощані, мішечно-насипні (барикадні), глинобитні, колодові дерев'яні, брущаті 
(шпальні) дерев'яні, клинчасті дерев'яні, бутові, шлакоблочні (цементні та 
литі), цегляні, бетонні, залізобетонні, сталеві, чавунні та комбіновані. 

ШАХТНІ (РУДНИКОВІ) ПІДЙОМНІ УСТАНОВКИ, *шахтные (рудничные) 
подъемные установки — установки, призначені для видачі на поверхню 
шахти (руднику) видобутої корисної копалини та одержуваної при 
проведенні гірничих виробок породи, спуску і підйому людей, спуску в шахту 
обладнання, кріпильних та інших матеріалів. За допомогою Ш.п.у. 
виконуються також огляд і ремонт армування і кріплення стволів. Ш.п.у. 
складаються з підйомного обладнання і гірничотехнічних споруд. До 
підйомного обладнання належать: підйомні машини, підйомні посудини (кліті 

шахтні, скіпи шахтні та ін.), розвантажувальні і завантажувальні прилади, 
канати підйомні. До гірничотехнічних споруд — споруди, що розташовані в 
приствольному дворі (навантажувальний бункер, приймальна площадка та 
ін.), ствол шахти, надшахтні споруди (копер, приймальний бункер та ін.). 
Ш.п.у. поділяються: за призначенням — на головні (вантажні) для видачі з 
шахти корисної копалини; допоміжні (вавнтажно-людські) для видачі породи, 
спуску обладнання та матеріалів, а також спуску і підйому людей; людські — 
тільки для спуску і підйому людей; за типом стволів — для вертикальних і 
для похилих стволів; за типом підйомних посудин — на клітьові, скіпові, 
комбіновані (скіпо-клітьові) і з баддями (при проходженні стволів); за типом 
приводу підйомних машин — на установки з асинхронним електродвигуном і 
з двигуном постійного струму. 

ШАХТОФОН, *шахтофон - вибухонебезпечний телефонно-кодовий апарат, 
призначений для двостороннього зв'язку гірничорятувальників, що працюють 
у запиленій атмосфері, з підземною базою, розміщеною на свіжому струмені 
повітря. Шахтофон складається з мікрофона, підсилювача, проводів зв'язку 
(наприклад, ШФ-4). 

ШАШКА-ДЕТОНАТОР, *шашка-детонатор - циліндрична шашка пресованої 
чи литої вибухової речовини з відводом для детонуючого шнура. Детонує від 
початкового імпульсу шнура та застосовується як проміжний детонатор для 
водонаповнених і крупнодисперсних вибухових речовин. Маса, як правило, 
150... 500 г. 

ШВИДКІСТЬ КИДАННЯ, *скорость бросания - початкова швидкість вильоту 
породи з кидальної машини при механічній закладці виробленого простору. 

ШВИДКІСТЬ ПЕРЕСУВАННЯ СЕКЦІЙ (КОМПЛЕКТУ) КРІПЛЕННЯ, 
*скорость  передвижения секций (комплекта) крепи - швидкість 
переміщення секцій (комплекту) кріплення у напрямку очисного вибою, що 
обумовлена швидкістью пересування штоку гідродомкрату секції. 

ШВИДКІСТЬ ПОДАЧІ ПРИ РУЙНУВАННІ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ, *скорость 
подачи при разрушении горной породы - швидкість переміщення інструменту 
у напрямку, перпендикулярному до поверхні руйнування. 

ШВИДКІСТЬ ПУЛЬСАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ, *скорость 
пульсирования воздушного потока - миттєві зміни швидкості повітряного 
потоку гірничої виробки взяті в будь-якій його точці від середніх (в плинності 
часу) значень. 

ШВИДКІСТЬ РІЗАННЯ, *скорость резания - швидкість переміщення різця 
(очисного чи прохідницького комбайна, струга) вздовж поверхні руйнування. 

ШВИДКІСТЬ ФЛОТАЦІЇ, *скорость флотации - похідна за часом від 
добування цінного компоненту у концентрат, що характеризує інтенсивність 
процесу у різні періоди часу, його кінетику. На практиці Ш.ф. можна 
регулювати змінною витрат реаґентів, швидкості знімання піни, густини 
пульпи тощо. 

ШВИДКОРОЗ’ЄМНЕ З'ЄДНАННЯ ТРУБ, *быстроразъемное соединение 
труб - безболтове з'єднання труб, котре забезпечує збирання та розбирання 
трубопроводів з мінімальними витратами часу. 
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ШВИДКОСТЕМІР ШАХТНИЙ, *скоростемер шахтный - прилад, що показує 
швидкість руху підйомних посудин, записує дійсний режим роботи підйомної 
машини та сигналізації про необхідність зниження швидкості, якщо вона 
перевищує встановлене значення. 

ШЕЄЛІТ, *шеелит, **scheelite - Ca[WO4]. Важливий мінерал вольфраму. 
Сингонія тетрагональна. Густина 5,8-6,2. Твердість 5,0-5,5. Безбарвний, 
білий та ін. Блиск жирний, алмазний. Зустрічається в гідротермальних рудних 
родовищах. Вольфрамова руда. 

ШЕЛЬФ, *шельф - мілководна прибережна частина дна морів і океанів. 

ШИБЕР, *шибер - заслінка. Застосовується, зокрема, в гірничій 
промисловості на потоках рідин та сипучих матеріалів. 

ШИЙКА СТОВБУРА(СТВОЛА), *шейка ствола - верхня частина стовбура 
(10...15 м), примикає до поверхні. Синонім — устя стовбура. 

ШИРОКИЙ ВИБІЙ, *широкий забой - вибій виробки, що проводиться з 
розкісною. 

ШИХТА, *шихта - 1) Суміш вихідних матеріалів (руда, флюси, кокс, вугілля 
тощо), призначених для переробки в металургійних, хімічних та інших 
аґреґатах. 2) Кам'яновугільна Ш. — суміш різного вугілля для одержання 
коксу. 

ШИХТУВАННЯ, *шихтование - процес змішування викопної сировини різних 
сортів чи з різним вмістком цінного компоненту з метою надання суміші 
визначених технологічних властивостей.  

ШКАЛА ГРОХОТІННЯ(КЛАСИФІКАЦІЇ), *шкала грохочения - послідовний 
ряд розмірів сит (від більших до менших), які застосовуються при грохотінні. 

ШКАЛА МООСА, *шкала Мооса, **Mohs scale - шкала твердості мінералів, за 
якою розрізняють десять ступенів твердості. Еталонами є : тальк (1), ґіпс (2), 
кальцит (3), флюорит (4), апатит (5), ортоклаз (6), кварц (7), топаз (8), 
корунд (9), алмаз (10). Мінерал з більшою твердістю дряпає мінерал з 
меншою твердістю. Визначення твердості за шкалою Мооса зручне в 
польових умовах. 

ШКІВИ ТЕРТЯ, *шкивы трения - шківи, які приводять у рух підйомний канат 
силою тертя, що виникає між футеровкою шківу та канату, кожна нитка  якого 
перебуває під відповідним натягом. 

ШЛАМ, *шлам, **slimes, ***Schlamm - 1) Подріблена руда з цінними 
металами, що мають бути видобуті. 2) Вугілля крупністю менше 0,5 мм. 
утворене в пульпі вуглезбагачувальних фабрик в процесі збагачення. 3) 
Малорозчинні сполуки або дрібні тверді частинки, що випадають в осад при 
очищенні рідин. 

ШЛАНГОВИЙ ЗАРЯД, *шланговой заряд - різновид лінійно-протяжного 
заряду вибухової речовини названий за типом оболонки (шланг). 

ШЛІФ, *шлиф - відшліфована з обох боків тонка платівка мінералу або 
гірської породи для дослідження під мікроскопом. 

ШЛІХ, *шлих - сукупність важких, стійких щодо вивітрювання мінералів, яку 
одержують при промиванні різних розсипищ. 

ШЛЮЗ ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ, *шлюз вентиляционный - шахтний пристрій з 
двох вентиляційних дверей, розташований на відстані одна від одної для 
пропуску людей та вантажів без порушення вентиляції. 

ШЛЮЗИ *шлюзы, **sluise box, ***Schleuse die Gerinne - апарати 
ґравітаційного збагачення, корисних копалин, в якому розділення 
проводиться в рідині, що рухається тонким шаром по похилому жолобу з 
паралельними бортами. Дно Ш. може мати м'яке покриття чи трафарети 
(нерівності). Наявність трафаретів сприяє концентрації важких мінералів чи 
металів з пісків розсипищ.  

ШОРСТКІСТЬ ВИРОБКИ, *шероховатость выработки - розмір виступів та 
їх розташування за довжиною виробки. Розрізняють рівномірну (закріплену) і 
нерівномірну (незакріплену) виробки. Відносна шорсткість — відношення 
висоти виступів до гідравлічного діаметра (радіуса). 

ШПАРУВАТІСТЬ, ШПАРИСТІСТЬ, *пористость - сукупність пор тріщин, 
каналів та інших пустот у гірському масиві незалежно від їх форм і розмірів. 
Розрізняють також пористість гірських порід, тріщинуватість і т. ін. 

ШПАТ, *шпат - назва ряду мінералів (напр., плавиковий Ш., вапняковий Ш., 
цинковий Ш.); п о л ь о в і  Ш. — група найпоширеніших породоутворюючих 
мінералів — алюмосилікатів натрію, калію, кальцію тощо. Використовують у 
керамічному виробництві, фарфоровій, склоробній, цементній 
промисловості. 

ШПІНЕЛІ, *шпинели  - група мінералів класу оксидів і гідроксидів. Сингонія 
кубічна. Колір червоний, зелений, синій, чорний. Блиск скляний. Важливі 
руди заліза, ванадію, хрому, титану, марганцю, цинку. Прозорі відміни — 
дорогоцінне каміння.  

ШПІНЕЛЬ, *шпинель, **spinel - MgAl2O4. Поширений мінерал контактово-
метасоматичних утворень. Виникає у пневматолітових та гідротермальних 
умовах на котакті з вапняками. Рідше - магматичний як продукт 
безпосередньої кристалізації магми. Інколи зустрічається у метаморфічних 
породах разом з магнетитом, везувіаном, піроксеном, ґранатами, хлоритами. 

ШПУР, *шпур - циліндричне заглиблення, пробурене у твердому середовищі, 
переважно в гірській породі. Використовується для розміщення заряду 
вибухової речовини при підривних роботах, для нагнітання у пласт або у 
відкачування з нього води тощо. 

ШТИБ, *штиб, **dust coal, gum  - клас крупності (сорт) вугілля, що 
складається з частинок до 6 мм. 

ШТОВХАЧ, *толкатель - механізм для переміщення (проштовхування) 
вагонеток на невелику відстань. Застосовується на навантажувальних 
пунктах, приймально-відправних майданчиках, в пристовбурних дверях. 
Переміщення вагонеток здійснюється за допомогою кулаків, що мають 
механічний зв'язок з тяговим органом, який стримує рух від привідного 
механізму. 

ШТОЛЬНЯ, *штольня - горизонтальна або трохи похила гірнича виробка, що 
безпосередньо виходить на земну поверхню. Є штольні розвідувальні й 
експлуатаційні (відкатні, вентиляційні, водовідливні). 
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ШТОК, *шток - форма залягання гірських порід, головним чином 
магматичного походження. 

ШТОКВЕРК, *штокверк - товста рудна жила, від якої відгалужується багато 
прожилків. 

ШТРЕК, *штрек, **galery, drift, road, roadway - горизонтальна гірнича 
виробка, що проведена в напрямі простягання родовища і не виходить 
безпосередньо на земну поверхню. 

ШТУФ, *штуф - уламок гірської породи або руди, призначений для 
дослідження, колекції тощо. Розміри 10 х 8 х 5...20 х х 1 0 х 6  см. 

ШУНТ, *шунт - електричне або магнітне відгалуження, яке вмикають 
паралельно до основного кола, або відгалуження вимірювального приладу 
(напр., амперметра). 

ШУРФ, *шурф, **pit hole - вертикальна або похила неглибока гірнича виробка 
покладена з поверхні землі. Служить для розвідування корисних копалин, 
вивчення несучої або фільтраційної здатності порід, вентиляції тощо. 

 

Щ 
 

ЩЕБІНЬ, *щебень - продукт механічного подрібнення природних кам’яних 
матеріалів. В залежності від розмірів зерен Щ. розділяють на чотири основні 
фракції: 5-10; 10-20; 20-40; 40-70 мм. 

ЩИТ, *щит, **shield - піднята ділянка платформи, складена кристалічними 
породами фундаменту, що виходять на денну поверхню або перекриті 
незначною товщею осадових порід. Див. Український щит. 

ЩИТ ПРОХІДНИЦЬКИЙ, *щит для проходки, **driving shield - пересувне 
механізоване кріплення, що забезпечує захист від тиску та вивалів породи. В 
щиті можуть розміщуватися пристрої, необхідні для руйнування, прибирання 
породи та встановлення постійного кріплення за щитом. Див. також 
кріплення. 

ЩИТОВІ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ, *щитовые системы разработки - системи 
розробки, в яких очисний вибій огороджується спеціальними кріпленнями — 
щитом, що пересувається в міру виймання вугілля примусово або під 
власною вагою і вагою налягаючої обваленої породи. Суть щитової розробки 
полягає в тому, що у вентиляційному штреку монтують щитове перекриття. 
По пласту вугілля проводять своєрідну канаву — вибій. З відбійного штреку 
під щит проводять печі для спуску вугілля. Щитові кріплення бувають: Г-
подібні, секційні, безсекційні, параболічні та ін. В Україні щитове виймання 
вугілля застосовується на крутих пластах Донбасу. 

 ЩІЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДНОГО МАСИВУ, *плотность закладочного массива — 

маса закладного матеріалу, що міститься в одиниці об’єму закладного 
масиву. Щ.з.м. залежить від ґранулометричного складу, форми частинок 
закладного матеріалу, способу його укладання та величини тиску. 

ЩІЛЬНІСТЬ КРІПЛЕННЯ, *плотность крепи — кількість кріпильних рам на 
одиницю довжини виробки або кількість стояків, анкерів, секцій кріплення на 
одиницю площі покрівлі виробки. 

                                                                                   
 

Ю 
                                                                                                    
                                                      

ЮВЕНІЛЬНІ ВОДИ, *ювенильные воды **javenile waters - води глибинного 
походження, які ще не брали участі в кругообігу. Первинні підземні води 
ендогенного походження, що утворюються в глибинах землі з газових 
магматичних виділень під час дегазації магми. Характеризуються 
підвищеним вмістом вуглекислоти, гелію та водню. При наближенні до 
земної поверхні ювенільні води змішуються з водами іншого походження. 

ЮВЕНІЛЬНІ ПРОЦЕСИ, *ювенильные процессы - геологічні процеси, що 
відбуваються у земній корі й у верхній мантії Землі; один з видів ендогенних 
процесів. Розрізняють магматичні, постмагматичні, метаморфічні й 
метасоматичні ювенільні процеси. 

ЮРСЬКИЙ ПЕРІОД, *Юрский период - другий період Мезозойської ери. 
Настав близько 195 млн років тому, тривав близько 58 млн. років. За 
Юрським періодом в окремих районах проявилася мезозойська 
складчастість. Відклади цього періоду, що становлять юрську систему, в 
Україні поширені в Дніпровсько-Донецькій і Причорноморській западинах, 
Донбасі, Карпатах і Криму. З ними пов'язані поклади нафти, газу, вугілля, 
будівельних матеріалів тощо. 

ЮСТУВАННЯ ПРИЛАДУ, *юстировка прибора - сукупність операцій по 
приведенню вимірювального приладу в робочий стан, який забезпечує 
необхідну його точність, правильність і надійність роботи. 
                                                                                                    

 

Я 
 

ЯВОЧНИЙ СКЛАД ПРАЦЮЮЧИХ, *явочный состав работающих - число 
працюючих, які протягом доби з'явились на роботу. 

ЯДЕРНА ГЕОЛОГІЯ, *ядерная геология - те саме, що й радіогеологія. 

ЯДЕРНИЙ МАГНІТНИЙ РЕЗОНАНС (ЯМР), *ядерный магнитный резонанс 
(ЯМР) - явище селективного поглинання енергії змінного електромагнітного 
поля певної частоти речовиною, що перебуває у сильному сталому 
магнітному полі. Зумовлений квантовими переходами атомних ядер між 
енергетичними станами з різними орієнтаціями спіну ядра. ЯМР - один з 
методів радіоспектроскопії, використовується для досліджень ядер, атомів, 
молекул, контролю протікання хімічних реакцій тощо. 

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНА СХЕМА, *качественно-количественная схема, 
**gvalitative-guantitative system of coal preparation - схема технологічного 
процесу збагачення вугілля, яка відображає кількість і якість продуктів, які 
беруть участь у процесі збагачення. 

ЯКІСТЬ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ, *качество полезного ископаемого - 
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сукупність властивостей частини гірського масиву, що містить корисні 
компоненти (або компонент). Розрізняють фізичні (вологість, щільність та ін.), 
механічні (твердість, міцність та ін.), хімічні (окислювальність, радіоактивність 
та ін.) властивості, а також речовинний склад (ґранулометричний склад, 
вміст корисних компонентів та ін.). Я.к.к. регламентується технічними 
умовами або державним стандартом. 

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, *качество продукции - сукупність властивостей 
продукції, що визначають ступінь придатності її для використання за 
призначенням. У вугільній промисловості Я.п. визначається в першу чергу 
наявністю у видобутому вугіллі і продуктах збагачення золи, вологи та сірки, 
в гірничорудній — процентним вмістом у видобутій руді (і продуктах 
збагачення) корисних компонентів (металів). Вимоги, яким повинна 
задовольняти Я.п., визначаються державними стандартами або технічними 
умовами. 

ЯНТАР, БУРШТИН, *янтарь - природна органічна сполука, викопна смола 
хвойних дерев. Містить домішки сірки. Аморфний. Густина 1,5..1,1 , твердість 
2..3. Колір жовтий, червоно-коричневий. Блиск смоляний. Є в Рівненській, 
Київській, Житомирській, Львівській і Харківській областях. Використовують 
як дорогоцінне каміння. З янтаря виготовляють ізолятори тощо. 

ЯРОЗИТ, *ярозит, **jarosite - KFe3
3+

[SO4]2(OH)6. Мінерал класу сульфатів. 
Сингонія тригональна. Густина 2,91...3,3 , твердість 3...3,5. Колір жовтий, 
бурий. Блиск алмазний. Утворюється внаслідок вивітрювання сірчистих 
сполук заліза. Внаслідок гідролізу переходить у бурі залізняки. 
Спостерігається в зоні окиснення сульфідних родовищ. В Україні є в 
Карпатах. Використовують для виготовлення крокусу (полірувальний 
порошок).  

ЯРУС, *ярус, **sub-panel - частина пласта в межах панелі, обмежена за 
спадом вийманими штреками (конвейєрним і вентиляційним), а за 
простяганням — межами панелі. Відробляється у низхідному порядку. 

ЯРУС (У ГЕОЛОГІЇ), *ярус (в геологии) - підрозділ загальної 
стратиграфічної шкали. Сукупність верств гірських порід, що утворилися 
протягом віку. Виділяється за палеонтолгічними ознаками, які 
характеризують певний етап у розвитку органічного світу, що простежується 
в межах низьких таксономічних категорій палеонтологічної системи. Є 
частиною відділу; поділяється на зони. 

ЯХОНТ, *яхонт - давньоукраїнська назва кількох видів дорогоцінного 
каміння, головним чином різновидів корунду — рубіну, сапфіру тощо. 

ЯШМА, *яшма, **jasper - осадова гірська порода, червоного, сірого, зеленого, 
білого й чорного кольору; складається переважно із зцементованих зерен 
кварцу й халцедону. Твердість 5,5-7,0.  Напівкоштовна відміна халцедону з 
великою кількістю домішок у вигляді тонкого розсіяного барвника. В Україні 
зустрічається в Закарпатті, в Криму, Житомирській області. Використовують 
як виробне каміння, в ювелірній справі тощо. 
 
 
 

 

        БАСЕЙНИ, ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ ТА КРУПНІ         

РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 

АПАЛАЧСЬКИЙ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Аппалачский 

каменноугольный бассейн - один з найбільших у світі вугільних басейнів. 
Розташований у США на території штатів Алабама, Кентакі, Вірджінія, 
Західна Вірджинія, Огайо, Меріленд. Довжина 1200 км, площа 180 тис.м

2
. 

Запаси до глибини 900 м — 1600 млрд.т. Потужність пластів 1,2…3,8 м. Кут 
спаду 2…3°. Річний видобуток понад 400 млн.т. 

АРТЕМІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ КАМ’ЯНОЇ СОЛІ, *Артемовское 

месторождение каменной соли - в Донецькій області. Площа понад 170 км
2
. 

Балансові запаси солі понад 5 млрд.т. Промислове значення мають три 
пласти, потужність яких коливається від 14 до 47 м. 

АСТУРІЙСЬКИЙ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Астурийский 

каменоугольный бассейн - найбільший вугільний басейн Іспанії. Площа 3000 
км

2
, запаси 1215 млн. т; 75 пластів. Потужність пластів 0,6…2,5 м. Річний 

видобуток 3,5 млн. т. 

АХВАЗ, *Ахваз - нафтове родовище в Ірані. Одне з найбільших у світі. 
Запаси нафти 1215 млн. т, газу — 311 млрд. м

3
. 

БАКИНСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ РАЙОН, *Бакинский нефтегазовый район 

- економічний район по видобутку нафти й газу, розташований на 
Апшеронському півострові та в Каспійському морі. Запаси нафти та газу до 
глибини 4500 м. Експлуатується понад 100 років. За цей час видобуто більше 
1 млрд. т нафти. 

БУРЕЇНСЬКИЙ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Буреинский 

каменноугольный бассейн - знаходиться у Хабаровському краї Росії. 

Балансові запаси вугілля 1936 млн. т. Вугленосність пов’язана з породами 
юрського й крейдового віку. В основній вугленосній свиті потужністю 
500…600 м виявлено близько 50 вугленосних пластів і прошарків, з них 31 
має робочу потужність 1…6 м. Вугілля кам’яне, гумусове, середньо- та 

високозольне. Теплота згоряння його 4900 ккал/кг. Розробляють Ургальське 
родовище (з 1942 р.). 

ВІТВАТЕРСРАНД - унікальне комплексне родовище золота у Південно-
Африканській Республіці. Золото добувають з 1896 р. До 1980 р. видобуто 
36 тис. т (у 1970 р. — 1000 т). Налічується 33 шахти. Глибина розробки: 
середня — 1700 м, максимальна — 3800 м. Запаси 15,5…18,7 тис.т золота. 
Видобуток урану 5,5 тис.т. Запаси оксиду урану 150…170 тис.т. 

ГАЛІМОВСЬКЕ РОДОВИЩЕ ВУГІЛЛЯ, *Галимовское месторождение угля - 
родовище в Магаданській області. Запаси 20 млн. т; 18 пластів, з яких 8 
мають робочу потужність. Розробляються два пласти потужністю відповідно 
2,7 та 7,8 м. 

ГЕСЧАРАН - газонафтове родовище в Ірані. Одне з найбільших у світі. 
Входить у нафтогазоносний басейн Перської затоки. Розроблюється з 1940 
р. Запаси нафти понад 1000 млн. т, газу — понад 150 млрд. м

3
. 
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ГОЛІЦИНСЬКЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ, *Голицинское 

газоконденсатное месторождение - розташоване у Чорному морі (на 
глибині до 30 м), в 70 км від селища Чорноморське, в межах борту 
Каркитинського-Північно-Кримського прогину. Розробляється з 1983 р. 
Початковий пластовий тиск — 35 МПа. Темперетура пласта — 101 °С. У газі 

знаходиться 91,3% метану, 7,2% важких вуглеводнів і 71 г/м
3
 — конденсату. 

ГРОНІНГЕН - газове родовище у Нідерландах. Запаси 1960 млрд.м
3
. 

Експлуатується до 300 свердловин глибиною понад 2 км кожна. Річний 
видобуток близько 70 млрд. м

3
. 

ГУАНАХУАТО - рудний район із золото-срібними жильними родовищами у 
Месиці. За 400 років експлуатації отримано понад 32 тис. т срібла та 130 т 
золота. 

ДАМОДАРСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Дамодарский угольный бассейн - 
головний вугільний басейн Індії. Площа 4500 км

2
. Запаси до глибини 600м. 

більше 54 млрд. т; 40 пластів середньою потужністю 3,6 м (максимальна 37 
м). Глибина розробки 100…400 м; 400 шахт; 30 розрізів; станція по 
газифікації вугілля. 

ДАНАКІЛЬСЬКИЙ СОЛЕНОСНИЙ БАСЕЙН, *Данакольский соленосный 
бассейн - розташований в Ефіопії. Розміри 185*64 км. Пласт середньою 
потужністю 6 м залягає на глибині 38…192м. 

ДАРІБА-РАДЖПУРА - свинцево-цинкове колчеданове родовище в Індії. 
Запаси 30 млн. т. Річний видобуток 1 млн. т. Глибина розробки до 600 м. 

ДАЦИН - нафтове родовище у Китаї. Запаси 2 млрд. т; 4600 свердловин. 
Річний видобуток 50 млн. т нафти і 2,5 млрд. м

3
 попутного газу. 

ДАШКЕСАНСЬКЕ ЗАЛІЗОРУДНЕ РОДОВИЩЕ - розташоване в 
Азербайджані. Запаси магнетитових руд 164 млн. т. Річний видобуток 3 млн. 
т. 

ДЕЛАВЕРСЬКИЙ КАЛІЄНОСНИЙ БАСЕЙН - основна сировинна база 
калійної промисловості США. Знаходиться у штатах Нью-Мехіко й Тексіс 
(Техас). Розміри басейну 265х153 км. Запаси 100 млн. т. Потужність 
калієносного горизонту 75 м. Видобуток підземний, камерно-стовповою 
системою розробки. 

“ДЖАЛАМАТ-ЮМОНТ” - нафтогазове родовище у штаті Нью-Мексіко (США). 
Запаси нафти понад 60 млн. т, газу — понад 200 млрд. м

3
. Річний видобуток 

— відповідно 0,7 млн. т і 2,5 млрд. м
3
. 

ДЖЕФФЕРСОН-СІТІ МАСКАТ - район по видобутку цинкових руд у штаті 
Теннесі (США). Площа 232 м

2
. Запаси 5 млн. т у перерахунку на метал. 

Чотири шахти. Сумарна потужність шахт 3 млн. т руди на рік. Глибина 
розробки 300…400 м. Система розробки стовпова. 

ДЖОРДЖИНА - один з найбільших фосфоритоносних басейнів у світі. 
Розташований в Австралії. Площа 300 тис. км

2
. Запаси 3360 млн. т; 10 

пластів потужністю 0,5…9 м. 

ДЖОС-ПЛАТО - оловорудний район у Нігерії. Площа 3,5 км
2
. Запаси 140 тис. 

т. Річний видобуток близько 2 тис. т. 

ДНІПРОВСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Днепровский буроугольный 
бассейн - у центральній частині України, в межах Вінницької, Житомирської, 

Запорізької, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, 
частково Миколаївської та Херсонської областей. Площа близько 150 тис. 
км

2
. Балансові запаси бурого вугілля 2,4 млрд. т. Залягає вугілля у вигляді 

одного або кількох пластів потужністю від кількох сантиметрів до 18 м 
(основних — 2…6 м) на глибині 10 —120 м. Виявлено близько 200 родовищ і 
вуглепроявів. Вміст вуглецю 60…69 %, теплота згоряння 1800…1900 ккал/кг. 
Добувають вугілля відкритим і підземним способами з другої половини XIX 
ст. 

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКА НАФТОГАЗОНОСНА ОБЛАСТЬ, *Днепровско - 
Донецкая нефтегагоносная область - у східній частині України, в межах 
Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, 
Донецької і Луганської областей. Виявлено 45 продуктивних горизонтів. 
Основні родовища нафти залягають на глибині до 4500 м, газу — 
5000…5800 м. Нафта малосірчиста, густина її 850…860 кг/м

3
. Газ метановий. 

Всього в смежах області відкрито 121 родовище, з них 17 нафтових 
(найбільші — Гнідинцівське, Леляківське), 37 нафтогазових (Качанівське, 
Гибальське та ін.), 67 газових і газоконденсатних (найбільші — Шебелинське, 
Євремівське, Західно-Хрестищенське, Мелихівське). Промислова розробка 
родовищ ведеться з 1952 р. 

ДОЛИНСЬКЕ НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, *Долинское нефтяное 
месторождение - розташоване в Івано-Франківській області. Спосіб 
експлуатації — фонтанний. Площа понад 30 км

2
. Глибина залягання 

нафтоносних верств - 1600-3000 м., потужність -до 100-120 м. Густина 
нафти 840-846 кг/м

3
, малосірчиста. Експлуатується з 1956 р. 

ДОНЕЦЬКИЙ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Донецкий каменоугольный 
бассейн - у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і частково Полтавській 
та Харківській областях України; у Ростовській області Росії. Площа, 
включаючи Західний Донбас, 60 тис. км

2
, у тому числі в межах України 50 

тис. км
2
. Балансові запаси вугілля 48 млрд. т. Виявлено 330 вугільних 

пластів і прошарків, потужність  більшості яких становить 0,30…0,45 м. 
Розробляють 65 пластів, глибина розробки в багатьох шахтах досягає 1100 
м. Пересічна зольність вугілля 13-15 %, теплотворна здатність 30…36 
МДж/кг. Вугілля Донецького кам’яновугільного басейну поділяють на вісім 
марок — від бурого до антрациту. Першу шахту у Донецькому 
кам’яновугільному басейні збудовано в Лисичанську 1796 року. 

ЕКІБАСТУЗЬКИЙ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Экибастузский 
каменный бассейн - у Павлодарській області Казахстану. Балансові запаси 
вугілля 7,8 млрд. т. Вугілля у відкладах кам'яновугільного віку. Максимальна 
глибина залягання продуктивних відкладів до 700 м. Промислове значення 
мають 6 пластів, 3 з них — робочі. Вугілля в основному гумусове, має високу 
зольність (30-50%). Розробляються з 1893 р., промислова розробка басену 
ведеться з 1955 р. Діють 2 вуглерозрізи.  

ЄФРЕМІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ ГАЗУ, *Ефремовское месторождение газа - у 
Харківській області, в Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області. 
Експлуатується з 1967 року. Газ — метановий (88,6...93,7 %) надходить до 
газопроводу Шебелинка — Київ. 
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ЗАКУМ, *Закум - одне з найбільших газонафтових родовищ світу на березі 

Перської затоки в Об’єднаний Арабських Еміратах (ОАЕ). Запаси нафти 
понад 2000 млн. т; 59 свердловин. Розробляється з продуктивних горизонтів. 
Річний видобуток нафти 11,5 млн. т. 

ЗАТОКИ КУКА НАФТОГАЗОВИЙ БАСЕЙН, *Залива Кука нефтегазовый 
бассейн - розташований на півдні штату Аляска (США). Площа 37,5 тис. км

2
. 

Запаси нафти 168 млн. т, газу — 264 млрд. м
3
. 

ЗАХІДНИЙ ДОНБАС, *Западный Донбасс, **west Donbas - вугільний район 
України, у межах Дніпропетровської і Харківської областей, частина 
Донецького кам’яновугільного басейну. Виявлено близько 40 пластів з 
робочою потужністю 0,6…1,6 м, що залягають на глибині 400…1800 м. 
Вугілля високоякісне, легко збагачується. Західний Донбас розвідано у 50-60-
х роках XX ст. 

ЗАХІДНО-АФРИКАНСЬКА БОКСИТОВА ПРОВІНЦІЯ, *Западно-африканская 
бокситовая провинция - загальна площа 1,75 млн. км

2
. Запаси 23 млрд. т. 

Річний видобуток 14 млн. т. 

ЗАХІДНО-СИБІРСЬКА НАФТОГАЗОНОСНА ПРОВІНЦІЯ, Западно-
сибирская нефтегазоносная провинция - у Західному Сибіру, в межах 
Тюменської, Омської, Томської і Новосибірської областей та частково в 
Красноярському краї Росії. Виявлено понад 40 продуктивних пластів 
потужністю переважно 10…20 м, глибина залягання їх від 400 до 3200 м. 
Густина нафти до 880 кг/м

3
, газ метановий. У межах провінції відкрито понад 

250 родовищ (серед них нафтові — Самотлорське, Сургутське; газові — 
Уренгойське, Медвеже). Інтенсивне освоєння родовищ здійсьнюється з 60-
70-х років ХХ ст. 

ІЛЛІНОЙСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Иллинойский угольный бассейн - 
вугільний басейн у США, розташований у штатах Іллінойс, Індіана та 
Кентаккі. Площа 122 тис. км

2
. Запаси 365 млрд. т; 20 пластів. Потужність 

0,6…2,6 м. 65 шахт. 316 розрізів. Річний видобуток 126 млн. т. 

ІНТИСАР, *Интысар - група нафтових родовищ у Лівії. Найбільше з п’яти 
родовищ має запаси 210 млн. т нафти. Річний видобуток  біля 2,7 млн. т. 

ІРКУТСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Иркутский угольный бассейн - 
розташований у Іркутській області Росії. Розміри 500х80 км, площа 37 тис. 
км

2
. Запаси кам’яного вугілля 8.5 млрд. т, бурого — 0.5 млрд. т; 20 родовищ. 

Глибина залягання 75…750 м. Розробка ведеться відкритим способом.  

КАЙЛУАНЬ, *Кайлуань - родовище кам’яного вугілля у Китаї (провінція 
Хебей). Площа 12 тис. км

2
; 18 пластів. Розробляється сім пластів сумарною 

потужністю 25,5 м. Глибина розробки 500…100 м. Річний видобуток до 20 
млн. т. Найбільша шахта “Лунсі” (4,5 млн. т за рік). 

КАЛГУРЛІ, *Калгурли - унікальне золоторудне гідротермальне родовище в 
Австрії. Розробляється з 1895 р. Всього видобуто більш як 1100 т золота. 
Залишилося близько 100 т золота. Загальна площа 10 км

2
. 300 рудних тіл 

потужністю 0,6…24 м. 

КАЛІФОРНІЙСЬКІ НАФТОГАЗОВІ БАСЕЙНИ, *калифорнийские 
нефтегазовые бассейны - розташовані у штаті Каліфорнія (США). 
Складаються з 300 нафтових та 130 газових родовищ. Загальна площа 235 

тис. км
2
. Запаси 3,4 млрд. т нафти, 1000 млрд. м

3
 газу. 38 нафтопереробних 

заводів продуктивністю 124 млн. т за рік, 37 газопереробних заводів (15 

млрд. м
3
 газу за рік). 

КАЛУСЬКО-ГОЛИНСЬКЕ РОДОВИЩЕ КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ, *Калушско-
Голинское месторождение калийных солей - в Івано-Франківській області. 
Площа близько 80 км

2
. Соляні поклади залягають у вигляді лінз чи пластів на 

глибині від 15 до 1000 м, потужність їх — до кількох десятків метрів. Сіль 
розробляють з 1826 р. З неї одержують калійні добрива, кухонну сіль. 

КАМБЕЙСЬКИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ БАСЕЙН, *Камбейский 
нефтегазоносный бассейн - розташований у південно-західній частині 
Індостанського півострова та у Камбейській затоці. Площа 190 тис. км

2
. 

Запаси нафти 500 млн. т, газу — 400 млрд. м
3
; 45 нафтових і 14 газоносних 

родовищ. 

КАМБАЛДА, *Камбалда - родовище нікелевих руд у Західній Австралії. 
Запаси руди 24 млн. т. Виробництво нікелевого концентрату більш як 300 
тис. т за рік. 

КАНАНЕА, *Кананеа - родовище руд у Мексиці. Запаси 1,5 млрд. т. Два 

кар’єри. Річний видобуток до 6,2 млн. т. 

КАНСЬКО-АЧИНСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Канско-Ачинский угольный 
бассейн - у південній частині Західного Сибіру, в межах Красноярського 
краю, Кемеровської та Іркутської областей Росії. Балансові запаси вугілля 
115 млрд. т. Вугленосність пов’язана з відкладами юрського віку, в яких 
виявлено до 50 вугільних пластів. Потужність робочих пластів 2…15 м, 
максимальна — 85 м. Глибина залягання до 200 м. Виявлено 17 родовищ, з 
них найбільші Ітатське, Березівське, Барандатське, Абанське, Урюпське. 
Вугілля головним чином буре, на півдні — кам’яне; теплотворна здатність 

2800…3800 ккал/кг, зольність 7-14 %. Видобувати вугілля почали з 1905 р. 
Розробляють його відкритим способом. 

КАРАГАНДИНСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Карагандинский угольній 
бассейн - у Казахстані. Балансові запаси вугілля 12 млрд. т. Промислова 
вугленосність пов’язана з кам’яновугільними та юрськими відкладами. У 

відкладах кам’яновугільного віку виявлено близько 80 пластів, з них 65 

робочої потужності (0,7…12 м). Вугілля кам’яне, вміст золи 15-35 %, значна 
кількість коксівного вугілля. У юрських відкладах міститься вісім пластів 
бурого вугілля, потужність окремих досягає 10-21 м. Виділяють 4 вугленосні 
райони : арагандинський, Тентекський, Чурубайнуринський і 
Верхньоосокурський. Вугілля в межах басейну почали видобувати кустарним  
методом з середини ХІХ ст., перші шахти закладено в 1930-1931 рр. 

КАРАЖАНСЬКЕ РОДОВИЩЕ НАФТИ, *Каражанское месторождение 
нефти - розташоване у Мангишлакській області Казахстану. Сім нафтових та 
один газонафтовий поклади. Глибина залягання 216…420 м. Метод 
експлуатації — законтурне заводнення з застосуванням поліакриламіду. 

КАРАКОЛЕС, *Караколес - оловорудне родовище у Болівії. Площа 18 км
2
. 

Запаси руди 75 тис. т. із середнім вмістом олова 1,63 %. Спосіб розробки 
підземний. 
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КАРЛАХТИНСЬКЕ РОДОВИЩЕ ҐРАНІТУ, *Карлахтинское месторождение 
гранита - розташоване біля Санкт-Петербурга. Площа 50 км

2
. Запаси 

граніту 2 млн. м
3
. 

КАРАТАУСЬКИЙ ФОСФОРИТОНОСНИЙ БАСЕЙН, *Каратаусский 
фосфоритоносный бассейн - один з найбільших у світі. Розташований у 
Джамбульській та Чимкентській областях Казахстану. Площа 2,5 тис. км

2
. 45 

родовищ фосфоритів. Розробка ведеться відкритим та підземним 
способами. Річний видобуток 18 млн. т руди. 

КАТАЛОНСЬКЕ РОДОВИЩЕ КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ, *Каталонское 
месторождение калийных солей - розташоване в Іспанії. Площа 160 км

2
. 

Потужність відкладів — 2…8 м. Кут спаду 65 °, запаси 170 млн. т., річний 
видобуток 2,4 млн. т. 

КАЧАНІВСЬКЕ НАФТОГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Качановское нефтегазовое 
месторождение - в Сумській області України, у межах Дніпровсько-
Донецької нафтогазоносної області. Включає 24 поклади, що залягають на 
глибині 1440…3400 м. Нафта малосірчиста, малосмолиста, густина її 830 
кг/м

3
, газ метановий, густина його 0,73 кг/м

3
. Розробляють з 1961 року. 

КЕНГАН, *Кенган - одне з найбільших газових родовищ світу. Розташоване в 
Ірані на узбарежжі Перської затоки. Запаси 820 млрд. м

3
. Річний видобуток 

біля 50 млрд. м
3.

 

КЕНКФЯВСЬКЕ НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, *Кенкфявское нефтяное 
месторождение - розташоване в Актюбінській області Казахстану. 24 
поклади. Глибина залягання 50…4360 м. Спосіб видобутку фонтанний і 
насосний. 

КЕРЧЕНСЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ БАСЕЙН, *Керченский железорудный 
бассейн - на Кримському півострові, Україна. Промислові запаси руд близько 
1,5 млрд. т. Вони пов’язані з кімерійськими піщаноглинистими відкладами. 
Потужність рудних пластів переважно 6…15 м; глибина залягання їх 5…15 м. 
Руди представлені головним чином бурими залізняками. Вміст заліза до 40 
%, значні домішки марганцю й ванадію. Найбільші родовища — Комиш-
Бурунське, Катерлезьке і Ельтиген-Ортельське. Добувати руди в межах 
басейну почали наприкінці ХІХ ст. Розробляють Комиш-Бурунське й 
Ельтиген-Ортельське родовища відкритим способом. Збагачений аґломерат 
використовують у металургійній промисловості. 

КІЗЕЛОВСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Кизеловский угольный бассейн - 
розташований у Пермській області Росії. Площа 200 км

2
, запаси 464 млн. т; 

18 шахт потужністю 120…500 тис. т за рік; чотири пласти, з них два робочої 
потужності 0,6…3,5 м. Річний вуглевидобуток 3,7 млн. т. 

КІБІК-КОРДОНСЬКЕ РОДОВИЩЕ МАРМУРУ, *Кибик-Кордонское 
месторождение мрамора - розташоване у Хакасії біля Соленогорська. 
Запаси — 65,6 млн. м

3
. Видобувається з допомогою каменерізальних машин. 

Потужність кар’єра 15 тис. м
3
 блоків за рік. 

КІМБЕРЛІ, *Кимберли - алмазоносна провінція в ПАР. Вміст алмазів 

0,2…0,25 кар/т. Глибина розробки до 790 м. Щорічний видобуток 500 тис. 
кар. 

КІНГ-КРІСТІАН, *Кинг-Кристиан - газове родовище в Канаді. Запаси 300 
млрд. м

3
. 

КЛОНДАЙК, *Клондайк - район золотоносних розсипищ на південному заході 
Канади. Відкриття Клондайку 1896 року викликало “золоту лихоманку”. 
Загальна площа 1800 км

2
. За весь час експлуатації видобуто 300 т. золота. 

Запаси, що залишилися, оцінюються у десятки тон. Річний видобуток — до 
80 кг золота. 

КОЄЛГІНСЬКЕ РОДОВИЩЕ БІЛОГО МАРМУРУ, *Коелгинское 
месторождение белого мрамора - одне з найбільших у світі. Розташоване у 
Челябінській області Росії. Запаси 19 млн. м

3
. Глибина залягання до 130 м. 

Розробка у кар’єрі при застосуванні каменерізальних машин. Річне 

виробництво блоків 45 тис. м
3
 (проектна потужність кар’єру 100 тис. м

3
).   

КОМСТОК-ЛОУД, *Комсток-Лоуд - родовище золотих та срібних руд у штаті 
Невада (США). Розробляється з 1862 р. Всього видобуто 266 т. золота та 
500 т. срібла. 

КОРКІНСЬКЕ БУРОВУГІЛЬНЕ РОДОВИЩЕ, *Коркинское буроугольное 
месторождение - унікальне за вугленасиченістю родовище Челябінського 
буровугільного басейну. 10 пластів сумарною корисною потужністю 250 м; 
глибина залягання 420 м. Видобуток ведеться відкритим способом — 
екскаваторами з ковшами 4…10 м

3
, а також підземним способом — на 

шахтах Коркінській (глибина 440 м.) і Чумлякській (260 м.). Запаси 500 млн. т. 
Річний вуглевидобуток - до 2,4 млн. т. 

КОРНУОЛЛ, *Корнуолл - оловорудний район у Великобританії. Найбільший у 
світі. Довжина 240 км, ширина 20…30 км. Видобуток ведеться підземним 
способом. Глибина розробки до 782 м. 

КРЕМЕНЧУЦЬКА МАГНІТНА АНОМАЛІЯ, *Кременчугская магнитная 

аномалия - залізорудний район на лівому березі Дніпра у Полтавській 
області. Площа 100 км

2
. Запаси у північній частині 11 млрд. т, у південній — 

4,4 млрд. т. Вміст заліза 32 %. У Кременчуцькому родовищі є 167 млн. т руди 
із вмістом заліза 58,2 %. Видобуток - до 32,8 млн. т на рік. 

КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ БАСЕЙН, *Криворожский железорудный 

бассейн - найбільший в Україні басейн з покладами багатих залізних руд. 
Розташований у Дніпропетровській області. У геоструктурному відношенні 
являє собою синклінорій у межах Українського щита. Промислові запаси 
залізних руд близько 18 млрд. т. Вони пов’язані з так званою криворізькою 
серією протерозою. В межах басейну виявлено близько 300 рудних тіл, 
глибина залягання їх понад 2700 м, подекуди вони виходять на поверхню. 
Поряд з багатими мартитовими й гематито-мартитовими рудами (із вмістом 
заліза 51…66 %) є значні запаси бідних (22…38 % заліза) руд — залізистих 
кварцитів, що потребують збагачення. Промислове освоєння залізних руд 
басейну почалося у другій половині ХІХ ст. Багаті руди розробляють шахтним 
способом, а бідні — кар’єрним. 

КРІПЛ-КРІК, *Крипл-Крик - найбільше у світі жильне родовище золота у штаті 
Колорадо (США). Видобуток підземним способом — 0,9 т золота на рік. Вміст 
золота 10…12 г/т. 
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КУЗНЕЦЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Кузнецкий угольный бассейн - один з 
найбільших у світі. Розташований у Кемеровській (більша частина) та 
Новосидірській областях Росії. Площа 26,7 тис. км

2
. Найбільша довжина 335 

км, ширина — 110 км. Загальні запаси до глибини 1800 м — 637 млрд. т. 68 
шахт, 22 розрізи. Частина видобутку  надходить з Кузбасу в Україну, у 
Донецько-Придніпровський економічний район, де використовується для 
виробництва коксу. 

КУРСЬКА МАГНІТНА АНОМАЛІЯ (КМА), *Курская магнитная аномалия 

(КМА)- один з найбільших у світі басейнів з покладами багатих залізних руд. 
Розташована в межах Курської, Белгородської та Орловської областей Росії 
(частково - в районі Слобідської України). Запаси залізної руди промислових 
категорій 23,5 млрд. т. В основі басейну залягають докембрійські кристалічні 
породи, перекриті осадочними породами фанерозою. Залізні руди 
представлені двома типами: багатими (вміст заліза 60-62 %) й залізистими 
кварцитами (25,3 %), які потребують збагачення. Розвідано 13 родовищ, 
експлуатують 4 : Коробковське, Лебединське, Михайлівське і Стойленське. 
Промислове освоєння КМА почато 1952 року. 

КУРМАН, *Курман - марганцево-залізорудний басейн у ПАР. Три пласти 
середньою потужністю 3 м. Запаси 10 млрд. т руди. Річний видобуток до 5 
млн. т. 

КУСТАНАЙСЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ РАЙОН, *Кустанайский железоруд-ный 

бассейн - розташований на території Кустанайської області Казахстану. 
Містить у собі родовища магнетитових руд (Качарське, Соколовське, 
Сарбатське, Куржункульське та ін.), лептохоритових і гідрогетитових 
солітових руд (Лисаковське, Аятське). Запаси 14,7 млрд. т. Річний видобуток 
- до 40 млн. т. 

КУЩК, *Кущк - колчедано-поліметалічне подовище в Ірані. Вміст у рудах 

цинку 12 %, свинцю — 3%, міді — 1%, кадмію 1 %, золота — до 750 г/т. 
Запаси 5 млн. т. Видобувається підземним способом.  Продуктивність шахт - 
до 150…300 тис. т руди за рік. 

КЮРСАНГІНСЬКЕ НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ, *Кюрсан-

гинское нефтегазоконденсатное месторождение - розташоване на 
відстані 70 км від Баку (Азербайджан). 12 покладів. Глибина залягання 
1692…4915 м. Ефективна потужність 8…25 м. Спосіб експлуатації 
фонтанний та насосний. 

ЛЕЗНИКІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ ҐРАНІТУ, *Лезниковское месторождение 

гранита - у Житомирській області України. Промислові запаси близько 65 
млн. м

3
. Розвідане в середньому до глибини 55 м. Ґраніт рожево-червоний.  

ЛЕЛЯКІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ НАФТИ, *Леляковское месторождение нефти 

- в Чернігівській області України. Глибина залягання нафтових покладів 

1830…1910 м. Густина нафти 805 кг/м
3
. Вміст парафіну 1,85 %, смол — 5,4 

%. Родовище розробляють з 1967 року. 

ЛЕНСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Ленский угольный бассейн - на заході 
Якутії та у південно-східній частині Красноярського краю Росії. Балансові 
запаси вугілля 2 млрд. т. Займає східну частину Сибірської платформи. 
Промислова вугленосність басейну пов’язана з юрськими, крейдовими й 

неогеновими відкладами. Виявлено понад 150 вугільних пластів, потужність 
більш як 50-и з них перевищує 0,1 м. Вугілля буре (основні запаси) й 
кам’яне, мало- та середньозольне. Розвідано 20 родовищ. Видобувати 
вугілля почали 1928 року. Діють 2 шахти й 3 вуглерозрізи. 

ЛІСБЕРН-КОЛВІЛЛ, *Лисберн-Колвилл - найбільший вугільний басейн 
Аляски. Запаси 108 млрд. т., 60 вугільних пластів потужністю 0,35…2,7 м. у 
групі “Нанущук” та п’ять пластів потужністю 0,9…4,8 м. у группі “Колвілл”. 
Розробляється для місцевих потреб. 

ЛОС-ПАЛАМБРЕС, *Лос-Паламбрес - мідно-молібденове родовище у Чілі. 

Запаси — 428 млн. т. Проектна потужність кар’єру 20 млн. т. руди за рік. 

ЛОСТ-РІВЕР, *Лост-Ривер - родовище руд олова на Алясці (США). Запаси 
руди 23 млн. т. Річний видобуток близько 1 млн. т. Розробка підземним 
способом. 

ЛОТАРІНГСЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ БАСЕЙН, *Лотарингский железорудный 

бассейн - найбільший у Західній Європі рудний район у Франції, Бельгії, 
Німеччині та Люксембурзі. Площа 1100 км

2
. Запаси 15 млрд. т. Вміст заліза 

31-32 %. Річний видобуток підземним способом до 16 млн. т. 

ЛЮБЛІНСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Люблинский угольный бассейн - 
розташований на південному заході Польщі. Являє собою північно-західне 
продовження Львівсько-Волинського басейну України. Площа 4630 км

2
. 

Ресурси вугілля до глибини 1000 м — 37 млрд. т. Спосіб розробки - шахтний. 

ЛЯНФОРСЬКЕ РОДОВИЩЕ ГАЗУ, *Лянфорское месторождение газа - 
розташоване за 80 км від м. Сургут Тюменської області Росії. Має 2 поклади 
на глибині 2042…2080 м. Спосіб розробки — законтурне заводнення. 

ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Львовско-Волынский 

угольный бассейн - у Львівській і Волинській областях України, у західному 
напрямі продовжується на території Польщі. Балансові запаси вугілля — 
близько 970 млн. т. У тектонічному відношенні пов’язаний з Галицько-
Волинською синеклізою. Виявлено близько 70 вугільних пластів, промислове 
значення мають 12 пластів потужністю понад 0,6 м. Глибина залягання їх 
300-1200 м. Вугілля — від довгополуменевого до газового й газово-жирного. 
Основні родовища: Міжрічинське, Волинське, Тяглівське й Любельське. 
Видобувати вугілля почали з 1954 року. 

МАЙКОПСЬКЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ, *Майкопское 

газоконденсатное месторождение - розташоване у Краснодарському краї 
Росії. Входить до Північно-Кавказько-Мангишлацької нафтогазоносної 
провінції. П’ять покладів. Глибина залягання 2435…2670 м. Ефективна 
потужність пластів 6,5…7 м. Початковий пластовий тиск 26,6…30 МПа. 

МАЙКЮБЕНСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Майкюбенский 

буроугольный бассейн - розташований у Павлодарській області Казахстану. 
Площа 1040 км

2
. Запаси 1800 млн. т.  

МАМОНТОВСЬКЕ НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, *Мамонтовское нефтяное 

месторождение - розташоване у Сургутському районі Тюменської області 
Росії. Центр — м. Нижньовартовськ. Чотири поклади. Спосіб експлуатації — 
законтурне заводнення. 
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МАНІФА, *Манифа - одне з найбільших морських родовищ нафти. 
Розташоване на шельфі Перської затоки у територіальних водах Саудівської 
Аравії. Запаси 1200 млн. т. Сім свердловин. Річний видобуток -до 30 млн. т. 

МАРКЕСАДО, *Маркесадо - найбільше в Іспанії родовище залізних руд. 

Запаси 130 млн. т. Вміст заліза 55 %. Кар’єр глибиною 210 м. Річний 
видобуток 2…3 млн. т. 

МАРУН, *Марун - одне з найбільших газоконденсатно-нафтових родовищ 
світу. Розташоване в Ірані біля м. Абадан. Запаси 1400 млн. т. Річний 
видобуток 30 млн. т. 

МЕДВЕЖЕ, *Медвежье - газоконденсатне родовище у Тюменській області 
Росії. Центр видобутку — м. Надим. Три поклади. Глибина 1060…3075 м. 
Ефективна потужність пластів 10…92 м. 

МИКИТІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ РТУТІ, *Никитовское месторождение ртути - 
у Донецькій області України. Виділено чотири рудні зони. Багатоярусне 
зруденіння має вертикальний розріз до 200 м. Основний рудний мінерал — 
кіновар, другорядні — антимоніт, арсенопірит, вісмутин та ін. Родовище 
експлуатується з 1886 р. 

МІНУСІНСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Минусинский угольный бассейн - у 
Хакаській автономній області і Красноярському краї Росії. Балансові запаси 
вугілля 5,3 млрд. т. Вугленосність пов’язана з відкладами пермського і 

кам’яновугільного віку. Загальна потужність вугленосної товщі досягає 1800 
м, глибина залягання до 2000 м. Виявлено до 80 пластів вугілля, потужність 
яких перевищує 0.7 м. Вугілля кам’яне, переважно гумусове, вміст золи до 

37 %. Теплота згорання 7800…8200 ккал/кг. Розробляють два родовища 
Чорногорське та Ізихське. Видобувають вугілля з 1904 р. шахтним і відкритим 
способами.  

МОНРО, *Монро - газове родовище у штаті Луїзіана (США). Входить до 
нафтогазоносного басейну Мексиканської затоки. Запаси 260 млрд. м

3
. Сім 

покладів; 2800 свердловин. Річний видобуток 1,5 млрд. м
3
. 

МУНАНА, *Мунана - родовище урану в Габоні. Запаси 10 тис. т. урану (у 
перерахунку на метал). Вміст урану в середньому 0.5 %. Видобуток 
підземним способом. Переробка відбувається на двох фабриках сумарною 
потужністю 1800 т. руди за добу. 

МУРБАН-БАБ, *Мурбан-Баб - газонафтове родовище в Об’єднаних 
Арабських Еміратах. Входить у нафтогазоносний басейн Перської затоки. 
Запаси 250 млн. т. Річний видобуток 0.9 млн. т нафти. 

НАБАРЛЕК, *Набарлек - родовище урану в Австралії. Запаси у перерахунку 
на метал 10 тис. т. Видобуток відкритим способом. Річне виробництво більш 
як 1 тис. т. металу. 

НИЖНЬОЗЕЙСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Нижнезейский 

буроугольный бассейн - знаходиться в Амурській області Росії. Видобуток 
ведеться на Райчихінському родовищі відкритим способом. Є також Архаро-
Богучанське, Єрковецьке та інші родовища. 

НИЖНЬОІНДІЙСЬКИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ БАСЕЙН, *Нижнеиндийский 

нефтегазоносный бассейн - розташований у північно-західній частині 
Індостанського півострова та північній частині Аравійського моря. Площа 265 

тис. км
2
 (на суші — 200 тис. м

2
). Запаси нафти близько 4 млн. т, газу — 500 

млрд. м
3
. Розробляються 16 газоносних та 7 нафтових родовищ. 

НИЖНЬОРЕЙНСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Нижнерейнский 

буроугольный бассейн - розташований у Німеччині та Нідерландах. Запаси 
55 млрд. т вугілля. Річний видобуток відкритим способом біля 120 млн. т. 

НИЖНЬОРЕЙНСЬКО-ВЕСТФАЛЬСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН 

(РУРСЬКИЙ), *Нижнерейнско-Вестфальский угольный бассейн (Рурский) - 

найбільший кам’яновугільний басейн у Західній Європі. Розташований у 
Німеччині. Запаси 210 млрд. т. Видобуток ведеться з кінця ХІІІ ст. 25 шахт із 
середньодобовим навантаженням 10 тис. т. Середня глибина розробки 850 
м. Суцільна (понад 50 % видобутку) та стовпова системи розробки. 

НИЖНЬОСИЛЕЗЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Нижнесилезский угольный 

бассейн - знаходиться у південно-західній частині Польщі. Площа 550 км
2
. 

Загальні запаси 3.1 млрд. т. Чотири шахти загальною виробничою 
потужністю 3 млн. т вугілля за рік. 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МАРГАНЦЕВИЙ БАСЕЙН, *Никопольский марганцевый 

бассейн - на півдні України, у Дніпропетровській і Запорізькій областях. За 
запасами руди (2.1 млрд. т.) — один з найбільших у світі. Потужність 
рудоносного пласта 1.5…5 м. глибина залягання 15…140 м. Вміст марганцю 
від 8 до 33-34 %. У межах басейну виділяють два марганцеворудні райони — 
Нікопольський і Великотокмацький. Промислову розробку руд почато з 1886 
року. Видобувають руду відкритим і шахтним способом. 

НОВОРАЙСЬКЕ РОДОВИЩЕ ВОГНЕТРИВКИХ ГЛИН, *Новорайское 

месторождение огнеупорных глин - у Донецькій області України. За 
запасами (60 млн. т) — найбільше на території України. Потужність пласта 
0.1…6.5 м. Глибина залягання від 0.2 до 56 м. Глини високопластичні, мають 
низьку спікливість, вогнетривкість їх 1580…1750°. Родовище експлуатується 
з 1959 року відкритим способом. 

НОР-ПА-ДЕ-КАЛЕ - валасьєнський вугільний басейн. Розташований У 
Франції. Запаси 4.5 млрд. т. 70 пластів вугілля. Середня потужність пластів 
1.35 м. Глибина ведення робіт 800…1000 м. Видобуток 2…3 млн. т за рік. 

НОРТАМБЕРЛЕНД-ДАРЕМ - вугільний басейн у Великобританії. Площа 
2000 км

2
, запаси 13,5 млрд. т. 20 шахт із середньорічним видобутком 646 

тис. т. 

ПАВЛОВСЬКЕ БУРОВУГІЛЬНЕ РОДОВИЩЕ, *Павловское буроугольное 

месторождение  - розташоване у Приморському краї Росії. Запаси 400 млн. 
т. Пласти від 1.4 до 50 м. Два розрізи. 

ПАЗЕНАН, *Пазенан - газонафтове родовище в Ірані. Входить у нафтога-
зовий басейн Перської затоки. Запаси 475 млн. т. нафти та 1414 млрд. т. 
газу. Три поклади, 44 свердловини. Річний видобуток нафти 3 млн. т. 

ПАРТИЗАНСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Партизанский угольный бассейн 

- розташований у Приморському краї Росії. Площа 6000 км
2
, запаси 413 млн. 

т. Десять пластів. Потужність від 0.1 до 10 м. 14 вугленосних районів, 5 шахт 
об’єднання “Приморськвугілля”. 
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ПЕНСИЛЬВАНСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Пенсильванский угольный 

бассейн - антрацитовий басейн у США. Чотири родовища. Площа 45 тис. км
2
. 

Запаси 17.5 млрд. т. Видобувається відкритим та підземним способами — 4 
млн. т за рік. 

ПЕРЕДАПАЛАЧСЬКИЙ НАФТОГАЗОВИЙ БАСЕЙН, *Предаппалачский 

нефтегазовый бассейн - розташований у США та Канаді. Площа 675 тис. 
км

2
. Запаси нафти 500 млрд. м

3
. Запаси нафти 500 млн. т, газу — 1100 

млрд. м
3
. 700 нафтових і 1200 газових родовищ. Річний видобуток нафти 3 

млн. т, газу — 10 млрд. м
3
. 

ПЕРЕДКАРПАТСЬКА НАФТОГАЗОНОСНА ОБЛАСТЬ, *Предкарпатская 

нефтегазоносная область - на південному заході України, у межах 
Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Площа 14.8 тис. 
км

2
. У геотектонічному відношенні пов’язана з Передкарпатським прогином. 

Поклади нафти — палеогенових, газу — верхньоюрських, верхньокрейдових 
і міоценових відкладів. Глибина залягання нафтових родовищ 500…4800 м, 
газових — 100…4800 м. В області відкрито й досліджено 59 родовищ, у тому 
числі 22 нафтових (основні з них Бориславське, Орів-Уличнянське), 29 
газових (Угерське, Більче-Волинське, Рудківське, Ходновицьке та ін.) і 
газоконденсатних, 8 нафтових. Промислове видобування нафти розпочато з 
1881 року, газу — з 1920 року. 

ПЕРЕДКАРПАТСЬКИЙ СІРКОНОСНИЙ БАСЕЙН, *Предкарпатский 

сероносный бассейн - на південному заході України, в межах Львіської, 
Івано-Франківської і Чернівецької областей. Сірка — у вапняках міоценового 
віку. Потужність сірконосних відкладів до 30 м, глибина залягання від 3 до 
500 м. Вміст сірки у руді до 25 %. Видобувають сірчані руди з 1953 року 
кар’єрним способом і методом підземної виплавки. 

ПЕРЕДКАРПАТСЬКИЙ СОЛЕНОСНИЙ БАСЕЙН, *Предкарпатский 

соленосный бассейн - група родовищ кам’яної і калійної солей на південному 
заході України, у межах Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької 
областей. У геоструктурному відношенні пов’язаний з Передкарпатським 
прогином. Поклади солей — у відкладах міоценового віку. Потужність 
соленосної товщі понад 5 тис. м. Коефіцієнт соленосності до 30 %. Солі 
залягають переважно у вигляді лінз. Кам’яну сіль на Передкарпатті почали 
видобувати з XIV ст., калійну — з 1826 року. Розробляють Калусько-
Голинське і Стебницьке родовища. 

ПЕРМСЬКИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ БАСЕЙН, *Пермский 

нефтегазоносный бассейн - розташований у штатах Техас, Нью-Мексіко та 
Оклахома (США). Площа 370 тис. км

2
. Запаси 5.2 млрд. т нафти та 2.9 трлн. 

м
3
 газу. Річний видобуток нафти 81 млн. т, газу — 70 млрд. м

3
. 

ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ НАФТОГАЗОНОСНИЙ БАСЕЙН, *Персидского залива 

нефтегазоносный бассейн  - площа 2.93 км
2
, з них 290 тис. км

2
 акваторії. 

Область унікальної концентрації нафти й газу. Запаси нафти 53 млрд. т, 
газу — 26.7 трлн. м

3
. 371 нафтове і газонафтове та 55 газових родовищ. 

Розробляється 194 нафтогазових та нафтових і 8 газових родовищ (більш як 
2400 фонтанних та 1475 насосних свердловин). Річний видобуток нафти 
640…1000 млн. т, газу - 135 млрд. м

3
. 

ПЕЧОРСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Печорский угольный бассейн - 
розташований на півночі Росії. Площа 90 тис. км

2
, запаси 265 млрд. т. 250 

вугільних пластів потужністю 0.5…3.5. Видобуток проводять шахти об’єднань 
“Воркутауголь” та “Інтауголь”.  

ПІВДЕННО-АЛДАНСЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ РАЙОН, *Южно-Алданский 

железорудный район - на півдні Якутії. Запаси залізних руд промислових 

категорій 1456 млн. т; пов’язані з архейськими породами. Потужність рудних 
тіл 30…110 м, протяжність 270…750 м. Руди магнетитові, вміст заліза в них 
30-45 %. Південо-Алданський залізорудний район  — важлива база для 
формування Південно-Якутського територіально-виробничого комплексу. 

ПІВНІЧНЕ ( Північно-Західний Купол ) - газове родовище у Катарі, найбільше 
морське газове родовище у світі. Розташоване біля м. Доха на кордоні з 
територіальними водами Ірану. Входить до нафтогазоносного басейну 
Перської затоки. Запаси 4 трлн. м

3
.  

ПІВНІЧНІ АРКТИЧНІ НАФТОГАЗОНОСНІ БАСЕЙНИ КАНАДИ, *Северные 

арктические нефтегазоносные бассейны Канады - розташовані на 
узбережжі та шельфі моря Бофорта і в Центральній частині Канадського 
архіпелагу. Містить у собі два басейни: Бофорта (площа 100 тис. км

2
; запаси 

2 млрд. т нафти та 2 трлн. м
3
 газу) та Свердруп (площа 1280 тис. км

2
; 

запаси 5 млрд. т. нафти та 10 трлн. м
3
 газу); 30 нафтових, 12 

нафтогазоносних і 20 газових родовищ. Глибина залягання 600…3700 м.  

ПІВНІЧНОГО МОРЯ НАФТОГАЗОНОСНА ОБЛАСТЬ, *Северного моря 

нефтегазоносная область - розташована в однойменній акваторії та на 
території Великобританії, Данії, Нідерландів, Німеччини. Площа 700 тис. км

2
, 

з них 500 тис. км
2
 на шельфі. Запаси 3500 млн. т. нафти і 8000 млрд. м

3
 

газу. 211 нафтових і газонафтових, 160 газових і газоконденсатних родовищ. 
З них найбільші Статфьорд (400 млн. т), Брент (215 млн. т), Озеберг (145 
млн. т), Гронінгкен (1960 млрд. м

3
), Тролль (1287 млрд. м

3
). Експлуатується 

6000 свердловин фонтанним та механізованим способами. Річний видобуток  
біля 177 млн. т нафти і 186 млрд. м

3
 газу. 

ПІВНІЧНО-ДОЛИНСЬКЕ НАФТОГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Северо-Долинское 

нефтегазовое месторождение - в Івано-Франківській області України, у 
межах Передньокарпатської нафтогазоносної області. Площа 26 км

2
. 

Глибина залягання покладів 2100…3150 м. Нафта містить 4-12.5 % парафіну 
і 10-19 % смол; газ метановий. Родовище відкрито 1960 року. 

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКО-МАНГИШЛАЦЬКА НАФТОГАЗОНОСНА ПРОВІН-

ЦІЯ, *Северо-Кавказско-Мангышлакская нефтегазоносная провинция - 
розташована у смузі, що простягається від Криму на заході до Мангишлака 
на сході. Площа 530 тис. км

2
. 281 родовище (121 нафтове, 53 газових, 42 

газоконденсатних, 38 газонафтових, 27 нафтогазоконденсатних). 

ПІВНІЧНО-КИТАЙСЬКИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ  БАСЕЙН, *Северо-

Китайский нефтегазоносный бассейн - розташований у центральній та 
південній частинах Північно-Китайської рівнини та в акваторії Жовтого моря. 
Площа 1500 тис. км

2
. Запаси нафти 1500 млн. т, газу — 80 млрд. м

3
. 90 

родовищ. Річний видобуток 50 млн. т нафти і 2 млрд. м
3
 газу. 
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ПІВНІЧНО-УРАЛЬСЬКИЙ БОКСИТОНОСНИЙ РАЙОН, *Северо-Уральский 

бокситоносный район - розташований біля м. Сєвєроуральськ 
Єкатиринбургської області Росії. У рудному горизонті два підгоризонти: 
нижній потужністю 9 м. та верхній — до 1 м. Родовище розробляє бокситовий 
рудник, у складі якого п’ять шахт та два кар’єри (вапняковий і рудний). 
Система розробки — камерно-стовпова із закладкою. 

ПІВНІЧНО-ЧЕСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Северо-Чешский 

буроугольный бассейн - найбільший у Чехії вугільний басейн по видобутку 
бурого вугілля. Розташований у районі Рудних гір. Довжина 65 км, ширина 
від 1 до 26 км. Запаси 9,3 млрд. т; шість шахт, 12 кар’єрів. Потужність 
пласта від 1 до 65 м. Видобуток - 70 млн. т вугілля за рік. 

ПІДМОСКОВНИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Подмосковный 

буроугольный бассейн - у межах Новгородської, Калінінградської і 
Смоленської, Московської, Рязанської, Тульської та Калузької областей 
Росії. Балансові запаси вугілля 5436 млн. т. Розташований у центральній 
частині Східно-Європейської платформи. Промислова вугленосність 
пов’язана з кам’яновугільними відкладами. Робочу потужність (понад 1.3 м) 
мають чотири пласти. Вугілля буре, вміст золи в ньому близько 31 %, 
теплота згорання 11 МДж/кг. Першу шахту в межах басейну закладено 1844 
року. Видобуток ведеться відкритим і шахтним способом. 

ПРАВДИНСЬКЕ НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, *Правдинское нефтяное 

месторождение - розташоване за 40 км від м. Сургут Тюменської області 

Росії. Дев’ять покладів на глибині 2122…2920 м. Потужність покладу 8…120 
м. Розробляється методом законтурного заводнення. Спосіб експлуатації — 
фонтанний та механізований. 

ПРАДХО-БЕЙ - газонафтове родовище у штаті Аляска (США). Запаси 
нафти 1296 млн. т., газу — 735 млрд. м

3
. Річний видобуток нафти 76 млн. т, 

газу — 28 млрд. м
3
. 

ПРИБАЛТІЙСЬКИЙ СЛАНЦЕВИЙ БАСЕЙН, *Прибалтийский сланцевый 

бассейн - розташований в Естонії та сусідніх областях Росії. Площа 5.5 тис. 
км

2
. Загальні запаси кукерситів 11 млрд. т; 10 шахт, 4 розрізи. Річний 

видобуток 30 млн. т. 

ПРИКАСПІЙСЬКА НАФТОГАЗОВА ПРОВІНЦІЯ, *Прикаспийская 

нефтегазовая провинция - розташована в межах Уральської, Гур’єрської, 
Мангишлацької та Актюбинської областей Казахстану, Саратовської та 
Астраханської  областей Росії. Площа 500 тис. км

2
; 104 родовища.  

ПРИП’ЯТСЬКИЙ КАЛІЄНОСНИЙ БАСЕЙН, *Припятский калиеносный 

бассейн - розташований на заболоченій низовині Бєларуського Полісся. Вісім 
родовищ, з них три експлуатується. Площа басейна 30 тис. км

2
; запаси 18.5 

млрд. т. Розробляється підземний способом. 

ПРОРВИНСЬКЕ НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНЕ РОДОВИЩЕ, *Прорвинское 

нефтеконденсатное месторождение - розташоване за 170 км від м. Гур’єв 
у Казахстані. 16 покладів: шість нафтових, шість нафтогазоконденсатних і 
одне нафтогазове. Потужність продуктивних пластів 8…35 м. 

ПРШИБРАМ, *Пршибрам - гірничорудний район в Чехії, розташований 
неподалік Праги. Включає численні родовища руд золота, срібла, цинку, 
свинцю, міді, урану та інших рудних і нерудних корисних копалин. Розробка 
відкритим та підземним способами. 

РАББІТ-ЛЕЙК , *Раббит-Лейк - родовище урану у Канаді. Запаси 290 тис. т 
металу. Рудне тіло залягає на глибині 15…145 м. Потужність 32 м. 
Розробляється відкритим способом. 

РАВЕННА-МАРРЕ, *Равенна-Марре - газове родовище в Італії. Запаси 20 
млрд. м

3
. Річний видобуток 0.2 млрд. м

3
. 

РАЙЧИХІНСЬКЕ РОДОВИЩЕ ВУГІЛЛЯ, *Райчихинское месторождение 

угля - розташоване в Амурській області Росії. Площа 400 км
2
. Запаси вугілля 

80 млн. т. Річний видобуток 8 млн. т. 

РАТАВІ, *Ратави - нафтове родовище в Іраці (біля м. Басра). Входить до 
нафтогазоносного басейну Перської затоки. Запаси 660 млн. т нафти та 55 
млрд. м

3
 газу. Відкрите 1979 року. 

РАУДАТАЙН, *Раудатайн - нафтове родовище у Кувейті. Входить до 
нафтогазоносного басейну Перської затоки. Запаси 1400 млн. т. Річний 
видобуток 10 млн. т нафти. 

РЕКОНКАВУ, *Реконкаву - нафтогазовий басейн у Бразілії. Площа 50 тис. 
км

2
. Запаси нафти 200 млн. т, газу — 40 млрд. м

3
. Видобуток 3.8 млн. т 

нафти і 1.3 млрд. м
3
 газу. 

РЕНІСОН-БЕЛЛ, *Ренисон-Белл - родовище олова в Австрії. Запаси 12 млн. 
т. руди вмістом олова 1.2 %. Розробляється підземним способом. Потужність 
рудника 1 млн. т руди за рік. 

РЕТІ-СЕФІД, *Рети-Сефид - газонафтове родовище в Ірані (біля м. Абадан). 
Входить до нафтогазоносного басейну Перської затоки. Запаси 550 млн. т 
нафти і 170 млрд. м

3
 газу. Річний видобуток нафти 3…4 млн. т. 

“РЕФОРМА”, *”Реформа” - група нафтових родовищ у Мексиці. Площа 9 тис. 
км

2
. 46 родовищ. Запаси 800 млн. т нафти і 500 млрд. м

3
 газу. 

Експлуатується 35 родовищ. 260 фонтанних і 107 насосних свердловин. 
Річний видобуток 36 млн. т нафти. 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Раздольненский 

каменоугольный бассейн - розташований у Приморському краї Росії. Площа 
8 тис. км 

2
. Запаси 2.2 млрд. т. Розробляється розрізом та шахтою. 

РОМАШКІНСЬКЕ НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, *Ромашковское нефтяное 

месторождение - розташоване біля м. Альмет’євськ у Татарії. Входить до 
Волго-Уральської нафтогазоносної провінції, 200 покладів. Розробляються 
механізованим способом з підтриманням пластового тиску. 

РУМАЙЛА, *Румайла - нафтове родовище в Ірані, біля м. Басра. Входить до 
нафтогазоносного басейну Перської затоки. Запаси 3500 млн. т. Глибина 
залягання 3050…3350 м. Розробляється методами законтурного та 
приконтурного заводнення. Річний видобуток 40 млн. т нафти. 

РУРСЬКИЙ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ БАССЕЙН, Рурский каменоугольный 
бассейн - вугільний басейн у ФРН (земля Північна Рейн-Вестфалія). Площа: 
3300 км

2
. 
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СААРСЬКО-ЛОТАРІНГСЬКИЙ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Саарско-

Лотарингский каменноугольный бассейн - вугільний басейн у ФРН (земля 
Саар) та Франції (Лотарінгський економічний район). Саарський басейн: 
площа 1200 км

2
, запаси 2.6 млрд. т. Лотарінгський басейн: площа 400 км

2
, 

запаси 750 млн. т. 550 вугільних пластів загальною потужністю 140 м. 12 
шахт (шість у Саарському, шість у Лотарінгському басейнах). Максимальна 
потужність шахт 2.5 млн. т. Глибина розробки (максимальна) 1200 м. Річний 
видобуток по 10 млн. т по кожному з басейнів. 

САБРІЯ, *Сабрия - нафтове родовище у Кувейті. Запаси 540 млн. т. 
Видобуток фонтанним способом 4…5 млн. т за рік. 

САДБЕРІ, *Садбери - мідно-нікелевий район у Канаді. 61 родовище. Запаси 
руди 300 млн. т. Розробляється 16 родовищ, законсервоване одне, 
підготовлене до експлуатації сім. Видобуток ведеться підземним способом. 
Система розробки суцільна з повною закладкою виробленого простору. 
Загальна продуктивність рудників в цілому по району 18 млн. т. 

САЛИМСЬКЕ НАФТОВЕ РОДОВИЩЕ, *Салимское нефтяное 

месторождение - розташоване за 120 км від м. Сургут Тюменської області 

Росії. Входить до Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції. Дев’ять 
покладів на глибині 2204…2820 м. 

САМОТЛОРСЬКЕ РОДОВИЩЕ НАФТИ, *Самотлорское месторождение 

нефти - в Тюменській області Росії, у межах Західно-Сибірської 
нафтогазової провінції. Площа 2600 км

2
. Глибина залягання 1600…2575 м. 

Густина нафти 835…880 кг/м
3
, вміст парафіну 1.9…2.8 %, сірки — 

0.25…0.98 %. Родовище відкрито 1965 року, експлуатується з 1969 року. 
Нафта надходить до Європейської частини Росії. 

САН-МАНЬЮЕЛ, *Сан-Маньюэл - родовище мідно-молібденових руд у США. 
Запаси руди 7840 тис. т. Річний видобуток 82 млн. т руди. 

САНТА-ІНЕС, *Санта-Инес - нафтогазоносна область у США. Запаси нафти 
57 млн. т. Річний видобуток до 2 млн. т нафти. 

САН-ХОРХЕ, *Сан-Хорхе - основний газонафтовидобувний басейн 
Аргентини. Площа 202 тис. км

2
; 100 нафтових та 14 газоносних родовищ. 

Запаси нафти 350 млн. т, газу — 100 млрд. м
3
. Розробляється понад 40 

родовищ. Експлуатується 4706 свердловин (95 фонтанним способом, 4611 — 
насосним). Річний видобуток близько 10 млн. т нафти і 3 млрд. м

3
 газу. 

САН-ХУАН, *Сан-Хуан - нафтогазоносний басейн у штатах Колорадо, Нью-
Мексико, Арізона (США). Площа 28 тис. км

2
. 60 нафтових (запаси 70 млн. т) 

та 80 газових (650 млрд. м
3
) родовищ. Глибина залягання продуктивних 

горизонтів 50…2950 м. За час експлуатації (з середини 20-х років) видобуто 
30 млн. т нафти, 7 млн. т газового конденсату і 370 млрд. м

3
 газу. 

САРАВАКСЬКИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ БАСЕЙН, *Саравакский 

нефтегазоносный бассейн - розташований на території Малайзії, Брунею, 

Індонезії, В’єтнаму. Площа 615 тис. км
2
 (400 тис. км

2
 — шельф, 115 тис. км

2
 

— глибоководна частина Південно-Китайського моря). Запаси нафти 0.7 
млрд. т, газу — 0.7 трлн. м

3
. 79 родовищ (30 нафтових, 16 нафтогазоносних, 

33 газових), з них 5 на суші та 74 в акваторії. Глибина залягання 
продуктивних горизонтів 0.09…3.7 км. Розробляються 24 родовища з 

середини 60-х років. За час експлуатації видобуто 0.4 млрд. т нафти і 0.2 
трлн. м

3
 газу. 

САРБАЙСЬКЕ ЗАЛІЗОРУДНЕ РОДОВИЩЕ, *Сарбайское железорудное 

месторождение - розташоване у Кустанайській області Казахстану. Загальні 
запаси руд 520 млн. т при вмісті руди 42.14 %. Розробляється Соколовсько-
Сарбайським гірничо-збагачувальним комбінатом. 

САРИЛАХ, *Сарылах - родовище сурми в Якутії. Розробляється шахтою. 

САСКАЧЕВАНСЬКИЙ КАЛІЄНОСНИЙ БАСЕЙН, *Саскачеванский 

калиеносный бассейн - розташований у США та Канаді. Площа басейну 150 
тис. км

2
. Запаси 67 млрд. т; 9 рудників (глибина 930…980 м), а також єдине у 

світі підприємство “Белл-Плейн” по видобутку способом підземного 
розчинення сильвенітів (глибина 1500 м). Загальна виробнича потужність цих 
підприємств 8.68 млн. т. 

САФЕРАНІЯ-ХАФДЖІ, *Саферания-Хафджи - нафтове родовище у 
Саудівській Аравії. Відкрите 1951 року. Входить у нафтогазоносний басейн 
Перської затоки. Глибина залягання покладів 1500…3000 м. Запаси 3 млрд. 
т. 

САХАРО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ БАСЕЙН, 

*Сахаро-Средиземноморский нефтегазоносный бассейн  - розташований у 
півнвчній частині Африки на території Тунісу, Лівії, Єгипту, Лівану, Ізраїлю та 
в акваторії Середземного моря. Площа 2100 тис. км

2
 (800 тис. км

2
 у 

акваторії). Запаси нафти 5000 млн. т, газу — 1000 млрд. м
3
. 325 нафтових 

та газових родовищ, найбільші: Серір (870 млн. т), Амаль (570 млн. т), Джалу 
(540 млн. т), Насер (290 млн. т). Глибина залягання покладі 670…3600 м. 
Розробляється 60 родовищ. Річний видобуток нафти 55 млн. т, газу — 15 
млрд. м

3
. 

СЕРЖИПІ-АЛАГОС, *Сержипи-Алагос - нафтогазоносний басейн у Бразилії. 
Площа 141 тис. км

2
. 44 нафтових та 5 газових родовищ. Запаси 73 млн. т 

нафти і 31 млрд. м
3
 газу. Глибина залягання 400…3000 м. Експлуатується 

15 родовищ. 686 свердловин (634 насосні). Річний видобуток 3 млн. т нафти 
і 1.1 млрд. м

3
 газу. 

СЕРІА, *Сериа - нафтове родовище у Брунеї. Входить у Сараванський 
нафтогазоносний басейн. Запаси 140 млн. т. Глибина залягання 250…2700 
м. Експлуатується 375 свердловин. Річний видобуток 1.3 млн. т нафти.  

СЕРІР, *Серир - нафтове родовище-гігант у Лівії. Входить у Сахаро-
Середземноморський нафтогазоносний басейн. Запаси 1 млрд. т. Глибина  
залягання 2490…2745 м. Річний видобуток 11.6 млн. т. 

СЕРРО-ДЕ-ПАСКО, *Серро-де-Паско - поліметалічне родовище у Перу. 

Запаси руд 45 млн. т. Вміст свинцю 3.5 %, цинку — 9 %, срібла — 103 г/т. 

Кар’єр. Три шахти. Добовий видобуток 600 т (60 % відкритим способом). 
Річне виробництво цинкового концентрату 200 тис. т, свинцевого — 160 тис. 
т, срібла — 100 т. 

СЕРРО-КОЛОРАДО, *Серро-Колорадо - одне з найбільших у світі мідно-
порфірових родовищ. Знаходиться в Панамі. Запаси 10 млн. т. руди із 
середнім вмістом міді 0.78 %, молібдену — 0.01 %, золота — 0.08 г/т, срібла 

— 5.1 г/т.  
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СЕФВІ-БЕКВАЙ, *Сефви-Беквай - родовище бокситів у Гані. Запаси 21 млн. 
т. Розробляється відкритим способом. Річний видобуток 350 тис. т. 

СИГУАНЬШАНЬ, *Сигуаньшань - найбільше в світі родовище сурмяних руд, 

знаходиться у Китаї. Верхня частина розробляється кар’єром, нижня — 
шахтами. Річний видобуток у перерахунку на метал -  до 25 тис. т. 

СІДНЕЙСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Сиднейский угольный бассейн - 
розташований в Австралії. Площа 43 тис. км

2
. Запаси 100 млрд. т. 68 шахт 

(63 % видобутку), 21 кар’єр. Річний видобуток 70 млн. т вугілля. 

СІЦІЛІЙСЬКЕ РОДОВИЩЕ КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ, *Сицилийское 

месторождение калийных солей - розташоване в Італії. Належить до 
хлоридно-сульфатного типу родовищ. Запаси руд 150 млн. т. Глибина 
залягання 115…1400 м. Розробляється підземним способом. Річний 
видобуток 1 млн. т руди. 

СКЕЛЯСТИХ ГІР НАФТОГАЗОНОСНІ БАСЕЙНИ, *Скалистых гор 

нефтегазоносные бассейны - група басейнів, розташованих у межах 

дев’яти штатів США: Монтана, Айдахо, Вайомінг, Канзас, Небраска, 
Колорадо, Юта, Нью-Мексико, Арізона. 20 басейнів, 1400 нафтових і 700 
газових родовищ. Площа 750 тис. км

2
. Запаси — 1.5 млрд. т нафти і 1.6 

трлн. м
3 

газу. Видобуток ведеться з 1862 року. За цей час видобуто 1.3 млрд. 
т нафти, 90 млн. т конденсату та 1 трлн. м

3
 газу. 

СЛОВ’ЯНСЬКЕ РОДОВИЩЕ КАМ’ЯНОЇ СОЛІ, *Славянское месторождение 

каменной соли - у Донецькій області України. Площа 30 км
2
. Промислові 

запаси 2.5 млрд. т. Потужність пластів 32…45 м, глибина залягання 380…630 
м. Відоме з XVII ст. Розробку почато 1898 року. З розсолу, що видобувають 
матодом підземного вилуговування, одержують кухонну сіль, каустичну, 
кальниновану і питну соду. 

СТАТФЬОРД, *Статфиорд - нафтове родовище у Великобританії. Входить 
у Центрально-Європейський нафтогазовий басейн. Глибина залягання 
покладів 2400…3200 м. Запаси 400 млн. т. Відкрите 1944 року. 

СТЕБНИЦЬКЕ РОДОВИЩЕ КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ, *Стебницкое 

месторождение калийных солей - у Львівській області України. Площа 30 
км

2
, запаси 1.1 млрд. т. Солі переважно каїніто-лангбейнітові та 

лангбейнітові, залягають у вигляді лінз потужністю кілька десятків метрів на 
глибині 90…1000 м. Родовище відкрито 1834 року. Розробляється з 1922 
року. 

СУЇ, *Суи - газове родовище у Пакистані. Входить у Нижньоікрійський 
нафтогазоносний басейн. Глибина залягання покладів 1400 м. Запаси 176 
млрд. м

3
. Відкрите 1952 року. 

СУОН-ХІЛС, *Суон-Хилс - нафтове родовище у Канаді. Входить у Західно-
Канадський нафтогазоносний басейн. Глибина залягання покладів 
440…2532 м. Запаси 178 млн. т. Відкрите 1957 року. 

СХІДНО-АМЕРИКАНСЬКА ФОСФОРИТОНОСНА  ПРОВІНЦІЯ , *Восточно - 

Американская фосфоритоносная провинция - основний район по видобутку 
фосфоритів у США (85 %). Розташована у штатах Флорида та Північна 
Кароліна. Видобуток — відкритим способом.  

ТАГЛУ, *Таглу - газове родовище у Канаді. Входить у басейн Бофорта. 
Середня глибина 2710 м. Запаси 400 млрд. м

3
. Відкрите 1971 року. 

ТАЙМИРСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Таймырский угольный бассейн - 
вугільний басейн на півночі Якутії. Площа 75 тис. км

2
. Потужність вугленосної 

товщі 3800 м. Кількість вугільних пластів: загальна — 30, робочої потужності 
— 20 м. Середня потужність пластів 1…3 м, максимальна — 10 м. Вугілля 
марок Ж-А. 

ТІТАС, *Титас - газове родовище у Бангладеш. Входить до Бенгальського 
нафтогазоносного басейну. Глибина залягання покладів 2750 м. Запаси 110 
млрд. м

3
. Відкрите 1963 року. 

ТУНГУСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Тунгусский угольный бассейн - один з 
найбільших у Росії вугільних басейнів. Знаходиться у Красноярському краї, 
частково у Якутії та Іркутській області. Площа 1045 тис. км

2
. Виділяють шість 

вугленосних районів. Вугленосною є товща пермського і кам’яновугільного 
віків, потужність якої від 350 до 1500 м. Глибина залягання вугільних пластів 
0…1800 м, робоча потужність пересічно 1…5 м, рідше — 12…15 м. Вугілля 
— від бурого до антрациту. Планомірну розробку родовищ розпочато 1935 
року. Загальні геологічні запаси становлять 2324 млрд. т. 

ТУРГАЙСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Тургайский буроугольный 

бассейн - розташований у Росії. Площа 150 тис. км
2
. Потужність вугленосної 

товщі 900 м. Загальна кількість вугільних пластів 30, робочої потужності — 
15. Потужність пластів: середня 1…2 м, максимальна — 70 м. 

УЕСТА-ПЕМБІНА, *Уэста-Пембина - нафтове родовище у Канаді. Входить 
до Західно-Канадського нафтогазоносного басейну. Глибина залягання 
900…2400 м. Запаси 200 млн. т. Відкрите 1977 року. 

УЇЛМІНҐТОН, *Уилмингтон - нафтове родовище у США. Входить до 
Каліфорнійського нафтогазоносного басейну (Лос-Анджелес). Глибина 
залягання 762…2200 м. Запаси 365 млн. т. Відкрите  1932 року. 

УЛУГ-ХЕМСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Улуг-Хемский угольный бассейн - 
розташований у Туві біля м. Кизил. Площа басейну 2.1 тис. км

2
. Потужність 

вугленосної товщі 1500 м. Загальна кількість пластів 57, робочої потужності 
— 10. Потужність пластів: середня — 1…2 м, максимальна — 12 м. 

УОССОН, *Уоссон - нафтове родовище у США. Входить до Пермського 
нафтогазоносного басейну. Глибина залягання 1490-2680 м. Запаси 200 
млн. т. Відкрите 1936 року. 

УРЕНГОЙСЬКЕ ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Уренгойское газовое 

месторождение - входить у Західно-Сибірську нафтогазоносну провінцію. 
Глибина залягання покладів 2185 м. Запаси 70 млрд. м

3
. Відкрите 1961 року. 

ФАТЕХ, *Фатэх - нафтове родвище в Об’єднаних Арабських Еміратах. 
Входить до нафтогазоносного басейну Перської затоки. Глибина залягання 
покладів 2320…2590 м. Запаси 200 млн. т. Відкрите 1966 року. 

ФЕРІДУН (ФЕРЕЙУН-МАРДЖАН), *Феридун(Ферейун-Марджан) - нафтове 
родовище в Ірані. Входить до нафтогазоносного басейну Перської затоки. 
Глибина залягання покладів 2075…2500 м. Запаси 1363 млн. т. Відкрите 
1966 року. 
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ФОРТІС, *Фортис - нафтове родовище у Великобританії. Входить до 
Центрально-Європейського нафтогазоносного басейну. Глибина залягання 
покладів 2135…2217 м. Запаси 268 млн. т. Відкрите 1970 р. 

“ФРІГГ”, *”Фригг” - газове родовище у Норвегії. Входить до Центрально-
Європейського нафтогазового басейну. Глибина залягання покладів 3900 м. 
Запаси 300 млрд. м

3
. Відкрите 1971 р. 

ХАНГІРАН, *Хангиран - газове родовище в Ірані. Входить до Амудар’їнської 
нафтогазоносної провінції. Глибина залягання покладів 3250 м. Запаси 300 
млрд. м

3
. Відкрите 1968 року. 

ХАРАСАВЕЙСЬКЕ ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Харасавейское газовое 

месторождение - входить до Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції. 
Глибина залягання покладів 700…2288 м. Запаси 900 млрд. м

3
. Відкрите 

1974 року. 

ХАССІ-МЕСАУД, *Хасси-Месауд - нафтове родовище в Алжирі. Входить до 
Алжиро-Лівійського басейну. Глибина залягання покладів 3350 м. Запаси 700 
млн. т. Відкрите 1956 року. 

ХАТЕЙБА, *Хатейба - газове родовище у Лівії. Входить до Сахаро-
Середземноморській нафтогазоносної провінції. Глибина залягання покладів 
3000 м. Запаси 300 млрд.м

3
. Відкрите 1963 року. 

ХЕКЛА, *Хекла - газове родовище у Канаді. Входить до басейну  Свердруп. 
Глибина залягання 1000 м. Запаси 200 млрд. м

3
. Відкрите 1972 року. 

ХОСЕ-КОЛОМО, *Хосе-Коломо - газове родовище у Мексиці. Входить до 
нафтогазоносного басейну Мексиканської затоки. Глибина залягання 
покладів 1580 м. Запаси 100 млрд. м

3
. Відкрите 1951 року. 

ХУМАРИНСЬКЕ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНЕ РОДОВИЩЕ, *Хумаринское каменоу-
гольное месторождение  - розташоване на Північному Кавказі. Є три шахти 
потужністю до 100 тис. т за рік. Поруч розташовано Аскаут-Тебердинське 
родовище, яке розробляє шахта потужністю до 40 тис. т за рік. 

ХУРАЙО, *Хурайо - нафтовий басейн в Об’єднаних Арабських Еміратах. 
Входить до нафтогазоносного басейну Перської затоки. Глибина залягання 
покладів 1550 м. Запаси 500 млн. т. Відкрите 1957 року. 

ХУРСАНІЯ, *Хурсания - нафтове родовище в Об’єднаних Арабських 
Еміратах. Входить до нафтогазоносного басейну Перської затоки. Глибина 
залягання покладів 2100…2310 м. Запаси 300 млн. т. Відкрите 1956 року. 

Х’ЮЕТТ, *Хьюэтт - газове родовище у Великобританії. Входить до 
Центрально-Європейського нафтогазового басейну. Поклади залягають на 
глибині 1100 м. Запаси 100 млрд. м

3
. Відкрите 1966 року. 

ЦИНКВАЛЬДІДОВЕ РОДОВИЩЕ, *Цинквальдидовое месторождение - одне 
з найбільших у світі родовищ цинквальдідових руд. Розрашоване побіля 
міста Цинквальд (Чехія). Родовище містить два типи руд - кварцового та 
грейзенкового типу. 

ЧЕЛЯБІНСЬКИЙ БУРОВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН, *Челябинский буроугольный 

бассейн - розташований у Челябінській області Росії. Площа 1,3 тис. км
2

. 
Потужність вугленосної товщі 1600...3700 м. Кількість вугільних пластів 75, 
робоча потужність 60. Потужність пластів: середня - 2...4 м, максимальна - 
200 м. 

ЧІАТУРСЬКИЙ МАРГАНЦЕВИЙ БАСЕЙН, *Чиатурсский  марганцевый 

бассейн - у західній частині Грузії. Площа 85 км
2

. Марганцеворудний горизонт 
пов'язаний з пісковиками олігоценової епохи. Складається з прошарків 
загальною потужність 12...16 м, що залягають на глибині 10...220 м. Середній 
вміст марганцю в руда 20,4 %. Промислові запаси 255 млн. т. Розвідано 14 
родовищ. Промислову розробку ропочато 1879 року. Руду добувають 
шахтним і відкритим способами. 

ЧІКОНТЕПЕК , *Чиконтепек  - нафтове родовище у Мексиці. Входить до 
нафтогазоносного басейну Мексиканської затоки. Глибина залягання 
прокладів 900...1800 м. Запаси 1600 млн. т. Відкрите 1973 року. 

ЧОРНОМОРСЬКЕ ШЕЛЬФОВЕ РОДОВИЩЕ, *Черноморское шельфовое 
месторождение - за даними геологічної розвідки одне з найбільших в Україні 
родовищ нафти та газу. Запаси складають близько 3 трильйонів умовних 
одиниць суміші газ-нафта (доля нафти - 25-30%). 

ШАТЛИКСЬКЕ РОДОВИЩЕ, *Шатликское месторождение - входить до 
Амудар'їнської нафтогазоносної провінції. Поклади залягають на глибині 

3217 м. Запаси 400 млрд. м
3

. Відкрите 1968 року. 

ШЕБЕЛИНСЬКЕ РОДОВИЩЕ ГАЗУ, *Шебелинское месторождение газа - в 

Харківській області України. Площа 250 км
2

. Газоносна товща на глибині 
1300...2500 м. у теригенних відкладах кам'яновугільного і пермського віку. Газ 
метановий. Експлуатується з 1956 р. 

ШІЮГОУ-ДУСНІ, *Шиюгоу-Дусни - газове родовище у Китаї. Входить до 
Сичуанського басейну. Глибина залягання покладів 1750 м. Запаси 198 

млрд. м
3

. Відкрите 1955 року. 

ШО-ВЕЛ-ТАМ , *Шо-Вел-Там  - нафтове родовище у США. Входить до 
Західного Внутрішнього нафтогазоносного басейну. Глибина залягання 
покладів 580...3000 м. Запаси 130 млн. т. Відкрите 1944 року. 

ШУРТАНСЬКЕ ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Шуртанское газовое 
месторождение - входить до Амудар'їнської нафтогазоносної провінції. 

Поклади залягають на глибині 3000 м. Запаси 400 млрд. м
3

. Відкрите 1974 
року. 

ЮВІЛЕЙНЕ ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Юбилейное газовое месторождение - 
входить до Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції. Поклади залягають 

на глибині 1027...2614 м. Запаси 323 млрд. м
3

. Відкрите 1969 року. 

ЮРХАРОВСЬКЕ ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Юрхаровское газовое место-
рождение - входить до Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції. 

Поклади залягають на глибині 1060...2850 м. Запаси 249 млрд. м
3

. 

ЯМСОВЕСЬКЕ ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Ямсовесское газовое 
месторождение - входить до Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції. 

Поклади залягають на глибині 880...2900 м. Запаси 437 млрд. м
3

. Відкрите 
1970 року. 
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ЯМБУРГСЬКЕ ГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ, *Ямбургское газовое месторождение 
- входить до Західно-Сибірської нафтогазоносної провінції. Глибина 

залягання покладів 1004...3700 м. Запаси 4 трлн. м
3

. Відкрите 1969 року. 
 
 

КРУПНІ ГІРНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА, ВИРОБНИЧІ 

ОБ’ЄДНАННЯ, КОМПАНІЇ 
 

“АРАМКО” - нафтова монополія США. Акціонери — монополії “Стандарт ойл 
компані оф Каліфорнія”, “Ексон”, “Тексако”, “Мобіл ойл”. Діє на території 
Саудівської Аравії (забеспечує 98% її нафтовидобутку). Займається 
видобутком, транспортуванням і переробкою нафти та попутного газу. 
Річний видобуток: нафти — близько 500 млн.т, газу — близько 50 млрд.м

3
. 

Працює до 50 тис. чоловік. 

“АРТЕМВУГІЛЛЯ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля у Донецькій 
області. Центр — м. Горлівка. Кожна шахта розроблює 10…26 пластів. Кут 
спаду 45…65°. Потужність 0,5…1,3 м (90% пластів); 1,3…2,5 м. Глибина 
розробки до 1200 м. Для виробництва коксу використовується 92% вугілля.  

 “АРТЕМСІЛЬ” - виробниче об’єднання по видобутку солі у Донецькій 

області. Утворене 1976 року. Складається з шести шахт. Шахта № 1 
експлуатується з 1898 р. Адміністративний центр — м. Карло-Лібкнехтівськ. 
Розробляється три пласти: Надбрянцевський, Брянцевський і 
Підбрянцевський потужністю 29…40 м. Коефіцієнт міцності солі - 2. Середня 
глибина розробки 260 м. Система розробки — камера із залишками 
міжкамерних ціликів.  

“АСАРКО” - гірничорудна монополія США. Здійснює видобуток, збагачення 
руд кольорових металів та виробництво срібла (понад 840 т за рік), міді 
(понад 200 тис. т за рік), свинцю (130 тис. т за рік), цинку (42 тис. т за рік). 
Посідає перше місце в США по видобутку срібних руд. Займається також 
видобутком вугілля, азбесту й молібдену, виробництвом побічних продуктів 
(сурми, миш’яку), золота, платини тощо. Працює біля 12 тис. чоловік. 

“БОГАТИР” - найбільший у світі вугільний розріз. Входить до складу 

виробничого об’єднання “Екібастузвугілля”. Розташований на відстані 130 км 
від м.Павлодара у Казахстані. Потужність до 50 млн. т вугілля за рік. 
Розробляється три вугільних пласти сумарною потужністю 100…150 м. 

ВІЛЬЯМС ТЕКНОЛОДЖІС (WILLIAMS NECHNOLOGIES  INC) - світовий 
лідер в галузі магістральних вуглепроводів та технології 
висококонцентрованих водовугільних суспензій (ВВУС). Володіє 
вуглепроводом Блек-Меза (Black Mesa), США. 

“ВОРКУТАУГОЛЬ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля у 
Печорському басейні Росії. Має 15 шахт (25 пластів). Сумарна потужність 
48 м, середньодинамічна глибина розробки 550 м, найбільша — 800 м. 

 “ВОРГАШОРСЬКА” - одна з крупних вугільних шахт, розташована у 
Печорському вугільному басейні на відстані 25 км від м.Воркути. Виробнича 

потужність 4,5 млн. т вугілля на рік; пласт потужністю  3 м,  кут  спаду  1…6°.  
Глибина розробки 176 м.  

“ГАЛФ  ОЙЛ” - нафтова монополія США. Спеціалізується на видобутку 
нафти й газу, виробництві нафтопродуктів, розробці вугілля, уранових руд. 
Видобуває нафту у США, Канаді, Норвегії, Великобританії, Південній Кореї, 
Нідерландах, Камеруні та інших країнах. Річний видобуток нафти — 30 млн. 
т, газу — 20 млрд. м

3
, вугілля — 12 млн. т, урану — 1 тис. т. На 

підприємствах компанії працює біля 58 тис. чоловік.  

“ГІГАНТ-ГЛИБОКА” - шахта у Криворізькому залізорудному басейні, 
найбільша у чорній металургії України. Працює з 1962 р. Вибійка руди — 
глибокими свердловинами та шпурами . 

“ГЛІНІК” - польська фабрика по виробництву гірничих машин. Розташована у 
м. Горліце. Виготовляє обладнання для очисних та геолого-розвідувальних 
робіт. Вироби фабрики використовуються на шахтах України. 

“ГРОЗНАФТА” - об’єднання по видобутку нафти на Північному Кавказі. 
Знаходиться у Грозному. До російсько-чеченської війни 1990-тих років мало 
39 підприємств, розробляло 19 нафтових і одне газоконденсатне родовище. 
Річний видобуток нафти становив понад 420 млн. т. Основний спосіб 
видобутку — фонтанний.  

“ГРУЗВУГІЛЛЯ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля. Десять шахт. 
Центр — у Кутаїсі. Найбільше родовище — Ткібулі-Шаорське. Глибина 
розробки 500…1200 м. Вугілля використовується для коксування (78%) та 
енергетики (22%). 

“ГРУЗНАФТА” - об’єднання по розвідці та розробці нафтових родовищ у 
Грузії. Центр — у Тбілісі; 8 виробничих одиниць та 12 підприємств. 
Експлуатується 350 свердловин. Видобуток ведеться фонтанним способом. 

“ГУКОВУГОЛЬ” - об’єднання по видобутку вугілля у Ростовській області 

Росії. 17 шахт; 25 пластів середньою потужністю 1,2 м. Кут спаду 1…44°. 
Середня глибина розробки 540 м. 

“ҐРАНД-АЙЛ” - підприємство по видобутку сірки в США (штат Луїзіана). 
Розташоване в Мексиканській затоці (за 2 км від берега). Запаси понад 30 
млн. т, глибина залягання 540…750 м, потужність 67…128 м. Видобуток 
проводиться підземною виплавкою платформ, встановлених на висоті 20 м 
над рівнем моря (глибина моря 30 м). Річний видобуток - біля 1,5 млн.т. 

“ДАГНАФТА” - об’єднання по розвідці та розробці нафтових і газових 
родовищ у Дагестані. Має 8 підприємств і 12 виробництв. Більше 200 
нафтових і близько 50 газових свердловин. Експлуатується з 1936 р. За 50 
років видобуто майже 40 млн. т нафти, понад 20 млрд. м

3
 газу. 

“ДАЛЬВОСТОКУГОЛЬ” - об’єднання по видобутку вугілля в Амурській 
області Росії. Центр — м. Райчихінськ. Запаси понад 80 млн. т бурого 
вугілля. Пласти потужністю 1…24 м. Середня глибина залягання 36 м; 
чотири розрізи. 

“ДАЛЬПОЛІМЕТАЛ” - об’єднання по видобутку, збагаченню та металургійній 

переробці свинцево-цинкових та олов’яних руд у Приморському краї Росії. 
Чотири рудники. Розробляється 9 родовищ. Глибина розробки 200…500 м. 
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ДАНКОВСЬКИЙ ДОЛОМІТНИЙ КОМБІНАТ, *Данковский доломитный 
комбинат - підприємство по видобутку й переробці флюсових доломітів у 
Липецькій області Росії. Два кар’єри. Запаси — 711 млн. т. Річний видобуток 
- до 3,6 млн. т. 

“ДЕ БІРС КОНСОЛІДЕЙТЕД МАЙНО” - найбільша у світі компанія по 
видобутку алмазів. Продає їх більше половини світового виробництва. 
Розробляє родовища у Південній Африці (де й розташована), Намібії, Замбії. 
Чистий прибуток — 530 млн. доларів на рік. Працює у компанії близько 7 тис. 
чоловік. 

“ДЕНІСОН МАЙНО” - гірничодобувна компанія Канади. Річна виробнича 
потужність: оксиду урану — 280 т, нафти — 1 млн. т, газу — більше 200 
млрд. м

3
. Чистий прибуток біля 50 млн. долярів на рік. 

“ДЖЕБАРИКИ-ХАЯ” - вугільна шахта в Якутії. Запаси — 7 млн. т. Пласт 

потужністю 1,8 м; кут спада 0…4°. Родовище розкрите п’ятьма штольнями.  

ДЖЕЗДИНСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ, *Джездинское рудоуправление - 
підприємство по видобутку і збагаченню марганцевих руд у Джезказганській 
області Казахстану. Запаси — 70 млн. т. Річний видобуток до 175 тис. т. 
марганцевої руди із вмістом марганцю 18 %. 

ДЖЕЗКАЗГАНСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ, 

*Джезканганский горно-металлургический комбинат - підприємство на базі 
Джезказганського родовища мідних руд. Родовище відоме понад 3 тис. років. 
Три шахти, два кар’єри. Потужність рудних тіл 5…30 м. Кут падіння 11°, 
глибина до 350 м. 

ДЖЕТИГАРИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, 

*Джетигаринский горно-обогатительный комбинат - підприємство по 
видобутку і збагаченню азбестових руд у Кустанайській області Казахстану. 
Розробка родовища — відкритим способом до глибини 550 м. Середній вміст 
хризотил-азбесту у руді 3,88 %. 

ДЖИДИНСЬКИЙ ВОЛЬФРАМО-МОЛІБДЕНОВИЙ КОМБІНАТ, *Джидинский 
вольфрамо-молибденовый комбинат - підприємство по видобутку і 
збагаченню вольфрамових руд у Бурятії. 200 жил потужністю до 3…4 м 
переважно крутого залягання. 

“ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ” - об’єднання по видобутку вугілля у Донецькій 
області України. Сім шахт; 12 пластів із середньою потужністю 1,36 м. Кут 
спаду 7…11°. Середня глибина розробки 407 м.  

ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМІТНИЙ  КОМБІНАТ, *Докучаевский 

флюсо-доломитный комбинат - підприємство по видобутку та переробці 

вапняків і доломітів у Донецькій області України. П’ять кар’єрів. Запаси 900 
млн. т вапняків; 110 млн. т доломітів.  

“ДОНБАСАНТРАЦИТ” - об’єднання по видобутку антрациту у Донбасі. Центр 
— м. Красний Луч Луганської області. 11 шахт сумарною виробничою 
потужністю 7,4 млн. т на рік. 30 шахтопластів. Середня потужність пласта 1 
м. Кут спаду 0…70°. Середня глибина розробки 480 м. 

“ДОНЕЦЬКВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ” - виробниче об’єднання по збагаченню 
вугілля у Донецькій області України. 

“ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ” - об’єднання по видобутку вугілля у Донецькій області. 
29 шахт; 82 пласти на глибині 150…1230 м. 

ДОНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Донской горно-
обогатительный комбинат - підприємство по видобутку і збагаченню 
хромових руд в Актюбинській області Казахстану. Чотири кар’єри. Глибина 
залягання руди 0…1500 м. Глибина гірничих робіт 150 м. 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБ'ЄНАННЯ ВУГІЛЛЯ І СТАЛІ (ЄОВС), *Европейское 
объеденение угля и стали (ЕОУС) - одне з найбільших галузевих державно-
монополістчних об'єднань. Існує з 1951 р. До складу входить 10 країн — 
членів Європейського економічного товариства (ЄЕТ). Контролює майже все 
видобування кам'яного вугілля, понад 80 % виробництва чавуну і сталі, 
близько 50 % видобування залізної руди в Західній Європі. Штаб-квартира в 
Брюсселі. 

ЖАЙМЕРСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Жаймерский 
горно-обогатительный комбинат - підприємство по видобутку та переробці 
барито-поліметалевих руд у Джезказганській області Казахстану. Один 
кар’єр. Середнє співвідношення свинцю, цинку та барію у руді 1:2,4:11,1. 

ЖЕЗКЕНТСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Жезкентс-кий 
горно-обогатительный комбинат - підприємство по видобутку та 
збагаченню колчедано-поліметалевих руд. Один рудник. Глибина розробки 
930 м. 

ІББЕР БЮРЕН, *Иббер Бюрен - найглибша (1446 м) вугільна шахта у світі на 
базі однойменного вугільного родовища у Німеччині. Чотири пласти 
середньою потужністю 1,52 м. Кут спаду до 10°. Запаси антрациту — 50 млн. 
т. Сім лав. Річна потужність 2,2 млн. т; 3300 робітників, з них 2300 підземних. 

ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ  КОМБІНАТ, *Ингулецкий 
горно-обогатительный комбинат - підприємство по видобутку і збагаченню 
залізних руд у Дніпропетровській області України. Містить кар’єр, шахту, 
збагачувальну фабрику. Запаси руди 1,7 млрд. т; середній вміст заліза 32,4 
%; глибина кар’єра 220 м (проектна 550 м), шахти 750 м.  

ІНКО, *Инко - гірничовидобувна і промислова компанія Канади, що 
спеціалізується на виробництві нікелю, міді, золота, срібла, платини та інших 
металів. Запаси нікелевих родовищ 436 млн. т. руди (вміст нікелю 1,58 %, 
міді — 0,98 %). На підприємствах компанії працює 25 тис. чоловік. 

“ИНТАУГОЛЬ” - об’єднання по видобутку вугілля у Комі республіці, Росія. 

П’ять шахт. 141 пласт середньою потужністю 2 м. Кут спаду 1…85°. Середня 
глибина розробки 420 м. 

ІРБІНСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ, *Ирбинское рудоуправление - підприємство 
по видобутку і збагаченню залізних руд у Красноярському краї Росії. Запаси 
руди 60 млн. т. Середній вміст заліза 37,3 % Розробляється відкритим 
способам. Глибина розробки 100 м.  

ІУЛЬТИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Иультинский 

горно-обогатительный комбинат  - підприємство по видобутку і 

збагаченню олов’яно-вольфрамових руд та пісків на Чукотці, Росія. Має дві 
шахти: дільниці відкритого видобутку; 200 жильних рудних тіл. 
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“КАРАГАНДАУГОЛЬ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля у 
Карагандинському вугільному басейні, Росія.  Близько 20 шахт, два розрізи. 
Середня потужність пластів 2,65 м, глибина розробки 393 м (найбільша — 
700 м). 

“КАПИТАЛЬНАЯ” - вугільна шахта у Кузбасі. Потужність - до 3 млн. т вугілля 
за рік; 18 пластів (потужність 0,7…3,2 м). Глибина розробки 450 м. 

“КАСПМОРНЕФТЕГАЗПРОМ” - російське виробниче об’єднання по розвідці 
й розробці нафтових і газових родовищ на Каспійському морі. 68 виробничих 
об’єднань. Розробляє 18 родовищ. Основні родовища розробляються з 
підтриманням пластового тиску газу шляхом закачування води. Так 
добувається 83 % нафти. 3000 свердловин. Освоєння ведеться з морських 
стаціонарних платформ.  

КАЧАРСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Качарский горно-

обогатительный комбинат - підприємство по видобутку і переробці 

залізних руд. Розташований у Кустанайській області Казахстану. Має кар’єр і 
збагачувальну фабрику. Запаси руди 1,6 млрд. т. Вміст заліза 47 %. Руди 
переважно магнетитові. 

КАЧКАНАРСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Качка-
нарский горно-обогатительный комбинат - підприємство по видобутку і 
переробці залізних руд. Розташований у Катеринбурзькій області Росії. 
Сировинна база — Гусевогорське родовище титаномагнетитових руд. Три 
кар’єри. 12 рудних тіл, з них три розробляються. Запаси 2 млрд. т. Вміст 
заліза 16 %.  

”КЕМЕРОВУГОЛЬ” - об’єднання по видобутку вугілля відкритим способом у 
Кемеровській області Росії. 19 розрізів. Розробляють вугільні родовища 
Кузнецького вугільного басейну. 

КЕНКАЗГАН, *Кенказган - мідна копальня епохи пізньої бронзи у Казахстані 
(ІІ-І тисячоліття до н.е.). Відкрита розробка. Довжина виробок 500 м, ширина 
— 170 м, глибина — 17,5 м. Руди видобуто 300 тис. м

3
. Виплавлено до 50 

тис. т міді. 

КЕРОЛ-ЛЕЙК, *Керол-Лейк - підприємство по видобутку і переробці залізних 

руд у Канаді. Дка кар’єри. Запаси 2 млрд. т (вміст заліза 45-40 %). Річна 
потужність 47,5 млн. т сирої руди. 

КІДД-КРІК, *Кидд-Крик - підприємство по видобутку й переробці мідно-
цинкових руд у провінції Онтаріо (Канада). Одна шахта (глибина 854 м). 
Запаси — 115 млн. т. Річний видобуток біля 5,5 млн. т. 

“КМАРУДА”, *”Кмаруда” - підприємство по видобутку і переробці руд 
Курської магнітної аномалії на базі Коробковського родовища у 
Белгородській області Росії. Запаси 1,6 млрд. т. Вміст заліза 34,4 %. Глибина 
розробки 335 м.  

КОМИШ-БУРУНСЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ, *Камыш-Бурунский 
железорудный комбинат - підприємство по видобутку, збагаченню та 
аґломерації заліза у Криму. Три кар’єри по видобутку залізної куди, один 

кар’єр по видобутку вапняку. Запаси руди 340 млн. т; вміст заліза 42-51 %; 
запаси флюсового вапняку — 3,2 млн. т. 

“КОМІНКО”, *”Коминко” - найбільша компанія Канади по видобутку і 
переробці руд, свинцю, цинку, срібла. Виробництво цинку 300 тис. т; свинцю 
— 160 тис. т; срібла — 360 тис. т; золота — 3…4 тис. т; поташу — 110 тис. т. 
Працює 10 тис. чоловік. 

“КОМИННЕФТЬ” - об’єднання по видобутку нафти, центр — м. Ухта, Росія. 
16 виробничих одиниць. Розробляє 13 нафтових і одне газове родовище. 
Більшість родовищ розробляється з підтриманням пластового тиску шляхом 
закачування води. 

КОНОКО, *Коноко - нафтова монополія США. Видобуває нафту у США, 
Північному морі, Лівії, Індонезії, Єгипті, ОАЕ. Контролює запаси 190 млн. т. 
нафти. Річний видобуток нафти - біля 18 млн. т., газу - 8,6 млрд. т. 

КОНСОЛІДЕЙШЕН КОУЛ - вугледобувна компанія США. Запаси 11 млрд. т. 
Річний вуглевидобуток - близько 43 млн. т. 

КОСТОМУКШКСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, 

*Костомукшский горнообогатительный комбинат - підприємство по 
видобутку та збагаченню залізної руди у Карелії. Запаси 1153 млн. т із 
вмістом заліза 32,2 %. Проектна потужність 24 млн. т сирої руди за рік. 
Видобування руди здійснюється рудником та кар’єром. 

“КОЧЕГАРКА” - історично відома вугільна шахта виробничого об’єднання 
“Артемвугілля”. Розташована у м. Горлівка Донецької області, заснована 
1867 року. Проектна потужність 900 тис. т вугілля за рік. Розробляє 29 
пластів. Потужність пластів 0,45…1,6 м. Кут спаду 45…70 %. Глибина 
розробки 1080 м. 

“КРАСНОАРМІЙСЬКВУГІЛЛЯ” - об’єднання по видобутку вугілля у Донецькій 
області України. Шість шахт. 21 пласт. потужність 0,7…1,3 м. Кут спаду 
8…16°. Глибина розробки до 1250 м. 

“КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ” - об’єднання по видобутку вугілля у Луганській 
області України. 10 шахт, 32 вугільних пологих пласти. Потужність пластів 
0,5…1,2 м. Глибина розробки 300…915 м.  

 “КРАСНОЯРСКУГОЛЬ” - об’єднання по видобутку вугілля у Красноярському 
краї Росії та Тувинській республіці. Три шахти, шість розрізів. Розробляє 
родовища бурого вугілля в Кансько-Ачинському, Мінусинському, Улуг-
Хемському та Тунгуському басейнах. 

“КРИВБАСРУДА” - виробниче об’єднання по видобутку залізної руди 
Криворізького залізорудного басейну підземним способом. Утворено 1973 
року. До складу об’єднання входить 10 рудників.  

“КУЕСТА-2”  - підприємство по видобутку та переробці молібденових руд у 

штаті Нью-Мексіко (США). Запаси руди 125 млн. т. Видобувається у кар’єрі 
(12 млн. т на рік) та в руднику (5,5 млн. т). 

“КУЗБАСВУГІЛЛЯ”, *”Кузбассуголь” - промислове об’єднання, що 
розробляє родовища Кузнецького вугільного басейну. Центр — м. Кемерово. 
До його складу входять 68 шахт та один розріз. Шахти об’єднані у шість 

виробничих об’єднань за територіальним принципом: “Северокузбассуголь”, 
“Ленинскуголь”,  “Киселевскуголь”, “Прокопьевск-уголь”, “Южкузбассуголь”, 
“Гидроуголь”. Загальний об’єм видобутку вугілля у 1990-тих роках сягав 90 
млн. т. 
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КУМЕРТАУСЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ РОЗРІЗ, *Кумертаусский угольный разрез - 

підприємство об’єднання “Башкирвугілля”. Один пласт потужністю 30 м. 
Глибина розробки 190 м. Вугілля буре. 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Лебединс-кий 

горно-обогатительный комбинат  - підприємство по видобутку та 
переробці зілізної руди у Бєлгородській області Росії. Розробляється 
Лебединське родовище Курської магнітної аномалії. Запаси руди 2,8 млрд. т. 
Вміст заліза 34,5 %. Глибина кар’єра 265 м.  

ЛЕНІНОГОРСЬКИЙ ПОЛІМЕТАЛІЧНИЙ КОМБІНАТ, *Лениногорский 

полиметалический комбинат - підприємство по видобутку і переробці 
поліметалевих руд у Східно-Казахстанській області Казахстану. Ріддер-
Сокольне родовище розробляється кар’єром глибиною 150 м та рудником 

глибиною 540 м. Тишинське родовище — кар’єром до глибини 430 м. Крім 
того -  підземним способом. 

ЛИСАКІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Лисаковский 

горно-обогатительный комбинат - розташований у Кустанайській області 

Казахстану. Кар’єр, збагачувальна фабрика. Запаси руди 2,8 млн. т (вміст 
заліза 35,2 %). 

“ЛУГАНСЬКВУГІЛЛЯ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля. 15 

шахт. 18 пластів. Потужність 0,5…1,8 м. Кут спаду 0…90°. Глибина розробки 
250…650 м. Найбільша шахта “Лутугінська” . 

“МАГНЕЗИТ”, *”Магнезит” - підприємство по видобутку й переробці 

магнезиту у Челябінській області Росії. Сім кар’єрів глибиною 120 м. 

“МАКІЇВВУГІЛЛЯ” - об’єднання по видобутку вугілля у Донецькій області 

України. Вісім шахт. Пласти потужністю 0,5…2,1 м. Кут спаду 0…26 °. 
Глибина шахт 600…1180 м. 

МИХАЙЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ  КОМБІНАТ, *Михай-

ловский горно-обогатительный комбинат - підприємство по видобутку та 
переробці багатих залізних руд і залізистих кварцитів у м. Желєзногорську 
Курської області Росії. Кар’єр. Балансові запаси кварцитів 7 млрд. т, багатих 
руд — 330 млн. т. Вміст заліза відповідно 38 - 40 % і 54.8 . 

МОБІЛ - нафтова монополія США у штаті Нью-Йорк. Веде розвідку і добуває 
нафту в 14 країнах. Запаси нафти 300 млн. т, газу — 550 млрд. м

3
. 

Видобуток на рік нафти та газового конденсату 34.5 млн. т, газу — 32 млрд. 
м

3
. Видобуває також вугілля — 47 тис. т за рік та уранову руду — 159 тис. т. 

за рік. Працює 180 тис. чоловік. 

НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД, *Новокраматорс-

кий машиностроительный завод - виробниче об’єднання важкого 
машинобудування. Випускає металургійне, прокатне, гірничовидобувне та 
важке ковальсько-пресове устаткування. Новокраматорський 
машинобудівний завод — найбільший в Україні постачальник унікальних 
виливків і поковок для енергетичної, машино- й верстатобудівної та інших 
галузей важкої індустрії. 

НОРІЛЬСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ, *Норильский горно-

металлургический комбинат - підприємство по видобутку й переробці 

мідно-нікелевих руд на півночі Красноярського краю. П’ять шахт, один кар’єр. 
Глибина залягання рудних тіл 150…1500 м. 

“ОЛЕКСАНДРІЯВУГІЛЛЯ” - об’єднання по видобутку бурого вугілля в 
Кіровоградській, Черкаській та Житомирській областях. Потужність пластів 
2…10 м, глибина залягання 15…20 м. Видобуток ведеться відкритим та 
шахтним способом.  

“ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ” - об’єднання по видобутку вугілля у 
Дніпропетровській області України. 11 шахт, 11 пластів потужністю 0.5…1.2 м 
(середньодинамічна — 0.86 м). Кут спаду 0…6°. Глибина розробки 100…600 
м. 

ПЕВЕКСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ - підприємство по 
видобутку та збагаченню рудного і розсипищного олова у Магаданській 
області Росії. Кар’єр, рудник. 400 рудних тіл. 

“ПЕРМЬНЕФТЬ” - об’єднання по видобутку нафти у Пермській області 
Росії. 51 виробнича одиниця. Розробляє 50 родовищ. 7 тис. свердловин. 
Вперше  впроваджено кущове направлене турбінне буріння. 

“ПЕТРОЛЕОС ДЕ ВЕНЕСУЕЛА” - державна нафтогазова компанія 
Венесуели. Запаси нафти 3.7 млрд. т, газу — 1.67 трлн. м

3
. Понад 50 % 

нафти експортується. Видобуток нафти близько 100 млн. т за рік, газу — 
біля 40 млрд. м

3
. Працює 40 тис. чоловік. 

“ПЕТРОЛЕОС МЕКСІКАНОС” - державна нафтогазова компанія Мексики. 
Запаси нафти 7.8 млрд. т, газу (в перерахунку на рідке паливо) — 2.2 млрд. 
т. Річний видобуток нафти 150 млн. т, газу — 40 млрд. м

3
. Працює 180 тис. 

чоловік. 

“ПЕТРОЛЕУ БРАЗІЛЕЙРУ” - державна нафтогазова та нафтохімічна 
компанія Бразілії. Запаси нафти 270 млн. т, газу — 84 млрд. м

3
. Видобуток 

— відповідно 16 млн. т і 4…5 млрд. м
3
. Працює 60 тис. чоловік. 

“ПЕЧЕНГАНІКЕЛЬ”, *”Печенганикель” - гірничо-металургійний комбінат у м. 
Заполярний Мурманської області Росії. Чотири рудники, дві збагачувальні 
фабрики. Три родовища розробляються підземним способом, одне — 
відкритим. 

ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Южный горно-

обогатительный комбинат - розташований у м. Кривий Ріг 
(Дніпропетровська область). Перша черга стала до ладу 1955 року, друга — 
1961-го. Виробляє залізорудний концентрат і аґломерат. 

ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Северный горно-

обогатительный комбинат - розташований у Кривому Розі 
Дніпропетровської області. Будівництво розпочато 1960 року на базі 
Першотравневого, згодом — Ганнівського родовища залізистих кварцитів 
Криворізького залізорудного басейну. Першу збагачувальну фабрику 
введено в дію 1963 року, другу — 1978-го. Продукція — залізорудний 
концентрат, офлюсовані окатки. 

ПІВНІЧНООНЕНСЬКИЙ БОКСИТОВИЙ РУДНИК, *Севернооненский 

бокситовый рудник - підприємство по видобутку бокситів у селищі 
Сєвєрооненськ Архангельської області. Шість пластоподібних покладів. 
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Потужність 0.8…16 м. Глибина залягання 39…137 м. Розробляється 
відкритим способом. 

“ПРИМОРСКУГОЛЬ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля у 
Приморському та Хабаровському краях Росії. 17 шахт. Чотири розрізи.  

“ПРОКОПЪЕВСКУГОЛЬ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля у 
Кемеровській області Росії. 10 шахт, 25 пластів потужністю 0.7…22 м. Кут 
спаду 25…40°. Середня глибина розробки 300 м, найбільша — 425 м. 
Виймання вугілля буровибуховим способом (98 %). 

“РЕЙНОЛДС МЕТАЛС” - алюмінієва компанія США. Спеціалізується на 
видобутку бокситів, виробництві глинозему, виробів із сплавів алюмінію для 
виробничого та побутового використання, електричних кабелів і проводів, 
сонячних батарей, труб, будівельних матеріалів. Працює понад 25 тис. 
чоловік.  

РОЗДІЛЬСЬКИЙ ГІРНИЧО-ХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ, *Раздольский горно-

химический комбинат - підприємство по видобутку і переробці сірчаних руд 
у м. Новий Розділ Львівської області України. Сировинна база — 
Подорожненське та Язивське родовища. Кар’єр, збагачувальна фабрика. 

Переробка здійснюється на Роздільському об’єднанні “Сірка”. 

“РОСТОВУГОЛЬ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля у 
Ростовській області Росії. Центр — м. Шахти. 25 шахт. 10 збагачувальних 
фабрик. 17 пластів потужністю 0.5…1.8 м.  

САДОНСЬКИЙ СВИНЦЕВО-ЦИНКОВИЙ КОМБІНАТ, *Садонский свинцово-

цинковый комбинат - підприємство по видобутку і збагаченню 
поліметалевих руд у Північній Осетії. Більшість рудних тіл виходить на 
поверхню, інші залягають на глибині 50…250 м. Потужність 1…5 м. Головні 
рудні мінерали — галеніт, сфалерит, пірит, піротин. Родовища розкриті 
штольнями і стовбурами. 

“САРАТОВНЕФТЬ”, - виробниче об’єднання по розвідці та переробці 
нафтових і газових родовищ у Середньому Поволжі та на території 
Саратовської області Росії. 21 підприємство; два нафтогазовидобувних та 
три газоконденсатних родовища; 860 свердловин. Річний об’єм буріння 
експлуатаційного 950 тис. м, розвідувального — 83 тис. м. Веде також 
роботи на території Західного Сибіру та в Казахстані. 

“САХАЛІНУГОЛЬ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля на Сахаліні. 
Освоює 12 родовищ. Налічує 13 шахт, два розрізи. 

“САЯНМРАМОР” - підприємство по видобутку та обробці виробів з мармуру 
й ґраніту у Красноярському краї Росії. Розробляє Кібіккордонське родовище 
мармуру та Ізербельське ґранітне родовище. Проектна потужність кар’єрів: 
мармурового — 18 тис. м

3
, ґранітного — 11.2 тис. м

3
 блоків за рік. Видобуток 

ведеться шляхом випилювання монолітів 5х15х1.5 м та стовпів 5х1.2х1.5 м. 

“СВІТЛО ШАХТАРЯ” - машинобудівний завод у Харкові. Заснований 1891 
року. Основний постачальник скребкових конвеєрів для вугільної, сланцевої 
та калійної промисловості. Конвейєрами СП-202м, СП-87м, СП-202ВІм та 
СП-301м різних виконань комплектуються механізовані комплекси КМ-87, 
КМ-88, КМТ, КМК-98, КМ-103, КМ-130. Для лав тонких пластів випускається 
конвеєр ІСК-38м; для калійної промисловості — конвеєри СПК-301 (для лав) 

та СПШ-1 (для штреків). Виготовляються також головні світильники, зокрема, 
СГГ5 та СГД5-1, фари для комбайнів і електровозів. 

СОКОЛОВСЬКО-САРБАЙСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІ-

НАТ, *Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат - 
підприємство по видобутку і збагаченню залізних руд у Кустанайській області 
Казахстану. Створений на базі Соколовського та Сарбайського родовищ 
магнетитових руд. Три кар’єри і шахта.  

СОРСЬКИЙ МОЛІБДЕНОВИЙ КОМБІНАТ, *Сорский молибденовый 

комбинат - підприємство по видобутку й переробці мідно-молібденових руд 
у Красноярському краї Росії. Сировинною базою є однойменне родовище. 
Один кар’єр, збагачувальна фабрика. Родовище штокверкове. 

Розробляється відкритим способом. Глибина кар’єра 140…320 м. 

“ТЕКСАКО” - найбільша нафтогазова монополія США. Веде видобуток у 16 
країнах. Запаси 520 млн. т нафти і 300 млрд. м

3
 газу. Річний видобуток 

відповідно 75 млн. т та 21 млрд. м
3
. Працює 52 тис. чоловік. 

ТИРНИАУЗЬКИЙ ВОЛЬРАМО-МОЛІБДЕНОВИЙ КОМБІНАТ, *Тырныаузс-

кий вольфрамо-молибденовый комбинат - підприємство по видобутку 
вольфрамо-молібденових руд на однойменному родовищі у Кабардино-
Балкарії. Підземний видобуток ведеться за системами поверхового 
примусового та поверхового камерного обвалення з відбійкою руди 
глибокими свердловинами. На відкритих роботах свердловини бурять 
шарошковими станками, навантажують руду екскаваторами. Транспорт — 
автомобільний. Є збагачувальна фабрика. 

“ТОРЕЗАНТРАЦИТ” - об’єднання по видобутку антрациту в Донецькій 
області. 15 шахт. Потужність пластів 0.6-1.6 м. Глибина розробки до 1200 м.  

“ТУЛАВУГОЛЬ” - виробниче об’єднання по видобутку бурого вугілля в Росії. 
Центр — м. Тула. Є вуглерозрізи, 20 шахт. 

“УКРЗАХІДВУГІЛЛЯ” - виробниче об’єднання по видобутку вугілля. Центр — 
м. Сокаль Львівської області. Є дві групи шахт: Червоноградська  у Львівській 
області та Нововолинська у Волинській області. Розробляє кам’яне вугілля 

Львівсько-Волинського басейну. У складі об’єднання найбільша в Європі 
вуглезбагачувальна фабрика. 

УРУПСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Урупский горно-

обогатительный комбинат - підприємство по випуску мідного та сірчаного 
концентратів на базі Урупського родовища мідних руд у Ставропольському 
краї. Похилі рудні тіла середньої потужності розробляються підземним 
способом в основному системами підповерхового обвалення (80 %) та 
горизонтальними шарами із закладкою виробленого простору (13 %). 

УЧАЛИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, *Учалинский 

горно-обогатительный комбинат - підприємство по видобутку мідно-

колчеданових руд у Башкирії. Є два кар’єри. 

ФІРМИ - ВИРОБНИКИ ГІРНИЧОЇ ТЕХНІКИ, *фирмы-изготовители горной 
техники - у світі відомо декілька десятків найкрупніших фірм, які 
спеціалізуються на виготовленні гірничої техніки. Це, зокрема: “Ведаг”(ФРН), 
“СКБ”(ФРН), “Т.Дж. Ганлек машин”(США), “Гумбольдт” (ФРН), “Ренволт” 
(Англія), “Крупп індастрі унд штальбау” (ФРН), “Машиненфабрик Аульман унд 
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Бекшульте” (ФРН), “Айзенверк Везерхютте АГ”(ФРН), “Вестфалия Люнен” 
(ФРН), “Драгон” (Франція), “Шипбридж” (Англія), “Паркер” (Англія), 
“Универсаль” (США), “Хацемаг” (ФРН), “Крупп Полизиус АГ” (ФРН), “Мифама” 
(Польща), “Карл Шенк АҐ (ФРН), “В.Флемріх, спеціальфабрік фюр 
зібмашінен” (ФРН), “Х’юіт Робінс” (США), “Мак-Неллі” (США), “Могенсон” 
(Швеція), “Діса” (Польща)та ін. В Україні гірнича техніка розробляється в ряді 
науково-дослідних та конструкторських інститутах Донецька, 
Дніпропетровська, Луганська та виготовляється на заводі вугільного 
машинобудування ім. Пархоменка в Луганську, Ясинуватському та Ново-
Краматорському машинобудівних заводах,  Дніпропетровському заводі 
гірничо-шахтного обладнання та ін.  

“ФОСФАТИ” - виробниче об’єднання по виробництву фосфорних добрив. 

Розташоване у м. Воскресенськ (Підмосков’я). Сировина — з Єгорівського 
родовища у Московській області, а також концентрати хібінських апатитів. 

“ФОСФОРИТ” - виробниче об’єднання по видобутку й переробці 
черепашкових фосфоритів біля м. Кінгісеп у Росії. Виробляє третину 
фосфатного борошна у Росії. 

"ЧЕЛЯБІНСКУГОЛЬ”" - виробниче об'єднання по видобутку бурого вугілля 
на однойменному родовищі. Видобуток ведеться шахтним способом та 
розрізами. 

"ЯКУТУГОЛЬ" - виробниче об'єднання по видобутку вугілля в Якутії. 
Розробляє 8 родовищ Ленського, Південно-Якутського (Нерюнгрінське 
родовище) та Зирянського вугільних басейнів. Має три шахти і три розрізи. 
 
 
 

ІНСТИТУТИ, УНІВЕРСИТЕТИ, НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ ТА 

ГРОМАДСЬКІ ГІРНИЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, 

*Автоматизации угольной промышленности институт - розташований у 
Москві. Заснований у 1953 році. Основні наукові напрями: створення і 
впровадження авторматизованих систем управління технологічними 
процесами, обладнання виробничо-технологічного зв`язку. 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ГІРНИЧОРУДНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, 

*Безопасности труда в горнорудной промышленности институт -
Заснований 1971 року у Кривому Розі як науково-дослідний заклад. Напрями 
діяльності: розробка способів безпечного ведення робіт, вивчення причин 
виникнення рудникових пожеж, завалів і затоплень, створення методів 
запобігання їм і ведення гірничо-рятувальних робіт. Є аспірантура. Інститут 
видає збірник праць. 

ВСЕСВІТНІЙ ГІРНИЧИЙ КОНГРЕС, *Всемирный горный конгресс - 

міжнародна неурядова організація, яка об’єднує фахівців та вчених різних 
країн, що працюють у галузі освоєння родовищ корисних копалин. Перший 
конгрес відбувся 1958 року у Варшаві. Основне завдання конгресу — 

сприяння науково-технічному співробітництву в галузі гірничої науки і техніки, 
охорона навколишнього середовища. 

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, *Угольной промышленности 

институт - науково-дослідний, проектно-конструкторький і проектний 
(УкрНДІпроект) —  заснований 1959 року в Києві. Основні напрями 
діяльності: проектування шахт, удосконалення і створення нової техніки і 
технології розробки вугільних родовищ відкритим способом; розробка схем і 
засобів механізації й автоматизації технологічних комплексів поверхонь 
шахт, розрізів та збагачувальних фабрик. Видає науково-технічний збірник. 

ВУГЛЕХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Углехимический институт (УХИН) - 
український науково-дослідний — заснований 1930 року в Харкові. Основні 
напрямки діяльності: дослідження в галузі термічної переробки вугілля, 
уловлювання й переробки продуктів коксування. 

ГАЗОВІ ІНСТИТУТИ, *газовые институты - займаються проектуванням і 
дослідженнями в галузі видобутку, первинної переробки й транспортування 
природного газу. В Україні: ПівденНДІпрогаз (Донецьк), ВНДПІтрансгаз (Київ), 
Спецморнафто-газпроект (Сімферополь), НДПІАСУтрансгаз (Харків). Газові 
інститути на території країн СНД розташовані також у Баку, Москві, Санкт-
Петербурзі, Саратові, Тюмені, Оренбурзі, на Сахаліні. 

ГАЗУ ІНСТИТУТ - інститут НАН України. Створений 1949 року (до 1963 р. — 
інститут використання газу в комунальному господарстві і промисловості у 
Києві). Проводить дослідження по підвищенню ефективності використання 
природного газу в народному господарстві і захисту навколишнього 
середовища від забруднення, по вдосконаленню технологічних процесів, 
пов’язаних із застосуванням газу у промисловості та хімічною переробкою 
вуглеводних газів. Видає періодичні збірники “Хімічна технологія” і 
“Каталическая конверсия углеводородов”. 

“ГАЙМЕК” ( від англ. hydraulic-гідравлічний, mechanization-механізація) - 

українське науково-виробниче об'єднання, яке досліджує, розробляє і 
впроваджує технології та апарати в галузі гідротранспорту сипучих 
матеріалів, зокрема вугілля, приготування нових видів палива на основі 
вугілля, зокрема висококонцентрованих водовугільних суспензій (ВВУС), 
розчинів для буріння тощо. Розташоване в Донецьку. 

ГЕОЛОГІЇ І ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, 

*Геологии и геохимии горючих ископаемых институт НАН Украины - 
заснований 1951 року у Львові на базі Львівського відділення геологічних 
наук Інституту АН України; до 1963 р. — Інститут геології корисних копалин. 
Вивчає закономірності утворення й розміщення нафтових і газових родовищ, 
різних марок вугілля, геологію родовищ горючих сланців і сірки. 

ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, *Геологических наук 

институт НАН Украины - заснований 1926 року в Києві. Розробляє 
теоретичні питання геологічної науки на основі всебічного вивчення будови 
та історії геологічного розвитку території України, досліджує корисні 
копалини, проблеми морської геології. 

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ, *Геологоразведывательный 

институт - український науково-дослідницький. Заснований 1952 року у 
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Львові (до 1957 р. — відділення Всесоюзного науково-дослідницького 
геологорозвідувального нафтового інституту); перебуває в системі 
Міністерства геології України. Основний напрям наукових досліджень — 
обгрунтування методів пошуків розвідування нафтових і газових родовищ в 
Україні. Має відділення у Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові. 

ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, *Геотехнической 

механики институт НАН Украины - заснований 1967 року у 
Дніпропетровську. Основні напрями діяльності: вивчення процесів, що 
відбуваються у гірському  масиві на великій глибині, вишукування методів і 
способів керування ними, створення комплексів машин для видобування і 
збагачення корисних копалин. 

ГЕОФІЗИКИ ІНСТИТУТ ім. С.І. СУББОТІНА НАН УКРАЇНИ, *Геофизики 

институт им. С.И.Субботина НАН Украины - заснований 1960 року у Києві 
на базі Геологічних наук інституту АН України. Головні наукові напрями: 
вивчення земої кори та верхньої мантії, розробка теорії й методики 
геофізичних досліджень, створення автоматизованих систем інтерпретації 
даних, нової апаратури. Видає “Геофизический журнал”. 

ГЕОХІМІЇ І ФІЗИКИ МІНЕРАЛІВ ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ, *Геохимии и 

физики минераллов институт НАН Украины - заснований 1969 року у Києві 
на базі Геологічних наук інституту АН України. Досліджує природу, структуру 
та властивості мінеральної речовини земної кори. Видає міжвідомчі збірники. 

ГІГІЄНИ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ІНСТИТУТ, *Гигиены 

труда и профессиональных заболеваний институт - Донецький науково-
дослідний — установа МОЗ України. Заснований 1929 року на базі філіалу 
Українського інституту робітничої медицини. Основні напрями наукових 
досліджень: вивчення умов праці, стану здоров’я профілактики й лікування 
професійних захворювань у працівників вугільної промисловості та чорної 
металургії, спостереження й оздоровлення виробничого середовища. 

ГІРНИЧОЇ МЕХАНІКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. М.М. 

ФЕДОРОВА, *Горной механики научно-исследовательский институт им. 

М.М.Федорова - заснований 1934 року у Києві; з 1956 р. працює у Донецьку. 
Основні напрями діяльності інституту: розробка наукових основ створення, 
експлуатації і ремонту шахтних, стаціонарних машин і комплексів, шахтного 
підйому, вентиляторних і водовідливних установок, підвищення надійності та 
довговічності шахтних стаціонарних установок і устаткування. 

ГІРНИЧОЇ СПРАВИ ІНСТИТУТ АН КАЗАХСТАНУ, *Горного дела тнститут 

АН Казахстана - знаходиться в Алма-Аті. Основний науковий напрям — 
розробка теоретичних основ, нових методів і засобів підвищення 
ефективності видобутку і переробки мінеральної сировини.  

ГІРНИЧОЇ СПРАВИ ІНСТИТУТ ІМ. О.О. СКОЧИНСЬКОГО, *Горного дела 

институт им. О.О.Скочинского - розташований у м. Люберці Московської 
області, Росія. Основний науковий напрям — проблеми теоретичного 
переоснащення підземної і відкритої розробки вугільних та сланцевих 
родовищ, прогноз науково-технічного розвитку вугільної промисловості.  

ГІРНИЧОЇ СПРАВИ ІНСТИТУТ, *Горного дела институт - розташований у 
Катеринбурзі. Є центральним закладом, що вивчає проблеми видобутку 
залізних, марганцевих та хромових руд і нерудних копалин.  

ГІРНИЧОЇ СПРАВИ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІНСТИТУТ, *Горного дела 

цветной металлургии институт - розташований у Москві. Основний 
науковий напрям — вдосконалення технології розробки родовищ кольорових 
металів, збагачення і металургія благородних металів.  

ГРУЗИНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Грузинский политехничес-кий 

институт - розташований у Тбілісі. 24 факультети, в тому числі гірничий та 
геологічний. 100 кафедр. 

ДАЛЕКОСХІДНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Дальневосточный 

политехнический институт - розташований у Владивостоці. Дев’ять 
факультетів; 51 кафедра. Є спеціальності гірничо-геологічного профілю. 

ДЕРЖАВНА ГІРНИЧА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ (ДГАУ) - утворена в 1994 р. на 
базі Дніпропетровського гірничого інституту. Провідний  науковий заклад 
України в галузі гірничої справи. Готує фахівців за 22 спеціальностями. 
Напрямки підготовки: економіка, менеджмент, геологія, комп’ютерні науки, 
інженерна механіка, гірництво (зокрема, підземна розробка родовищ 
корисних копалин, збагачення корисних копалин, шахтне та підземне 
будівництво, відкриті гірничі роботи, маркшейдерська справа тощо), 
електротехніка, автоматика та управління, електромеханіка.  Див. 
Дніпропетровський гірничий інститут. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

ІНСТИТУТУ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ(ДВ УкрДІМР), *Днепропетровское 
отделение украинского государственного института минеральных 

ресурсов(ДО УкрГИМР) - науково-дослідний структурний підрозділ 
Інституту мінеральних ресурсів України. Засновано в 1959 р. Діяльність 
відділення спрямована на виконання науково-дослідних, методичних, 
конструкторських робіт по оцінці та розвитку мінерально-сировинної бази 
України, удосконаленню техніки та технології буріння геологорозвідувальних 
свердловин, а також на екологічні дослідження. Відділення має чотири 
наукових підрозділи: геології вугільних родовищ, гідрогеології та екогеології, 
рудної геології і геофізики, техніки та технології буріння свердловин.  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГІРНИЧІЙ ІНСТИТУТ (нині Державна гірнича 
академія України), *Днепропетровский горный институт - заснований 1899 
року як Катеринославське вище гірниче училище. Інститут з 1912 року. 
Гірничий, механіко-машинобудівний, шахтобудівний, електротехнічний, 
геологорозвідувальний, заочний та вечірній факультети, 22 лабораторії, 42 
кафедри. 

ДОНБАСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ  ІНСТИТУТ, *Донбасский горно-
металлургический институт - розташований у м. Алчевську Донецької 
області. Заснований 1957 року. Має 9 факультетів. Готує спеціалістів по 15 
спеціальностям, зокрема, по гірничому обладнанню, підземній розробці 
родовищ корисних копалин, шахтобудуванню.  Філія у м. Стаханові. 

ДОНЕЦЬКИЙ ВУГІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ (Донвугі), *Донецкий угольный 
институт (Донуги) - заснований 1946 року. Основні напрями діяльності: 
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дослідження і розробка технології підземного видобування вугілля, 
вдосконалення виробничих процесів. 

ДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, *Донецкий научно-
исследовательский институт - розташований у м. Горлівка. Заснований 
1990 року. Основні напрями діяльності: розробка техніки і технології для 
розробки крутих вугільних пластів. 

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, *Донецкий 
государственный технический университет  - засновано в 1921 р. 15 
факультетів, в тому числі гірничий та гірничоелектромеханічний, готує 
спеціалістів за  51 спеціальностями. Напрямки підготовки гірничого профілю: 
геологія, геодезія, картографія, гірництво (зокрема, фізичні процеси гірничого 
та нафтогазового виробництва, підземна розробка корисних копалин, 
збагачення корисних копалин, шахтне будівництво, відкриті гірничі роботи 
тощо). При ДДТУ діє Гірничий інститут. Філії - у м. Горлівці та 
м.Червоноармійську. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАФТИ І  ГАЗУ, *Ивано-Франковский 

институт нефти и газа - заснований 1967 року. Дев’ять факультетів; 36 
кафедр. Готує фахівців 21 спеціальності. Напрямки підготовки гірничого 
профілю: геологія, геодезія, картографія, гірництво (зокрема, шахтне і 
підземне будівництво, розробка та експлуатація нафтових і шахтних 
родовищ, проектування та експлуатація газонафтопроводів, буріння 
нафтових та газових свердловин). 

ІНСТИТУТ БІОКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ (ІБКХ НАНУ), *Институт 

биоколлоидной химии НАН Украины (ИБКХ НАНУ)- науково-дослідний, 
розташований в Києві. Відомий як розробник нового прогресивного методу 
біохімічного збагачення золотоносних матеріалів з низькою концентрацією 
корисного компонента. 

ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ НАН УКРАЇНИ (ІКХХВ НАНУ), 

*Интитут коллоидной химии и химии воды НАН Украины (ИКХХВ НАНУ) - 
науково-дослідний, знаходиться у Києві. Інституту належать розробки в галузі 
теорії висококонцентрованих водовугільних суспензій. 

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (ДІМР), 

*Государственный институт минеральных ресурсов Украины (ГИМР) - 
державний, науково-дослідний, розташований у Сімферополі, відділення - у 
Дніпропетровську. ДІМР України засновано в 1959 р. Знаходиться у 
підпорядкування Державного комітету України з геології та використанню 
надр. Основні напрямки діяльності - геолого-економічна та геолого-
технологічна оцінка мінерально-сировинної бази родовищ твердих корисних 
копалин та підземних вод України. Інститут вивчає також проблеми 
збагачення  руд благородних металів та алмазів, проводить еколого-
геологічні дослідження. 

ІНСТИТУТ ФІЗИКО-ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ВУГЛЕХІМІЇ ім. Л.М.Логвиненко 

НАН УКРАЇНИ (ІНФОВ НАНУ), *Институт физико-органической химии и 

углехимии им. Л.М.Логвиненко НАН Украины (ИНФОУ НАНУ) - науково-
дослідний, знаходиться в Донецьку. Основні напрями діяльності: кінетика і 
механізм хімічних реакцій органічних сполук, металокомплексний каталіз і 

органічні каталізатори; розробка нових хіміко-фізичних методів дослідження 
вугілля та його компонентів, процесів переробки вугілля та хімічних 
продуктів і перспективних видів палива тощо. Відомий рядом 
фундаментальних розробок в галузі вуглехімії, зокрема надмолекулярної 
структури вугілля, окиснення та самозаймання твердого палива, 
висококонцентрованих водовугільних суспензій, термопереробки вугілля 
після  його імпрегнування та їн. Періодично видає збірники наукових праць в 
яких подаються результати новітніх досліджень в галузі вуглехімії. 

ІРКУСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Иркутский политехнический 
институт - заснований 1930 року. Має 22 факультети; 96 кафедр. Має 
гірничий та геологорозвідувальний факультети. 

КАЗАХСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Казахский политехнический 
институт - розташовваний у Алма-Аті. Заснований 1934 року. Має 16 
факультетів; 80 кафедр. Має гірничий, геологорозвідувальний, 
гідрогеологічний та нафтовий факультетах. 

КАРАГАНДИНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Карагандинский 
политехнический институт - засновано 1953 року як гірничий. Нинішня 
назва з 1959 року. Вісім факультетів, 50 кафедр, гірничий та гірничо-
електромеханічний факультети. 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.Т.ШЕВЧЕНКА, *Киевский университет им. 
Т. Шевченко - один з провідних вищих навчальних закладів України. Серед 
напрямків підготовки фахівців гірничого профілю є геологія (геологічна 
зйомка, геофізичні методи, гідрологія та інженерія) та геодезія, а також 
картографія.  

КРАСНОЯРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, *Красноярский 
институт цветных металлов - заснований 1930 року. 7 факультетів, 30 
кафедр, 14 спеціальностей, з них 8 — гірничих . 

КРИВОРІЗЬКИЙ ГІРНИЧОРУДНИЙ ІНСТИТУТ, *Криворожский горнорудный 

институт - заснований (як технікум) 1922 року. 16 факультетів. 26 
спеціальностей. Напрямки підготовки гірничого профілю: геологія, геодезія, 
картографія, гірництво (підземна розробка родовищ корисних копалин, 
шахтне будівництво, відкриті гірничі роботи, маркшейдерська справа тощо). 

КУЗБАСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Кузбасский политехнический 

институт - розташований у м. Кемерово. Утворений 1965 року на базі 
Кемеровського гірничого інституту, заснованого 1950 року. Має 9 
факультетів, в тому числі гірничий, гірничо-електромеханічний та 
шахтобудівний. 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, *Львовский государственній 
университет - один з провідних вузів країни. Заснований у 1661 р. Сьогодні 
серед інших готує фахівців за такими спеціальностями гірничого профілю: 
геологічна зйомка, пошуки і розвідка корисних копалин, геохімія, мінералогія 
та петрологія, екологічна геологія. 

ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”, *Львовский 
университет “Львівська політехніка” - один з провідних вузів країни. 
Заснований в 1844 р. Сьогодні серед інших готує фахівців за такими 
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спеціальностями гірничого профілю: інженерна геодезія, астрономогеодезія, 
геоінформаційні системи та технології, космічна геодезія та ін. 

МАКІЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО 

БЕЗПЕЦІ РОБІТ В ГІРНИЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ (МакНДІ), *Макеевский 
государственный научно-исследовательский институт по безопасности 

работ в горной промышленности (МакНИИ) - створений 19 травня 1927 р. 
на базі Центральної Макіївської гірничорятувальної і науково-дослідної 
станції, заснованої у 1907 р. Знаходиться в м.Макіївка Донецької області. 
Має 12 відділів та біля 50 лабораторій. Головне спрямування інституту - 
розробка, вдосконалення та впровадження нових технічних рішень в галузі 
безпеки гірничих робіт, експертиза технічної документації та дослідних 
зразків вибухобезпечного гірничого обладнання, держконтрольні 
випробовування нової гірничої техніки, технічна експертиза обставин аварій 
на шахтах, наукове обґрунтування правил безпеки у вугільних шахтах, вимог і 
норм безпеки до обладнання, машин, механізмів та матеріалів, які 
застосовуються у вугільних шахтах та ін. підприємствах гірничої 
промисловості. Основні напрямки діяльності: методи та засоби 
провітрювання гірничих виробок та їх дегазації; боротьба з раптовими 
викидами вугілля, породи та газу; боротьба з рудниковим пилом; засоби 
безпечного ведення підривних робіт; безпека робіт на рудниковому 
транспорті; засоби індивідуального захисту шахтаря; безпека робіт при 
застосуванні електроенергії в шахтах та ін. При МакНДІ діє аспірантура та 
спеціалізована вчена рада за спеціальністю “Охорона праці та пожежна 
безпека”. 

МЕХАНОБР, *Механобр - інститут механічної обробки корисних копалин. 
Створений 1920 року. Розташований у Санкт-Петербурзі. Основні наукові 
напрямки — розробка нових і вдосконалення існуючих процесів та технологій 
збагачення руд, впровадження їх у промисловість, створення нового та 
модернізація існуючого технологічного обладнання; розробка перспективних 
планів розвитку кольорової металургії в галузі збагачення руд і т.п. Видає 
збірник “Обогащение руд”. 

МОСКОВСЬКИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ, *Московский 

геологоразведывательный институт - заснований 1930 року. Сім 
факультетів, 36 кафедр. Видає в серії “Известия вузов” журнал “Геология и 
разведка”. 

МОСКОВСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ІНСТИТУТ, *Московский горный институт - 
заснований 1930 року на базі Московської гірничої академії. Вісім 
факультетів, 36 кафедр. 

МОСКОВСЬКИЙ  ІНСТИТУТ НАФТИ І ГАЗУ, *Московский институт нефти 

и газа - заснований 1930 року. 16 факультетів, 52 кафедри, 22 спеціальності, 
в тому числі шість — гірничого профілю. 

НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, *Нефтяной промышленности 

институт - науково-дослідний і проектний (УкрДІПРОНДІнафта). 
Заснований 1966 року в Києві. Основні напрями діяльності інституту: 
обґрунтовування пошуків та розвідування нафтових і газових родовищ; 

розробка й удосконалення техніки і технології буріння свердловин, добування 
нафти й газу; проектування об’єктів нафтових і газових родовищ. 

НАФТОПЕРЕРОБНОЇ І НАФТОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ІНСТИТУТ, 

*Нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

институт - науково-дослідний і проектно-конструкторський. Заснований 
1966 року у Києві. Є головним у галузі досліджень і проектування 
нафтопереробних заводів, розробки автоматизованих систем керування 
ними тощо. Інститут видає тематичні збірники. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ 

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ( КПІ ), *Национальный технический 
университет Украины Киевский политехнический институт (КПИ) - 
заснований 1898 року. Має 22 факультети, в тому числі гірничо-
електромеханічний факультет. Має філіали в Чернігові, Жиромирі й 
Черкасах. Напрямки підготовки гірничого профілю: гірництво (шахтне і 
підземне будівництво, відкриті гірничі роботи, екологічні технології, 
обладнання в гірництві тощо). 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА 

АКАДЕМІЯ”, *Национальный университет Украины “Киево-Могилянская 
Академия” - один з провідних вищих навчальних закладів України. Створена 
в 1632 р. Традиційно викладалися науки про Землю. Існувала до 1817 р. 
Відновлена в 1990-і роки після відновлення української держави. Сьогодні 
серед спеціальностей, за якими йде підготовка студентів є геоекологія. 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ ШАХТНОГО БУДІВНИЦТВА ІНСТИТУТ, 

*Организации и механизации шахтного строительства институт - 
науково-дослідний інститут, заснований 1947 року у Харкові. Головний у 
галузі  організації й механізації шахтного будівництва. Розробляє наукові 
основи організації будівництва і реконструкції шахт, рудників та ін.; 
розробляє і впроваджує досконаліші види шахтного устаткування, апаратури 
тощо; складає нормативні документи. Видає збірник “Вопросы организации и 
механизации шахтного ствоительства”. 

ПЕРМСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Пермский политехнический 

институт - заснований 1930 року. 11 факультетів, 78 кафедр, 38 
спеціальностей. Найбільший факультет — гірничий (9 спеціальностей). 

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ, *Северо-

Кавказский горно-металлургический институт - розташований у 
Владикавказі. Створений 1931 року. Шість факультетів, 12 спеціальностей. 

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИРОДНИХ 

ГАЗІВ, *Северо-Кавказский научно-исследовательский институт 

природных газов - розташований у м. Ставрополі (відділ у Краснодарі). 
Основні наукові напрями: проблеми будівництва газових і газоконденсатних 
свердловин, нормування матеріально-технічних та паливно-енергетичних 
ресурсів буріння, експлуатація газових родовищ Північного Кавказу. 

ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЄННЯ НАДР ІНСТИТУТ РАН, *Проблем 

комплексного осноения недр институт РАН - розташований у Москві. 16 
лабораторій. Наукові напрямки: комплексне освоєння родовищ, первинна 
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переробка мінеральної сировини, розробка родовищ на великих глибинах, 
боротьба з газами та пилом у шахтах, збагачення мінеральної сировини. 

ПРОБЛЕМ КУРСЬКОЇ МАГНІТНОЇ АНОМАЛІЇ ІНСТИТУТ, *Проблем курской 

магнитной аномалии институт - розташований у м. Губкіні Бєлгородської 
області Росії. 26 лабораторій, в тому числі 12 гірничо-геологічного профілю. 
Наукові напрямки: дослідження питань геології, економіки, перспектив 
використання родовищ Курської магнітної аномалії. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ІНСТИТУТ, *Санкт-Петербургский 

горный институт - заснований 1773 року. Дев’ять факультетів. 

ТУЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, *Тульский политехнический 

институт - створений 1963 року. 11 факультетів, 56 кафедр. Має гірничий 
факультет. 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, 

*Украинская государственная академия водного хозяйства - знаходиться в 
м. Рівне. Серед інших спеціальностей готує фахівців з відкритих гірничих 
робіт. 

УКРАЇНСЬКЕ МІНЕРАЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО, *Украинское минералоги-

ческое общество - добровільна науково-громадська організація, основним 
завданням якої є сприяння розвиткові й популяризації досягнень мінералогії. 
Створено 1970 року. В складі товариства 550 дійсних членів. 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, *Харьковский 
государственный университет - один з провідних вузів України. 
Заснований у 1805 р. Сьогодні серед інших готує фахівців за 
спеціальностями: геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин, 
гідрогеологія, інженерна геологія. 
 

ЛІТЕРАТУРА 

 
1.  Короткий гірничий словник. Дніпропетровськ-Київ: Дніпропетровський 

гірничий інститут - Інститут системних досліджень, 1993. - 212 с. 
2.  Горная энциклопедия. Т.1. - Москва: Недра, 1984. - 560 с. 

3.  Горная энциклопедия. Т.2. - Москва: Недра, 1985. - 575 с. 

4.  Горная энциклопедия. Т.3. - Москва: Недра, 1987. - 592 с. 

5.  Горная энциклопедия. Т.4. - Москва: Недра, 1989. - 623 с. 

6.  Горная энциклопедия. Т.5. - Москва: Недра, 1991. - 541с. 

7.  Горное дело. Терминологический словарь.- Москва: Недра,  1989.  -  694 
с. 

8.  Російсько-український гірничий словник. К.: видавництво АН України, 
1959. - 271 с. 

9.  Російсько-український геологічний словник. К.: видавництво АН України, 
1959. - 268 с. 

10.  Український радянський енциклопедичний словник. Т 1. - К: Головна 
редакція УРЕ, 1986. - 752 с. 

11.  Український радянський енциклопедичний словник. Т 2. - К: Головна 
редакція УРЕ, 1987. - 736 с. 

12.  Український радянський енциклопедичний словник. Т 3. - К: Головна 
редакція УРЕ, 1987. - 736 с. 

13.  Русско-украинский словарь. К: Издат. АН Украины, 1955, - 804 с. 

14.  Словник іншомовних слів. К: Головна редакція УРЕ, 1975. - 776 с. 
15.  Тлумачний термінологічний словник з хімічної кінетики. Укладачі 

Й.Опейда та О.Швайка . Донецьк: НАН України, 1995. - 264 с. 
16.  Гірничий словник. Донецьк: Академія гірничих наук, 1995. - 160 с. 
17.  Українсько-російський словник. К: Наукова думка, 1965. - 1064 с. 
18.  Словник української мови. Т. 1. - К: Наукова думка, 1970. - 800 с. 
19.  Словник української мови. Т. 2. - К: Наукова думка, 1971. - 550 с. 
20.  Словник української мови. Т. 3. - К: Наукова думка, 1972. - 744 с. 
21.  Словник української мови. Т. 4. - К: Наукова думка, 1973. - 840 с. 
22.  Словник української мови. Т. 5. - К: Наукова думка, 1974. - 840 с. 
23.  Словник української мови. Т. 6. - К: Наукова думка, 1975. - 832 с. 
24.  Словник української мови. Т. 7. - К: Наукова думка, 1976. - 723 с. 
25.  Словник української мови. Т. 8. - К: Наукова думка, 1977. - 927 с. 
26.  Словник української мови. Т. 9. - К: Наукова думка, 1978. - 916 с. 
27.  Словник української мови. Т. 10. - К: Наукова думка, 1979. - 658 с. 
28.  Словник української мови. Т. 11. - К: Наукова думка, 1980. - 699 с. 
29.  Справочник по обогащению углей. Москва: Недра, 1984. - 614 с. 
30.  Самылин Н.А., Золотко А.А., Починок В.В. Отсадка. Москва: Недра, 1976. 

- 320 с. 
31.  Андрюшкин С.П. Обогащение углей. Москва: Недра, 1975. - 384. 
32.  Акунов В.И. Струйные мельницы.  Москва:  Машиностроение, 1967. - 262 

с. 
33.  Полькин И.С. Обогащение руд и россыпей редких металлов. Москва: 

Недра, 1967. - 616 с. 
34.  Надмолекулярная организация, структура и свойства угля / Саранчук 

В.И., Айруни А.Т., Ковалев К.Е. - К: Наукова думка, 1988. - 192 с. 
35.  Энциклопедия эрлифтов / Папаяни Ф.А., Козыряцкий Л.Н., Пащенко В.С., 

Кононенко А.П. - Донецк-Москва: Информсвязьиздат, 1995. - 592 с. 
36.  Бедрань Н.Г., Скоробогатова Л.М. Переработка и качество полезных 

ископаемых. Москва: Недра, 1986. - 272 с. 
37.  Фізичний словник. К: Вища школа, 1979. - 336 с. 
38.  Бєлозерцев В.М., Новак А.І. Технологія підземних гірничих робіт у 

запитаннях і відповідях. - К.: НМК ВО, 1990. - 156 с. 
39.  ДСТУ 3472-96. Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація. - К.: 

Держстандарт України, 1997. - 6 с. 
40.  Білецький В.С., Сергеев П.В., Папушин Ю.Л. Теорія і практика 

селективної масляної аґреґації вугілля. - Донецьк: Грань, 1996, 264 с. 
41.  Російсько-український словник з хемії та хемічної технології. Укладачі 

М.Ганіткевич та А.Зелізний. - Львів: Львівська політехніка, 1993, 315 с. 
42.  Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії. 

Укладачі Й.Опейда та О Швайка. К.: Наукова думка, 1997, 532 с. 



 216 

43.   Вугілля. Збагачення. Терміни та визначення. Державний стандарт 
України. Проект. Виконавці: О.А.Кривченко, В.І.Полупан, З.А.Стеценко, 
І.Я.Ямко. Донецьк: Донвугі -1993. 

44.  Горное дело. Терминологический словарь.- Москва:  Недра, 1981.  -  694 
с. 

45.  ДСТУ 3268-95. Конвеєри шахтні скребкові. Терміни та визначення. К.: 
Держстандарт. 11 с. 

46.  ДСТУ 2552-94. Руди залізні та марганцеві. Види та властивості продукції. 
Терміни та визначення. К.: Держстандарт. 27 с. 

47.  ДСТУ 2810-94. Сировина нерудна чорної металургії. Терміни та 
визначення. К.: Держстандарт. 21 с. 

48.  ДСТУ 3269-95. Комплекси і аґреґати вугледобувні. Терміни та 
визначення. К.: Держстандарт. 8 с. 

49.  ДСТУ 3253-95. Комбайни вугледобувні. Терміни та визначення. К.: 
Держстандарт. 11 с. 

50.  ДСТУ 3217-95. Кріплення для лав. Терміни та визначення. К.: 
Держстандарт. 16 с. 

51.  ДСТУ 3181-95. Установки бурильні шахтні. Терміни та визначення. К.: 
Держстандарт. 8 с. 

52.  Український орфографічний словник. Харків: Прапор, 1997. - 845 с. 
53.   
 
 
 
 

 Білецький Володимир Стефанович 

 Сапіцький Костянтин Федорович 

 Панов Борис Семенович 

 Мирний В’ячесла Васильович 

 Голембієвський Петро Павлович 

 Підтикалов Осександр Сергійович 

 Федотова Любов Анатолієвна 

 Альохін Віктор Іванович 

 Редзіо Олекса Гервазієвич 
 

 
 Редактор Білецький В.С. 

Комп’ютерний набір: Кістьянц Є.В., Білецький В.В., Євдошенко І. 
Обкладинка: Ратнікова Н.Л. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 217 

 
 
 
 
 


