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хвойное дерево

წიწვოვანი ხე

coniferous tree

хвойные

წიწვოვნები

conifer

хвойный лес

წიწვოვანი ტყე

coniferous forest

хемосорбция

ქიმიური ადსორბცია (შთანთქმა)

chemisorption

химикат

ქიმიკატი

chemical

химическая дезактивация

ქიმიური დეზინფექცია

chemical decontamination

химическая инерция

მედეგობა

persistence

химическая обработка

ქიმიური დამუშავება

chemical treatment

химическая обработка отходов

ნარჩენების ქიმიური დამუშავება

chemical treatment of waste

химическая океанография

ქიმიური ოკეანოგრაფია

chemical oceanography

химическая промышленность

ქიმიური მრეწველობა

chemical industry

химическая реакция

ქიმიური რეაქცია

chemical reaction

химическая структура

ქიმიური აგებულება

chemical structure

химическая чистка

მშრალი წმენდა

dry cleaning

химические вещества в окружающей среде

ქიმიკატები გარემოში

chemical in the environment

химические осадки

ქიმიური ნალექები

chemical fallout

химические отходы

ქიმიური ნარჩენები

chemical waste

химические свойства

ქიმიური თვისებები

chemical property

химический анализ

ქიმიური ანალიზი

chemical analysis

химический завод

ქიმიური ქარხანა

chemical plant

химический продукт

ქიმიური ნაწარმი

chemical product

химический процесс

ქიმიური პროცესი

chemical process

химический состав

ქიმიური შემადგენლობა(ქიმიური შედგენილობა)

chemical composition

химический элемент

ქიმიური ელემენტი

chemical element

химический элемент группы I

პირველი ჯგუფის ქიმიური ელემენტი (ტუტე)

element of group I (alkaline)

химический элемент группы II

მეორე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი (ტუტემიწა)

element of group II (alkaline earth metals)

химический элемент группы III

მესამე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group III

химический элемент группы IV

მეოთხე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group IV

химический элемент группы V

მეხუთე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group V

химический элемент группы VI

მეექვსე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group VI

химический элемент группы VII

მეშვიდე ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group VII

химический элемент нулевой группы

ნულოვანი ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group 0

химическое восстановление

ქიმიური დაკლება (ქიმიური აღდგენის რეაქცია)

chemical reduction

химическое загрязнение

ქიმიური დაბინძურება

chemical pollution

химическое загрязняющее вещество

ქიმიური დამბინძურებელი (ქიმიური დამაბინძურებელი)

chemical pollutant

химическое заражение

ქიმიური დაბინძურება

chemical contamination

химическое измерение уровня загрязнения

დაბინძურების ქიმიური გაზომვა

chemical measurement of pollution

химическое оружие

ქიმიური იარაღი

chemical weapon

химическое потребление кислорода

ჟანგბადის ქიმიური მოხმარება

chemical oxygen demand

химическое производство

ქიმიური მეცნიერება (ქიმიური წარმოება)

chemical engineering

химическое разложение

ქიმიური დაშლა

chemical degradation

химическое удобрение

ქიმიური სასუქი

chemical fertiliser

химия

ქიმია

chemistry

химия атмосферы

ატმოსფერული ქიმია

atmospheric chemistry

химия окружающей среды

გარემოსდაცვითი ქიმია

environmental chemistry

химия почвы

ნიადაგური ქიმია

soil chemistry

хищная птица

მტაცებელი ფრინველი

bird of prey

хищник

მტაცებელი

predator

хлопок

ბამბა

cotton

хлор

ქლორი

chlorine

хлорид

ქლორიდი

chloride

хлорирование

დაქლორვა

chlorination

хлорированный углеводород

დაქლორილი ნახშირწყალბადი

chlorinated hydrocarbon

хлороз

ქლოროზი

chlorosis

хлорофенол

ქლოროფენოლი (ქლორფენოლი)

chlorophenol

хлорофилл

ქლოროფილი

chlorophyll

хлороэтилен

ქლოროეთილენი (ქლორეთილენი)

chloroethylene

хлорсодержащее органическое соединение

ქლორშემცველი ორგანული ნაერთი

organochlorine compound

хлорфторуглероды

ქლორფტორნახშირბადი (ქლორფთორნახშირბადი)

chlorofluorocarbon

хоботные

ხორთუმიანები

proboscidean

хозяйственная деятельность на суше

მიწის სამუშაოები

land-based activity

холм

ბორცვი

hill

холод

სიცივე

cold

холодильник

მაცივარი

refrigerator

хордовые

ქორდიანები

chordate

хорология

ქოროლოგია

chorology

хранение

დასაწყობება

storage (process)

хранение отходов

ნარჩენების შენახვა

waste storage

хранение сельскохозяйственной продукции

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის მარაგი

agricultural storage

хранение тепла

სითბოს შენახვა

heat storage

хранилище жидких отходов

სასტაბილიზაციო ლაგუნა

stabilisation lagoon

хранилище жидких отходов

ჩანაღვრების ტბორი (თხევადი ნარჩენების საცავი)

tailings pond

хранилище углеводородных материалов

ნახშირბადების საცავი

hydrocarbon storage tank

хризофита

ქრიზოფიტა (ქრიზოფიტი)

chrysophyta

хром

ქრომი

chromium

хроматографический анализ

ქრომატოგრაფული ანალიზი (ქრომატოგრაფიული ანალიზი)

chromatographic analysis

хроматография

ქრომატოგრაფია

chromatography

