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ნაგავსამარხი

underground dump

могильник

ნაგავსაყრელი

waste dump

свалка отходов

ნაგებობა

built structure

строение

ნაგებობათა აღება (ნაგებობათა დაშლა)

demolition business

снос зданий и сооружений как вид деятельности

ნაგებობათა აღების ნარჩენები (ნაგებობათა დაშლის ნარჩენები)

demolition waste

мусор от сноса зданий и сооружений

ნაგებობათა მშენებლობა

construction of installations

строительство зданий и сооружений

ნაგებობის რემონტი

installation restoration

ремонт технических установок

ნაგვის განცალკევებული გატანა

dual waste management

принцип раздельного сбора городского мусора

ნაგვის კონტეინერი

waste bin

мусорный контейнер

ნაგვის ორმოს ძირის ჰიდროიზოლაცია

landfill base sealing

гидроизоляция мусорной ямы

ნაგვის ღრმა ზღვაში ჩაყრა ( ნაგვის ჩაყრა შუა ზღვაში)

deep-sea disposal

сброс в открытое море

ნაგვის ჩამარხვა

land disposal

утилизация мусора в землю

ნაგვის ჩაძირვა

sinking of waste

затопление мусора

ნადირობა

hunting

охота

ნადირობის ლიცენზია

hunting licence

лицензия на охоту

ნაერთი პოლიმერი (პოლიმერი)

addition polymer

полимер, полученный в результате реакции присоединения

ნავთი

kerosene

керосин

ნავთობზე დამყარებული ენერგია(ნავთობგადამუშავების ენერგია)

oil-based energy

производство энергии, базирующееся на переработке нефти

ნავთობით დაბინძურება

oil pollution

нефтяное загрязнение

ნავთობით დაბინძურების შემცირება

oil pollution abatement

уменьшение нефтяного загрязнения

ნავთობის აპკი

oil slick

нефтяная пленка

ნავთობის გადამუშავება

oil refinery

нефтеперерабатывающий завод

ნავთობის გადამღობი

oil boom

боновое заграждение

ნავთობის გაწმენდა(ნავთობდამუშავება)

oil refining

нефтепереработка

ნავთობის გეოლოგია

petroleum geology

геология нефти

ნავთობის დაზვერვა

oil exploration

разведка нефти

ნავთობის მარაგების შენახვა

conservation of petroleum resources

сохранение ресурсов нефти

ნავთობის მოპოვება

oil extraction

добыча нефти

ნავთობის მრეწველობა

oil production (chain)

производство нефти

ნავთობის ნარჩენების რეკუპერაცია

oil residue recuperation

рекуперация нефтяных остатков

ნავთობის ტანკერი

oil tanker

нефтяной танкер

ნავთობის ფიქალი

oil shale

нефтяной сланец

ნავთობის ჩაღვრა

oil spill

разлив нефти

ნავთობის ჭაბურღილების ბურღვა

drilling for oil

бурение нефтяных скважин

ნავთობმრეწველობა

petroleum industry

нефтяная промышленность

ნავთობპროდუქტები(ნავთობი)

petroleum

нефть

ნავთობპროდუქტების მოხმარება

petroleum consumption

потребление нефти

ნავთობპროდუქტი(ძრავას საწვავი)

petrol

моторное топливо

ნავთობსადენი

oil pipeline

нефтепровод

ნავთობური კატასტროფა

oil disaster

авария, связанная с разливом нефти

ნავთობქიმია

petrochemical

нефтехимический продукт

ნავთობქიმიური მრეწველობა

petrochemical industry

нефтехимическая промышленность

ნავთობშემკვრელი აგენტი (ნავთობშემკვრელი ნივთიერება)

oil binding agent

нефтесвязующее вещество

ნავთობშემკრები გემი

oil recovery vessel

нефтесборное судно

ნავმისადგომი

marina

шлюпочная гавань

ნათურა

lamp

лампа

ნაკადის გაზომვა

stream measurement

измерение потока

ნაკადული

brook

ручей

ნაკადური ტექნოლოგია

fluidics

струйная технология

ნაკადური ფენა (ცრუთხევადი ფენა)

fluidised bed

псевдоожиженный слой

ნაკელი

animal manure

навоз

ნაკელი

manure

навоз

ნაკელის წარმოება

manure production

производство навоза

ნაკრძალთა ეროვნული პროგრამა

national conservation programme

национальная программа сохранения окружающей среды

ნაკრძალი

reserve

заповедник, заказник

ნალექი

sediment

осадок

ნალექი შლამი

clearing sludge

осадочный ил

ნალექის გადატანა

sediment transport

перемещение осадков

ნალეწი

windfall

бурелом

ნამარხი

fossil

ископаемое

ნამარხი საწვავი(განამარხებული საწვავი)

fossil fuel

ископаемое топливо

ნამწვი აირი(ნამუშევარი აირი)

flue gas

отходящий газ

ნანადირევი

game (animals)

объект охоты

ნაოსნობა

navigation

навигация

ნაპირი

bank (land)

берег

ნაპირის დაცვა

bank protection

защита берегов

ნაპირის ეროზია

coastal erosion

береговая эрозия

ნარევი წყარო (დაბინძურების ნარევი წყარო)

diffuse source

различные источники загрязнения

ნარკოტიკების ბოროტად გამოყენება

drug abuse

злоупотребление наркотиками

ნარჩენებზე გადასახადი

waste charge

налог на производимые отходы

ნარჩენებზე მომუსავე ელექტროსადგური

waste-fed power station

электростанция, работающая на отходах

ნარჩენებზე მომუშავე თბოსადგური

waste-fed heating plant

теплостанция, работающая на отходах

ნარჩენებზე მომუშავე თბური და ელექტროსადგური

waste-fed heating and power plant

теплоэлектростанция, работающая на отходах

ნარჩენების ანალიზი

residue analysis

анализ остатков

ნარჩენების ანალიზი

waste analysis

анализ отходов

ნარჩენების აღდგენა

waste recovery

вторичное использование отходов

ნარჩენების ბალანსი

waste balance

баланс отходов

ნარჩენების ბიოლოგიური დამუშავება(ნარჩენების ბიოლოგიური გამოყენება)

biological waste treatment

биологическая утилизация отходов

ნარჩენების გადაზიდვა

waste transport

транспортировка отходов

ნარჩენების გადამამუშავებელი მრეწველობა

waste processing industry

переработка отходов (отрасль промышленности)

ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო

waste treatment plant

завод по переработке отходов

ნარჩენების გადამუშავების ხერხი

waste conversion technique

технология переработки отходов

ნარჩენების გადაყრა

waste dumping

сваливание отходов

ნარჩენების გამოყენება

waste use

применение отходов

ნარჩენების გამტანი მრეწველობა

waste removal industry

удаление отходов (отрасль промышленности)

ნარჩენების განადგურება

waste disposal

утилизация отходов

ნარჩენების განადგურების გადასახადი

waste disposal charge

налог на утилизацию отходов

ნარჩენების განადგურების კანონი

waste disposal act

закон в области утилизации отходов

ნარჩენების განადგურების ხარჯი

waste disposal cost

стоимость утилизации отходов

ნარჩენების განახლება(ნარჩენების მეორეული გამოყენება)

residue recycling

вторичное использование остатков

ნარჩენების გაცვლა

waste exchange

обмен отходами

ნარჩენების დამუშავება

waste treatment

переработка отходов

ნარჩენების დამქუცმაცებელი

refuse shredder

дезинтегратор отходов

ნარჩენების დამხარისხებელი საწარმო

waste sorting unit

предприятие по сортировке мусора

ნარჩენების დაწვა(ნარჩენების წვა)

incineration of waste

сжигание отходов

ნარჩენების დახარისხება

waste classification

классификация отходов

ნარჩენების დახარისხება

waste sorting

сортировка отходов

ნარჩენების დეგაზიფიკაცია

waste degasification

дегазификация отходов

ნარჩენების ენერგიის წყაროდ მოხმარება

use of waste as energy source

использование отходов в качестве источников энергии

ნარჩენების ერთიანობა

waste income

общее количество отходов

ნარჩენების ერთიანობა

waste

отходы

ნარჩენების ექსპორტი

waste export

экспорт отходов

ნარჩენების თავიდან აცილება

waste prevention

ნარჩენების იმპორტირების ნებართვა

waste importation permit

разрешение на импорт отходов

ნარჩენების მართვა

waste management

управление отходами

ნარჩენების მასალად მოხმარება

use of waste as material

использование отходов

ნარჩენების მაღაროში ჩაყრა

mine filling

сброс отходов в шахты

ნარჩენების მდგომარეობა

state of waste

состояние отходов

ნარჩენების მინიმიზაცია

waste minimisation

минимизация отходов

ნარჩენების მინიმიზაციის პოტენციალი

waste minimisation potential

потенциал минимизации отходов

ნარჩენების მოგროვება

waste reclamation

утилизация отходов

ნარჩენების მოცულობა

waste volume

объем отходов

ნარჩენების სამარხი

final storage

захоронение отходов

ნარჩენების სტატისტიკა

waste statistics

статистический учет отходов

ნარჩენების ტიპი

type of waste

тип отходов

ნარჩენების ქიმიური დამუშავება

chemical treatment of waste

химическая обработка отходов

ნარჩენების ღუმელი

waste incinerator

печь для сжигания отходов

ნარჩენების შეგროვება

waste collection

сбор отходов

ნარჩენების შეგროვება წარმოშობის ადგილზე

waste collection at source

сбор отходов в месте их возникновения

ნარჩენების შემადგენლობა

waste composition

состав отходов

ნარჩენების შემცირება

waste reduction

снижение отходов

ნარჩენების შენახვა

waste storage

хранение отходов

ნარჩენების შერევადობა

waste assimilation capacity

способность к ассимиляции отходов

ნარჩენების ჩამარხვა

waste disposal in the ground

захоронение отходов в грунт

ნარჩენების ხელახალი გამოყენება

waste recycling

рециркуляция отходов

ნარჩენებისგან მიღებული საწვავი (ნარჩენების საწვავი)

refuse derived fuel

топливо, произведенное из отходов

ნარჩენი აირი

waste gas

отходящий газ

ნარჩენი აირის ბიოლოგიური გაწმენდა( ნამუშევარი აირის ბიოლოგიური
გაწმენდა)

biological waste gas purification

биологическая очистка отработанного газа

ნარჩენი აირის გამოფრქვევა

waste gas dispersion

распыление отработанного газа

ნარჩენი აირის გაფრქვევა (ემისია)

waste gas emission

выброс отходящего газа

ნარჩენი აირის შემცირება

waste gas reduction

снижение выброса отходящего газа

ნარჩენი აირის შესწავლა

waste gas examination

анализ отходящего газа

ნარჩენი ზეთები

waste oil

отработанное масло

ნარჩენი ნაგავი

residual waste

остаток после переработки отходов

ნარჩენი პესტიციდი

residual pesticide

остаточное количество пестицидов

ნარჩენი რისკი

residual risk

остаточный риск

ნარჩენი სითბო

waste heat

отработанное тепло

ნარჩენი სითბოს გამოყენება

waste heat utilisation

использование отработанного тепла

ნარჩენი სითბოს გამოყოფა

waste heat charge

выброс попутно выработанного тепла

ნარჩენი შლამი

waste water sludge

сточный ил

ნარჩენი წყლები

waste water

сточные воды

ნარჩენი წყლების გადასახადი

waste water charge

налог на сточные воды

ნარჩენი წყლების განადგურება

waste water disposal

утилизация сточных вод

ნარჩენი წყლების გაშვება

waste water discharge

выброс сточных вод

ნარჩენი წყლების რაოდენობა

waste water load

загрязнение сточными водами

ნარჩენი წყლით დაბინძურება

waste water pollution

загрязнение сточными водами

ნარჩენი წყლის ადგილზე დამუშავება

on-site wastewater treatment

очистка стоков "на месте"

ნარჩენი წყლის ბიოლოგიური დამუშავება

biological wastewater treatment

биологическая переработка жидких отходов

ნარჩენი წყლის გადამამუშავებელი საწარმო

waste water treatment plant

завод по переработке сточных вод

ნარჩენი წყლის გაწმენდა

waste water purification

очистка сточных вод

ნარჩენი წყლის დამუშავება

waste water treatment

переработка сточных вод

ნარჩენი წყლის ინდივიდუალური დამუშავება

individual wastewater treatment

индивидуальная система очистки стоков

ნარჩენი წყლის კოლექტორში დამუშავება

collective wastewater treatment

очистка объединенных стоков

ნარჩენი წყლის სტატისტიკა

waste water statistics

статистические данные о сбросе сточных вод

ნარჩენი წყლის შემცირება

waste water reduction

снижение уровня сброса сточных вод

ნარჩენი წყლის ხარისხი

waste water quality

качество сточных вод

ნარჩენი ჰაერი

waste air

отработанный воздух

ნარჩენი ჰაერის (აირის) გაწმენდა

waste air purification (gas)

очистка отработанного воздуха (газа)

ნარჩენ-შლამური კომპოსტი (ლამისა და ნარჩენების კომპოსტი)

refuse-sludge compost

компост из сточного ила и отходов

ნასვენი მიწა

fallow land

земля под паром

ნასვენი ნაკვეთი

fallow area

участки земли под паром

ნაყარი მიწა

excavation heap

отвал

ნაცარი

ash

зола

ნაციონალიზაცია

nationalisation

национализация

ნაწარმზე პასუხისმგებლობა (პასუხისმგებლობა პროდუქტზე)

product liability

ответственность за использование продукта

ნაწარმი

product

продукт

ნაწარმით ვაჭრობა

manufacturing trade

торговля промышленными товарами и товарами производственного
назначения

ნაწარმის იდენტიფიკაცია

product identification

идентификация продуктов

ნაწარმის რეკლამირება

product advertising

реклама товаров

ნაწარმის სტანდარტი (პროდუქტის სტანდარტი)

product standard

стандарт на продукт

ნაწარმის შედარება

product comparison

сравнение продуктов

ნაწარმის შეფასება

product evaluation

оценка продуктов

ნაწარმის ცხოვრების ციკლი

product life cycle

цикл жизни продукта

ნაწილაკების დამყოფი

particle separator

сепаратор частиц

ნაწილაკი

particle

частица

ნაწილობრივ ჰალოგენიზებული ქლორფტორნახშირბადი ( ნაწილობრივ
ჰალოგენიზებული ქლორფთორნახშირბადი)

partially halogenated chlorofluorohydrocarbon

частично галогенизированные хлорфторуглероды

ნაწლავური ბაქტერია

coliform bacterium

колибактерии

ნაწლავღრუიანები

coelenterate

кишечнополостные

ნახაზი

design (project)

чертеж

ნახაპი მასალა (მიწასახაპი სამუშაოების შემდეგ დალექილი მასალა)

dredged material

осадок, полученный в результате землечерпательных работ

ნახევარგამტარი

semiconductor

полупроводник

ნახევარფაბრიკატები

intermediate goods

полуфабрикаты

ნახევარფაბრიკატი

semimanufactured product

полуфабрикат

ნახევარფაბრიკატი

intermediate product

полуфабрикат

ნახევრადთხევადი ნაკელი

semi-liquid manure

полужидкий навоз

ნახევრადმშრალი მიწების ეკოსისტემა

semi-arid land ecosystem

экосистема полузасушливых земель

ნახერხი

sawdust

древесные опилки

ნახეხი ნარჩენები

residue of grinding

шлифовально-мельничные отходы

ნახმარი საქონელი

second-hand goods

товары, бывшие в употреблении

ნახშირბადების საცავი

hydrocarbon storage tank

хранилище углеводородных материалов

ნახშირბადი

carbon

углерод

ნახშირბადის მონოქსიდი

carbon monoxide

моноксид углерода

ნახშირბადის ციკლი

carbon cycle

круговорот углерода

ნახშირი

coal

уголь

ნახშირით გამომუშავებული ელექტროენერგია

coal-based energy

производство энергии на основе угля

ნახშირის ააირება (ნახშირის გაზიფიკაცია)

coal gasification

газификация угля

ნახშირის გადამუშავება

coal technology

гидрогенизация угля

ნახშირის გათხევადება

coal liquefaction

ожижение угля

ნახშირის გამდიდრება

coal refining

обогащение угля

ნახშირის თბოელექტროსადგური

coal-fired power plant

теплоэлектростанция, работающая на угле

ნახშირის მოპოვება

coal mining

добыча угля

ნახშირის მრეწველობა

coal industry

угольная промышленность

ნახშირორჟანგი

carbon dioxide

диоксид углерода

ნახშირორჟანგის გადასახადი (დიოქსიდის გადაყრაზე გადასახადი)

carbon dioxide tax

налог на выброс диоксид углерода

ნახშირწყალბადი

hydrocarbon

углеводород

ნახშირწყალი

carbohydrate

углевод

ნებართვა

permission

разрешение

ნედლეული

raw material

сырье

ნედლეულით უზრუნველყოფა

raw material securing

обеспеченность сырьем

ნედლეულის მოხმარება

raw material consumption

потребление сырья

ნედლეულის სექტორი

primary sector

сектор сырья и сельскохозяйственной продукции

ნედლი ნავთობი

crude oil

сырая нефть

ნედლი წყალი

raw water

сырая вода

ნეიროტოქსიკურობა

neurotoxicity

нейротоксичность

ნეიტრალიზაცია

neutralisation

нейтрализация

ნეკროზი

necrosis

некроз

ნემატოდები

nematode

нематоды

ნერვული სისტემა

nervous system

нервная система

ნეშომპალა(მულჩი)

mulch

мульча

ნიადაგზე დატვირთვა

soil loading

нагрузка на землю

ნიადაგთმცოდნეობა

soil science

почвоведение

ნიადაგი

soil

почва

ნიადაგის აგებულება

soil structure

структура почвы

ნიადაგის ამლაშება

soil salination

засоление почвы

ნიადაგის ანალიზი

soil analysis

анализ почвы

ნიადაგის ბიოლოგია

soil biology

биология почвы

ნიადაგის გამოსადეგობა

soil capability

продуктивность почвы

ნიადაგის გამოტუტვა

soil leaching

выщелачивание почвы

ნიადაგის გამოყენება

soil use

использование почвы

ნიადაგის გამოყენების რეჟიმი

soil use regime

режим использования земли

ნიადაგის გამჟავიანება

soil acidification

закисление почвы

ნიადაგის გასუფთავება

soil decontamination

дезактивация почвы

ნიადაგის გაუარესება

soil degradation

деградация почвы

ნიადაგის გაუმჯობესება

soil improvement

улучшение почвы

ნიადაგის დაბინძურება

soil pollution

загрязнение почвы

ნიადაგის დამბინძურებელი

soil pollutant

вещество, загрязняющее почву

ნიადაგის ეროზია

soil erosion

эрозия почвы

ნიადაგის ზარალი

soil damage

ущерб, нанесенный почве

ნიადაგის ზედაპირის დახურვა

soil surface sealing

герметичный слой на поверхности почвы

ნიადაგის კონსერვაცია

soil conservation

сохранение почвы

ნიადაგის კონსერვაციის კანონი

soil conservation legislation

законодательство в области сохранения почв

ნიადაგის მდგომარეობა

soil condition

состояние почвы

ნიადაგის მექანიკა

soil mechanics

почвенная механика

ნიადაგის მინერალოგია

soil mineralogy

минералогия почвы

ნიადაგის მლაშიანობა

soil salinity

соленость почвы

ნიადაგის ნაყოფიერება

soil fertility

плодородие почвы

ნიადაგის პროფილი

soil profile

профиль почв

ნიადაგის რუკა

soil map

карта почв

ნიადაგის სტაბილიზაცია

soil stabilisation

стабилизация почвы

ნიადაგის სტაბილურობა

soil stability

стабильность почвы

ნიადაგის ტენიანობა

soil moisture

влажность почвы

ნიადაგის ტენიანობის რეჟიმი

soil moisture regime

режим влажности почвы

ნიადაგის ტიპი

soil type

тип почвы

ნიადაგის უშუალო გაწმენდა

purification through the soil

естественная очистка почвы

ნიადაგის ფენა

soil layer

почвенный слой

ნიადაგის ფორმირება

soil formation

формирование почвы

ნიადაგის ფუნქცია(ნიადაგის ძირითადი ფუნქცია)

soil function

функция почвы

ნიადაგის შეკვრა

soil settling

оседание почвы

ნიადაგის შემადგენლობა

soil texture

состав почвы

ნიადაგის შეჭიდროვება

soil compaction

уплотнение почвы

ნიადაგის ჩაშლა

soil subsidence

проседание почвы

ნიადაგის ხარისხი

soil quality

качество почвы

ნიადაგისეული წყალი

percolating water

фильтруемая вода

ნიადაგმცოდნეობა

edaphology

почвоведение

ნიადაგური ორგანიზმი

soil organism

почвенный организм

ნიადაგური პროცესი

soil process

почвенный процесс

ნიადაგური რესურსი

soil resource

почвенный ресурс

ნიადაგური ფაქტორი(ნიადაგის ფაქტორი)

geogenic factor

почвенный фактор

ნიადაგური ქიმია

soil chemistry

химия почвы

ნიადაგური წყალი

soil water

почвенная вода

ნიადაგური ჰაერი

soil air

почвенный воздух

ნიადაგში სასუქის შეტანა

soil fertilisation

удобрение почвы

ნიანგი

crocodile

крокодил

ნიაღვარი

landslide

оползень

ნივთიერებათა აღრიცხვა

recording of substances

учет веществ

ნივთიერებათა თვისებები

behaviour of substances

свойства веществ

ნივთიერების დალექილი ნაწილაკები

deposited particulate matter

осажденные частицы вещества

ნივთიერების მდგომარეობა

state of matter

состояние вещества

ნიკელი

nickel

никель

ნიმუშთა ამოცნობა

pattern recognition

распознавание образов

ნიჟარებით დაფარვა(გემების ზღვის ორგანიზმებით დაფარვა)

fouling growth

обрастание ракушками и водорослями

ნისლი

fog

туман

ნისლი(ნისლოვანა)

haze

дымка

ნიტრატი

nitrate

нитрат

ნიტრიტი

nitrite

нитрит

ნიტრიფიკაცია

nitrification

нитрификация

ნიტროზამინი

nitrosamine

нитрозамин

ნომენკლატურა

nomenclature

номенклатура

ნორმა

norm

норма

ნორმალიზება

normalisation

нормализация

ნოტიო მიწა

waterlogged land

заболоченная земля

ნუკლეინის მჟავა

nucleic acid

нуклеиновая кислота

ნულოვანი ჯგუფის ქიმიური ელემენტი

element of group 0

химический элемент нулевой группы

