
Nr.crt. Engleză Română
A

1 A grain of sand un grăunte de nisip
2 A poor supply of o cantitate insuficientă de
3 A short time ago de curând

4 abandon of the well abandonarea sondei

5 abandoned well sondă abandonată
6 abnormal pressure presiune anormală
7 aboard la bord

8 abrasion abraziune

9 absolute permeability permeabilitate absolută
10 absolute pressure presiune absolută
11 absolute temperature temperatură absolută
12 absolute value valoare absolută
13 absolute viscosity vâscozitate absolută
14 abutting joint îmbinare cap la cap

15 accelerator accelerator

16 accident prevention protecţia muncii
17 accumulated operating time timp de funcţionare
18 accumulator acumulator

19 acid damage deteriorare produsă de acid
20 acid resistant rezistent la acizi

21 acid strength rezistenţă la acid
22 acid treatment tratament cu acid

23 acid wash spălare cu acid
24 acidizing acidizare

25 acoustic absorbant silencer amortizor de zgomot

26 acoustic log diagrafie acustică
27 acoustic signal semnal acustic

28 acoustical well logging măsurători acustice
29 acoustical well sounder ecometru

30 active network reţea activă
31 actual acidity aciditate reală
32 actual cost preţ de cost efectiv
33 actual cycle ciclu real

34 actual eficiency randament efectiv

35 actual error eroare reală
36 actual instruction instrucţiune reală
37 actual load sarcină utilă
38 actual output producţie reală
39 actual porosity porozitate reală
40 actual reserves rezerve reale

41 actual size dimensiune reală
42 actual stress tensiune efectivă
43 actual value valoare reală
44 adapter adaptor

45 adapter spool flanşă adaptoare
46 additional pressure suprapresiune

47 additive aditiv

48 adhesion force forţă de adeziune
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49 adjustable bottom hole choke duză de fund reglabilă
50 adjustable capillary valve robinet capilar reglabil

51 adjustable choke duză reglabilă
52 adjustable flow beam duză reglabilă
53 adjustable resistance rezistenţă reglabilă
54 adjustable restrictor valve robinet cu ştrangulare reglabil
55 adjustable rod tijă reglabilă
56 adjustable spanner cheie reglabilă
57 adjustable speed motor motor cu reglare a vitezei de rotaţie
58 adjustable stroke feeder alimentator cu cursă variabilă
59 adjustable voltage control reglare de tensiune

60 adjusting ajustabil

61 adjusting knob buton de reglare

62 adjusting nut piuliţă de reglare
63 adjusting screw şurub de reglare
64 adjustment reglare

65 adjustment for length of stroke reglare a lungimii cursei

66 admissible stress solicitare admisibilă
67 admissible transformation transformare admisibilă
68 admission admisie

69 admission stroke cursă de admisie
70 admission valve ventil de admisie

71 adsorbtion adsorbţie
72 advance angle unghi de avans

73 advance of edgewater avansarea apei marginale

74 advance of the tool avansarea sapei

75 advance payment acont

76 aerated dilling fluid fluid de foraj aerat

77 aerated mud noroi de foraj gazeificat

78 aerodynamic aerodinamic

79 agitator agitator

80 agitator drive acţionare a amestecătorului
81 agitator with blades agitator cu lame

82 air circulation circulaţia aerului
83 air compressor compresor de aer

84 air filter filtru de aer

85 air gun tun de aer

86 air hoist troliu pneunamatic

87 air strainer filtru de aer

88 air stream curent de aer

89 air supply alimentare cu aer

90 air suspension suspensie pneumatică
91 air tank rezervor pentru aer comprimat

92 air valve supapă pneumatică
93 aircraft radio signal station staţie de radioemisie pentru comunicaţii aeriene

94 air-driven acţionat pneumatic
95 air-liquid ratio raţia aer-lichid

96 air-pressure switch întrerupător pneumatic
97 air-release valve supapă de aerisire
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98 air-suction inlet orificiu pentru aspirarea aerului

99 alarm signal semnal de alarmă
100 alkalinity alcalinitate

101 all over the surface pe întreaga suprafaţă
102 all the time tot timpul

103 allowable admisibil

104 allowable error eroare admisibilă
105 allowable load sarcină admisibilă
106 allowable stress tensiune admisibilă
107 alloy steel oţel aliat
108 alternate two-way radio traffic radiocomunicaţii în duplex
109 alternating current curent alternativ

110 alternating discharge descărcare periodică
111 alternating force forţă alternativă
112 alternating load sarcină variabilă
113 alternating stress tensiune alternantă
114 alternation of beds alternarea stratelor

115 American Petroleum Institute Institutul American de Petrol

116 ammeter ampermetru

117 amortization amortizare

118 amount of production nivel al producţiei
119 amount of space available spaţiu disponibil
120 ampere amper

121 amplification amplificare

122 amplifier amplificator

123 amplitude amplitudine

124 amplitude increase creştere de amplitudine
125 amplitude limiter limitator de amplitudine

126 analogue network circuit analogic

127 analyser analizor

128 anchor bolt bulon de ancorare

129 anchor cable cablu de ancorare

130 anchor ground loc de ancoraj

131 anchor hook cârlig de ancoră
132 anchor string coloană de ancoraj

133 Anchorage ancoraj

134 angle bar cornier

135 angle centrifuge centrifugă inclinată
136 angle of bedding unghi de înclinare al stratificaţiei
137 angle of bend unghi de îndoire

138 angle of deflection unghi de deviaţie
139 angle of deviation unghi de deviere

140 angle of phase difference unghi de defazaj

141 angle of reflection unghi de reflexie

142 angle of scattering unghi de împrăştiere
143 angle of shear unghi de forfecare

144 angle of slope unghi de înclinare

145 angle of twist unghi de torsiune

146 angle pipe ţeavă curbată
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147 angle pulley rolă de ghidare
148 angle valve robinet cu ventil

149 anhydrite anhidrit

150 anisotropy anizotropie

151 annular BOP prevenitor pe prăjini
152 annular circulation circulaţie prin spatiul inelar
153 annular production producţie prin spatiul inelar
154 annular shape formă inelară
155 annular space spaţiu inelar
156 annular velocity viteza în spaţiul inelar
157 annulus spaţiu inelar
158 annulus pressure presiunea în spaţiul inelar
159 anode anod

160 anode stem tijă anodică
161 anomaly anomalie

162 anticlinal anticlinal

163 anticlinal dome cupolă anticlinală
164 anticlinal flank flanc anticlinal

165 anti-foam agent antispumant

166 antifreeze antigel

167 antivibrating spring resort antivibrator

168 apparent resistance impedanţă
169 arc welding sudura cu arc electric

170 arc-welding seam sudură cu arc
171 arc-welding set convertizor de sudură
172 area arie

173 argillaceous argilos

174 argillaceous rock rocă argiloasă
175 argillaceous sand nisip argilos

176 armoured cable cablu armat

177 aromatic compounds compuşi aromatici
178 aromatic series serie aromatică
179 artificial lift liftare artificială
180 artificial lifting erupţie artificială continuă
181 asphalt oil ţiţei asfaltos
182 asphalt-base crude ţiţei asfaltos
183 asynchronous asincron

184 asynchronous transmission transmisie asincronă
185 atmosferic pressure presiune atmosferică
186 atmosphere atmosferă
187 atomic weight masa atomică
188 atomizer pulverizator

189 attractive force forţa de atracţie
190 automatic control control automat

191 automatic control valve ventil cu reglare automată
192 automatic controller controler

193 automatic coupling cuplare automată
194 automatic data processing prelucrare automată a datelor
195 automatic displacement control reglare automată a debitului
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196 automatic door uşă cu închidere automată
197 automatic elevation measurement măsurarea automată a înălţimii
198 automatic gearbox transmisie automată
199 automatic hoist troliu automat

200 automatic load control control automat al sarcinii

201 automatic processing prelucrare automată a datelor
202 automatic programme control reglare automată cu program
203 automatic proportioning dozare automată
204 automatic release declanşator automat
205 automatic remote control comandă automată de la distanţă
206 automatic sampling luare automată a probelor
207 automatic start-up pornire automată
208 automatic swichgear aparataj de comutare automat

209 automatic testing verificare automată
210 automatic time switch întrerupător cronometric automat
211 automatically operated inlet valve supapă de admisie automată
212 auxiliary apparatus dispozitiv auxiliar

213 auxiliary brake frână auxiliară
214 auxiliary circuit circuit auxiliar

215 auxiliary fuel tank rezervor de combustibil de rezervă
216 auxiliary reservoir rezervor auxiliar

217 auxiliary systems circuite auxiliare

218 average capacity putere medie

219 average depth adâncime medie

220 average dip înclinare medie

221 average life-time durata medie de viaţă
222 average molecular weight greutatea moleculară medie
223 average speed viteză medie
224 average thickness grosime medie

225 average value valoare medie

226 axial bearing lagăr axial
227 axial clearance joc axial

228 axial compression compresiune axială
229 axial extension alungire axială
230 axial force forţă axială
231 axial load sarcină axială
232 axial pump pompă axială / elicoidală
233 axial stress efort axial

234 axle bearing lagăr al axului
B

235 back and forth motion mişcare alternativă
236 back nut contrapiuliţă
237 back pressure contrapresiune

238 back reaction reacţie inversă
239 back twist rotire în sens invers

240 backfilling umplere a puţului
241 back-flow preventer supapă de reţinere
242 backing-up screw şurub opritor
243 back-pressure regulating valve supapă de reglare a contrapresiunii
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244 back-pressure valve ventil de reţinere
245 baffle collar inel de reţinere
246 baffle plate deflector

247 baffler deflector

248 bailing lăcărit
249 bailing line cablu de lăcărit
250 bailing rope cablu de lăcărit
251 bailing sheave rolă de lacărit
252 bailing tube lingură de lăcărit
253 balance arm balansier

254 balance transformer transformator echilibrat

255 balance weight contragreutate

256 balanced pressure regulator supapă de egalizare a presiunii
257 balanced twist torsiune echilibrată
258 balancing echilibrare

259 balancing pressure presiune de echilibru

260 balancing reservoir rezervor de compensare

261 ball bearing rulment cu bile

262 ball cage colivie a rulmentului

263 ball check valve supapă de reţinere cu bilă
264 ball float flotor sferic

265 ball joint articulaţie sferică
266 ball nut piuliţă sferică
267 ball retaining valve supapă de reţinere cu bilă
268 ball seal coupling cuplaj cu etanşare prin bilă
269 ball seat scaun sferic

270 ball valve robinet cu bilă
271 ball-and-socket joint racord sferic

272 ball-bearing grease unsoare pentru rulmenţi cu bile
273 ball-bearing ring inel al rulmentului cu bile

274 balled bit sapă încărcată cu detritus
275 ball-shaped sferic

276 ball-thrust bearing lagăr axial cu bile
277 ball-up manşonare a sapei
278 barge tank tanc petrolier

279 barrel baril

280 barrel elevator elevator pentru butoaie

281 barrel key cheie tubulară
282 barrels per day barili pe zi

283 barren well sondă neproductivă
284 base of structure fundaţia structurii
285 base plate placă de bază
286 basic circuit circuit principal

287 basic load rating încărcare nominală
288 basic sediments sedimente de fund

289 basket nacelă
290 basket strainer sorb al pompei

291 batch process proces intermitent

292 battery baterie
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293 be in service a fi în funcţiune
294 be out of service a nu fi în funcţiune
295 beam balansier

296 beam compass şubler
297 beam hanger agăţător pentru prăjini de pompare
298 beam pump pompă de adâncime acţionată de balansier
299 beam pumping pompaj de adâncime

300 beam pumping production exploatare prin pompaj de adâncime

301 beam pumping unit unitate de pompare cu balansier

302 beam well sondă în pompaj
303 bearing seat cuzinet

304 bearing shell carcasa lagărului
305 bed strat

306 bedded deposit zăcământ stratificat

307 bedded structure structură stratificată
308 bedrock roca mamă
309 behaviour in service comportare în funcţionare
310 behaviour of the well comportarea sondei

311 bell chuck mandrină
312 bell mouth mufă
313 bell socket tută
314 belled pipe ţeavă cu mufă
315 belly band chingă
316 belt curea

317 belt adjustment reglare a tensiunii curelei

318 belt clamp şarnieră pentru curele
319 belt drum tambur pentru bandă
320 belt gearing transmisie cu curea

321 belt transmission transmisie prin curea

322 belt-driven acţionat prin curea
323 belting lubricant unsoare pentru curele

324 bend pipe ţeavă curbată
325 bendable flexibil

326 bending angle unghi de încovoiere

327 bending force forţă de încovoiere
328 bending radius rază de încovoiere

329 bending resistance rezistenţa la încovoiere
330 bending strength rezistenţa la încovoiere
331 bending stress tensiune de încovoiere

332 bending test încercare la încovoiere

333 bent pipe ţeavă curbată
334 bentonite bentonită
335 bentonitic mud noroi de foraj din bentonită
336 bevel gear angrenaj conic

337 bevel pinion pinion conic

338 beveling of the edge şanfrenare a marginii
339 bevel-seated valve supapă cu scaun conic
340 big inch pipe conductă de diametru mare
341 bilge pump pompă de santină
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342 binding legătură
343 binding nut piuliţă de strângere
344 biological treatment tratament biologic

345 birdcage formare de ochiuri la cablu

346 bit sapă de foraj
347 bit blade lama sapei de foraj

348 bit body corpul sapei

349 bit break ruperea sapei

350 bit breaker amnar pentru deşurubarea sapei
351 bit changing schimbare a sapei

352 bit collar prajină de foraj grea
353 bit configuration forma sapei

354 bit design construcţia sapei
355 bit edge tăişul sapei

356 bit gauge şablonul sapei
357 bit leg falcă a sapei de foraj
358 bit life durata de funcţionare a sapei
359 bit matrix matricea unei sape cu diamante

360 bit nozzle duză a sapei de foraj
361 bit penetration avansare mecanică a sapei
362 bit pin cep al sapei de foraj

363 bit program programul sapei

364 bit run marş al sapei
365 bit wear uzură a sapei de foraj
366 bit weight apăsarea pe sapă
367 bit whipstock pană de deviere a sapei
368 bitumen bitum

369 bituminous clay argilă bituminoasă
370 bituminous rock rocă bituminoasă
371 bituminous schist şist bituminos
372 bituminous tar tar bituminos

373 blasting cap capsă
374 blasting powder pulbere explozivă
375 blasting sand nisip de sablare

376 blind end cap mort

377 blind flange flanşă oarbă
378 blind off a line a blinda o conductă
379 blind ram bac pentru închiderea pe total

380 blocking screw şurub de blocare
381 blow down valve robinet de descarcăre
382 blow off valve supapă de siguranţă
383 blow out erupţie liberă
384 blow out preventer prevenitor de erupţie
385 blow out preventer (BOP) prevenitor de erupţie
386 blow out valve robinet de purjare

387 blow out well sondă în erupţie
388 blow valve supapă de aerisire
389 blowdown line ţeavă de purjare
390 blowing well sondă în erupţie
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391 blunt angle unghi obtuz

392 board radio-station radiostaţie de bord
393 body of pump corp de pompă
394 boiler feeding pump pompă de alimentaţie pentru cazane
395 boiling temperature temperatură de fierbere
396 bolt bolţ
397 bolt and nut şurub cu piuliţă
398 bolt head cap al şurubului
399 bolted asamblat prin buloane

400 bonnet bonetă
401 boost pressure presiune suplimentară
402 booster instalaţie auxiliară
403 booster coil bobină auxiliară
404 booster compressor compresor auxiliar

405 booster pump pompă auxiliară
406 boost-pressure controller regulator de suprapresiune

407 bore bit sapă de foraj
408 bore frame turla sondei

409 bore hole gaura de sondă
410 bore rods garnitura de prăjini de foraj

411 bore-hole fluid fluid de foraj

412 bore-hole lining tubarea sondei

413 bore-hole logging by gamma-rays carotaj cu radiaţii gamma
414 bore-hole logging by neutrons and gamma-rays carotaj cu netroni şi radiaţii gamma
415 bore-hole pump pompă de adâncime

416 bore-hole reaming corectarea găurii de sondă
417 bore-hole scraper screper

418 bore-hole tube burlan de tubaj

419 bottle sampling luarea probelor în sticle

420 bottom partea de jos

421 bottom blow valve robinet de fund

422 bottom drill collar ultima prajină grea
423 bottom electrode electrod inferior

424 bottom hole pump pompă de fund
425 bottom layer strat inferior

426 bottom of a well talpa sondei

427 bottom of the sea fundul mării
428 bottom plate placa de bază
429 bottom plug dop inferior

430 bottom ring inel de etanşare
431 bottom sediment depuneri de fund

432 bottom sediments sedimente de fund

433 bottom valve robinet de fund

434 bottom water apa de talpă
435 bottom wiper plug dop de cimentare inferior

436 bottomhole talpa sondei

437 bottom-hole assembly ansamblul prăjinilor grele
438 bottom-hole choke duză de fund
439 bottomhole flow beam duză de fund
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440 bottom-hole flow rate debit de talpă
441 bottom-hole manometer manometru de talpă
442 bottom-hole packer packer de fund

443 bottom-hole pressure presiune de fund

444 bottom-hole pressure gauge manometru de fund

445 bottom-hole pump pompă de fund
446 bottom-hole sample probă de fund
447 bottom-hole sample taker aparat de luat probe de fund

448 bottom-hole temperature temperatura de fund

449 bottom-hole thermometer termometru de talpă
450 bottom-up testing strategy strategie de testare de jos în sus

451 boundary surface suprafaţă de separaţie
452 boundary value valoare limită
453 box and pin îmbinare cu mufă
454 box spanner cheie tubulară
455 box switch comutator

456 box wrench cheie tubulară
457 bracer apărătoare pentru braţ
458 braided rope parâmă împletită
459 braided wire sârmă împletită
460 brake frână
461 brake action acţiune de frânare
462 brake assembly sistem de frânare

463 brake booster servofrână
464 brake circuit circuit de deconectare

465 brake clutch sabot de frânare

466 brake cylinder cilindru de frână
467 brake disk disc de frână
468 brake drum tambur de frână
469 brake fluid lichid de frână
470 brake friction area suprafaţă de frânare
471 brake gear mecanism de frânare

472 brake hose furtun de legătură a conductelor de frână
473 brake levier levier de frână
474 brake sheave disc de frână
475 brake stop limitator al frânei

476 brake-gear mecanism de frânare

477 breacking strength of wire rope rezistenţa la rupere a cablurilor metalice
478 break down a descompune

479 break emulsion a sparge emulsia

480 break the joint a deşuruba
481 breakdown avarie

482 break-down agent agent de fisurare

483 breaking ruptură
484 breaking by overload ruptură datorită suprasarcinii
485 breaking limit rezistenţă la rupere
486 breaking load sarcină la rupere
487 breaking of an emulsion spargere a unei emulsii

488 breaking point punct de rupere
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489 breaking strenght of wire rope rezistenţă la rupere a cablului metalic
490 breaking stress tensiune de rupere

491 breaking tension alungire la rupere

492 breaking test încercare la rupere

493 breaking weight sarcină de rupere
494 breather valve supapă de respiraţie
495 bridle colier

496 brine pump pompă de saramură
497 bring out a string a extrage garnitura de foraj

498 bringing a flowing well under control aducerea unei sonde în eruptie sub control

499 bringing in a well punerea unei sonde în producţie
500 bringing into service a pune în funcţiune
501 bringing out extragere

502 brittle casant

503 brittle shale argilă şistoasă casantă
504 broken wire conductor întrerupt

505 bubble point punct de fierbere

506 bubble point pressure presiune de saturaţie
507 buckling flambaj

508 buckling load sarcină de flambaj
509 buckling of the drilling string flambaj al garniturii de foraj

510 buckling resistance rezistenţa la flambaj
511 buckling strength rezistenţa la flambaj
512 buckling stress efort la flambaj

513 buffer reservoir rezervor tampon

514 buffer stock stoc tampon

515 building site şantier
516 building-up of pressure refacere a presiunii

517 buil-up of pressure creştere a presiunii
518 bulk liquid storage depozitarea lichidelor în rezervoare

519 bulk transmission of data transmiterea unei cantităţi mari de date
520 bull rope cablu de intervenţie
521 bull wheel post capra tobei de manevră
522 bull wheel spool tobă de manevră
523 bulldog rac de instrumentaţie
524 bullet glonţ
525 bullet gun perforator cu gloanţe
526 bumper amortizor

527 buoy rope saulă de geamandură
528 buoyant flow forţă de plutire
529 burner arzător
530 burner head capul arzătorului
531 burner nozzle duză pentru arzător
532 burning temperature temperatură de ardere
533 bursting plate membrană de spargere
534 bursting pressure presiune de spargere

535 bursting resistance rezistenţa la presiune interioară
536 bursting strength rezistenţa la plesnire
537 bursting surface suprafaţă de spargere
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538 bushing bucşă
539 butt seam weld sudare cap la cap

540 butterfly cock robinet cu clapă
541 butterfly nut piuliţă fluture
542 butterfly valve ventil fluture

543 butt-welded joint îmbinare sudată cap la cap
544 by-pass derivaţie
545 by-pass pipe conductă de ocolire
546 by-pass valve robinet de derivaţie
547 by-stages în etape

548 by-steps în trepte

C

549 cable cablu de intervenţie
550 cable box cutie de distribuţie
551 cable break rupere a cablului

552 cable clamp şarniera de cablu
553 cable connector manşon de cablu
554 cable laying pozarea cablului

555 cable winch troliu cu cablu

556 calcareous calcaros

557 calcareous rock rocă calcaroasă
558 calibrate a calibra

559 calibrated dial cadran gradat

560 calibrated nozzle ajutaj calibrat

561 calibrated weir for measuring discharge deversor de măsură
562 calibrator aparat etalon

563 caliper diameter pantajmetru de cavernometrie

564 caliper log cavernogramă
565 caloric value putere calorică
566 cam camă
567 cam gear mecanism cu came

568 cam shaft arbore cu came

569 cam steering distribuţie cu came
570 camshaft gear pinion de distribuţie
571 cantilever derrick turlă de foraj rabatabilă
572 cantilever type mast mast rabatabil

573 cap cap

574 cap of the casing cap de coloană
575 cap rock roca din acoperişul stratului productiv
576 capacity displacement capacitate cilindrică
577 capacity of a pump debit al pompei

578 capilarity capilaritate

579 capilary lift ascensiune capilară
580 capilary pressure presiune capilară
581 capilary tube tub capilar

582 capillary seepage înfiltraţie capilară
583 capital capital

584 capital depreciation amortizare

585 capital expenditure cheltuieli de investiţii
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586 capital pay-off amortizare

587 capstan mosor fix

588 carbon carbon

589 carbon dioxide bioxid de carbon

590 carbon steel oţel carbon
591 carbonate carbonat

592 carbonic carbonic

593 carbonic acid acid carbonic

594 cardan transmission transmisie cardanică
595 carry out coring a carota

596 case of emergency caz de urgenţă
597 case off a hole a tuba o sondă
598 cased tubat

599 cased borehole sondă tubată
600 cased depth adâncime tubată
601 cased hole sondă tubată
602 casing adapter reducţie de burlan
603 casing bowl tută pentru instrumentaţie după burlane
604 casing cementing cimentare a coloanei

605 casing centralizer centror de coloană
606 casing clamp broască
607 Casing Collar Locator locator de racorduri

608 casing column coloană de tubaj
609 casing coupling racord de burlan

610 casing cutter cuţit de burlane
611 casing elevator elevator pentru burlane de tubaj

612 casing float shoe şiu cu valvă de plutire
613 casing gun puşcă de perforat coloana

614 casing hook cârlig pentru manevrarea coloanei

615 casing landing fixarea coloanei în talpă
616 casing leak neetanşeitatea coloanei
617 casing line cablu pentru manevrarea coloanei de tubaj

618 casing mandrel dorn de instrumentaţie pentru burlanele de tubaj

619 casing ovality ovalitatea burlanelor

620 casing packer packer pentru coloană
621 casing perforation perforarea coloanei de tubaj

622 casing pipe burlan de tubaj

623 casing programme program de tubare

624 casing protector protector de burlane

625 casing pulling extragerea burlanelor

626 casing scraper curăţitor de coloană (rotovert)
627 casing setting fixarea colanei

628 casing shoe şiu de coloană
629 casing slips pene pentru coloana de tubaj

630 casing spear rac de instrumentaţie
631 casing spider broască automată cu pene pentru burlane
632 casing string coloană de tubaj
633 casing test proba de etanşeitate a coloanei de tubaj
634 casing-float shoe şiu cu valvă de plutire
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635 casing-head flange flanşă de etanşare a coloanei
636 casing-head pressure presiune la capul de coloană
637 cathead mosor pentru deşurubarea prăjinilor
638 cathead shaft arbore al mosorului de manevră
639 catwalk rampa sondei

640 caustic soda sodă caustică
641 caustic treatment tratare cu sodă caustică
642 cave in surpare

643 caved surpat

644 caving surpare

645 caving of the walls surparea pereţilor
646 cavity cavernă
647 cellar beciul sondei

648 cement ciment

649 cement a string of casing a cimenta o coloană
650 cement binding priza cimentului

651 cement dump lingura de cimentare

652 cement injection injectarea cimentului

653 cement job operaţie de cimentare
654 cement level nivel de ciment

655 cement paste pastă de ciment
656 cement plug dop de ciment

657 cement retainer inel de reţinere
658 cement setting accelerator accelerator de priză a cimentului
659 cement setting retarder întârzietor de priza a cimentului

660 cement slurry lapte de ciment

661 cement truck autocamion de cimentare

662 cement valve valvă de reţinere a cimentului
663 cementation cimentare

664 cementation equipment echipament de cimentare

665 cementation method metodă de cimentare
666 cemented casing coloană cimentată
667 cementing cimentare

668 cementing a casing string a cimenta o coloană de tubaj
669 cementing collar niplu de cimentare

670 cementing equipment echipament de cimentare

671 cementing head cap de cimentare

672 cementing installation instalaţie de cimentare
673 cementing nipple niplu de cimentare

674 cementing pipe ţeavă de cimentare
675 cementing plug dop de cimentare

676 cementing point oglinda cimentului

677 cementing truck agregat de cimentare

678 cement-waiting time timpul de priză al cimentului
679 center of gravity centru de greutate

680 centering centrare

681 central sleeve manşon central
682 centralizer centror de coloană
683 centrifugal blender amestecător centrifugal
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684 centrifugal drying uscare prin centrifugare

685 centrifugal force forţă centrifugă
686 centrifugal machine centrifugă
687 centrifugal moment moment centrifugal

688 centrifugal pump pompă centrifugă
689 centrifugal separator separator centrifugal

690 centrifugal supercharger turbocompresor centrifug

691 centrifugal-type compressor compresor centrifug

692 cetane number cifră cetanică
693 chain lanţ
694 chain drive transmisie prin lanţ
695 chain drum tambur pentru lanţ
696 chain joint verigă de legătură a lanţului
697 chain pin bolţ de lanţ
698 chain pulley palan cu lanţ
699 chain reaction reacţie în lanţ
700 chain spanner cleşte cu lanţ
701 chain tongs cleşte cu lanţ
702 chain transmission transmisie prin lanţ
703 change of the drilling bit schimbarea sapei de foraj

704 change speed gear schimbător de viteză
705 changing of the drilling bit schimbarea sapei

706 channel selector selector de canale

707 channel width lăţime a unui canal
708 channeling formare de canale

709 chart recorder aparat înregistrator cu bandă
710 chart scale scara diagramei

711 check verificare

712 check ball clapetă de reţinere
713 check gauge etalon

714 check in  a înregistra

715 check instrument instrument de verificare

716 check measurement măsurătoare de control
717 check nut contrapiuliţă
718 check stop valve supapă de reţinere
719 check the calibration a verifica calibrarea

720 check up a controla

721 check valve supapă de reţinere
722 check washer şaibă
723 checkout inspecţie
724 chemical analysis analiză chimică
725 chemical process proces chimic

726 chemical reaction reacţie chimică
727 chemical treatment tratare chimică
728 chisel daltă
729 chloride clorură
730 choke duză
731 choke line linia duzei

732 choke manifold manifoldul duzelor
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733 choke the pipe a înfunda o conductă
734 choker valve robinet de ştrangulare
735 Christmas Tree cap de erupţie
736 chromium-alloyed steel oţel aliat cu crom
737 chute jgheab

738 circuit break întrerupere a circuitului

739 circuit breaker întrerupător
740 circuit closer contactor

741 circuit controller controler

742 circuit diagram schemă electrică
743 circuit voltage tensiune la bornele circuitului

744 circuit-breaker mounting soclu de întrerupător
745 circular chart recorder înregistrator cu diagrame circulare

746 circular drainage system sistem de drenaj radial

747 circular shape formă circulară
748 circulating head cap hidraulic

749 circulating lubrication ungere forţată în circuit închis
750 circulating pipe conducta de recirculare

751 circulating pressure presiune de circulaţie
752 circulation behind the casing circulaţie în spatele coloanei
753 circulation head cap de circulaţie
754 circulation loss pierdere de fluid de foraj

755 circulation pump pompă de circulaţie
756 circulation-system lubrication lubricarea sistemului de circulaţie
757 clamp clemă
758 clamp coupling cuplaj cu manşon
759 clamping ring inel de strângere

760 clamping tool sculă de prindere
761 classification of rocks clasificarea rocilor

762 clastic rocks roci clastice

763 clay argilă bituminoasă
764 clay base mud noroi pe baza de argilă
765 clay bond liant argilos

766 clay limestone calcar argilos

767 clay schist şist argilos
768 clay swelling umflarea argilelor

769 clay-bearing argilos

770 clayey marl marnă argiloasă
771 cleaning strainer filtru de curăţire
772 clean-out valve ventil de purjare

773 clearance of piston joc al pistonului

774 clock of recorder mecanism de ceasornic al disp. înregistrator

775 clockwise în sensul acelor de ceasornic

776 clogged strainer sorb înfundat

777 clogged up colmatat

778 clogging colmatare

779 close well spacing amplasarea sondelor la distanţă mică
780 closed închis

781 closed circuit circuit închis
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782 closed network reţea închisă
783 closed-in pressure presiune statică
784 close-grained structure structură densă
785 close-packed structure structură compactă
786 closing valve ventil de închidere

787 cluster drilling foraj ramificat

788 coarse grained sand nisip cu granulaţie mare
789 coarse mesh wire sită cu ochiuri mari
790 coarse structure structură cu granule mari
791 coarse thread filet cu pas mare

792 coarse-grained cu granulaţie mare
793 coefficient coeficient

794 coefficient of expansion coeficient de expansiune

795 coefficient of friction coeficient de frecare

796 coefficient of heat transfer coeficient de transmitere a căldurii
797 coil of rope colac de parâmă
798 coil of wire bobină de sârmă
799 coil spring arc elicoidal

800 coiled pipe serpentină
801 coiled tubing tubing flexibil

802 coil-type exchanger schimbător de căldură cu serpentină
803 cold welding sudură la rece
804 collapse of the casing turtirea coloanei de tubaj

805 collapse strength rezistenţa la presiune exterioară
806 collapse strength rezistenţa la presiune exterioară
807 collapsed pipe conductă turtită
808 collapsing turtire

809 collapsing pressure presiune de turtire

810 collar colier

811 collar locator detector de racorduri de coloană
812 collecting network reţea de colectare
813 collection of sample colectarea probelor

814 column of casing coloana de burlane

815 column of fluid coloană de fluid
816 column of gas coloană de gaze
817 column of pipe coloană de ţevi de extracţie
818 column of sucker rods garnitură de prăjini de pompare
819 combination string coloană combinată
820 combustible combustibil

821 combustion value putere calorifică
822 commencement of drilling începerea forajului

823 commencement of production punere în producţie
824 commutator comutator

825 compacted clay argilă compactată
826 company man reprezentantul companiei

827 complete overhaul reparaţie generală
828 complete reaction reacţie completă
829 completely sealed housing carcasă complet etanşă
830 completely soluble complet solubil
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831 completion of well echiparea sondei

832 completion single punere în producţie a unui singur strat

833 completion time durata de execuţie a unei lucrări
834 compressed air hose furtun de aer comprimat

835 compressed gas gaz comprimat

836 compressed-air shock absorber amortizor pneumatic

837 compressibility factor factor de compresibilitate

838 compressibility of gases compresibilitatea gazelor

839 compression compresiune

840 compression chamber cameră de compresie
841 compression coefficient coeficient de compressie

842 compression ignition aprindere prin compresie

843 compression plant instalaţie de comprimare
844 compression pressure presiune de comprimare

845 compression ratio coeficient de compresie

846 compression space cameră de compresie
847 compression spring arc de presiune

848 compression stroke cursa de compresie

849 compression valve supapă de compresie
850 compression-release valve supapă de decompresie
851 compressor compresor

852 compressor station staţie de compresoare
853 computation of oil reserves calculul rezervelor de ţiţei
854 computer data transmission trasmiterea datelor

855 computer direct process control comanda directă a unui proces prin calculator
856 concentration concentraţie
857 concrete aggregate agregat pentru beton

858 concrete steel beton armat

859 condensate condensat

860 condensate pump pompă de condensat
861 condensate well sondă de condensat
862 condensed-steam pump pompă de abur condensat
863 condensing temperature temperatură de condensare
864 condition of equilibrium condiţie de echilibru
865 conducting wire conductor

866 conductivity conductivitate

867 conductor pipe coloană de ghidaj
868 conductor string coloană de ghidaj
869 cone con

870 cone belt curea trapezoidală
871 cone bit sapă conică
872 cone gear roată dintaţă conică
873 cone of bit con de sapă
874 cone valve ventil cu scaun conic

875 conector piesă de legătură
876 cone-shaped conic

877 confining stratum strat impermeabil

878 congelation congelare

879 connect a conecta
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880 connecting gear angrenaj de transmisie

881 connecting hose furtun de cuplare

882 connecting piece piesă de legătură
883 connecting pipe racord

884 connecting rod bielă
885 connecting shaft arbore de transmisie

886 connection pipe conductă de legatură
887 conservation of resources conservarea resurselor minerale

888 consolidated sand nisip consolidat

889 constant pressure presiune constantă
890 constant stress tensiune constantă
891 constant-voltage transformer transformator cu tensiune constantă
892 consumption of power consum de energie

893 contact surface suprafaţă de contact
894 container rock rocă colectoare
895 contamination contaminare

896 conterweight contragreutate

897 continuity of operation funcţionare continuă
898 continuous coring carotaj continuu

899 continuous gas-lift erupţie artificială continuă
900 continuous process proces continuu

901 continuous production producţie în flux continuu
902 continuous stress solicitare de durată
903 continuous weld sudură continuă
904 continuous-wave signal semnal de emisie continuu

905 contiunuous service funcţionare continuă
906 contour flooding injecţie intraconturală de apă
907 contract contract

908 contract award acordare a contractului

909 contractor contractor

910 control apparatus aparatură de control
911 control appliance dispozitiv de control

912 control assembly bloc de comandă
913 control bench mark reper de control

914 control board tablou de comandă
915 control cabin cabină de comandă
916 control chart grafic de control

917 control cock robinet de reglare

918 control computer calculator de comandă
919 control data parametru de comandă
920 control device dispozitiv de control

921 control drive acţionare a reglajului
922 control function funcţie de comandă
923 control gate robinet de reglare

924 control gauge calibru etalon

925 control gear mecanism de comandă
926 control hardware echipament de comandă
927 control light lumină de control
928 control limit switch comutator terminal
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929 control of operation controlul operării
930 control parameter parametru de reglare

931 control pedestal pupitru de comandă
932 control programme program de comandă
933 control range domeniu de reglare

934 control room cameră de comandă
935 control station post de comandă
936 control switch întrerupator de comandă
937 control switch gear mecanism de conectare

938 control tag fişa tehnologică
939 control test test de control

940 control valve ventil de reglare

941 control variable mărime de reglare
942 control with fixed set point reglare cu valoare fixă de referinţă
943 controlled atmosphere atmosferă controlată
944 controlled chiling răcire controlată
945 controlled drilling foraj dirijat

946 controlled output mărime de reglaj
947 controlled production producţie controlată
948 controlled variable parametru de reglare

949 controlled weir deversor controlat

950 controlled-volume pump pompă cu debit reglabil
951 controller controler

952 controller output mărime de reglare
953 controlling device dispozitiv de control

954 coolant lichid de răcire
955 coolant pump pompa sistemului de răcire
956 coolant system sistem de răcire
957 cooler răcitor
958 cooling capacity capacitate de răcire
959 cooling chamber camera de răcire
960 cooling column coloana de răcire
961 cooling of the bit răcirea sapei
962 copper sulphate sulfat de cupru

963 copper wire sârmă de cupru
964 core carotă
965 core analysis analiza carotei

966 core barrel tub carotier

967 core bit carotieră
968 core catcher reţinător de probă
969 core diameter diametrul carotei

970 core drilling foraj cu extragere de carote

971 core run extragerea carotei

972 core socket tub carotier

973 core spring reţinător de probă
974 core-barrel head cap de carotieră
975 corelation of well logs corelaţie a profilurilor sondelor

976 coring carotaj

977 correlation of well logs corelarea diagramelor sondei



Nr.crt. Engleză Română
978 corrodent agent coroziv

979 corrosion coroziune

980 corrosion control controlul coroziunii

981 corrosion fatigue slăbire prin coroziune
982 corrosion inhibitor inhibitor de coroziune

983 corrosion losses pierderi prin coroziune

984 corrosion protection protecţie contra coroziunii
985 corrosion rate viteză de coroziune
986 corrosion resistance rezistenţa la coroziune
987 corrosion test test de coroziune

988 corrosion-fatihue strength rezistenţă la mediul coroziv
989 corrosion-proof rezistent la coroziune

990 corrosion-proofing treatment tratament anticoroziv

991 cost of carrying cheltuieli de transport

992 cost of operation cheltuieli de exploatare

993 cost of production cheltuieli de producţie
994 counter-balance contragreutate

995 counter-clockwise în sens opus acelor de ceasornic

996 counter-flange contraflanşă
997 counter-flow contracurent

998 counter-flush drilling foraj cu circulaţie inversă
999 counterweight contragreutate

1000 couple drill pipes a înşuruba prăjinile de foraj
1001 coupling cuplaj

1002 coupling screw şurub de strângere
1003 coupling sleeve mufă de cuplare
1004 covered wire sârmă izolată
1005 crack crăpătură
1006 crack detector detector de fisuri

1007 crack resistance rezistenţa la fisurare
1008 crack strength rezistenţa la fisurare
1009 cracking fisurare

1010 craft barcă
1011 crane macara

1012 crane operator macaragiu

1013 crane rope cablul macaralei

1014 crane-ship macara plutitoare

1015 crank manivelă
1016 crank and connecting rod assembly mecanism biela-manivelă
1017 crank shaft arbore cotit

1018 crest of thread vârf al filetului

1019 crirical operating value valoare critică de funcţionare
1020 critical flow curgere critică
1021 critical point punct critic

1022 critical pressure presiune critică
1023 critical section secţiune periculoasă
1024 critical shear stress rezistenţa la forfecare
1025 critical temperature temperatură critică
1026 critical twist torsiune critică
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1027 critical velocity viteză limită
1028 cromatograph cromatograf

1029 cromatography cromatografie

1030 crooked hole gaură de sondă deviată
1031 crooked well sondă cu gaura deviată
1032 cross bar bară trasversală
1033 cross bending strength rezistenţa la încovoiere
1034 cross link articulaţie cardanică
1035 cross section of stream discharge secţiune transversală de curgere
1036 crosshead cruce cardanică
1037 crosshead bushing bucşa a capului de cruce
1038 cross-linked structure structură reticulară
1039 crossover reducţie
1040 crossover flange flanşă de adaptare
1041 crown platform platforma geamblacului

1042 crown-block geamblac

1043 crude oil production producţie de ţiţei
1044 crude-oil pump pompă de ţiţei
1045 crush a sfărâma
1046 crushing strength rezistenţa la strivire
1047 crust of the earth scoarţa terestră
1048 crystaline structure structură cristalină
1049 cumulative cumulativ

1050 cumulative production producţie cumulativă
1051 cup valve supapă cu clopot
1052 current consumption consum de curent

1053 current examination revizie curentă
1054 current repair reparaţie curentă
1055 current strength intensitate a curentului

1056 curve of borehole deviaţia sondei

1057 cut-off valve ventil de închidere

1058 cuttings detritus

1059 cycle timer regulator automat de timp

1060 cylinder cilindru

1061 cylinder capacity capacitate cilindrică
1062 cylindrical tank rezervor cilindric

1063 cylindrical valve vană cilindrică
D

1064 daily capacity capacitate de producţie zilnică
1065 daily drilling report raport zilnic de foraj

1066 daily output producţie zilnică
1067 damper amortizor

1068 data date

1069 daytime timpul zilei

1070 dead load greutate proprie

1071 dead point punct mort

1072 dead weight greutate moartă
1073 dead work lucru neproductiv

1074 deadline linie neutră
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1075 decantation decantare

1076 decanter decantor

1077 deck punte

1078 deck cabin cabină de punte
1079 decline of production declinul producţiei
1080 deep water apă de adâncime
1081 deepen a well a adânci o sondă
1082 deepwell pump pompă de adâncime
1083 deflect from the vertical a devia de la verticală
1084 deflecting wedge pană de deviere
1085 deflection deviere

1086 deflection of the bore hole deviaţia sondei
1087 degasser degazeificator

1088 degree of accuracy grad de precizie

1089 degree of consolidation grad de consolidare

1090 degree of hardness grad de duritate

1091 degree of purity grad de puritate

1092 degree of saturation grad de saturaţie
1093 degree of wear grad de uzură
1094 dehydrating of crude oil deshidratarea ţiţeiului
1095 delimitation delimitare

1096 demulsifier dezemulsionant

1097 density densitate

1098 depleted epuizat

1099 depleted oil field regiune petroliferă epuizată
1100 deposit zăcământ
1101 deposit of natural gas zăcăminte de gaze naturale
1102 deposit of petroleum zăcământ petrolifer
1103 deposition of paraffin depunere de parafină
1104 depth adâncime

1105 depth of casing shoe adâncimea de fixare a coloanei

1106 depth of penetration adâncimea de pătrundere
1107 depth of plunger adâncimea de fixare a pompei

1108 depth of the hole adâncimea găurii de sondă
1109 depth of the well adâncimea unei sonde

1110 depth sampling device aparat de luat probe de fund

1111 derrick turla sondei

1112 derrick crown coroana turlei

1113 derrick floor suprafaţa substructurii
1114 derrick foundation fundaţia turlei
1115 derrick head înălţimea turlei
1116 derrick leg piciorul turlei

1117 derrick platform platforma de lucru a turlei

1118 derrick substructure substructura turlei

1119 derrickman podar

1120 desalter instalaţie de desalinizare
1121 desander decantor de nisip

1122 desulphurization desulfurare

1123 detection of gas detectarea gazului
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1124 detonator detonator

1125 development cost costul dezvoltării zăcământului
1126 development drilling foraj de exploatare

1127 deviation measurement măsurătoare de deviaţie
1128 deviation of the hole deviaţia sondei
1129 deviation survey măsurarea deviaţiei
1130 device dispozitiv

1131 dew point punct de rouă
1132 dewatering deshidratare

1133 dew-point punct de rouă
1134 diagram diagramă
1135 diagrammatic schematic

1136 diameter diametru

1137 diameter of the grains diametrul granulelor

1138 diameter of the hole diametrul găurii de sondă
1139 diamond bit sapă de foraj cu diamante
1140 diaphragm diafragmă
1141 diesel engine motor diesel

1142 differential pressure presiune diferenţială
1143 dig a săpa
1144 dilatation dilataţie
1145 dilute a dilua

1146 dimensionless adimensional

1147 dimensionless value marime adimensională
1148 dip at high angles înclinare mare

1149 dip at low angles înclinare mică
1150 dipmeter înclinometru

1151 direct current curent continuu

1152 direction direcţie
1153 direction of current sensul curentului

1154 direction of drill direcţie de forare a sondei
1155 directional drilling foraj dirijat

1156 disc disc

1157 discharge line conductă de refulare

1158 discharge pressure presiune de refulare

1159 discover a deposit a descoperi un zăcământ
1160 disengage a decupla

1161 dislodge a dezlocui

1162 dismalting demontare

1163 dismalting of a derrick demontare a unei turle

1164 displacement înlocuire

1165 displacement method regim de lucru al unui zăcământ
1166 disposal evacuare

1167 dissolve a se dizolva

1168 dissolved gas gaze dizolvate

1169 dissolved gas drive reservoir zăcământ cu regim de gaze dizolvate
1170 distribution board panou de distribuţie
1171 ditch sample probă de noroi din jgheab
1172 diverting pipe ţeavă de derivaţie
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1173 dolomite dolomit

1174 double-acting cu dublă acţiune
1175 downhole mud motor motor de fund

1176 downtime oprirea producţiei
1177 drainage drenaj

1178 drainage area zonă de drenaj
1179 drainer rezervor de decantare

1180 drift anchor ancoră de furtună
1181 drill a fora

1182 drill collar prăjină grea
1183 drill pipe prajină de foraj
1184 drill pipe break ruperea prăjinii de foraj

1185 drill pipe elevator elevator pentru prăjinile de foraj
1186 drill pipe float supapă de reţinere la prăjina de foraj
1187 drill pipe float valve supapă de reţinere
1188 drill pipe pin cepul prăjinii de foraj
1189 drill pipe pressure presiunea la prăjini
1190 drill pipe protector protector pentru prajina de foraj

1191 drill pipe safety valve cana de siguranţă
1192 drill pipe slips pene pentru suspendarea prajinilor de foraj

1193 drill pump pompă de foraj
1194 drill rock cuttings detritus

1195 drill stabilizer stabilizator

1196 drill stem test test de producţie în timpul forajului
1197 drill string garnitură de foraj
1198 drilled depth adâncime forată
1199 driller sondor

1200 drilling foraj

1201 drilling bit sapă de foraj
1202 drilling breaks întreruperi în foraj

1203 drilling cable cablu de foraj

1204 drilling cost costul forajului

1205 drilling crew echipă de sondori
1206 drilling depth adâncime de foraj

1207 drilling engineer inginer de foraj

1208 drilling engineering tehnologia forajului

1209 drilling fluid fluid de foraj

1210 drilling jars geală de foraj
1211 drilling line cablu de foraj

1212 drilling method metodă de foraj
1213 drilling mud noroi de foraj

1214 drilling of a well forajul unei sonde

1215 drilling rate viteză de foraj
1216 drilling record raport de foraj

1217 drilling report raport de foraj

1218 drilling rig instalaţie de foraj
1219 drilling speed viteză de foraj
1220 drilling superintendent supervizor

1221 drilling system sistem de foraj
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1222 drillometer indicator de greutate

1223 drillpipe elevator elevator pentru prăjini
1224 drillpipe stand pas de prăjini
1225 driving kelly bushings pătraţii tijei de antrenare
1226 drum tambur

1227 dry natural gas gaze naturale uscate

1228 dual completion echipare pentru exploatarea a două strate
1229 duplex pump pompă duplex
1230 dynamic level nivel dinamic

1231 dynamic submergence submergenăţă dinamică
E

1232 earthing punere la pământ
1233 echometer ecometru

1234 economic value valoare economică
1235 edge water drive regim cu împingere de apă marginală
1236 effluent efluent

1237 elbow cot

1238 electric battery baterie electrică
1239 electric fuze siguranţă fuzibilă
1240 electric log carotaj electric

1241 electric motor motor electric

1242 electric power supply alimentare electrică
1243 electrical coring carotaj electric

1244 electrical engineer inginer electrician

1245 electrical power energie electrică
1246 electrician electrician

1247 electricity electricitate

1248 electrode spacing distanţa dintre electrozi
1249 elevation above the sea înălţimea deasupra nivelului mării
1250 elevator elevator

1251 elevator bail toarta elevatorului

1252 elevator links chiolbaşii elevatorului
1253 elongation alungire

1254 emanation of gas degajarea gazelor

1255 emergency shut down oprire de urgenţă
1256 emigration of petroleum migraţia ţiţeiului
1257 emulsification emulsionare

1258 emulsifying agent agent de emulsionare

1259 emulsion emulsie

1260 emulsion break spargerea emulsiei

1261 emulsion breaker dezemulsionant

1262 energy supply alimentare cu energie

1263 engine room sala maşinilor
1264 enlargement extindere

1265 enlarging bit sapă lărgitor
1266 entwist a răsuci
1267 environment mediu înconjurător
1268 eocene eocen

1269 equalizer egalizator
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1270 equilibrium stage stare de echilibru

1271 equipment echipament

1272 erosion eroziune

1273 error eroare

1274 eruption erupţie
1275 eruptive eruptiv

1276 escape of gas degajarea gazelor

1277 escape valve supapă de evacuare
1278 estimating of gas reserves evaluarea rezervelor de gaze

1279 estimating of oil reserves evaluarea rezervelor de ţiţei
1280 ethane etan

1281 evaporation evaporare

1282 evolution of gas degajarea gazelor

1283 exhaust pipe ţeavă de eşapament
1284 expand a lărgi
1285 expansion of dissolved gas destinderea gazelor dizolvate

1286 expansion pipe compensator de dilataţie
1287 expansion type reservoir zăcământ cu regim elastic
1288 exploration explorare

1289 exploration drilling foraj de explorare

1290 explore a explora

1291 explosion-proof electric motor motor electric antideflagrand

1292 explosive exploziv

1293 explosive mixture amestec exploziv

1294 external upset drill pipe prajină de foraj cu îngroşare exterioară
1295 extinction stingere

1296 extraction extracţie
1297 extra-heavy pipe prăjină îngroşată

F

1298 failure avarie

1299 fatigue break rupere la oboseală
1300 fatigue resistance rezistenţa la oboseală
1301 feed line conductă de alimentare
1302 feldspar feldspat

1303 field life durată de exploatare a zăcământului
1304 field measurements măsurători de teren
1305 fill up line conductă de umplere
1306 filter filtru

1307 filter cake turtă de colmatare
1308 filtrate filtrat

1309 fire alarm alarmă de incendiu
1310 fire brigade pompieri

1311 fire detector detector de foc

1312 fire door uşă de incendiu
1313 fire drill exerciţii de alarmare în caz de incendiu
1314 fire excape scară de incendiu
1315 fire extinguisher stingător
1316 fire foam spumă de stingere
1317 fire hazard pericol de incendiu
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1318 fire hydrant hidrant de incendiu

1319 fire pump pompă de incendiu
1320 fire resistant rezistent la foc

1321 fire-fighting equipment echipament pentru stingerea incendiului

1322 fireman pompier

1323 first drop prima picătură
1324 fishing instrument sculă de instrumentaţie
1325 fishing jars geală de instrumentaţie
1326 fishing job instrumentaţie
1327 fishing spear ghimpar

1328 fishing tap dorn de instrumentatie

1329 fishing tool dispozitiv de instrumentaţie
1330 fish-tail bit sapă "coadă de peşte"
1331 flame-proof neinflamabil

1332 flange flanşă
1333 flange union îmbinare cu flanşe
1334 flanged joint îmbinare cu flanşe
1335 flanged pipe conductă cu flanşă
1336 flare flacără
1337 flash point punct de aprindere

1338 float plutitor

1339 float collar inel de reţinere a dopurilor de cimentare
1340 float shoe sabot de cimentare cu supapă
1341 float switch întrerupător cu flotor
1342 floating roof acoperiş plutitor
1343 floor of the derrick podul turlei

1344 flow beam duză
1345 flow capacity capacitate de producţie
1346 flow chart schema procesului tehnologic

1347 flow control device robinet de control al curgerii

1348 flow in porous medium curgerea în medii poroase

1349 flow over a se vărsa peste
1350 flow rate debit

1351 flow recorder debitmetru înregistrator

1352 flow sheet schema procesului tehnologic

1353 flowing pressure presiunea la capul de erupţie
1354 flowmeter debitmetru

1355 fluid flow curgerea fluidelor

1356 fluid loss pierdere de fluid

1357 fluorescence fluorescenţă
1358 fluorhydric acid acid fluorhidric

1359 foam spumă
1360 foam extinguisher extinctor cu spumă
1361 foaming agent agent de spumare

1362 fog signal semnal fonic de ceaţă
1363 formation formaţiune
1364 formation fluid fluid de formaţiune
1365 formation of petroleum geneza ţiţeiului
1366 formation tester aparat pentru testarea formaţiunii
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1367 fossil-bearing bed strat fosilier

1368 fracture fractură
1369 fracturing liquid lichid de fisurare

1370 free gas gaze libere

1371 free water apă liberă
1372 friable rock rocă friabilă
1373 fuel consumption consum de combustibil

1374 fuel gas combustibil gazos

G

1375 gallon per minute galon pe minut

1376 gamma-gamma logging diagrafie gamma-gamma

1377 gamma-ray log carotaj gamma

1378 gas gaz

1379 gas bearing gazeifer

1380 gas bearing bed oriziont acvifer

1381 gas bubble bulă de gaze
1382 gas burner arzător de gaz

1383 gas cap cap de gaze

1384 gas collection colectarea gazelor

1385 gas collector colector de gaze

1386 gas constant constanta unui gaz

1387 gas content conţinutul în gaze
1388 gas cut mud procentul de gaze din noroi

1389 gas detector detector de gaze

1390 gas driving împingere de gaze

1391 gas energy energia gazului

1392 gas engine motor cu gaze

1393 gas lift gaz lift

1394 gas lift mandrel mandrină de gaz lift
1395 gas lift valve supapă de gaz lift
1396 gas mask mască de gaze
1397 gas pipeline conductă de gaze
1398 gas recovery factor coeficient de recuperare a gazelor

1399 gas reserve rezervă de gaze
1400 gas saturation saturaţia în gaze
1401 gas separator separator de gaze

1402 gas tight etanş la gaze
1403 gas turbine turbină de gaze

1404 gas-bearing gazeifer

1405 gas-condensate reservoir zăcământ de condensat
1406 gaseous gazos

1407 gaseous hydrocarbons hidrocarburi gazoase

1408 gas-injection method metodă de injecţie cu gaze
1409 gasket garnitură de etanşare
1410 gas-liquid ratio raţia gaze-lichid

1411 gas-mask mască de gaze
1412 gas-oil contact contactul gaze-ţiţei
1413 gas-oil ratio raţia gaze-ţiţei
1414 gasoline gazolină
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1415 gate valve robinet cu sertar

1416 gathering line conductă de colectare

1417 gauge rod miră pentru măsurat
1418 gauging tank rezervor de măsură
1419 gavel-packed screen filtru cu pietriş
1420 gear angrenaj

1421 gear box cutie de viteze

1422 gear reduction reductor cu angrenaje

1423 gearshift schimbător de viteze
1424 gel suspensie

1425 gelatinous gelatinos

1426 generating set generator

1427 generator generator

1428 geological cross-section profil geologic

1429 geological engineer inginer geolog

1430 geological epoch epocă geologică
1431 geological observations observaţii geologice
1432 geological record raport geologic

1433 geological sheet profil geologic

1434 geological studies studii geologice

1435 gin pole capra geamblacului

1436 go-devil curăţitor de parafină
1437 goose neck luleaua capului hidraulic

1438 goose neck coupling cuplarea la luleaua capului hidraulic

1439 gradation gradaţie
1440 grade grad

1441 gradient gradient

1442 grain size mărimea granulelor
1443 granulometric anlysis analiză granulometrică
1444 gravel pietriş
1445 gravel pack filtru de pietriş
1446 gravity anomaly anomalie gravimetrică
1447 gravity segregation separaţie gravitaţională
1448 grease unsoare

1449 greaser gresor

1450 gross production producţie totală
1451 gross weight greutate brută
1452 ground pământ
1453 ground level nivelul solului

1454 guard rail balustradă
1455 guide line cablu de ghidare

1456 guide rail şină de ghidare
1457 guide shoe sabot de ghidaj

1458 gun perforation perforare cu gloanţe
1459 gun perforator dispozitiv de perforare

H

1460 hammer ciocan

1461 hammer head cap de ciocan

1462 hand over a preda
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1463 handle mâner

1464 hanger agăţător
1465 hard hat cască de protecţie
1466 hardness duritate

1467 hatch trapă
1468 hazard pericol

1469 hazardous riscant

1470 head cap

1471 head differential measuring măsurarea diferenţelor de presiune
1472 headquarters sediu

1473 heat căldură
1474 heat barrier barieră termică
1475 heat exchanger schimbător de căldură
1476 heat loss pierdere de căldură
1477 heat proof termorezistent

1478 heat pump pompă de căldură
1479 heat transfer transfer de căldură
1480 heat treated steel oţel tratat termic
1481 heat treatment tratament termic

1482 heavy oil ţiţei greu
1483 heavy storm furtună mare
1484 heavy swell valuri mari

1485 height of water nivel de apă
1486 helical elicoidal

1487 helideck heliport

1488 hematite hematit

1489 hexagon head bolt şurub cu cap hexagonal
1490 high pressure well sondă de mare presiune
1491 high-pressure line linie de înaltă presiune

1492 high-voltage current curent de înaltă tensiune
1493 hinge balama

1494 hoist elevator

1495 hole gaură
1496 homogeneous omogen

1497 hook cârlig

1498 hook-block ansamblul macara cârlig

1499 horse head cap de balansier

1500 horse power cal putere

1501 hose furtun

1502 hot spot zonă fierbinte
1503 hydraulic hidraulic

1504 hydraulic fracturing fisurare hidraulică
1505 hydraulic fracturing process procesul fisurării hidraulice
1506 hydraulic shock lovitură de berbec
1507 hydrocarbon hidrocarbură
1508 hydrochloric acid acid clorhidric

1509 hydrogen sulphide corrosion coroziune produsă de hidrogenul sulfurat
1510 hydrostatic head presiune hidrostatică
1511 hydrostatic level nivel hidrostatic
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1512 hydrostatic pressure presiune hidrostatică

I

1513 ideal gas gaz ideal

1514 ignition aprindere

1515 ignition circuit circuit de aprindere

1516 immiscible nemiscibil

1517 impact strength rezistenţa la impact
1518 impairment deteriorare

1519 impermeable impermeabil

1520 impermeable bed strat impermeabil

1521 impresion block model cu plumb

1522 impulse impuls

1523 inclinometer înclinometru

1524 incompressible incompresibil

1525 increase of pressure creşterea presiunii
1526 index indice

1527 indication indicaţie
1528 indicator indicator

1529 indoor instalation instalaţie interioară
1530 inert gas gaz inert

1531 infiltration infiltraţie
1532 inflammamble inflamabil

1533 inflatable packer packer expandabil

1534 influx aflux

1535 influx of oil aflux de ţiţei
1536 inhibitor inhibitor

1537 initial daily production producţie zilnică iniţială
1538 initial production debit inţial
1539 inject a injecta

1540 injected gas gaze injectate

1541 injection of water injecţia apei
1542 injection valve supapă de injecţie
1543 injection well sondă de injecţie
1544 injectivity injectivitate

1545 injury rănire
1546 inlet intrare

1547 inlet manifold manifold de intrare

1548 inlet valve supapă de admisie
1549 inner side parte interioară
1550 inside diameter diametru interior

1551 installation instalaţie
1552 installation work lucrări de montaj
1553 insulation izolaţie
1554 intake valve supapă de adimisie
1555 intensity of curent intensitatea curentului

1556 interchangeability interschimbabilitate

1557 interchangeable parts piese de schimb

1558 interlocking device mecanism de blocare

1559 intermediate casing coloană intermediară
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1560 intermediate casing string coloană intermediară
1561 intermittent gas-lift gaz-lift intermitent

1562 internal pressure presiune interioară
1563 internal pressure yield limita la elasticitate la presiune interioara

1564 internal upset drill pipe prajină de foraj cu îngroşare interioară
1565 interstitial water apă interstiţială

J

1566 jacket jacket

1567 jack-up platformă autoridicatoare
1568 jar geală
1569 jet jet

1570 jet nozzle duza sapei

1571 jet of mud jet de noroi

1572 jet perforation perforare cu jet

1573 jet perforator perforator cu jet

1574 jib crane macara pivotantă
1575 joint articulaţie
1576 jointing paste unsoare pentru racorduri speciale

1577 junk deşeu
1578 jurassic jurasic

K

1579 keeping întreţinere
1580 kelly prajină de antrenare
1581 kelly bushing pătratul mic
1582 kelly cock cana cu cep sferic

1583 key cheie

1584 key seat gaură de cheie
1585 key seatting prinderea garniturii în gaura de cheie

1586 kick aflux din formaţiune
1587 kick off a porni

1588 kill a well a omorâ o sondă
1589 kill line conductă de omorâre
1590 kill of well omorârea unei sonde

1591 kilogram force kilogram forţă
1592 knuckle articulaţie
1593 knuckle joint îmbinare articulată

L

1594 laboratory laborator

1595 ladder scară
1596 lader cage colivia scării
1597 laid length of pipe lungimea aşezată a conductei
1598 laminar flow curgere laminară
1599 landing depth adâncime de tubare

1600 landing nipple niplu de fixare

1601 landing platform platformă de descărcare
1602 latch clichet

1603 layer strat

1604 laying-out amplasare

1605 leak scurgere
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1606 leak detector detector de scurgeri

1607 leak off test test de receptivitate a stratului

1608 leak proof etanş
1609 leakage scăpare
1610 leakage test proba de etanşeitate
1611 leak-off test test de presiune în gaură liberă
1612 leakproof etanş
1613 level nivel

1614 level gauge indicator de nivel

1615 level indicator indicator de nivel

1616 lever brake levier de frană
1617 liberation of gas eliberarea gazelor

1618 life boat barcă de salvare
1619 life buoy colac de salvare

1620 life jacket vestă de salvare
1621 lifetime durată de funcţionare
1622 lift a ridica

1623 lift pump pompă de refulare
1624 light crude ţiţei usor
1625 light fuse siguranţă
1626 light wave undă luminoasă
1627 lighting switch întrerupător de lumină
1628 limestone calcar

1629 limit limită
1630 limited limitat

1631 line plugging înfundarea conductei

1632 liner coloană pierdută
1633 liner hanger agăţător pentru liner
1634 liner of pump cămaşa pompei
1635 line-shaft arbore conducător
1636 linkage racord

1637 liquefied gas gaze lichefiate

1638 liquefied petroleum gas gaz petrolier lichefiat

1639 liquefy a lichefia

1640 liquid containing gas in solution lichid conţinând gaze în soluţie
1641 liquid hydrocarbons hidrocarburi lichide

1642 liquid level indicator indicator de nivel

1643 liquid phase fază lichidă
1644 lithological litologic

1645 load sarcină
1646 loaded încărcat
1647 loading capacity capacitate de încărcare
1648 loading ramp rampă de încărcare
1649 local time ora locală
1650 location locaţie
1651 location of well locaţia sondei
1652 log diagrafie

1653 loss of circulation pierdere de circulaţie
1654 loss of pressure pierdere de presiune
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1655 losses of circulation pierderi de circulaţie
1656 lost circulation zone zona de pierdere a circulaţiei
1657 lost time timp pierdut

1658 low pressure presiune joasă
1659 lower bed strat inferior

1660 lower cretaceous cretacicul inferior

1661 low-pressure steam abur de joasă presiune
1662 low-voltage current curent de joasă tensiune
1663 lubrication ungere

M

1664 magnet magnet

1665 magnetic compass busolă
1666 magnetic field câmp magnetic

1667 magnetic wave undă magnetică
1668 magnetical anomaly anomalie magnetică
1669 main deck punte principală
1670 maintenance întreţinere
1671 maintenance shop atelier de reparaţii
1672 maintenance supervisor supervizor de mentenanţă
1673 make a connection realizare a unei conexiuni

1674 make a trip realizare a unei manevre

1675 make the joint îmbinarea paşilor
1676 make up înşurubare
1677 makes-and-brakes operaţia de înşurubare-deşurubare
1678 making up a joint înşurubare a unui pas
1679 malfunction defect

1680 management conducere

1681 mandrel mandrină
1682 manifold manifold

1683 manometer manometru

1684 manpower forţă de muncă calificată
1685 marine deposit zăcământ marin
1686 maritime maritim

1687 marl marnă
1688 mast mast

1689 master valve ventil principal al capului de erupţie
1690 material balance method metoda bilanţului material
1691 matrix matrice

1692 meal time ora mesei

1693 mean value valoare medie

1694 measurement măsurătoare
1695 measuring appliance instrument de măsură
1696 measuring device dispozitiv de măsurare
1697 measuring electrode electrod de masură
1698 mechanic mecanic

1699 mechanical coring carotaj mecanic

1700 mechanical efficiency randament mecanic

1701 mechanical engineer inginer mecanic

1702 melting point punct de topire
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1703 membrane membrană
1704 mesh ochiul unei site

1705 mesozoic era mezozoică
1706 metal fatigue oboseala metalului

1707 metamorphic metamorfic

1708 metamorphic rock rocă metamorfică
1709 meter metru

1710 metering măsurare
1711 metering device dispozitiv de măsurare
1712 metering tank rezervor de măsură
1713 methane gaz metan

1714 method of operation metodă de operare
1715 method of testing metodă de cercetare
1716 middle-weight greutate medie

1717 migration of petroleum migraţia petrolului
1718 mill freză
1719 milling frezare

1720 mineral content conţinut în minerale

1721 mineral wool vată de sticla
1722 minute minut

1723 miocene miocen

1724 mixed base crude ţiţei amestec
1725 mixer mixer

1726 molecular weight greutate moleculară
1727 moment moment

1728 monitoring supraveghere

1729 monkey board podul podarului

1730 monkey wrench cheie universală
1731 mother rock roca mamă
1732 motion compensator compensator de mişcare
1733 motor motor

1734 motor drive antrenare mecanică
1735 motor failure pană de motor
1736 motor housing sala motoarelor

1737 motorman motorist

1738 movement mişcare
1739 mud noroi

1740 mud cake turtă de colmatare
1741 mud column coloana de fluid de foraj

1742 mud conditioner habă de noroi
1743 mud conditioning prepararea noroiului

1744 mud degassing degazeificarea fluidului de foraj

1745 mud ditch jgheab pentru noroiul de foraj

1746 mud filtrate filtrat

1747 mud flow indicator indicator de debit

1748 mud gas separator degazeificator

1749 mud loss pierdere de noroi de foraj

1750 mud mixer mixer pentru fluidul de foraj

1751 mud pit habă de noroi
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1752 mud pits batale pentru fluidul de foraj

1753 mud pressure gauge manometru pentru fluidul de foraj

1754 mud pump pompă pentru fluidul de foraj
1755 mud return line conductă de retur pentru fluidul de foraj

1756 mud tank habă de noroi
1757 mud valve ventil pentru fluidul de foraj

1758 mud weight greutatea specifică a noroiului de foraj
1759 mud weighting îngreunarea noroiului de foraj

1760 multiphase flow curgerea mai multor faze simultan

1761 multiple-stage cementing cimentare în mai multe trepte

1762 multistage cementing tool dispozitiv de cimentare etajată
1763 multistage compressor compresor multietajat

N

1764 naphtenic oil ţiţei naftenic
1765 naphthenic-base crude ţiţei naftenic

1766 natural flow erupţie naturală
1767 natural resources resurse naturale

1768 nature of petroleum originea ţiţeiului
1769 near surface aproape de suprafaţă
1770 needle valve ventil cu ac

1771 network reţea
1772 network of pipelines reţea de conducte

1773 neutron gamma logging caroraj gamma-neutronic

1774 neutron logging carotaj neutronic

1775 night time timpul nopţii
1776 nipple niplu

1777 nitrogen azot

1778 noise zgomot

1779 noiseless silentios

1780 noiseproof izolat acustic

1781 nominal size dimensiune nominală
1782 nominal value valoare nominală
1783 nonmagnetic amagnetic

1784 non-magnetic drill collar prajină grea amagnetică
1785 nozzle duză
1786 number of rotation per minute număr de rotaţii pe minut
1787 number of strokes număr de curse
1788 number of turns număr de înfăşurări
1789 nut piuliţă

O

1790 octane number cifră octanică
1791 odour miros

1792 offshore drilling foraj marin

1793 offshore drilling platform platformă de foraj marin
1794 offshore well sondă marină
1795 oil ţiţei
1796 oil and gas separator separator de ţiţei şi gaze
1797 oil bearing petrolifer

1798 oil bearing formation formaţiune petroliferă
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1799 oil bearing structure structură petroliferă
1800 oil displacement dezlocuirea ţiţeiului
1801 oil drainage deplasarea ţiţeiului din zăcământ în gaura de sondă
1802 oil emulsion mud fluid de foraj pe baza de emulsie apă-ţiţei
1803 oil field câmp petrolier

1804 oil harbour port petrolier

1805 oil industry industria de petrol

1806 oil lifting liftarea ţiţeiului
1807 oil operator operator de ţiţei
1808 oil pipeline conductă de ţiţei
1809 oil refinery rafinărie de petrol
1810 oil research prospecţiunea zăcămintelor de petrol
1811 oil reserves rezerve de ţiţei
1812 oil ship tanc petrolier

1813 oil shipment transportul ţiţeiului cu petrolierele
1814 oil storing depozitarea ţiţeiului
1815 oil tank rezervor de ţiţei
1816 oil traces urme de ţiţei
1817 oil well sondă de ţiţei
1818 oil-bearing formation formaţiune petroliferă
1819 oil-field development dezvoltarea unui câmp de ţiţei
1820 oil-field water apă de zăcământ
1821 oil-saturated sandstone gresie saturată cu ţiţei
1822 oil-string casing coloană de exploatare
1823 oil-water contact contactul apă-ţiţei
1824 oil-well cementing cimentarea sondelor de ţiţei
1825 oligocene oligocen

1826 open flow test probă de producţie în gaură netubată
1827 open hole gaură netubată
1828 open hole completion completarea în gaură liberă
1829 open hole packer packer pentru sondă netubată
1830 operating cost cheltuieli de exploatare

1831 operating plan plan de producţie
1832 operator operator

1833 optimizing optimizare

1834 orientation of whipstock orientarea penei de deviere

1835 orifice meter contor diferenţial
1836 outdoor instalation instalaţie exterioară
1837 outlet evacuare

1838 outlet pressure presiune de evacuare

1839 outline contur

1840 output shaft arbore de ieşire
1841 outside diameter diametru exterior

1842 outside view aspect exterior

1843 overall efficiency randament total

1844 overall output producţie totală
1845 overburden a supraîncărcă
1846 overburden pressure presiune litostatică
1847 overhaul reparaţie capitală
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1848 overpressure suprapresiune

1849 overshot coruncă
1850 overtime ore suplimentare

1851 overweight supragreutate

1852 oxy-acetilene welding sudură oxiacetilenică
P

1853 packaged împachetat

1854 packer packer

1855 packer fluid fluid de packer

1856 paleocene paleocen

1857 panel tablou

1858 panel operator operator de panou

1859 paraffin parafină
1860 paraffin-base crude ţiţei parafinos
1861 paraffin-base oil ţiţei parafinos
1862 parent rock roca mamă
1863 particle particulă
1864 pay out a cable a desfăşura un cablu
1865 payable rentabil

1866 penetrate a pătrunde
1867 penetration pătrundere
1868 penetration rate viteză de avansare mecanică
1869 penetration speed viteză de avansare
1870 percentage of sulphur conţinut procentual de sulf
1871 perforate a perfora

1872 perforated casing coloană perforată
1873 perforated liner liner perforat

1874 perforation perforare

1875 permeability permeabilitate

1876 permeable rock rocă permeabilă
1877 petrographic petrografie

1878 petrographic description descriere petrografică
1879 petroleum ţiţei

1880 petroleum coke cocs de petrol

1881 petroleum compozition compoziţia ţiţeiului
1882 petroleum crude ţiţei brut
1883 petroleum engineer inginer petrolist

1884 petroleum geology geologia petrolului

1885 petroleum production engineering tehnologia extracţiei de ţiţei
1886 petroleum products produse petroliere

1887 petroleum reservoir engineering inginerie de zăcământ
1888 petroliferous bed strat petrolifer

1889 petroliferous region regiune petroliferă
1890 pH value valoarea pH-ului

1891 phase fază
1892 phreatic water apa freatică
1893 pin connection cep

1894 pipe bend cotul ţevii
1895 pipe buckling flambajul ţevilor
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1896 pipe capacity capacitate de transport a conductei

1897 pipe clamps clemă de cablu
1898 pipe coating izolaţia conductei
1899 pipe connection îmbinarea ţevilor
1900 pipe coupling racord de prăjină
1901 pipe laying pozarea conductei

1902 pipe protector manşon protector pentru prăjini
1903 pipe rack rastel pentru ţevi
1904 pipe ram preventer prevenitor cu bacuri pentru închiderea pe prăjini
1905 pipe saddle colier pentru ţevi
1906 pipe tongs cleşti pentru prăjini de foraj
1907 pipe union nipple niplu de legătură
1908 pipe wall peretele ţevii
1909 pipe wiper ştergător de prăjini
1910 pipeline conductă
1911 pipe-line maintenace reparaţia materialului tubular
1912 piston ring segment al pistonului

1913 piston rod tija pistonului

1914 pit corrosion coroziunea în puncte

1915 pit level nivelul în habe

1916 pit level indicator indicator de nivel la habe

1917 pitman biela balansierului

1918 pitting coroziune în puncte

1919 plague spot pată ruginoasă
1920 plan of the site plan de ansamblu

1921 plastic clay argilă plastică
1922 pliocene pliocen

1923 plotted reprezentat grafic

1924 plug dop

1925 plugged înfundat

1926 plugging of pores blocarea porilor

1927 plunger piston

1928 pneumatic rod puller elevator pneumatic de prăjini
1929 polish a lustrui

1930 polished lustruit

1931 pore por

1932 pore bridging blocarea porilor

1933 pore fluid pressure presiunea fluidelor din pori

1934 porosity porozitate

1935 porosity log diagramă de porozitate
1936 porous poros

1937 porous limestone calcar poros

1938 porous rock rocă poroasă
1939 port orificiu

1940 portable portabil

1941 portland cement ciment portland

1942 potable water apă popabilă
1943 potential production producţie potenţială
1944 potentiometer potenţiometru variabil
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1945 pour point punct de curgere

1946 pour test determinarea temperaturii de congelare

1947 powdered charge încărcătură explozivă
1948 power putere

1949 power cable cablu de forţă
1950 power circuit circuit de forţă
1951 power demand cerere de curent

1952 power drive acţionare mecanică
1953 power factor factor de putere

1954 power generation generarea energiei

1955 power plant centrală electrică
1956 power supply alimentare electrică
1957 powered acţionat
1958 power-operated crane macara cu acţionare mecanică
1959 precambrian precambrian

1960 precipitate precipitat

1961 pressure control controlul presiunii

1962 pressure decline cădere de presiune
1963 pressure difference diferenţă de presiune
1964 pressure drop cădere de presiune
1965 pressure gauge manometru

1966 pressure jump salt de presiune

1967 pressure line conductă de presiune
1968 pressure loss pierderi de presiune

1969 pressure maintenance menţinerea pressiunii de strat
1970 pressure manifold manifold de presiune

1971 pressure recorder manometru înregistrator

1972 pressure regulator regulator de presiune

1973 pressure relief valve supapă de siguranţă
1974 pressure restoration refacere a presiunii

1975 pressure stage treaptă de presiune
1976 pressure surge şocuri de presiune
1977 pressure transducer traductor de presiune

1978 pressure-tight etanş
1979 preventive detection detecţie preventivă
1980 primary recovery exploatare primară
1981 primary rock roca primară
1982 prime mover motor primar

1983 probable reserves rezervă probabilă
1984 process proces tehnologic

1985 producing well sondă productivă
1986 production casing coloană de exploatare
1987 production decline curve method metoda declinului de producţie
1988 production method metoda de extraţie
1989 production pipeline conductă de producţie
1990 production platform platformă de extracţie
1991 production rate debitul sondei

1992 production rate of a well productivitatea sondei

1993 production string coloană de exploatare
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1994 production test test de producţie
1995 production well sondă de producţie
1996 productive capacity capacitate de producţie
1997 productivity productivitate

1998 productivity impairment alterarea productivităţii stratului
1999 productivity index indice de productivitate

2000 profile profil

2001 programming programare

2002 propagation propagare

2003 proportioning dozare

2004 propping agent agent de susţinere
2005 prospect for a prospecta

2006 prospecting for oil prospecţiunea zăcămintelor de petrol
2007 protection protecţie
2008 protective cap cap de protecţie
2009 protective coating înveliş de protecţie
2010 proved dovedit

2011 proved oil reserves rezerve de ţiţei sigure
2012 pull out a extrage

2013 pull rope cablu de tracţiune
2014 pulley block palan

2015 pulling casing extragerea burlanelor

2016 pulling out of hole extragerea garniturii de foraj

2017 pulsation damper amortizor de pulsaţii
2018 pump pompă
2019 pump discharge debitul pompei

2020 pump house sala pompelor

2021 pump into a pompa în

2022 pump liner cămaşa pompei
2023 pump out a evacua prin pompare

2024 pump plunger plunger de pompă
2025 pump sucker rod prăjină de pompare
2026 pump up a injecta

2027 pumping pompaj

2028 pumping test probă de pompare
2029 push button buton de comandă
2030 put in operation a pune în funcţiune
2031 put on production a pune în producţie

Q

2032 quantity cantitate

2033 quick-setting cement ciment cu priză rapidă
R

2034 racking stivuire

2035 radiator radiator

2036 radio transmission transmisie radio

2037 radioactive log carotaj radioactiv

2038 radioactive tracer trasor radioactiv

2039 radioactivity radioactivitate

2040 radioactivity log diagrama carotajului radioactiv
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2041 radius rază
2042 radius of investigation rază de investigare
2043 rag lavetă
2044 rathole gaura prăjinii pătrate
2045 ratio proporţie
2046 reaction reacţie
2047 ream a corecta

2048 reciprocating rod biela balansierului

2049 recorder aparat înregistrator

2050 recording device aparat înregistrator

2051 recording instrument aparat înregistrator

2052 recording meter aparat înregistrator

2053 recording pressure gauge manometru înregistrator

2054 recovered casing burlan recuperat

2055 recovery rate coeficient de recuperare

2056 rectifier redresor

2057 redrill a refora

2058 reducer reductor

2059 reducing agent agent reducător
2060 reel tambur

2061 reeve the line a înfăşura un cablu
2062 reface a rectifica

2063 refining rafinare

2064 register registru

2065 register card fişă de evidenţă
2066 regulate a regla

2067 reinforced concrete beton armat

2068 reinjecting reinjectare

2069 reistance force forţa de rezistenţă
2070 relation of forces raport de forţe
2071 relay releu

2072 releasable casing spear rac cu decuplare automată
2073 release of dissoved gas eliberarea gazelor

2074 relief descărcare
2075 remote control comandă de la distanţă
2076 removal of cuttings evacuarea detritusului

2077 removal of sulphur desulfurare

2078 remove a îndepărta
2079 remove of cuttings evacuarea detritusului

2080 repair parts piese de schimb

2081 repair shop atelier de reparaţii
2082 replacement înlocuire

2083 rescue salvare

2084 reserve rezervă
2085 reservoir zăcământ
2086 reservoir bed strat colector

2087 reservoir characteristics caracteristicile zăcământului
2088 reservoir conditions condiţii de zăcământ
2089 reservoir energy energia zăcământului
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2090 reservoir fluids fluide de zăcământ
2091 reservoir pressure presiune de zăcământ
2092 reservoir rock rocă colectoare
2093 reservoir temperature temperatură de zăcământ

2094 resistance rezistenţă
2095 resistance to flow rezistenţa la curgere
2096 resistivity rezistivitate

2097 resultant of the pressure forces rezultanta forţelor de presiune
2098 retainer ring inel de reţinere
2099 retarder agent de întârziere

2100 retrievable packer packer recuperabil

2101 retrieve a extrage

2102 retrograde condensation condensare retrogradă
2103 return pipe ţeavă de retur
2104 return stroke cursa de înapoiere a pistonului

2105 return valve supapă de reţinere
2106 revolution counter contor de rotaţii
2107 revolution per minute rotaţii pe minut
2108 rewind a rebobina

2109 rheology reologie

2110 rheostat reostat

2111 rich gas gaze bogate

2112 rig down demontajul instalaţiei de foraj
2113 rig floor substructura instalaţiei de foraj

2114 rig manager şeful instalaţiei
2115 rig superviser supervizorul instalaţiei
2116 rig up montajul instalaţiei de foraj
2117 right angle unghi drept

2118 rise of pressure ridicarea presiunii

2119 riser raizer

2120 rivet nit

2121 rock rocă metamorfică
2122 rock bed strat de rocă
2123 rock permeability permeabilitatea rocii

2124 rod tijă
2125 rod elevator elevator pentru prăjinile de pompare
2126 rod hanger dispozitiv de suspendare a tijelor de pompare

2127 rod pump pompă cu prajini

2128 roller rolă de ghidare
2129 roller bearing rulment radial

2130 roller cone bit sapă cu role
2131 roller kelly pătrat cu role
2132 room temperature temperatura camerei

2133 rope frânghie

2134 rope clamp şarnieră de cablu
2135 rope knife cuţit pentru tăiat cablul
2136 rope pull întindere a cablului

2137 rope socket dispozitiv de fixare a cablului

2138 rope spear ghimpar
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2139 rotary crane macara pivotantă
2140 rotary drilling foraj rotativ

2141 rotary drive acţionare rotativă
2142 rotary hose furtun de foraj

2143 rotary motion mişcare de rotaţie
2144 rotary pump pompă centrifugă
2145 rotary slips pene de foraj

2146 rotary speed viteza de rotaţie la masa rotativă
2147 rotary table masă rotativă
2148 rotary vane compressor compresor rotativ

2149 rotating head cap rotativ

2150 rotation per minute rotaţii pe minut
2151 rough surface suprafaţă rugoasă
2152 roughneck sondor

2153 roughness rugozitate

2154 roustabout ajutor de sondor

2155 rugosity rugozitate

2156 run into the hole introducerea garniturii în sondă
2157 running down introducere

2158 running in introducere

2159 running speed viteză de coborâre
2160 running the tools into the well introducerea dispozitivelor în sondă
2161 rupture ruptură
2162 rust rugină
2163 rustless inoxidabil

2164 rusty ruginit

S

2165 safeguarding măsuri de siguranţă
2166 safety siguranţă
2167 safety appliance dispozitiv de siguranţă
2168 safety belt centură de siguranţă
2169 safety coefficient coeficient de siguranţă
2170 safety glass geam de siguranţă
2171 safety goggles ochelari de securitate

2172 safety joint racord de siguranţă
2173 safety limit limită de siguranţă
2174 safety officer supevizor protecţia muncii
2175 safety pin ştift de siguranţă
2176 safety rules regulile tehnicii de securitate

2177 safety valve supapă de siguranţă
2178 salinity salinitate

2179 salt water apă sărată
2180 sample probă
2181 sand nisip

2182 sand filter filtru de nisip

2183 sand invasion viitură de nisip
2184 sand trap denisipator

2185 sandblasting sablare

2186 sandstone gresie
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2187 satellite communication system sistem de comunicaţie prin satelit
2188 satellite platform platformă satelit
2189 saturate a satura

2190 saturated saturat

2191 saturation saturaţie
2192 saturation coeficient coeficient de saturaţie
2193 scale scală
2194 scale crustă
2195 schist şist
2196 scraper şabăr
2197 screen liner liner şlituit
2198 screen pipe tub cu perforaturi

2199 screw bolt şurub
2200 screw driver şurubelniţă
2201 screw off a deşuruba
2202 screw on a înşuruba
2203 screw pump pompă elicoidală
2204 screw thread filet

2205 screw up a înşuruba
2206 screwed connection îmbinare prin şuruburi
2207 scrubber scruber

2208 sea anchor ancoră de furtună
2209 sea bed fundul mării
2210 sea level nivelul mării
2211 sea mile milă marină
2212 sea port port maritim

2213 sea sickness rău de mare
2214 seal dispozitiv de etanşare
2215 seal nipple niplu de etanşare
2216 seal off a etanşa
2217 seam sudură
2218 seamless drill pipe prajini de foraj fără sudură
2219 seamless pipe ţeavă trasă
2220 search for natural gas prospecţiunea zăcămintelor de gaze naturate
2221 search for oil prospecţiunea zăcămintelor de ţiţei
2222 seat belt centură de siguranţă
2223 second secundă
2224 second floor etajul al doilea

2225 secondary cementing cimentare secundară
2226 secondary recovery exploatare secundară
2227 secondary recovery method metoda de exploatare secundară
2228 section secţiune
2229 sediment sediment

2230 sedimentary rock rocă sedimentară
2231 sedimentation sedimentare

2232 seep a se înfiltra

2233 seepage infiltraţie
2234 seepage area suprafaţă de infiltrare
2235 seepage losses pierderi prin filtrare
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2236 segregation segregare

2237 seismic waves unde seismice

2238 selector selector

2239 self-cleaning cu autocurăţire
2240 self-potential log curba potenţialului spontan
2241 separation separare

2242 separator separator

2243 serrated slips pene de susţinere

2244 servo-mechanism servomecanism

2245 setting time timp de priză
2246 settlement depunere

2247 settling pit habă de decantare
2248 sewage ape reziduale

2249 sewer canal selector

2250 shaken screen sită vibratoare
2251 shale rock rocă şistoasă
2252 shale rock rocă argiloasă
2253 shale shaker sită vibratoare
2254 shallow de mică adâncime
2255 shallow well sondă de mică adâncime
2256 sharp dip înclinare mare

2257 shear pin ştift de forfecare
2258 shear ram bac cu închidere pe total

2259 sheave roată de cablu
2260 shield ecran

2261 shock şoc
2262 shock absorber amortizor

2263 shock resistant rezistent la şoc
2264 shoe sabot

2265 short circuit scurt circuit

2266 short wave undă scurtă
2267 shoulder umăr
2268 shrinkage contractare

2269 shrinkage factor factor de contracţie
2270 shut down valve ventil de închidere

2271 shut in a închide

2272 shut-in bottom-hole pressure presiune statică de fund
2273 shut-in casing presure presiunea la coloană cu sonda închisă
2274 shut-in drill pipe pressure presiunea la prăjini cu sonda închisă
2275 shut-in time of the well timp de închidere a unei sonde

2276 shut-off valve ventil de închidere

2277 shutter obturator

2278 shutting in a well închiderea unei sonde

2279 side track forarea unei găuri noi din una existentă
2280 side tracking frezarea unei ferestre

2281 side view vedere laterală
2282 side wall core carotă laterală
2283 side wall coring carotaj lateral

2284 side wind vânt lateral
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2285 side-tracking tool sculă pentru frezarea unei coloane
2286 sidewall coring carotaj lateral

2287 sieve analysis analiză la site
2288 signal indicator

2289 signal code cod de semnale

2290 signal light semnal luminos

2291 silt nămol
2292 similitude similitudine

2293 single action cu efect simplu

2294 single-phase flow curgere omogenă
2295 sinker bar prăjină grea
2296 site of the well locul de amplasare al sondei

2297 size of the bit diametrul sapei

2298 size of the hole diametrul găurii de sondă
2299 sizing dimensionare

2300 skid patină
2301 skid-mounted montat pe sanie

2302 skilled labour forţă de muncă calificată
2303 skin skin

2304 slag zgură
2305 sleeve manşon
2306 slide valve ventil cu sertar

2307 sliding door uşă glisantă
2308 sliding sleeve camaşă culisantă
2309 slip elevator elevator cu pene

2310 slippage alunecare

2311 slips pene de prindere

2312 slips-socket bowl tută cu bacuri
2313 slope pantă
2314 slot fantă
2315 slotted liner liner şliţuit
2316 slotted pipe filtru cu şliţuri
2317 sloughing surpare

2318 slow-setting cement ciment cu priza lentă
2319 sludge circulation circulaţia noroiului
2320 slugs of gas dopuri de gaze

2321 slugs of oil dopuri de ţiţei
2322 slurry lapte de ciment

2323 snubber aparat pentru introducerea ţevilor sub pressiune

2324 snubbing introducerea prajinilor sub presiune

2325 snubbing coborâre sub presiune

2326 soaked îmbibat

2327 socket doză
2328 socket joint îmbinare articulată
2329 sodium sulphate sulfat de sodiu

2330 soft rock rocă moale
2331 solenoid solenoid

2332 solubility solubilitate

2333 sound signal semnal sonor
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2334 sounder ecometru

2335 sour crude oil ţiţei sulfuros
2336 sour gas gaze cu continut mare de sulf

2337 source sursă
2338 source of power sursă de energie

2339 spacer distanţier
2340 spacing of wells distanţa dintre sonde
2341 spare parts piese de schimb

2342 spares piese de rezervă
2343 specific gravity greutate specifică
2344 specific weight greutate specifică
2345 specification specificaţie
2346 speed indicator indicator de viteză
2347 speed of propagation viteză de propagare
2348 speed of pulling viteză de extragere
2349 speed of revolution viteză de rotaţie
2350 speed of running in viteză de introducere
2351 speed reducer reductor de viteză
2352 speed transducer traductor de viteză
2353 speed up a accelera

2354 spent uzat

2355 spent acid acid mort

2356 spheric sferic

2357 spiral spirală
2358 spire spiră
2359 spontaneous combustion autoaprindere

2360 spontaneous potential potenţial spontan
2361 spontaneous potential current curba potenţialului spontan
2362 spool mosor

2363 spot pată
2364 spot welding sudură prin puncte
2365 spout lulea

2366 spray a pulveriza

2367 square pătrat
2368 square drive master bushing pătrat de antrenare

2369 square kelly prăjină de antrenare pătrată
2370 squeeze a presa

2371 squeeze aggregate agregat de cimentare

2372 squeeze cementation cimentare sub presiune

2373 squeeze-cement job cimentare sub presiune

2374 squeeze-cement operation operaţii de cimentare sub presiune
2375 squib capsă
2376 stability stabilitate

2377 stabilizer stabilizator

2378 stainless inoxidabil

2379 stand of drill pipe pas de prăjini de foraj
2380 standard standard

2381 standardization normare

2382 standing valve puller extractorul supapei fixe
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2383 starting current curent de pornire

2384 steam abur

2385 steam boiler cazan cu abur

2386 steam heating coil serpentină de încălzire cu abur
2387 steam line conductă de abur
2388 steam pipe ţeava cu abur
2389 steel oţel
2390 stem tijă
2391 sticking of a bit prindere a sapei

2392 stirrer agitator

2393 stock book registru de magazie

2394 storage depozitare

2395 storage room cameră de depozitare
2396 storehouse depozit

2397 straded wire cablu din fire de oţel
2398 straight circulation circulaţie directă
2399 straight hole gaură verticală
2400 strainer filtru

2401 strand toron de cablu

2402 stranded wire cablu multifilar

2403 strapping of tank calibrarea rezervorului

2404 stratification stratificaţie
2405 stratify a se sedimenta în straturi

2406 stratigraphy stratigrafie

2407 stray current curenţi vagabonzi
2408 stream curent

2409 stream anchor ancoră de curent
2410 stream line linie de curent

2411 strength rezistenţă
2412 stretch a întinde

2413 string of casing coloană de burlane
2414 stringer lonjeron

2415 stripper rubber garnitură de presetupă
2416 stripping out extragerea garniturii cu bacurile prevenit. închise

2417 stroke counter contor de curse

2418 structural analysis analiză structurală
2419 structure structură
2420 strut diagonală
2421 stuck casing coloană prinsă
2422 stuck drill pipe prajină de foraj prinsă
2423 stuck pipe garnitură de foraj înţepenită
2424 stuck piston piston blocat

2425 stud bolţ
2426 studded flange flanşă cu prezoane
2427 stuffing box presetupă
2428 stuffing box cutie de etanşare
2429 stuffing box seal presgarnitură
2430 subaltern subaltern

2431 subcontract contract secundar
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2432 submersible submersibil

2433 subordinate subaltern

2434 subsea production system sistem de exploatare submarină
2435 subsidiary filială
2436 subsoil subsol

2437 substance substanţă
2438 subsurface subteran

2439 subsurface choke duză de fund
2440 subsurface pump pompă de fund
2441 subsurface safety valve ventil de siguranţă subteran
2442 succesion succesiune

2443 succesion of strata succesiune de strate

2444 sucker piston de pompă
2445 sucker rod prajină de pompare
2446 sucker rod coupling racord al prăjinii de pompare

2447 sucker rod hanger agăţător pentru prăjini de pompare
2448 sucker rod pumping pompaj cu prăjini
2449 sucker-rod joint racord special pentru prăjini de pompaj
2450 sucker-rod spear coruncă pentru prăjini de pompare
2451 sucker-rod wrench cleşte pentru prajini de pompare
2452 suction aspiraţie
2453 suction line linie de aspiraţie
2454 suction pump pompă aspiratoare
2455 sulphate sulfat

2456 sulphur smell miros de sulf

2457 sump colector

2458 sunken îngropat

2459 supercharge a supraîncărca
2460 superheat a supraîncălzi
2461 superheated supraîncălzit
2462 superintendent director

2463 supersaturation suprasaturare

2464 superstructure suprastructură
2465 supervise a supraveghea

2466 supervisor supraveghetor

2467 supply a aproviziona

2468 supply current curent de alimentare

2469 supply tank rezervor de alimentare

2470 surface case coloană de ancoraj
2471 surface choke duză de suprafaţă
2472 surface conditions condiţii de suprafaţă
2473 surface equipment echipament de suprafaţă
2474 surface of the water suprafaţa apei
2475 surface pressure presiune la capul de erupţie
2476 surface safety valve ventil de siguranţă de suprafaţă
2477 surface surveying prospecţiune
2478 surfactant agent activ de suprafaţă
2479 surging regim pulsatoriu

2480 suspended suspendat
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2481 suspension suspensie

2482 swab piston pentru pistonare

2483 swabbing line cablu de pistonare

2484 swell a se umfla

2485 swelling umflare

2486 switch întrerupător
2487 switch box cutie de comutare

2488 switch over a comuta

2489 switchable manevrabil

2490 switchboard tablou de comandă
2491 swivel cap hidraulic

2492 swiveling rotire

2493 synclinal sinclinal

2494 synclinal flank flanc sinclinal

T

2495 table bushing pătraţii mari

2496 tachometer tahometru (indicator de turaţii)
2497 tackle palan

2498 taking of samples luarea probelor

2499 tangential tangenţial
2500 tank farm parc de rezervoare de depozitare

2501 tape measure ruletă
2502 taper conic

2503 tar gudron

2504 target ţintă
2505 team echipă
2506 team mate coleg de echipă
2507 team work munca în echipă
2508 tectonic tectonic

2509 tee teu

2510 telescopic derrick turlă telescopică
2511 telescopic mast mast telescopic

2512 tell-tale device dispozitiv de semnalizare

2513 temperature temperatură
2514 temperature log diagrama temperaturii în sondă
2515 temperature logging carotaj termic

2516 temperature recorder termometru înregistrator

2517 temperature relay releu termic

2518 temperature rise ridicarea temperaturii

2519 template placa de bază
2520 temporary temporar

2521 temporary safe refuge refugiu temporar

2522 tensile rezistent la întindere

2523 tension întindere

2524 terminal staţie finală de pompare
2525 test probă
2526 test load sarcină de probă
2527 test pressure presiune de probă
2528 test tube eprubetă
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2529 texture textură
2530 thermal capacity capacitate termică
2531 thermal efficiency randament termic

2532 thermal expansion dilataţie termică
2533 thermal gradient gradient termic

2534 thermal unit unitate de caldură
2535 thermic termic

2536 thermic balance bilanţ termic
2537 thermodynamic termodinamic

2538 thermo-electric termoelectric

2539 thermoelectronic termoelectronic

2540 thermometer termometru

2541 thermoregulator termoregulator

2542 thermostat termostat

2543 thick gros

2544 thickness of a layer grosimea unui strat

2545 thick-walled pipe ţeavă cu pereţi groşi
2546 thin subţire
2547 thorn dorn de instrumentatie

2548 thread filet

2549 thread connection îmbinare filetată
2550 thread dimensions dimensiunile filetului

2551 thread protecting cap protector de filet

2552 thread protector protector de filet

2553 threaded flange flanşă filetată
2554 threaded pipe ţeavă filetată
2555 three cone bit sapă cu trei role conice
2556 three phase current curent trifazic

2557 three way tap robinet cu 3 căi
2558 tie bolt şurub de îmbinare
2559 tie-beam grindă de ancorare
2560 tight etanş
2561 tight rope franghie bine întinsă
2562 tight-belted strâns cu cureaua

2563 tighteness etanşeitate
2564 tightening strângere

2565 tightness etanseitate

2566 time switch comutator automat

2567 time table orar

2568 to analyse a analiza

2569 to assemble a asambla

2570 to back off a deşuruba
2571 to bail down a lăcări
2572 to break the circuit a întrerupe circuitul

2573 to break the joint a deşuruba
2574 to case a tuba o sondă
2575 to cement a cimenta

2576 to grease a gresa

2577 to perforate a perfora



Nr.crt. Engleză Română
2578 to weld a suda

2579 ton tonă
2580 tong cleşte
2581 tool sculă
2582 tool bag trusă de scule
2583 tool equipment set de scule

2584 tool house atelier

2585 tool joint racord special

2586 tool joint box mufa racordului special

2587 tool joint pin cepul racordului special

2588 tool maker lacătuş
2589 tool matrix matricea sapei

2590 tool pusher maistru sondor

2591 toolpusher maistru de foraj

2592 top of formation acoperişul stratului productiv
2593 top plug dop superior

2594 torque moment

2595 torque converter convertizor de cuplu

2596 torque loading solicitare la torsiune

2597 torsion torsiune

2598 torsional load sarcină de torsiune
2599 torsional yield point limita elastică la torsiune
2600 total depth adâncimea totală
2601 totalizer totalizator

2602 tow a remorca

2603 towing rope cablu de remorcare

2604 trace urmă
2605 track şenilă
2606 traction tracţiune
2607 traction force forţă de tracţiune
2608 transducer traductor

2609 transfer a transfera

2610 transform a transforma

2611 transformation transformare

2612 transformer transformator

2613 transient tranzitoriu

2614 transition tranziţie
2615 transition zone zona de tranziţie
2616 transmission of power transmisia puterii

2617 transmission rod tijă de transmisie
2618 transmission shaft arbore de transmisie

2619 trap capcană
2620 travelling block macara de foraj

2621 travelling crane macara mobilă
2622 travelling rope cablu de foraj

2623 travelling speed viteză de mişcare
2624 triassic triasic

2625 trip marş al garniturii de foraj
2626 trip in manevră descendentă
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2627 trip out manevră ascendentă
2628 trip recorder kilometraj

2629 trip tank habă de manevră
2630 triphase trifazat

2631 triplex triplex

2632 triplex pump pompă triplex
2633 trouble defecţiune

2634 trouble shooting detectarea defecţiunilor tehnice
2635 truck tank autocisterna

2636 trunk line linie principală
2637 tub tub

2638 tub cleaner ştergător de ţeavă
2639 tube cutter dispozitiv de tăiat burlane
2640 tube radiator radiator tubular

2641 tubing tubing

2642 tubing anchor ancora de fixare a tubingului

2643 tubing catcher dispozitiv de prindere a tubingului

2644 tubing elevator elevator pentru ţevile de extracţie
2645 tubing hanger agăţător pentru ţevile de extracţie
2646 tubing head cap de tubing

2647 tubing seal assembly sistem de etanşare pe tubing
2648 tubing shoe şiu pentru ţevile de extracţie
2649 tubing socket coruncă pentru ţevile de extracţie
2650 tubing spear coruncă pentru ţevile de extracţie
2651 tubing string design schemă de echipare a sondei
2652 tubing surface support pod pentru ţevi de extracţie
2653 tubing tongs cleşte pentru ţevile de extracţie
2654 tubingless completion echiparea sondei fără tubing
2655 tubular tubular

2656 tubular boiler cazan tubular

2657 turbine drilling foraj cu turbină
2658 turbo-generator turbogenerator

2659 turbulent turbulent

2660 turbulent flow curgere turbulentă
2661 turn off a opri

2662 turn on a deschide

2663 twin ignition dublă aprindere
2664 twin pump pompă duplex
2665 twisted răsucit
2666 two phase bifazic

2667 two stroke engine motor în doi timpi

2668 two-stage compressor compresor cu două etaje
2669 two-way cu două căi
2670 two-way switch comutator cu două căi
2671 two-way valve robinet cu doua poziţii
2672 two-wire bifilar

U

2673 ultrasonic ultrasonic

2674 unbolt a deşuruba
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2675 unconformity neconformitate

2676 unconsolidated neconsolidat

2677 unconsolidated formation formaţiune neconsolidată
2678 underground corrosion coroziune subterană
2679 underground storage depozitare subterană
2680 underreaming lărgirea găurii de sondă
2681 undersized subdimensionat

2682 unexplored neexploatat

2683 unit unitate

2684 unit loading efort unitar

2685 unit price preţ unitar
2686 unit value valoare unitară
2687 universal spanner cheie universală
2688 unload a descărca
2689 unproductive neproductiv

2690 unreel a desfăşura
2691 unscrew a deşuruba
2692 unstable instabil

2693 unsteadystate flow curgere staţionară
2694 untapped resources resurse neexploatate

2695 untubed netubat

2696 upgrading îmbunătăţire
2697 upper bed strat superior

2698 upper cretaceous cretacicul superior

2699 upper kelly cock cana superioară prajină de antrenare
2700 upset drill pipe prajină de foraj cu mufa din corp

2701 upsetting îngrosare

2702 upstream amonte

2703 upward ascendent

2704 upward velocity viteză ascensională
2705 U-tube tub în formă de U

V

2706 vacuum air pump pompă de vid
2707 vacuum cleaner aspirator

2708 vacuum degasser degazeificator cu vacuum

2709 vacuum gauge vacuummetru

2710 vacuum pump pompă de vid
2711 vacuum valve supapă cu vid
2712 valve cone scaunul supapei

2713 valve rod tija sertarului

2714 valve seat scaunul supapei

2715 valve spindle tija sertarului

2716 valve spring arc de supapă
2717 valved cu supape

2718 valveless fără supape
2719 vapour vapori

2720 vapour laden încărcat de vapori
2721 vapour pressure presiune de vapori

2722 variable variabil
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2723 variable load încărcare variabilă
2724 variable resistance rezistenţă variabilă
2725 variation variaţie
2726 velocity head presiune dinamică
2727 velocity of flow viteză de curgere
2728 vent pipe conductă de ventilaţie
2729 ventilation ventilaţie
2730 vibration vibraţie
2731 vibration strength rezistenţă la vibraţii
2732 video signal semnal video

2733 viscosimeter vâscozimetru

2734 viscosity vâscozitate

2735 viscous vâscos

2736 visual angle unghi vizual

2737 visual examination cercetare vizuală
2738 void gol

2739 void determination determinarea volumului de pori

2740 void spaces spaţii libere
2741 volatile volatil

2742 volatilize a se evapora

2743 volcanic rock rocă vulcanică
2744 volume volum

2745 volume of pores volumul porilor

2746 volumetric analysis analiza volumetrică
2747 volumetric capacity capacitate volumetrică
2748 volumetric efficiency randament volumetric

2749 vortex vârtej

2750 vortex motion mişcare turbionară
2751 V-shaped belt curea trapezoidală

W

2752 waiting on cement pauză pentru priza cimentului

2753 walkaround pasarelă a turlei
2754 walking beam balansierul unităţii de pompare
2755 wall of a well peretele sondei

2756 wall scratcher scarificator

2757 wall sticking lipire de peretele sondei

2758 wall thickness grosime de perete

2759 warning signal semnal de avertizare

2760 wash over pipe ţeavă de spălare
2761 washer şaibă
2762 washover pipe ţeavă de spălare
2763 water analysis analiza apei

2764 water base mud fluid de foraj pe bază de  apă
2765 water bearing bed strat acvifer

2766 water column coloană de apă
2767 water cone con de apă
2768 water coning formare de conuri de apă
2769 water cooling răcire cu apă
2770 water cut conţinut de apă
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2771 water drive împingere de apă
2772 water encroachment avansarea apei

2773 water flowmeter debitmetru pentru apă
2774 water glass sticlă de nivel
2775 water head înălţimea coloanei de apă
2776 water heater boiler

2777 water in suspension apă în suspensie
2778 water inflow aflux de apă
2779 water invasion avansarea apei

2780 water level nivelul apei

2781 water loss pierdere de apă
2782 water pipe line conductă de apă
2783 water proof impermeabil

2784 water pump pompă de apă
2785 water saturated saturat cu apă
2786 water seepage infiltraţia apei
2787 water separator separator de apă
2788 water settler decantor de apă
2789 water soluble solubil în apă
2790 water supply alimentare cu apă
2791 water tight etanş
2792 water vapour vapori de apă
2793 water wet hidrofil

2794 water zone zonă acviferă
2795 water-bearing acvifer

2796 water-cement ration raţia ciment-apă
2797 water-cooled răcit cu apă
2798 water-drive împingere de apă
2799 water-drive reservoir zăcământ cu regim de împingere a apei
2800 water-flooding injecţie de apă
2801 water-flooding method metoda de exploatare prin injecţie de apă
2802 water-level indicator indicatorul nivelului de apă
2803 water-oil emulsion emulsie de tipul ţiţei în apă
2804 water-oil ratio raţia ţiţei-apă
2805 water-soak a înmuia în apă
2806 water-soluble solubil în apă
2807 wave undă
2808 wave length lungime de undă
2809 wave travelling path drumul undei seismice

2810 wax parafină
2811 wax-bearing crude ţiţei parafinos
2812 way cale

2813 wear and tear uzură
2814 wear out a se uza

2815 wearing parts piese supuse uzurii

2816 wearing surface suprafaţă de uzură
2817 wear-proof rezistent la uzură
2818 wedge block broască cu pene
2819 weel-core analysis analiza unei carote
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2820 weight greutate

2821 weight indicator indicator de greutate

2822 weight loss pierdere de greutate

2823 weight on bit apăsare pe sapă
2824 weighted cement ciment îngreuiat

2825 weighting material material de îngreuiere

2826 weir deversor

2827 welder sudor

2828 welding electrode electrod de sudură
2829 welding flame flacără de sudură
2830 welding shield mască de sudor
2831 weldless fără sudură
2832 well sondă
2833 well acidizing acidizarea sondelor

2834 well bore damage deteriorarea statului productiv

2835 well calliper cavernometru

2836 well completion echiparea găurii de sondă
2837 well core carotă
2838 well cost costul unei sonde

2839 well cuttings detritus

2840 well damage deteriorarea sondei

2841 well deck puntea sondei

2842 well flooding inundarea unei sonde

2843 well head capul sondei

2844 well head equipment echipamentul de la gura sondei

2845 well head pressure presiunea la gura sondei

2846 well interference interferenţa sondelor
2847 well life durată de exploatare
2848 well location locaţia sondei
2849 well log diagrafia sondei

2850 well perforating perforarea sondei

2851 well placing amplasarea sondelor

2852 well pulling machine troliu de intervenţie la sonde
2853 well separator separatorul sondei

2854 well servicing intervenţii la sonde
2855 well stimulation stimularea unei sonde

2856 well testing testarea sondei

2857 well treatment tratament la sondă
2858 well wall peretele sondei

2859 well-core analysis analiza unei carote

2860 well-head assembly ansamblul de la gura sondei

2861 well-logging cable cablu de carotaj

2862 well-logging method metodă de cercetare a sondelor
2863 well-rounded rotunjit

2864 wet gas gaze umede

2865 wetting agent agent de udare

2866 wettness umiditare

2867 whipstock pană de deviere
2868 whipstocking deviere a sondei
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2869 wild cat sondă de explorare
2870 wild flowing well sondă în erupţie liberă
2871 wild-cat area suprafaţă în curs de explorare
2872 wild-cat drilling foraj de prospecţiune
2873 wildcat well sondă de explorare
2874 windshield paravânt

2875 windy vântos

2876 wire sârmă
2877 wire line core barrel tub carotier introdus cu sârma

2878 wire line coring carotaj prin prăjini
2879 wire line formation tester tester de formaţie cu cablu
2880 wire line operations operaţii cu sârma

2881 wire line preventer prevenitor de erupţie pe sârmă
2882 wire netting reţele de sârmă
2883 wire rope cablu de sarmă
2884 wire rope center inimă de cablu
2885 wireless fără fir
2886 wire-mesh screen filtru de sârmă
2887 wire-rope strand toron de cablu

2888 wire-wrapped screen filtru cu sârmă
2889 wiring diagram schemă de montaj
2890 withdrawal of casing extragerea coloanei de tubaj

2891 work lucru

2892 work force forţă de muncă
2893 work master şef de echipă
2894 work mate coleg

2895 work schedule plan de lucru

2896 worker muncitor

2897 workhouse atelier

2898 working conditions condiţii de lucru
2899 workover reparaţie capitală
2900 workover job operaţie de reparaţie capitală
2901 workshop atelier

X

2902 X-ray raze X

Y

2903 yield point limită de curgere
Z

2904 zero point punctul zero

2905 zone of loss zonă de pierdere a circulaţiei
2906 zone of saturation zonă de saturaţie


