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«Словаря-справочника по сварке и склеиванию 
пластмасс» видання 1988 року. Він містить близь
ко 1,5 тис. термінів зі зварювання та склеювання 
полімерних матеріалів, а також споріднених галу
зей. Наведено переклади термінів англійською та 
російською мовами. Додано широкий ряд термі
нів, що стосуються сучасних тенденцій та знань в 
галузі з'єднання матеріалів та формування виро
бів з них, їх випробовування і використання. Най
більшу увагу приділено термінам та їх тлумачен
ням зі структурних, механічних та теплових про
цесів, які відбуваються під час різних способів 
зварювання полімерних матеріалів, технологіям 
та обладнанню для зварювання пластмас і скле
ювання різних матеріалів. Також наведені термі
ни, які описують явища і процеси, що відбувають
ся при експлуатації зварних та клейових з’єднань, 
та ті, які належать до методів дослідження і конт
ролю якості з'єднань.

Для наукових і інженерно-технічних працівни
ків, викладачів та студентів технічних вузів і техні
кумів, а також спеціалістів зварювального вироб
ництва.
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Dictionary-handbook on welding and 
glueing of plastics / Ed. B. Paton. — Kyiv: 
Naukova dumka, 2018. — 368 p.

Dictionary-handbook is a new edition of «Dic
tion ary-handbook on welding and glueing of pla- 
stics» (published in Russian language in 1988) and 
contains around 1,500 terms on welding and glueing 
of polymer materials and allied fields. In contrast to 
previous edition the dictionary-handbook is composed 
in Ukrainian language and terms are also translated in 
English and Russian languages. Wide range of terms 
covering up-to-date tendencies and knowledge in the 
field of materials joining and formation of products 
thereof, their tests and application, is added. The 
most attention in the dictionary-handbook is paid to 
the terms and their interpretation on structural, me
chanical and thermal processes, which take place 
during different types of welding of polymer materials 
technologies and equipment for welding of plastics 
and also glueing of various materials. In addition the 
terms, either which describe phenomena or processes 
that occur during operation of welded and glued joints 
and which are related to methods of investigations 
and quality control of joints.
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and students of technical universities and colleges, 
specialists of the welding production.
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