
 255 רוטיק ידודל םיחנומ 

 midland climate  Binnenlandklima יתשבי םילק؛؟ 

 permeability  Durchlassigkeit תורידח 

 seaside climate  Kustenklima יפוח םילקא 

 sedative climate  Schonunggsklima עיגרמ םילקא 

 shortwaved  kurzwellig םירצק םילג  לש ,םילג רצק 

 soil humidity  Bodenfeuchtigkeit המדאה תוחל 

 stimulating climate  Reizklima הדגמ םילקא 

 surface action  Oberflachenwirkung חטש-תוליעפ 

 ultraviolet radiation  ultraviolette Strahung הלגס  הרטלא הנרקה 

 wind-shade  Windschatten חורמ לצ 

 wind-protection  Windschutz סורמ הסחמ 

רוטיק-ידודל םיחנומ 

(הקינכתה יחנומל הדעווה לש התדובעמ) 

א"תב ןושלה דעו תכשל לא רוגי תצובק ירבחמ דחא הגפ א"שת ףרוחב 
לגרל םהל וירצ היהש רוטיק"ידוד ינינעל םידחא םיהגומ תודוא"לע הלאשב 
הגד איהש רחאלו ,הקינכת יחנומל הדעווה ינפב ןוידל האבוה וז המישר .ותדובע 

לכל המישרה החלשנ ,(העש תארוהכ) הבישהש המ לאושל הבישהו םדקומ ןויד 

סדנהמה וריעהש ,תורעהה רואל .דחוימ רזוחב םינוש םיחמומלו ןושלה דעו ירבח 

הדעווה הבש - תאז לע םהל הדומ הדעוהו - ןהכ בקעי 'רדו גרבדלוג הידעס 
תחא ןודתש דע העש תארוהכ ןה"ףא הזב תומסרפתמ היתונקסמ .המישרב הנדו 

.רוטיק"ידודל םיחנומ לש הפיקמו האלמ המישרב תוינכתה תודעווה 

 fire or smoke tube
 tube de fumee

 tube He chauffe
 Heizrohre Feuerrohre

 Feuerrohr

 {pipe) flange
 bride (de tuyan)
 Flansch, Rohrflansch

 flap (valve)
 clapet de soupape
 Ventilklappe

 grate
 grille
 Rost

 grate bar, fire bar
 barreau de grille
 Roststab

 heatmg gas, combustible gas הקסה זג
 gaz chaud, gaz de(la)

 combustion

 Heizgas, Brenngas

 heating surface הקסהדזטש
 surface de chauffe

 eizflache

 high-pressure steam ץחל"הבג רוטיק
 vapeurahaute pression
 hochgespannter Dampf,

 Dampf von hoher
 spannung, Hochdruck
 dampf

 induced draught ךשמ
 tirage induit, tirage par

 aspiration
 Saugzug
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scale incrustation דודךבא ,תנבא ٠ low pressure steam ץחל_ך1מנ רוטיק 
 incrustation tartre calcin, I vapeur a basse pression
 sediments niederig gespannter Dampf,

 Kesselstem von niedriger spannung,

 steamdome : N،_،uckdampf
dome (de vapeur) I main flue of chimney הגשעמס"שרלפ 
 Dampfdom, Dom j stack
 cheminee ؛ دءnarcרוטיק לש רתי"ץחל أ ؛؛ steam pressure above
 atmospheric I Essenfuchs

pression de vapeur, pres- ؛manhole הוכ 
 sion effective ou ma- 1troud'homme
 Mannloch Einsteig(e)-؛ nometnc de ia vapeur

 0ffnung أ -uampiarucK, Uampr
 uberdruc

steamspace ٦١٠ ءو ,nonreturn valve back דזוח هد 
 pressure valve ٠ י

 ٠ ، esoace de vapeur
 souDaDeaeretenue د,, آ ٠٠ ٠
I ٢١٦٠١١٣،٢١٢٠٥ ،1ء آ7تدم\ءآآ ا د- ء ِ ِ 

 Ruckschlagventil

 nozzle, orifice ןויפ ,ןוריחג
 tuyere, ajutage
 Duse, Ausflussduse

overflow valve ץורב"םית؟ש 
 soupape de trop-plein
 Schlabberventil

 packing ,(הוםקב>אולמ
 garniture, bourrage (םימא ןיב) םתסמ

 pressure steam ץוחל רוטיק
 vapeur a pression

 Packung

 pressure
 vapeur a pression
 gespannter Dampf

 chambre de vapeu)
 Dampfraum

superheater (for steam) ,ןחשמ 
surchauffeur (de vapeur) רתי"םמחמ 
Ueberhitzer (Dampf) (רוטיק לש) 

 water space םימס"ללח
 espace d'eau (chambre de

 vapeur)
 Wasserraum

 water tube םימה רו3צ

 tube d'eau (tube de
 boudleur)

 Wasserrohr, Wasserrohre,
 Sed h,Sed hr,
 Verdampfungsrohr

תירבעה ןושלה דעו תועידימ 

ב"שת טבש 'לב ואלמ יקסבוזרנ הדוהי רפוטהו הרומה ,ןושלה דעו לש קיתווה רבחל 
.הנש םינומש 

.הגש םישש ב'ישת ולסכ 'גב ואלמ ןמכיפ בקעי רפוסה ,ןושלה דעו רבחל 

ורפס לע ביבא-לת תיריע לש קילאיב-סרפ תא לביק רנזולק ףסוי 'םורפ ,ןושלה דעו אישנ 
."השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה" 

לחה הנש ךשמל השפוח לביק ןיביי לאומש רמ ,ביבא-לתב ןושלה דעו לש יעדמה ריכזמה 

.רשטוק לאקזחי דמ הז דיקפתב שמשל םנכנ ומוקמבו ,1942 יאמב 10 םויב 

ברה ,ןקוש לש ודוסימ תירבעה הרישה רקחל ןוכמה להנמ ,ןושלה דעו רבח 
ד"ע ןב .ב"שת רייאב ט"י ,'ד םויב ,םילשוריב רטפנ ידא-וב םייח 'רדה ינויצה ןקמעהו 

.ה"בצנת — ותומב היה הנש 
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