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Чимало назв сплавів кольорових металів утворюється шляхом абревіації. В абревіатурах — 
назвах сплавів поєднуються різнотипні скорочення іншомовних найменувань хімічних 
елементів, насамперед латинського та грецького походження, напр.: комол від кобальт + 
молібден, магніко від магній + нікель + кобальт, альнісі від алюміній + нікель + лат. silicium. 
Абревіатури такого типу утворені сполученням скорочених назв кількох хімічних 
елементів. Вони зберігають і точно передають основний зміст багатослівних найменувань 
сплавів, але прозорі структурою та значенням тільки для спеціалістів. 

У терміносистемі найменувань сплавів абревіатурні одиниці, що представляють 
багатослівні назви, утворюються здебільшого із скорочених назв тих металів, які 
використовуються для виробництва сплавів, напр.: альфер (від алюміній + лат. ferrum), 
куніаль (від лат. сиprum + нікель + алюміній), альсіфер (від алюміній + лат. silicium) +лат. 
ferrum), фехраль (від лат. ferrum + хром + алюміній), куніфе (від лат. cuprum + нікель + лат. 
ferrum), алькусіп (від алюміній + лат. cuprum + лат. silicium + лат. plumbum), тикональ (від 
титан + кобальт + нікель + алюміній) і т. д. 

Іноді абревіатури включають лише частину назв металів, які входять до сплавів. У такій 
назві узагальнюється основна інформація, яку подає розгорнене описове найменування 
сплаву. Напр., альніко — назва, що складається з трьох компонентів, тоді як сплав під 
назвою альніко складається з чотирьох елементів (залізо + кобальт + нікель + алюміній). 

Абревіатурні найменування сплавів можуть утворюватися з різнотипних скорочень назв 
хімічних елементів, зокрема поєднуються назви елементів, усічені з кінця і з початку: 
хромель (від хром + нікель). 

При творенні абревіатур — назв сплавів поєднуються скорочені назви елементів і їхніх 
типових фізичних властивостей, напр.: ніхард (від нікель + хром + лат. ardeo «горю»), 
пірофераль (від гр. pyr «вогонь»+ лат. ferrum + алюміній), або ж скорочені назви елементів і 
їх призначення, напр. авіаль (від авіаційний алюміній). 

Таким чином, у терміносистемі найменувань сплавів абревіатурний спосіб номінації 
досить продуктивний, оскільки завдяки йому вдається стисло передати назви сплавів, до 
складу яких входять декілька найменувань. Терміни-абревіатури, як і абревіатури 
загального вжитку, є мотивованими утвореннями, однак умотивованість перших через їх 
термінологічний характер встановити складніше. 
 


