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AuTOMOTIVE INDuSTRY DICTIONARY: «SPAlYNY» (EXhAuST GAS)
Із метою вдосконалення національної терміносистеми в галузі та водночас для узгодження її  

з міжнародними термінами пропонуємо автотранспортній спільноті розпочати роботу над укладанням 
галузевого тлумачно-перекладного словника. Журнал «Автошляховик України», як було зазначено в №1 
(253) 2018 р., започаткував рубрику «Галузевий словник», під якою публікує розроблені нами визначення 
найбільш проблемних термінів українською мовою із зазначенням їх відповідників в інших мовах та  
з коментарями щодо їх утворення й сфери застосування.

Зауваги та пропозиції до проекту просимо надавати в редакцію на е-мейл: 
ikopanytsya@insat.org.ua з темою «Галузевий словник».

In order to improve the national terminology in the industry and simultaneously to coordinate it with international 
terms, we propose to the Ukrainian motor transport community to take part in compilation of specialized translation 
dictionary. The magazine «Avtoshliakhovyk Ukrainy», as indicated in the No 1 (253) 2018, have opened a new 
section, «Automotive Industry Dictionary», intended to publish our draft definitions of the most controversial terms 
in Ukrainian, with comments on their formation and scope and corresponding terms in other languages.

Please, send your remarks and ideas by email indicating «Automotive Industry Dictionary» in the subject 
line to: ikopanytsya@insat.org.ua.
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Урухомлення транспортного засобу відбувається, зо-
крема, завдяки згорянню пального в тепловому двигуні. 
Утворені забруднювальні речовини через випускну систему 
потрапляють до довкілля. У стандартах та законодавстві па-
ралельно існують кілька синонімічних виразів на позначення 
таких речовин: «відпрацьовані гази», «викиди», «забрудню-
ючі речовини» [1], «вихлопні гази» [2], «спалини» [3]. Схожа 
ситуація склалася і в російській мові, де застосовують термі-
ни: «отработавшие газы», «отработанные газы», «выхлопные 
газы», «выпускные газы», «отходящие газы». У стандарті [4], 
чинному в Україні, всі наведені словосполуки, крім «отра-
ботавшие газы», визнано як недопустимі для застосування. 
Українською мовою найближчим відповідником є термін 
«відпрацьовані гази». Однак слово «відпрацьований» має 
значення «який після використання, застосування втратив 
потрібні якості, властивості і став непридатним» [5], у той час 
як гази до потрапляння у випускну систему транспортного 
засобу виконують роботу, що російською мовою передано 
суфіксом «-авш». Крім того, корінь «прац-» застосовують 
переважно до живих істот, а не до неживих предметів. Варто 
також зауважити, що після згоряння пального утворюються 
крім газів й інші забруднювальні речовини, як-от вода, са-
жатощо. Саме тому пропонуємо застосовувати термін «спа-
лини», скалькований з польського «spałiny». Він короткий, 
однозначний, інтуїтивно зрозумілий, маєлегковідтворювані 
зв’язки із такими термінами як «паливо», «пальне», «спалю-
вати» – тобто відповідає вимогам стандартизування терміну 
згідно із стандартом [6].
Спалини; відпрацьовані гази (Нд), 
вихлопні гази (Нд)*– забруднювальні 
речовини, інші продукти, утворені 
внаслідок згоряння пального у двигуні 
транспортного засобу, які надходять через 
його випускну систему до атмосферного 
повітря, зокрема після перетворювання, 
знешкодження, очищення спеціальним 
обладнанням випускної системи 
(нейтралізатор, фільтр тощо).
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*Нд– недозволені для використання терміни
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