ГАЛУЗЕВИЙ СЛОВНИК: «УРУХОМНИК»
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., започатковує рубрику «Галузевий словник», де в
цьому та у наступних випусках публікуватиме розроблені нами визначення
найпроблемніших 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 емейл: ikopanytsya@insat.org.ua з темою «Галузевий словник».
AUTOMOTIVE INDUSTRY DICTIONARY: ACTUATOR
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, opens
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.
Одним із найбільш дискусійних термінів автотранспортної галузі є
урухомник (рос. «привод»). Термін «привод» у російській мові має прозоре
походження – від «приводить в движение», у той час як в українській цьому
словосполученню відповідає «надавати руху» або «урухомлювати». Саме тому
українські термінознавці наполягають на використанні похідного від
українського кореня терміну «урухомник» замість кальки «привод» [3, 4].
У 2003 році термін було застандартизовано [1]:
А.62 урухомник; привод (Нд); привід (Нд)*
ru привод
Механізм чи сукупність механізмів, призначених урухомлювати
машини чи механізми
_______
*(Нд) – означає «недозволені для використання терміни» згідно з 7.4.6 [2]

На наш погляд, таке визначення – неповне, оскільки «механізм»,
наприклад, [5] – це «пристрій, що передає або перетворює рух». Тобто
визначення терміну не містить джерела енергії – такий «урухомник» не може
власне «урухомлювати машини чи механізми», як зазначено в А.62 [1].
Урухомлювати ж може енергія, перетворена до виду, прийнятного для
передавання енергії силовою передачею (механізмом чи сукупністю механізмів)
до рушія.
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Джерело енергії неможливо ідентифікувати лише як, наприклад, теплову
машину, обертовий електричний двигун, накопичувач кінетичної енергії
(гіроскопічний двигун) тощо. Причина в тому, що конструктивне поєднання
двигунів із зазначеними системами управління у більшості випадків
нероздільне, а виокремлені двигуни зі своїми внутрішніми системами
управління не можуть забезпечити стосовно урухомлення норми сучасних
міжнародних регламентів, наведених в [7],– Правил ООН.
Тобто у схемі урухомлення транспортного засобу варто розглядати
щонайменше три складові частини: енергетична установка (джерело енергії у
поєднанні із системами управління безпечністю транспортного засобу: активна,
пасивна, захисту довкілля, загальна) – силова передача (трансмісія) – рушій.
ЕНЕРГЕТИЧНА УСТАНОВКА
(ЯК МАШИНА)

СИЛОВА ПЕРЕДАЧА

РУШІЙ

Окрім того існують види урухомників, які передають або можуть
передавати енергію без допомоги силової передачі безпосередньо рушію.
Наприклад, водневий урухомник транспортного засобу, електричний обертовий
двигун якого живиться електроенергією, отриманою від паливних елементів –
електрохімічних
пристроїв
прямого
перетворення
хімічної
енергії
регульованого окиснення водню в електричну енергію [6]. Такий урухомник
може діяти на рушій через силову передачу або його двигун може бути
вмонтований безпосередньо в рушій (електромотор-колесо).
Таким чином, для сфери транспортних засобів пропонуємо уточнити
визначення [1]:
Урухомник – частина транспортного засобу сукупно з його en actuator;
системами управління, що перетворює енергію пального
powertrain
або енергію зовнішнього джерела до виду, прийнятного для ru привод
урухомлення рушія за допомогою силової передачі чи без
неї, або для виконання спеціальних технологічних функцій
Щоб більш чітко окреслити місце терміну «урухомник» у терміносистемі,
подаємо визначення пов’язаних термінів «двигун», «силова передача
(трансмісія)» та «рушій»:
Двигун – машина для перетворення будь-якого виду енергії en engine
в механічну роботу з урухомлення транспортного засобу та ru двигатель
(або) для виконання спеціальних технологічних функцій
Силова передача (трансмісія) – механізм чи сукупність en transmission
механізмів, що передають механічну енергію (рух) від ru силовая
двигуна до її споживача (наприклад, рушія) зі зміною сил
передача
(моментів сил, що обертають), частоти обертання
(трансмиссия)
Рушій – пристрій для надання руху транспортному засобу en propeller;
через його взаємодію з навколишнім середовищем (зокрема
motor; driver
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з опорною поверхнею) та з перетворенням енергії, ru движитель;
отриманої від силової передачі, у роботу урухомлення
движок
транспортного засобу
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