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ВЩАВТОРІВ 

Цей посібник є продовженням тих друкованих видань, які 

були випущені кафедрою філології та перекладу Дніпропетровсь
кого національного університету залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна з курсу «Практика перекладу науково

технічної літерmурю>, та призначений для роботи на 4-5 курсах 
перекладацьких відділень (факультетів) університетів. 

Посібник складаєrься з вступу, 1 О розділів, питань для само
контролю та тем для поглибленого вивчення, словника технічної 

лексики, яка використовується у посібияку, бібліографії та пред
метного покажчика. 

Посібник ставить собі за мету презентацію та закріплення в 

усній та письмовій формі лексичного матеріалу з залізничної . . 
тематики, а також ушзнавання 1 використання визначених ко-
мунікативних моделей, які зустрічаються в технічному та нау

ковому дискурсі в цілому. При цьому автори мають на увазі, що 

кожний окремий випадок репрезентує не тільки специфіку пе
рекладу, але й загальні фактори, які мають безпосереднє відно
шення до вид о вої ознаки перекладу, тобто до перекладу науко-. . 
во-техНІчних текст1в. 

Автори даного посібника виходили з переконання, що пред

мет перекладу - це сам переклад: і процес, і результат комуніка

ції. Оскільки наука про переклад rрунтується на практичному ви

вченні закономірностей, що існують в мові та дискурсі, то свою 
увагу автори фокусували не тільки на окремих лексико
семантичних компонентах тексту-оригіналу, але і на самому про
цесі перетворювання тексту. Різні науки, як відомо, використо
вують різні способи аналізу, і вибір конкретної методики зале
жить тільки від специфіки предмета вивчення. 

Розглядаючи процес перекладу як акт комунікації, автори 

вважають, що вихідним моментом перекладацької діяльності по

винно бути всебічне вивчення смислової структури цілісного тек-
. . 

сту-джерела, оскшьки тшьки установлення типу тексту, зумовле-

ного комунікативною ціллю автора, є єдино обrрунтованою стра

тегією, яка дозволяє зробити правильні рішення перекладацької 

з 



практики на рівні синтаксичних структур різної величини - абза

цІв,речень,синтагм. 

У становлення комунікативного типу тексту передбачає ви
явлення маркерів смислового зв' язку елементів структури ціліс

ного тексту та одиниць різної синтаксичної складності, які утво

рюють його. Автори надають теоретичні коментарі, що поясню

ють такий підхід - від тексту до речення та слова - і пропонують 

вправи для вироблення навичок визначення комплексної семан

тико-синтаксичної структури тексту-оригіналу, яка повинна бути 
. . . 

передана в те ксп перекладу, та якою в процесІ перекладу всІх ее-

мантико-синтаксичних одиниць мають керуватися професійні пе-
. . . 

рекладачІ науково-техючних текстІв. 
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ВСТУП 

ПереЮІад і міжкультурна комунікація 

Як стверджують учені, культура і комунікація нерозривно 

пов'язані: культура породжує комунікацію і пораджується нею. 

Дослідження останніх десятиліть у соціолінгвістиці, семіотиці, 

дискурсивній лінгвістиці значно просунули наше розуміння того, 
як саме «працює» комунікація. Теорії перекладу та перекладаць

кої практики це прямо стосується, оскільки переклад не є якоюсь 

«стерильною» лінгвістичною вправою, але актом комунікації. 

Переклад, як відмічають дослідники, можна розглядати як корис

ний тест у дослідженні всієї проблематики ролі мови у соціаль

ному житті. Створюючи новий акт комунікації із існуючого ра

ніше, перекладачі, безумовно, діють під тиском їхньої власної со

ціальної дійсності, намагаючись у той же час досягти успіху у 
«nереговорному процесі» між твором тексту-джерела (ST) і чита

чем цільового тексту (ТТ), які існують у своїх власних, відмінних 
. . 

один вщ одного соЦІальних оточеннях. 

Розглядаючи роботу перекладача, слід завжди пам'ятати про 

те, що природа цієї діяльності багатофункціональна, переклад, 

безперечно, надзвичайно різноманітний, як різноманітні і соціа

льні умови, в яких працює перекладач (перекладач науково

технічної літератури і перекладач поезії, перекладач-синхроніст і 

перекладач на рівні «nрийняття політичних рішень» і т.д.). Сьо

годні далеко не всі перекладачі працюють у кабінетній тиші, від

городившись від усього світу, як їхній покровитель Св. Ієронім, 

зображений на гравюрі Дюрера 1514 р .. Св. Ієронім сидить за 

столом, занурений у роботу, собака та лев дрімають у тиші, книги 

та інші деталі картини підкреслюють атмосферу напруженої ро

зумової роботи. Сьогодні праця перекладачів уже не осяяна орео
лом таємничості, але інтерес до проблем перекладу і всієї різно

манітності пов' язаних із ними аспектів не припиняється, більше 

того, ВІН зростає. 

Уперше в історії перекладачі офіційно вийшли на міжнарод

ну арену в 1953 році, коли в Парижі була заснована Міжнародна 
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федерація перекладачів. Умовний поділ на літературний та нелі

тературний (науково-технічний) переклад був прийнятий керів

ництвом Федерації на тій основі, що як у процесі перекладацької 

діяльності, так і в методах вирішення перекладацьких проблем у 

цих сферах літератури існують суттєві відмінності. Слід відміти

ти, що більшість національних організацій, що ввійшли до Феде

рації, складали перекладачі, які працювали в області науково

технічного перекладу. І сьогодні, через кілька десятиріч, актуаль

ність науково-технічного перекладу не падає, більше того, ніколи 
раніше в історії людства діяльність технічних перекладачів не 

мала такого значення, як у сучасному СВІТІ. 

Переклад - це складний перехід через «кордон»: в іншу мо

ву, в іншу країну, в іншу культуру. Ремесло чи мистецтво здійс

нювати такий перехід? По суті справи, в основі будь-якого мис

тецтва лежить ремесло: перекладачу треба знати принаймні дві 

мови, при цьому перекладач науково-технічної літератури пови

нен добре розбиратися у предметі тексту, який він перекладає, 

бути не лише «генералістом», але і «спеціалістом». Так, перекла-
• • о • • 

даЦЬКа ДІЯЛЬНІСТЬ - Це не СТІЛЬКИ талант, СКІЛЬКИ ремеСЛО, І ЦЬОму 

можна навчити. Головне- вчитися, пам'ятати, що це важка, але 

вдячна праця, відповідальна місія у процесі міжкультурної кому
нікації, недарма О. С. Пушкін сказав: «Переводчик- зто почтовая 

лошадь прогресса». 



UNIT 1. КОНЦЕПТ, ДИСКУРС 1 КОНТЕКСТ ПРИ 
ПЕРЕКЛАДІ 

І. Essential Terms 

1. central spring центральне ресорне центральное рессорное 

suspension підвішування подвешивание 

2. pneumatic spring пневморесора пневморессора 

З. ratio of gross to tare відношення маси брут- соотношение массь1 

weigbt то до маси тари брутто к массе тарь1 

4. failure 
зупинка або перерва в 

ВЬІХОД ИЗ СtрОЯ 
дії; збій в роботі 

5. rolliщ~ stock рухомий склад подвижной состав 

6. Ьое:іе ВІЗОК тележка 

7. stiffness твердість, жорсткість жесткость 

8. vertical and axial вертикальні та аксіаль- вертикальнь1е и ак-

efforts ні зусилля сиальнЬІе усилия 

9. stress напруження напряжение 

10. radial sbift радіальний зсув радиалЬПЬІЙ СДВИГ 

11. first and second перша та друга ступеm первая и вторая cryne-
suspension stages підвішування ни подвешивания 

12. thrust bearine: осьовий підшипник осевой подшипник 

13. Ьое:іе frame рамавізка рама тележки 

14. oscillation system коливальнасистема колебательная система 

15. vertical and вертикальна та попе- вертикальмая и попе-

transversal planes речна ruющини речная плоскости 

16. wbeelset axis вісь колесної пари ось колесной парЬІ 

17. car body кузов екіпаJІ<}'_ кузов зкипажа 

18. bydraulic SJ:!ring rідравличнаресора гидравлическая рессора 

19. centrifugal force відцентрова сила центробежная сила 

20. opposite moment 
протилежно спрямова- противололожно на-

ниймомент правлениьІЙ момент 

21. longitudinal body 
поздовжня вІсь кузова продольмая ось кузова 

axis 
шарнірний 

шарнирньІЙ четЬІрех-
22. four-bar linkage чотирикутник/ 

чотиризвівник 
звенник 

23. rubber buffer тумовий амортизатор резиновЬІЙ буфер 

24. cross stop поперечний упор поперечнЬІЙ упор 
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25. body protrusion виступ корпусу ВЬІС'І)'П. кузова 

26. bogie frame 
виступ рами вІзка вь1ступ рамь1 тележки 

extension 
27. to take in forces сприймати сили восІ'фmіимать силЬІ 

28. curved track вигнута ділянка колії 
изогнутьІЙ участок 

пути 

29. transversal поперечне поперечное перемеще-

movement переміщення ние 

ЗО. to damp гасити, поглинати 
гасить (колебание) 

( osciUations) (коливання) 

31. motion smoothness плавнjсть руху плавность.движения 

32. cross cylinder поперечний циліндр лоперечиЬІЙ цилиндр 

виконавчий(допоміж-
исполнительньrй 

33. servo cylinder 
ний) циліндр 

(вспомогательньrй) 

цилиндр 

34. to feed оіІ 
подавати робочу подавать рабочую жид-

QідИ!ІУ_ кость 

35. master cylinder 
задавальний(головний) задающий (главньІЙ) 

циліндр, цилиндр 

36. transversal body система поперечного 
система поперечного 

springing system шдресорювання кузова 
подрессоривания кузо-

ва 

37. accumulating elastic пружнІ елементи- упругне злементь1-

members накопичувачі накоmпели 

38. threaded piston-rod 
портневий шток з поршневой шток с 

різьбою резьбой 

39. switching force 
перестановочне переставовочное уси-

зусилля лие 

40. transverse oscilla- обмежувач поперечиях ограничитель попереч-

tion limiter коливань НЬІХ колебаний 

41. accumulating накопичувальний амор- накопительнь1й амор-

damper тизатор тизатор 

42. rack стійка стойка 

43. hard rubber 
упор з твердої резини упор из твердой резинЬІ 

cushion 
44. side bogie bolster бокова балка візка боковая балка тележки 

45. drive wheel привщне колесо приводное колесо 

46. electromechanical електромеханічний злектромеханический 

actuator привід привод 
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47. master cylioder портень задавального портень задающего 

piston циліндра цилиндра 

48. traio performance методика потягових методика поездньІХ 

експлуатаційних ви- зксплуатационньІх 
test method 

пробувань испьпаний 

49. daft r;ear поглинаючий апарат поглощающий аппарат 

50. closiog force сила закритгя сила з_акрьІТИЯ 

5l.enereycapaci~ енергоємність знергоемкость 

52. power 
силовахарактеристики 

силовь1е характеристи-

cbaracteristics ки 

53. batch (of gears) партія (апаратів) партия (аппаратов) 

54. bench tests стендовівипробування стендовь1е испьrгания 

55. sbuntior; mode маневровий режим маневровЬІЙ режим 

56.shuntiogofcars розпуск вагонів роспуск вагонов 

57. full capacity 
повна вантажопідйом- полная грузоподьем-

ШСТЬ но сть 

58. gravity hump сортувальна гірка сортировочная горка 

59. decelerator сповшьнювач замедлятель 

60. cars coUision rate 
ІІІВИДКІСТЬ сmвударен- скорость соударения 

ня ваготв в агонов 

61. circulation Jtround полігон обе tvJ. ПОЛИГОН обращении 

62. car milear;e пробіг вагонів пробег вагонов 

63. applicant заявник заявитель 

64. static parameters статичні параметри статические параметрь1 

65. daft gears service 
відмова (втрата праце- отказ (потеря работо-

failure 
здатності) поглинаю- способности) погло-

чих апаратів щающих аппаратов 

66. cars dynamic ride 
. . . 

динамические ходовь1е ДИНамІЧНІХОДОВІ ВИ-

tests пробування вагонів испьІтания вагонов 

67. elastoviscous упруговязю характе- упруговязкие характе-

characteristics Q_ИСТИКИ ристики 

68. iodex показник показатель 
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11. Read and translate the following text and learn the essential 
terms given in bold type. 

Central Suspension 

Application ofrather expensive pneumatic springs is reasonable 
at high speeds only in vehicles with а high ratio of gross to tare 
weight. In addition, due to structural considerations in case of failure, 
there should Ье duplicate pneumatic suspensioп. АррІісаtіоп of 
pneumatic spriпgs іп the secoпd stage of suspeпsioп is justified, if 
there is rolling stock weight reductioп that is proved Ьу its use іп iп
termediate 33-tоп cars of the high-speed (200 km/h) diesel train HST 
(Great Britaiп). Among motorcars operated at high speeds, pпeumatic 
spriпgs are used іп high-speed electric traiпs of Shiпkanseп railway 
service (Japan) and АRТ. At the same time the Freпch high-speed 
electric traiп TGV has по pпeumatic spriпgs. 

Flexicoil type spriпgs of the suspeпsion system used іп both 
Freпch bogie У -32 and the Italian Fiat опе significaпtly simplify the 
structure with the movemeпts at various degrees of freedom gettiпg 
limited. Nevertheless, these spriпgs are, іп some seпse ( depeпdiпg оп 
their relative thickness ), deficient because their stiffness іп horizoпtal 
and radial directioпs drops wheп their vertical and ахіаІ efforts 
grow. Іп addition, big stresses occur іп these spriпgs at radial shifts. 
However, due to their technical simplicity Flexicoil spriпgs applica
tioп will iпcrease. 

There is а bogie with the first and second suspension stages 
combiпed. The spriпgs are supported immediately Ьу thrust bearings 
(Figure 1.1 ). As а result, the bogie frame is поt exposed to sigпificaпt 
vertical forces and may Ье made of lighter materials. Іп additioп, such 
structure is better because the number of the oscillation system 
degrees of freedom is less. The calculatioпs show that the bogie has 
improved characteristics іп the vertical and transversal planes апd 
eпsures stable vehicle motioп iпcreasing its critical speed. However, 
appareпtly because of а higher cost, the field of аррІісаtіоп of the 
bogie with the combiпed suspension system will Ье limited to only 
high speed vehicles. 
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The claim proposes transversal car body springing to increase 
the motion safety and smoothness. Two hydraulic servo cross 
cylinders working in antiphase are Jocated between the body and the 
bogie. The oil is fed to these cylinders from one shared master 
cylinder. А hydro-mechanic or hydro-pneumatic actuator for lifting 
the car body over the bogie is connected to the pipelines set from the 
master cylinder to the servo cylinders. 

Figure 1.1. The high-speed bogie suspension system resting 
immediately on the wheelset axis 

Thus, the body oscillation amplitude is reduced and the danger of 
the body contact with the edge of passenger boarding platfonns is re
moved. The master cylinder can Ье adjusted so as to change the car 
oscillation character and to increase the journey comfort level. 
The transversal body springing system reacts fast enough to rapid 
changes of the car motion character and continuously provides а wide 
range motion adjustment. The cross cylinders are located so that the 
total force generated Ьу their operation centers the body along the cen
tral vertical plane. The master cylinder is adjusted according to the 
signals of the control and regulation systems that monitor the car os
cillation changes. The working chambers of the servo cylinders are 
connected with the working chambers of the master cylinder Ьу the 
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pipelines. Oil pressure in the accumulating elastic members may Ье 
varied Ьу changing the volume ofthe servo and master cylinder work
ing chambers, the feeding pipelines and the accumulating elastic ele
ments. The threaded piston-rod at the end of the master cylinder is 
coupled with the drive wheel of electromechanical actuator activated 
Ьу signals from the control and regulation systems. А hydraulic accu
mulator is connected to one of the master cylinder working chambers 
to reduce the switching force ofthe master cylinder piston. 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to the text given above. 
1. Переклад та інтерnретація. 
Сьогодні, в епоху глобалізації та зростаючої потреби у спіл

куванні, перекладач будь-яких текстів: наукових, технічних, ку

льтурних - особливо необхідний. 

Хоча термін «інтерпретація» зазвичай не згадується серед 

фундаментальних понять теорії перекладу, його визначення без

посередньо пов'язане з такими важливими поняттями, як еквіва

лентюсть 1 прагматика перекладу. 

Перш за все зазначимо, що у повсякденній мовленнєвій 
. . 

практиЦІ ІнтерпретаЦІя може рІзко протиставлятись перекладу 

Саме це має на увазі викладач, коли говорить студенту· «Дайте 

мені не вашу інтерпретацію, а точний переклад». Подібне вжи

вання терміна «інтерпретація» можна знайти у тих мовах, де 

він означає також усний вид перекладу. В англійській і фран

цузькій мовах «to interpret» та «interpreter» означають одночас
но і «перекладатю>, і «тлумачити». Усний перекладач назива

ється «interpreter», чітко відрізняючись тим самим від свого 
«письмового» колеги - «translator». Відомий учений В.М. Ко
міссаров пише: «Можно бьшо бь1 подумать, что за разнь1ми на

званнями скрьІВается интуитивное представление о меньшей 

точности устного перевода по сравнению с письменнь1м, но с 

другой сторонЬІ, слова «translation» и «traduction» тоже могут 
иметь значение «истолкование», так что скорее можно гово

рить, что злементЬІ интерпретации присутствуют в любом пе

реводе. Об зтом, видимо, свидетельствует и то, что в английс

ком и французеком язьІках любой перевод может обозначаться 
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словом «version>>, которЬІЙ также имеет значение «толкование, 
версию> 1 

2. Якщо одиницею перекладу постає, як стверджують багато 
дослідників, речення, то одиницею комунікації (комунікативного 

перекладу) виступає концепт як смисл заміщуваного явища. 

Оволодіння концептами національного й культурного світу не 

можливе поза широким контекстом. «Текст у контексті>>, за 

М. М. Бахтіним, у єдності внутрішніх та екстралінгвістичних 

(зовнішніх) факторів- це дискурс. Із багаточисленних сучасних 
визначень найбільш вдалою здається формула 

Н. Д. Арутюнової- дискурс - це мовлення, занурене в життя, 

«зв'язний текст у сукупності з екстралінгвістичними- соціокуль

турними, прагматичними, психологічними факторамю>. Також 

важливо підкреслити, що дискурс - це сукупність вербальних 

(усних чи письмових) маніфестацій, що відображають ідеологію 
чи мислення певної епохи. Дослідники говорять про великі фор

ми дискурсу: філософію, релігію, історію, літературу, політику, 

про наукові дискурси, древні дискурси (граматика, медицина) або 

нові - інформаційні технології чи міжкультурну комунікацію. 

Тобто для визначення «мовлення, зануреного в життю> потрібен 

контекст. Таким контекстом може бути названа традиція та екст

ракультурна реальність - соціальні, часові, історичні умови фун
кцІОнування тексту. 

З. Міжкультурна комунікація в цілому і наукова міжкульту

рна комунікація зокрема - це завжди зустріч «Свогш> та «Чужо
го>>. Смисл у міжкультурній комунікації залежить від точки зору 

учасників спілкування і контексту. Перекладач - посередник у 

міжкультурній комунікації, який сприяє зближенню «Свого» та 

«Чужого». 

Як було сказано раніше, проблема смислу - це проблема 

концепта. Концепти, будучи в основному загальними, одночасно 

заключають у собі багато можливих відхилень і доповнень. 

Д. С. Лихачов пише, що концепти, виступаючи посланнями (mes
sage ), можуть по-різному сприйматися адресатами. Але, що дуже 

'Комиссаров В.Н. Переводи интерпреrация /!Гетради переводчика. Вьш.19-
М .. «Вьrсшая школа», 1982. - с.4- с.З-19. 
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важливо, підтекст, у якому доходить до адресата концепт, обме

жує ці можливості, і це надзвичайно важливо у науці. Концепти 

входять у «прецедентні» тексти. Прецедентний текст носить 

«надособистісний» характер. Його ознаками є постійна відтворю
ваність, значущість у пізнавальному значенні, , здатнісь бути впі
знаним по одному чи кільком знакам - словам. Таким чином, 

. . 
очевидно, що науково-техючна ютература - це, в основному, 

прецедентн1тексти. 

Звертаючись до контексту в його вузькому, лінгвістичному, 

значенні, слід згадати, що мова - це код, використовуваний для 

комунікації. Однак це дуже специфічний код, і його особливість 

полягає в його неоднозначності (ambiguity): мова продукує спо
чатку невизначені послання, які з'ясовуються у контексті, ситуа

ції та «фоновій» інформації. У цьому значенні контекст можна 

визначити як довжину тексту (мовлення), необхідну для прояс

нення значення даного слова. Таким чином, розкриття контексту-
. . 

ального значення слова залежить вщ широкого контексту, вщ 

контексту сусіднього речення або від змісту цілого абзацу. 

Як правило, контекст і ситуація та «фонові» знання безсумнівно 

підказують перекладачеві значення потрібних слів. Найкращою ж 

перевіркою дієвості перекладу, звичайно, може слугувати перек

ладацька практика, досвід перекладача, кваліфікованого професі

онала, завдання якого, за визначенням Я. І. Рецкера, - «передати 

засобами іншої мови цілісно і точно зміст оригіналу, зберігши 

його експресивні та стилістичні особливості»2 

4. Оскільки завданням перекладача є передача смислу ви
словлювання, що перекладається, то звідси випливає, що будь

який переклад - це інтерпретація: розуміння смислу представляє 

собою його інтерпретацію. У той же час учені підкреслюють: са

ме письмовий перекладач, який має можливість детально аналі

зувати оригінал, здатний передати його зміст (його «глибинний 

смисл») з максимальною повнотою. Як правило, досягання мак

симальної точності не висувається в якості головного завдання 

усного перекладу. Проте, це далеко не завжди так. Б Хатим пише: 

' Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.. Р Валент, 

2004.- с. 10 
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«At crucial points in diplomatic negotiations, interpreter may need to 
translate exactly what is said rather than assume responsibility for re
interpreting the sense and formulating it in such а way as to achieve 
what they judge to Ье equivalence of effect>>3 

lV. Tasks and exercises 

1. Match the terms in column А with their definitions in column В. 

1. vehicle а) movement along а radius 

2. failure 
Ь) not moving or operating easily or :treely; re-
sistant 
с) а low-fuction bearing on а rotating shaft that 

З. rolling stock 
resists axial thrust in the shaft. Usually it consists 
of а collar which bears against а ring of welllu-
bricated stationary and sometimes tilting pads 

4. stiff 
d) an occasion when а machine or part of it stops 
working properly 
е) the repetitive variation, typically in time, of 
some measure about а central value ( often а point 

5.' stress of equilibrium) or between two or more different 
states. Familiar examples include а swinging 
pendulum апd АС power 

6. radial shift f) а device for transporting persons or things 

7. first and second sus-
g) А :tramework canying whee1s, attached to а 

pension stages 
vehicle. It can Ье mounted on а swivel, as on а 
rai1way carriage/car or locomotive 

8. thrust bearing 
h) all the trains and carriages that are used on а 
rai1way 
і) а part of а vehicle attached to its wheels that 

9. Ьоgіе frame makes the vehic1e more comfortable on roads that 
are not smooth 

10. oscillation j) to have the ability to perceive the force 

11. hydraulic spring 
k) detai1 that supports the rotating parts located 
longitudinally 

12. centrifugal force 
1) the simplest movable system oflinks and еоп-
nections. lt consists of 4 rigid bodies (called bars 

'Hatim В., Mason J. Discourse and the Translator. - Loпdon and New York: Long
man, 1997 - р 7 
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or links), each attached to two others Ьу single 
joints or pivots to fonn а closed Іоор 

ІЗ. longitudinal body ах-
m) device, wh.ich Ьу its own elasticity (caused Ьу 
liquid moving in а confined space under pressure) 

is 
restores its original shape after defonnation. 
n) а force which makes things moye away :&ош 

14. four-bar linkage the centre of something when they are moving 
around it 

15. rubber buff~ 
о) the process of moving without sudden changes 
of directions 
р) а large cy1inder in а hydrau1ic system in which 

16. body protrusion the working fluid is compressed Ьу а piston ena-
b1ing it to driYe one or more s1aYe cy1inders 

17. take in forces q) the physical force or pressure on an object 

18. master cylinder 
r) а body that thrusts forward or beyond the usua1 
1imit 

19. motion smoothness 
s) а rubber device that cushions the impact of ve-
hicles against each other 

2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. opposite moment; 2. spring; 3. bogie; 4. duplicate pneumatic 

suspension; 5. suspension; 6. four-bar linkage; 7. cross cylinders; 
8. centrifugal acceleration; 9. oscillation amplitude; 10. motion ad
justment; 11. riding characteristics; 12. master cylinder; ІЗ. radial 
shift; 14. thrust bearings; 15. force; 16. cross stop. 

3. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

The description of а secondary stage of motor 
bogie (а) suspension proposed to Ье located in pairs 
transversally to the car body is given in the claim. Pneumatic or 
hydraulic spring (Ь) may also Ье used. The springs are 
located angularly to the vertical plane, so when the body tums, the 
centrifugal ( с) compresses one spring and there occurs 
the ( d) relative to the longitudinal body axis which 
tends to tum it around its longitudinal axis. Because the springs are 
sloped in the direction of the central vertical plane of the body, 
the ( е) is created that decreases the angle of the body 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕК/· 17 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК-ОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТ"' 

імені а~адеміка В.ЛазарRна 



tuming around its longitudinal axis. The rubber buffer (а cross stop) 
located between the Ьоdу protrusion and the bogie frame extension 
takes in the transversal forces, which occur under the action 
of (f) in а curved track. So, in the beginning, the 
body has certain ftee transversal movement until 
the (g) is activated damping the transversal movements 
ofthe body in relation to the bogie. 

4. Translate the following text from Ukrainian into English using 
the essential terms given оп Pages 8- 10. 

Фірма «АВВ Transportation Ltd» (Великобританія) розробила 
обмежувач поперечних коливань кузова пасажирського вагона 

(рис. 1.2) з гідравлічними накопичувальними амортизаторами 

1 і 2, які обладнані підпорами З і 4 з твердої гуми. 

Figure 1.2. Обмежувач поперечних коливань кузова 

Ці амортизатори встановлені на стійці 5, жорстко закріпленої на 
рамі 6 кузова. При цьому система центрального підвішування ку
зова виконана на базі пневморесор 7 і 8, що спираються на бокові 
балки 9 і 1 О рами візка. З цими ж балками взаємодіють амортиза
тори 1 і 2. У нижній частині малюнка (вид зверху) показано по-
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ложепня амортизаторів 1 і 2, що обмежують поперечні зміщення 
кузова, відносно робочих поверхонь 11 і 12 бокових балок 9 і 10. 
Даний обмежувач був випробуваний на вагоні типу МК ІІІ у 
складі швидкого поїзда Лондон-Шеффілд та показав хороші яко

сті в режимі проходження кривих. Передбачається розширення 

масштабів застосування обмежувача, особливо у зв'язку з перед

бачуваним підвищенням швидкостей руху пасажирських поїздів 

на Британських залізницях. 



UNIT 2. ПРОЦЕС ПЕРЕКЛАДУ ЯК МОДЕЛЬ 

І. Essential Terms 

1. car body кузов вагона кузов зкипажа 

2. Ьо2іе ВІЗОК тележка 

З. central bearings центральніопори центральНЬІе опорь1 

4. longitudinal vertical поздовжня вертикальна продольмая вертикаль-

symmetry plane of the площина симетрії ная ппоскость симмет-

body кузова рии кузова 

5. to transfer передавати передавать 

б. side bearings боковіопори боКОВЬІе ОПОj)ЬІ 

7. diesellocomotive тепловоз тепловоз 

8. single - and two-stage односl)'пеневе 1 дво-
односl)'пенчатое и 

bearing ступеневеспирання 
двухступенчатое опи-

рание 

9. side frame боковарама боковая рама 

10. side Ьо2іе bolster бокова балка візка боковая балка тележки 

11. wheelset колісна пара колесная пара 

12. single-stage spring одноступеневе ресорне одноступенчатое рес-

suspension підвішування сорное подвешивание 

13. bearine; system система спирання система опирания 

14. railway vehicle Ьо- візок рейкових тележка рельсовьrх 

2іе екіпажів зкипажей 

15. to absorb/damp os- амортизувати амортизировать коле-

ciUations коливання бания 

16. longitudinal, side поздовжні, бокові та продольньІе, боковь1е и 

and angle movements кутові переміщення угловЬІе перемещення 

of the car body кузова кузова 

17. unsprung bogie необресорнічастини необрессоренньІе части 

parts ВІЗІОВ тележек 

18. swaying and коливання вщнесення колебания относа и по-

bouncing та поемикування дергивания 

20.swinging column колона, що коливається качающаяся колонка 

21. bottom spherical нижній сферичний нижний сферический 

end юнець конец 

22. to embed закладати,занур10вати задель1вать,погружать 

23. elastic piston пружній поршень упругий поршень 

24. working surface робоча поверхня рабочая поверхиость 

25. pneumatic spring пневморесора пневморессора 
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26. central plate п'ята пя:та 

27. air cushion повітряна подушка воздушнан подушка 

28. elastic pad еластичнапрокладка упругая прокладка 

29. heat dissipation розсіювання тепла рассеяние тепла 

30. column shifts вІДХИЛення колони отклонение колоннЬІ 

Зl.link шаrун шаrун 

32. divere:ent ties розбіЖні відкоси расходящиеся раскосЬІ 

33. hіщ:=;е шарнір шарпнр 

34. hingedly coupled шарнірно з'єднаний 
шарнирно соединен-

НЬІЙ 

35. resilient inclined лохнла тяга з пружним наклонная тяга с упру-

rod елементом гим злементом 

36. transversal поперечний поперечньІЙ 

37. continuous flexible суцільний гнучкий 
сплошная гибкая связь 

coupling св'язок 

38.e:roove канавка канавка 

39. adjustment puUey блок встановлення установочнЬІЙ блок 

40. e:uide pulley блокнатягу натяжной блок 

41. pre-tension попереднєзатягування 
предварительная за-

тяжка 

42. steel wire rope сталевий канат стальной канат 

43. straight track пряма ділянка колії прямойучасток пути 

44. соахіаІ співвісний соосньrй 

45. curved track вигнута ділянка колії 
изогнуть1й участок 

пути 

46. increased mecha- збільшення сили натягу увеличение усилия 

nism torque апараrу затяжки armapaтa 

47. resilient stroke пружній рух упругий ход 

48. transversallink mдсилення опору усилиесопротивления 

resistance лоперечиого з' єднання поперечной связи 

49. nonlinear charac-
нелінійна збільшена нелинейная возраста-

teristic with ао in-
creased value 

характеристика ющая характеристика 

50. car body bending вигинкузовавагону изгиб кузова вагона 

51. mount МОН'І)'ВаТИ устанавливать 

52. floor of the body настил кузова пол кузова 

53. car axis вІсь вагону ось вагона 
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11. Read and translate tbe following text and learn the essential 
tenns given in ЬоІd type. 

Car Воdу Воgіе Bearing Systems 

Тhе support of а car body оп Ьogies is realized basically 

through he central Ьеаrіп located in the ceпtral longitudinal ver

tical symmetry plane of the Ьоdу. Such Ьearin are used іп most 

car and locomotive types. Іп some cases, ~erticalload оп bogies at th~ 

іп type ТЕЗ (ТЗЗ), ТЕ7 (Т37) diesel locomotives, and К series elec

tric locomotives. Bearing may Ье single- and two-stage, if side 

frames or side bogie Ьolsters are damped relative to wheelsets. Most 

fteight cars have single-stage spring suspension. Іп passeпger and re

ftigerator cars as well as іп locomotive structures Ьogies with two

stage spriпg suspensioп are usually used (Figure 2.1 ). 

Іп addition to bearing systems, railway vehicle bogies have 

elements limiting and absorbing oscillations at longitudinal, side 

and angle movements of the car Ьоdу relative to unsprung bogie 

parts. 

Figure 2.1. Car Ьоdу Ьоgіе Ьearing system 
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\the cylindeii, whose workspace functions as а pneumatic spring. Тhе 
+ =r 

bottom part of the cylinder may roll over the balls along the cylindri-

cal or spherical bearing surface, which is part of а central plate, firm

ly fixed on the Ьоgіе frame. Vertical oscillations are damped Ьу an 

air cushion and due to the piston elasticity and an elastic pad on the 

car Ьоdу. Тhese oscillations are damped Ьу the piston friction occur

ring at its movement inside the cylinder and Ьу heat dissipation at the 

air cushion compression. Horizontal oscillations are damped Ьу 

the column shifts and due to the Ьearing rolling over along the surface. 

Тhе unit proposed for transferring the transversal forces from 
the body to the Ьоgіе is made m the form of а continuous ОехіЬІе 
coupling located m the grooves of four adjustment pulleys orthogo
nally fixed on the Ьоdу frame. Тhе center points of the flexible cou
pling transverse sections are fixed on the midd.le bogie frame bolsters 
and the longitudinal sections are tied together transversally Ьу guide 
pulleys and а pre-tension hmged spring mechanism linked with them. 
А steel wire rope, for instance, may Ье used as а flexible coupling. 
With the vehicle standing on а straight track, this structure provides 
соахіаІ positioning of the Ьоdу and both bogies, as the flexible cou
pling is balanced Ьу the mechanism and blocks. On а curved track, 

23 



with the mentioned above specified body fixing on bogies, the re
quired bogie movement is ensured Ьу longitudinal shifting of the flex
ible coupling accompanied with the turning of adjustment and guide 
pulleys. At а dynamic transversal body movement in respect to the 
bogies, additional loading of one of the longitudinal sections occurs 
which is accompanied with its straightening and ао increased mecb
anism torque. Thus Ьу the end of tbe resilient stroke, the transver
sal link resistance increases, that is а nonlinear characteristic with 
an increased value is achieved. 

Тhе authors of the claim propose the method of fixing the mech
anism that absorbs the car body bending vibrations. То achieve that, 
damping loads or equipment whose total weight is 3 to 15 per cent of 
the car weight are mounted under the body floor along the sides of 
tbe car axis over 1/4 of its length. The container with the load or 
equipment is fixed under the car on supporting structural elements Ьу 
the oscillation dampers which absorb shocks and protect the container 
from damages. Тhе mathematical model of the car body oscillation 
and the damping system is presented. 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to tbe text given above. 
1. Всяка комунікація передбачає кодування, передачу інфо

рмації та її розшифрування, тобто розуміння. Але акт розуміння і 

є, по суті, акт перекладу, підкреслює Джордан Стейнер4 

У коротких коментарях до технічних текстів у даному посі

биику ми обмежимося однією з центральних проблем сучасної 

теорії перекладу· перекладом як комунікативним процесом, який 

відбувається у рамках певного соціального контексту. У обме

женій кількості тем і питань ми вважаємо важливим почати з 

проблеми «процесу і продукту)> в перекладі. Безперечно, «цільо

вий тексп) (ТТ) - це результат остаточних рішень перекладача, 

тобто ми розглядаємо «продукт)) перекладу, хоча слід аналізува

ти переклад як «процеС)), який складається з певних прийомів. 

При цьому слід завжди ставити запитання, як наприклад: які пе
рекладацькі прийоми використовуються для досягнення певного 

'Кружков Т. Хроники вавилонского разделения// Иноетраиная литература.

N~4. -2007 - с. 243. 
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ефекту? який порядок процесу перекладу існує в певних жанрах 

літератури? як співвідносяться дискурс і жанр? які системи по
рівняння тексту-оригіналу (ST) і тексту-перекладу (ТТ) при да

ному перекладі? і т.д. У цьому відношенні тексти можна розгля

дати як результат мотивованого вибору· «творці» тексту мають 

свої власні комунікативні цілі й обирають ті лексичні одиниці та 

граматичні структури, які служать цим цілям. До головних про

блем, які визначають перекладацькі методичні прийоми, «спосіб 

дії» перекладача, дослідники відносять< об'єктивність VS 
суб'єктивність перекладача, буквальний VS JJільний Переклад , 
формальна VS динамічна еквівалентність, форма VS зміст, пере
клад стилю 1 т.д. 

2. Аксіомою є твердження, що осягнення сенсу є головним 
завданням перекладача. Крім того незаперечною істиною уявля

ється афоризм Канта: «Що б ми не читали, ми завжди читаємо 

самих себе». 
І як би перекладач не намагався зникнути або розчинитися в 

тексті, це неможливо. Але це означає тільки те, що в цілковитій 
відповідності з «законами перекладу» можуть існувати кілька од

наково адекватних «подоб» оригіналу. 

Приступаючи до тексту-оригіналу, треба пам'ятати, що на 

відміну від математичної формули, яка ніколи не змінюється і 

неминуче веде до бажаного результату, процес письма- це тео

ретична модель того, що (як ми розуміємо) відбувається в свідо

мості автора тексту, і цей процес далеко не завжди «лінійна про

гресі я» (наприклад, «від простого до складного»). Тим не менше, 
. . . . 

корисним Інструментом в анаЛІзІ техНІчного тексту та, ВІДПОВІД-

но, його перекладі буде виділення чотирьох видів тексту, чи, на

багато частіше, його частин (абзаців). Отже, більшість абзаців 

науково-технічного тексту являють собою: 

розповідь ( naпative ); 
опис (description); 
пояснення, представлення інформації ( exposition); 
переконання (persuasion). 

До наративних «маркерів» відносять. дієслова дії, специфіч-
. . . 

НІ Іменники, точНІ прикметники 1 присЛІвники. 
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Абзац-опис створює певну «картину>> у свідомості читача, то

му він насичений конкретними деталями, частіше сенсорними і, як 
наслідок, «маркерамю> такого тексту є прикметники та прислівники. 

«Пояснювальний>> абзац містить, як правило, факти, статис

тику (формули/обчислення), визначення. 

Абзац-переконання включає в себе арrументи, які доводять 

правоту (або навпаки) якоїсь думки. У цьому типі абзацу викори
стовується мова, яка створює серйозний, неемоційний тон і, від
повідно, звідси нейтральна лексика. 

3. «Контекстуальна співвіднесеність>> («contextual refer
ence>>)- поняття, що, використовується для визначення логічного 

зв'язку у дискурсі (висловлюванні, тексті, діалозі і т.д.). «Кон-
• • • о 

текстуальна сшввщнесеюсть>> часто визначається термшом «co-
reference», що означає використання різноманітних лінгвІстичних 

. . 
одиниць при згадуванНІ одного 1 того ж концепту. 

У «контекстуальній співвіднесеності» велике значення ма

ють «маркери переходу» («transitional markers»)- слова, які слу

rують для зв'язку думок та ідей, висловлених у тексті. 

Коли такі особові та відносні займенники, як it, they, them, І, he, 
she, which, who, whose, that, such, one, та такі вказівні займенники, як 
this, that, these, those використовуються у ролі маркерів переходу, то 
вони, як правило, співвідносяться зі словом або словами, згаданими 

раніше у реченні або абзаці. Їхня функція - повернути читача до то
го, що було вже згадано у тексті, тобто можна сказати, що це свого 

роду «слова-замісники». У цій же функції часто використовуються 

такі слова, як the former, the latter, the first, second, etc., the last. 
4. «Пряма референція» (посилання, згадка) і вирази «перехо

ду» (до наступної думки, теми, до наступного абзацу). 

Певні вирази «переходу» означають певні види взаємовідно

син. Наприклад, вирази, що показують хронологічний порядок: 

after, afterward, before, eventually, finally, etc. Вирази, що показу
ють просторовий порядок: above, across, beyond, in the distance, 
etc. Вирази, що пов'язують схожі ідеї: again, also, in addition, 
likewise, moreover, similarly and such like. Вирази, що пов'язують 
ідеї, які є (або здаються) протилежними: although, as if, however, 
nevertheless, on the contrary, otherwise and so forth. Вирази, що вка-
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зують на причину, мету або результат: as а result, because, conse
quently, hence, for this reason, therefore, thus and such like. 

5. У кінці переліку в nопередньому абзаці слово «etc.» було 
б не зовсім доречно, тому що, як пише видатний британський лі

нгвіст У Странк, «Etc.>> is literally «and other things». At the end of 
а list introduced Ьу «such as», «for example», or any similar expres
sion, «etc.» is incorrect. In formal writing «etc.» is а misfit. An item 
important enough to call for «etc.» is probably important enough to Ье 
named»5 

lV. Tasks and exercises 

1. Match the terms in column А with their definitions in column В. 

а) а flexible and adaptable part ofthe engine con-

1. central bearings 
sisting ofa short solid ріесе ofmetal inside а tube, 
which moves up and down to make other parts 
move 

2. central plate 
Ь) а thick рі есе of material, typicaily used to pro-
tect something 

3. elastic piston 
с) these devices compensate for аІІ of the bogie 
movements with respect to the body 

4.pad 
d) а part ofthe shaft or axis, which takes the axial 
load and on which the central bearing is placed 

5. transversal е) to reduce or stop the vibration of something 

6. to damp oscillations 
f) а line that passes through two parallellines in 
the same plane at different points 

7. соахіаІ g) to place or fix (an object) on а support 
8. torque h) the lower surface ofthe car body 
9. to mount і) having а common axis 

10. floor ofthe body 
j) powerful force that causes something to spin 
around а central point such as an axle 

11. car axis k) а rod or lever transmitting motion in а machine 

12. link І) а straight central part in а structure of а car to 
which other parts are connected 

lЗ.groove 
m) а place where а railroad deviates from а 
straight path 

'Strunk W The Elements of Style. - London: Allyn and Bacon, 1979. - р. 45-46. 
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n) trapped air that supports а vehicle а short dis-

14. single-stage spring 
tance above the surface ofland or water, or а de-
vice that uses trapped air to absorb the shock of 

suspension 
motion, especially in vehicles (also called air 
spring) 

15. to embed 
о) а device for connecting railway cars or mecha-
nism units together 

16. binge 
р) а long, narrow cut or depression in а hard mate-
rial 

q) а single system of elastic mechanical compo-
1 7. air cusbion nents, designed to regulate the vibration of the ve-

hicle body and mitigate the impact оп loads 

18. coupling 
r) to put something firmly and deeply into some-
thing else 

19. curved track 
s) а рі есе of metal fastened to а door, lid etc that 
allows it to swing open and shut 

2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. dynamic load; 2. divergent ties; З. dynamics; 4. forces; 5. os

cillation dampers; 6. flexible coupling; 7 а resilient rod; 8. transversal 
body movement; 9. adjustrnent and guide pulleys. 

З. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

The unit proposed for transferring the longitudinal (а) 

from the bogie frame to the locomotive Ьоdу frame comprises а link 
made in the form of two (Ь) and hingedly coupled with 
the middle bogie frame bolster and а resilient inclined rod, which con
nects the link with the engine body. The hinge joint between the link 
and the inclined rod is also connected with the front bogie frame bol
ster Ьу (с). Such structure provides reduction of 
______ ( d) on the bogie frame and the body frame elements of 
the inclined rod and improves longitudinal ( е ). 
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4. Translate the following text from Ukrainian into English using 
the essential terms given оп Pages 20-21. 

Основною умовою реалізації задовільних ходових якостей 
екіпажів є виконання м'якого вертикального і горизонтального об

ресорювання, максимально можJшвий розподіл переміщень за різ

ними ступенями свободи і заглушування власних частот коливань. 

Запропонована пневморесора, що встановлюється в системі 

центрального підвішування кузова пасажирського вагона, забез

печує демпфірування вертикальних коливань кузова і зниження 

динамічного вплива вагона на колію. Завдяки можливості регу-
. . . 

лювання жорсткостІ пневморесори Істотно полюшуються дина-

мічні якості вагона, особливо під час високої швидкості руху або 

на нерівностях колії, знижуються динамічні впливи на колію у 

вертикальному та поперечному напрямках. Запропонована ресора 

виконана малогабаритною і може бути встановлена в централь-
• • • о о 

ному шдюшуваню пасажирських вагоюв, яю знаходяться в екс-

плуатації, а також в центральному підвішуванні моторних і при

чіпних вагонів електропоїздів. 

5. Read the following text, translate it into Ukrainian and define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

Train Performance Test Method for Automatic Coupling Draft 
Gears 

The test checks the changes of the gear power characteristics ( clos
ing force and energy capacity) after one and after two years of operation. 

The test is carried out under the real conditions ofthe gears oper
ation in the railway network. 

The test is applied to not Iess than 20 draft gears of the batch, 
from which the gears were chosen for the bench tests. 

ShШlting mode tests are сапіеd out Ьу way of the automatic 
shШlting of cars loaded to full capacity and equipped with the draft 
gears that are being tested. The cars are detached on а gravity hump 
that has the automatic system registering the car starting speed at the 
last decelerator position. 
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А verage cars collisioп rate should Ье equal to поmіпаl collisioп 
rate determiпed for the giveп draft gear duriпg the impact tests. Each 
draft gear should Ье exposed to at least 200 collisioпs for а siпgle car 
and поt less than 20 collisioпs for groups of2 to З cars. 

At the епd of the shuпtiпg mode test, the cars and tested gears 
сопdіtіоп are iпspected Ьу а commissioп iпcludiпg the railway repre
seпtatives. The results of the іпsресtіоп are recorded апd the іпsрес
tіоп report оп the possibility of further testiпg the traiп is issued. 

Тrаіп performaпce tests are carried out іп cars for which the giv
eп draft gears are desigпed uпder coпditioпs of coпtrolled operatioп іп 
regular route traiпs or іп cars beloпgiпg to or reпted Ьу the eпterprises 
that are regularly coпtrolled апd have а specific limited circulatioп 
grouпd. 

Duriпg the traiп tests, the followiпg parameters are registered: 
• car mileage; 
• draft gears defects апd failures detected апd the remarks соп

сеmіпg their operatioп, іпsресtіоп process and сопdіtіоп 

moпitoriпg. 

At least опсе every six moпths, commissioп iпspectioпs iпclud
iпg the Test Ceпter represeпtatives, the applicant, the transport eпter
prises and organizatioпs operatiпg the cars equipped with the tested 
draft gears are held. Represeпtatives of other organizatioпs may Ье 
preseпt at the commissioп iпspectioпs оп the agreemeпt between the 
Test Ceпter апd the applicaпt. The results of the iпspectioпs are doc
umeпted. 

6. Mark the words or word combinations that the underlined 
words refer to. Then join the former and the latter with arrows. 

The duratioп of the traiп performaпce tests should Ье 2 years, the 
mileage of each car equipped with tested draft gears Ьеіпg поt less 
than 1 ОО thousaпd kilometers. 

Uроп expiratioп of the set period of the performance tests, at 
least two of the draft gears that have Ьееп tested should Ье tested for 
static parameters апd, if the Test Ceпter represeпtatives coпsider it 
пecessary, they should Ье tested Ьу cars collisioп to determiпe their 
поmіпаl and maximum dyпamic eпergy capacity. 
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On the applicant's request, an intermediate control test may Ье 
carried out after one year of operation the mileage of not less than 
80 thousand kilometers. On the results of the control test, the decision 
on manufacturing а batch of draft gears is made. 

The draft gears service failure during the performance test is un
acceptable and considered to Ье the basis for the test termination. 

Besides the direct draft gear tests, there are other types of tests 
that help to evaluate their perfonnance efficiency. These are, for 
example, cars dynamic ride tests evaluating the dynamic parameters of 
the railway vehicle as а whole. The conclusion on the correctness of 
the chosen elastoviscous characteristics of spring suspension and the 
damping units may Ье made Ьу measuring certain dynamic indices. 
An example of measuring vertical forces in side ftames of fright cars 
bogies is given below. 



UNIT 3. КОНТЕКСТУАЛЬНА СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ТА 
ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД 

І. Essential Terms 

І. ахІе-Ьох букса букса 

2. ащ~;Іе movements кутові переміщення угловЬІе перемещення 

3. side stability бокова стабільність боковая стабильность 

4. bevel wheel коючне колесо коническое колесо 

5. fixture кріплення -~епление 

6. eloщ~ated подовжений у длиненньІЙ 

7 oblique geometric похилагеометрична наклонная геометри-

form форма ческая форма 

8. foot основа основание 

9. casing кожух кожух 

10. resilient member пружний елемент упругий злемент 

11. slipper ковзун скользун 

12. linear movement лінійне переміщення линейное перемещение 

13. roller bearing роликовий підшипник рОЛЯКОВЬІЙ ПОДШИПНИК 

14. transversa1 axis 
поперечний розбіг осі поперечнь1й разбег оси 

movement 
15. ахІе-Ьох housiщ~ корпус букси корпус буксЬІ 

16. cone extension коНІчна насадка коническая насадка 

17. link поводок поводок 

18. hinged connection тяга з шарНІрним тяга с шарнирньІм со-

rod з'єднанням единеннем 

19. sealing and noise 
. . уплотнительнЬІе шумо-

ущшьнювалью шумо-
поглощающие про-

attenuating pads поглиналью прокладки 
кладки 

20. braking cylinder гальмівний циліндр тормозной цилиндр 

21. flange coupling фланцеве з'єднання фланцевое соединение 

22. pneumatic drive пневмопривід пневмопривод 

23. rubber members гумові елементи резиновЬІе злементь1 

24. plate пластина пластина 

25. damping block амортизуючий блок амортизирующий блок 

26. non-linear stiffening нелінійна жорсткіетна нелинейная жесткост-

characteristic характеристика ная характеристика 

27. operating load 
експлуатаційне наван- зксплуатационная на-

таження груз ка 
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28. link load 
навантаження на пово-

док 
нагрузка на ловодок 

29. Ьщ~іе bolster надресорна балка надрессорная балка 

ЗО. disturbing force збурювальна сила возмущающая сила 

31. self-adjustment сам()}' становлення самоустановка 

32. clearance зазор зазор 

33. upl!_er sto_p верхній упор верхний упор 

34. pedestal guide щелепна напрямна 
челюстная направляю-

ща я 

35. axle-box casing корпус букси корпус буксь1 

36. pedestal буксова щелепа буксовая челюсть 

37. gauge 
вимірювальний прилад, измерительньІЙ прибор, 

щуп щуп 

38. pedestal bushes бонки щелеп бонки челюстей 

39. leaf spring листова ресора листоваярессора 

40. brake flanee гальмівний фланець тормознойфланец 

41. verticalload 
шток регулятора вер-

шток регулятора вер-

regulator shaft 
тикального наванта-

тикальной нагрузки 
ження 

42. lever axle-box важільна букса рЬІчажная букса 

43. arm кронштейн кронштейн 

44. hydraulic ШТОК nдраВЛlЧНОГО га- шток гидравлического · 
damper shaft сника гасителя 

45. blind guiding глухі направляючі глухие направляющие 

openines of the bearine отвори опори отверстия ОПОРЬІ 

46. disc spriщ~ тарілчаста н..-. , ЛU'J.n.a тарельчатая пружина 

4 7. support housing корпус опори корпус опорЬІ 

48. junction вузол сполучення узел еопряження 

49. bogie nosing motion звивистий рух візка 
извилистое движение 

тележки 

50. frame bearing drive опорно-рамний привід опорно-рамньІЙ привод 

51. bell-shaped sprin_g_ дзвонова ресора колокольная рессора 

52. maintenance 
технічне обслугову- техническое обслужи-

вання ванне 

53. lubrication мастило смазка 

54.verticaldeflection вертикальний прогни вертикальньІЙ прогиб 

55. shrink усаджуватнея усаживаться 

56. upper-flange верхній пояс верхний пояс 

57. side bogie frame 
бокова балка рами візка 

боковая балка рамь1 
bolster тележки 
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58. tubular member стакан стакан 

59. ахІе-Ьох housing приливок корпуса 
прилив корпуса буксь1 

lue; букси 

60. reactive force реактивна сила реактивмая сила 

61. e;uide link ленкерний ловодок ленкерНЬІЙ ЛОВОДОК 

62. traction-braking 
сили тяги-гальмування силь1 тяги-торможении 

forces 
63. reciprocal . . 

взаимнь1е перемещення 
movements 

взаємю перемІщення 

11. Read and translate the following text and learn the essential 
terms given in bold type. 

АхІе-Вох Suspension 

The patent describes an elastic vertical side bogie bearing with 

metal friction surfaces ensшing greater values of resistance to angle 

bogie movements. As а result, side stability of а freight car at higher 

speeds is increased, і. е. а higher threshold of angle movements of bo

gies with bevel wheels becomes possible. In addition, the operating 

conditions for side bearings as well as their couplings and fixtures are 

improved. The upper parts of metal friction structшes with elongated 

oblique geometry are coupled with the elastic columns and attached 

to the foot or casing end of the side bearing. 
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~tock systems.l Тhе first area is the resilient members for suspen

sion systems where rubber or metal-rubber block.s may replace such 

conventional resilient members as springs. As а result, а significant 

rolling stock dynamics improvement may Ье achieved, especially in 

the transversal and vertical planes. Тhе second area is the replacement 

of friction units in hinges, slippers and other members that have rela

tively small linear or angular movements. Figure 3.1 illustrates an 

improvement option for typical passenger car axle-box with roller 

bearings 1 and 2. Rubber ring 5 that limits transversal axis move

ments is mounted on cone extension З under axle-box housing 4. 

Figure 3.1. Side swaying resilient damper 

Тhе mentioned area includes various applications of rubber in 

links, suspensions, and hinged connection rods. The third area co

vers sealing and noiseattenuating pads in various rolling stock 
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units- compressors, braking cylinders, tlange couplings of pneu

matic and hydraulic drives. In addition, such rubber members as 

rubber pads, mats, and plates are now widely used on German rail

ways for damping freight platforms and providing the body floor pro

tection. 

The article describes а radically new structшe of damping 
blocks and rubber dampers which helps to realize tbe non-linear 
stiffening characteristic. With usual operating load, it is located in 
the optimum for car dynamics zone. When the link load increases, its 
stiffuess rapidly grows preventing superstandard movements of the 
bogie bolster. Another advantage is attributed to the ability to damp 
resonance loads which becomes possible due to the non-linearity of 
the stiffening characteristic. 

The mechanism of this phenomenon is actuated in resonance 
mode when the link load starts to grow rapidly leading to alteration of 
the link stiffening characteristic. Undamped frequency of the oscilla
tion system comprising the link also increases and becomes different 
from the frequency of фе extemal disturbing force preventing oscil
lation amplitude growth:.This is effective only if the undamped fre
quency of small oscillations ofthe system with the link is higher than 
the frequency range of extemal distшbing forces. 

Railway transport operation experience shows the necessity of 
creating universal standardized elastic suspensions with their stiffness 
being adjustable both when they are assembled and operated. 
The structшes discussed above have approximately equal characteris
tics. The choice of а particular scheme is determined mainly Ьу exist
ing set component options. 

The authors of the patent propose to improve the axle-box unit 
Ьу equipping it with rubber-metal members (RММ) that provides ra
dial self-adjustment ofwheelset axes in curves. In such bogies, RММ 
bearing mounted on the upper cylindrical surface of the axle-box has 
the minimum clearance (0.76 mm) in the longitudinal direction with 
upper stops of pedestal guides. The clearance size is chosen accord
ing to the radial positioning of the wheelset in the 230 m radius curve. 
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When choosing the conditions of the radial positioning of the wheel
set, the actual size of the pedestal gap and the ахІе-Ьох casing are 
considered'. The clearances in the longitudinal direction between the 
axle-box and the pedestal in the horizontal plane that passes through 
the axis center are also iтportant. These clearances are тonitored 
when the wheelsets are on а straight track Ьу а gauge inserted be
tween special pedestal bushes and the axle-box casing. Rectangular 
bushes are welded to intemal surfaces of the pedestal and тау Ье 
coтposed of several flat steel pads. The clearance size should not Ье 
less than 0.89 тт. 

The patent gives the description of а typical hinged axle-box 
(Figure 3.2) iтproved Ьу increasing its defonnation stability in the 
transversal direction, in particular when the train is тoving along а 
curved track. То achieve this, in addition to таіn hinge 7а with resili
ent bush 8' fixed on bogie frame 12, axle-box З provided with bear
ings 1 and 2 is fixed at the other end of longitudinal bogie fraтe bol
ster 12 Ьу additional hinge 1 О and connection rod 11. The suspension 
resilience is ensured Ьу spring 6 which is тounted between frame 12 
and hinge ann З' that allows vertical shifts of fraтe 12 in relation to 
wheelset 1 З. Several variants of тounting resilient тетЬеrs in work
ing units of the axle-box suspension have been considered to ensure 
the required dynamic characteristics of elasticity and oscillation ab
sorption. 

1Z 

Figure 3.2. lmproved hinged Ьох 
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Proceeding from the invariance principle it is possible both to 
modernize the axle-box stage spring suspension of some engine types 
and develop new mechanisms for vehicles with the third class frame 
bearing drive (according to the classification of Professor Biryu
kov І. V.) characterized Ьу high dynamic qualities of spring suspen
sюn. 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to the text given above. 
1. In the previous unit it has been mentioned that to link the ideas 

between sentences, you can use direct references and transitional 
expressюns. 

Direct references are words and phrases that remind the reader of 
something mentioned earlier in the paragraph. They may Ье pronouns, 
key words and phrases, or re\vordings. 

Words and phrases that show how ideas are related to one 
another are called transitional expressions. 

Different transitional expressions show different kinds of 
relationships. 

Transitional expressions to show chronological order: 

after finally next 
afterward first (second, etc.) now 
before later presently 
eventually meanwhile soon 
То show spatial order: 
above below in the distance 
across beyond near 
ahead here nextto 
around in front of outside 
behind inside to the right (left) 
То link similar ideas: 
аgаш for example likewise 
also for instance moreover 
and furtheпnore ofcourse 
another in addition similarly 
besides in а like manner too 
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The following transitional expressions are used to link ideas that 
are dissimilar or seem contradictory: 

although in spite of 
as it instead 
but nevertheless 

otherwise 
provided that 
still 

even it on the contrary yet 
however on the other hand 
То indicate cause, ршроsе, or result: 
as for so 
as а result for this reason then 
because 
consequently 

hence 
sшсе 

therefore 
thus 

Mind that not every sentence requires а transitional expression. 
А paragraph that contains too many transitional expressions sounds 
awkward. Direct references, which are more .natural, should Ье used 
whenever needed. 

2. Як відмічають спеціалісти, стиль українськогq/російсь

кого ораторського мовлення досить важкий; широко використо-
. . . . 

вуються довп перешки прикметниюв, дуже характерНІ словоспо-

лучення «і так далі)) і т.п. В англійському «ораторському)) мов

ленні стиль спокійний, нейтральний, менше повторів, прикмет

ників, експресивних засобів. 

Більше того, слід пам'ятати про те, що виразне речення у 

науковому стилі - це завжди точне речення, в якому немає зайвих 

або неточних слів. При перекладі з української/російської на анг

лійську мову слід звертати увату на ті вирази, які можуть пору

шити це правило. Наприклад: 

used for fuel ршроsе - used for fuel 
owing to the fact that - on account of 
call уош attention to the fact that - remind you, notify you 
this is а subject that - this subject 
the reason why is that - because 
І was unaware of the fact that - І was unaware that 
the fact that he did not succeed- his failure 
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Зі словом «факт», яке часто зустрічається в українсько

му/російському науково-популярному тексті, слід, у цілому, бути 

дуже обережним. Як пише відомий британський лінгвіст 

У Странк, «use this word only of matter capable of direct verification 
but such conclusions as that Napoleon was the greatest of modem 
generals or that the climate of Califomia is delightful, however defen
sible they may Ье are not properly called facts»6 

lV. Tasks and exercises 

1. Match the terms in column А with their definitions in column В. 

І. casing 
а) а bushing in the hub of а wheel through which the ах-
Іе passes 

2. axle Ьох 
Ь) а wheel having а conical surface that rolls in contact 
with а disc or another bevel wheel 

3. bevel wheel с) an outer cover 

4.1ink 
d) а bearing in which а shaft runs on а nшnber of 
hardened-steel rollers held within а cage 

5. roller bearing 
е) а solid or hollow object that is shaped like а cone and 
that is а new part added to something 

6. cone f) а physical or electronic connection between two or 
extension more things 

7. brake cylinder 
g) а thick ріесе of soft material that is used for absorbing 
noise, sound 

8. pneumatic h) а cylinder in which the piston of an air or hydraulic 
drive brake operates 

і) а drive containing or operated Ьу air or gas under 
9. plate pressure and intended to convert pressure energy into 

motion energy 

10. noise 
j) а thin, flat sheet or strip ofmetal or other material, 

attenuating pad 
typically used to join or strengthen things or forming 
part of а machine 
k) а mechanism for bringing about а reduction in the 

11. leaf spring 
amplitude of an oscillation as а result of energy being 
drained fi-om the system to overcome fuctional or other 
resistive forces 

• Strunk W The Elements of Style. - London: Allin and Baco:n, 1979 - р. 46. 
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1) а beam placed across the fТame of а bogie to receive, 

12.flange 
through the center plate, the weight of the vehicle and 
transfer it to the bogie frame and wheels through the 
springs on which it is carried 

13. bogie bolster 
m) а frame or pedesta.l in which а railway car axle Ьох 
slides up and down 

14. damping 
n) а composite spring, used especially in automotive 
suspensions, consisting of severallayers of flexible me-

block 
tallic strips joined to act as а single unit 

15. pedestal horn 
о) the flat that stands out from an object such as а rail-
way wheel to keep it in the right position 

16. bush 
р) а force that acts in the opposite direction to an action 
force 

17. hydraulic 
q) an appliance with opposite sides or parts that may Ье 

brake 
adjusted or brought closer together to hold or compress 
something 
r) а brake system in which а brake pedal moves а piston 

18. clamp in the master cylinder, brake fluid then applies great 
force to the brake pads or shoes 

19. reactive force 
s) а thin metal sleeve or tubular lining serving as а bear-
ing or guide 

2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. regulator shaft; 2. function; 3. angle; 4. extension; 5. steel 

slippers; 6. spring; 7. support housing; 8. slipper junction; 9. vertical, 
lateral and longitudinal directions; 10. noise attenuating pad; 11. cone 
extension; 12. conventional pedestal guides; 13. external disturbing 
forces; 14. hydraulic brake. 

3. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

The leaf spring whose central support is hingedly coupled with 
the brake flange mounted on the wheelset axis, is used in the primary 
suspension of the claim. One end of such а leaf (а) is 
joined with the bogie frame and the other with the vertical load regula
tor shaft. The lever axle-box has an arm to which the hydraulic damp
er shaft is attached and whose housing is connected with the vertical 
load (Ь ). With such an arrangement, the bidirec-
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tional hydraulic damper perfonns an additional ( с) of а 
preliminary loader of the-leaf spring and the spring serves as а reac
tion bar accepting longitudinal compression or ( d) 
force at braking depending on the motion direction. The vertical load 
regulator is located at an acute ( е) to the leaf spring that 
provides reduction of compression in spring leaves caused Ьу the lon
gitudinal force action at braking. 

4. Translate the following text from Ukrainian into English using 
the essential terms given оп Pages 32 - 34. 

В заявці пропонується конструкція буксового підвішування 

візка вагона з фрикційним гасником коливань. Вертикальне нава

нтаження від верхнього пояса бокової балки рами візка через 

пружній елемент, який закріплено в отворі, передається на стакан 

і далі через дворядні пружини буксового підвішування на опорну 

поверхню приливка корпуса букси. Наявність в стакані пахилої 

опорної поверхні створює складову силу, яка спрямована до ко

леса. Ця сила породжує сили тертя між вертикальною поверхнею 
. . . 

стакана 1 вертикальною спнкою рами вІзка та гасить коливання 

пружного елемента. Протилежно спрямована реактивна сила 

притискує стінку рами візка до корпуса букси і таким чином за

безпечує поглинання коливань рами. 

Недолік вживання ленкерних повідків, що сполучають буксу 

з рамою візка локомотиву або вагону та служать для передачі сил 

тяги-гальмування, пов'язаний з їх жорсткістю, що пояснюється 

невеликою довжиною корпусу повідка. Щоб уникнути цього, в . . 
заявЦІ пропонується виконувати корпус повщка штучно подов-

женим. Такий паводок практично не обмежує взаємних вертика

льних переміщень букси і рами візка, але в повздовжньому на

прямі, тобто під час передачі сил тяги-гальмування, забезпечує 

заданий коефіцієнт пружності. Розглянуто декілька варіантів 

конструкції повідка, у тому числі з обмеженням поздовжніх пе-
. . . 

ремtщень при розтягуванНІ та стискуваню. 
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5. Read the following text, translate it into Ukrainian and define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

The axle-box suspension with Clouth rubber bell-shaped springs 
(Figure 3.3) developed Ьу British Railways (BR) was used in the 
Series 60 freight diesel locomotive. When compared with convention
al pedestal guides, this structure ensured significant economic effect 
during maintenance, as it did not require periodic friction unit lubrica
tion. According to the calculations the suspension stiffening charac
teristics in the vertical and horizontal directions were expected to Ье 
equal. However, during operation, it was found out that at certain ver
tical deflection of rubber springs 4 their stiffness in the horizontal di
rection was 50 per cent less than required. In addition, rubber springs 
shrank gradually so no stable vertical geometry of the spring set was 
achieved. 

2 

з 

4 

Figure 3.3. Axle-box suspension with Clouth rubber bell-shaped springs 

6. Mark the words or word combinations that the underlined 
words refer to. Then join the former and the latter with arrows. 

The patent proposes side bearing for а four-wheel freight bogie 
with separate side frames. Side supports are mounted in the openings 
at the ends of the bogie bolster. The spherical surface of the housing 
having а radius of 380 mm is coated with Teflon and joined with the 
cylindrical guide of the bogie bolster opening. Тhе vertical load from 
the body is transferred to two flat steel slippers. Тhе latter are made in 
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the fonn of cylinders with the 100 тт base diaтeter and соте into 
the blind guiding openings of the bearing at the bottoт of which disk 
springs are тounted. The gaps between the support housing and the 
bogie bolster opening walls in the transversal direction are 1 О тт 
each. The support friction pairs are chosen so as to provide the friction 
factor of0.05 to 0.07 in the support and bogie bolster junction and that 
of 0.35 in the body and slipper junction when the bogie frame тoves 
along the body. The proposed support ensures effective absorption of 
oscillations at етрtу car bogie nosing тotion. 



UNIT 4. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

І. Essential Terms 

І. shock absorber амортизатор удару амортизатор удара 

2. automatic coupier поглинальний апарат поглощающий аппарат ав-

absorbing unit автозчепу тосцепки 

З. buffer shock аЬ- буферний амортизу- буферное амортизирую-

sorber вальний пристрій щее устройство 

4. movable center рухома хребтова подвижная хребтовая 

sill балка балка 

5. moving deck 
амортизувальний 

амортизирующее устрой-

shock absorber 
пристрій рухомих на-

ство подвижньІх пастилов 
СТИЛІВ 

6. end draft gear 
кінцевий поглиналь- концевой поглощающий 

ний апарат аппарат 

7. damping_ unit погашувач коливань гаситель колебаний 

8. longitudinal shock ЛОЗДОВЖИЄ ударне продольная ударная 

load навантаження нагрузка 

9. rolling stock рухомий склад подвижной tостав 

І О. hexagon type 
пружинно-фрикцій-

пружинно-фрикционнЬІЙ 

spring-friction draft 
ний поглинальний 

поглощающий аппарат 
апарат шестигранна-

gear 
го типу 

шестигранного типа 

11. eight-wheel чотиривісний ванга- четьtрехосньtй грузовой 

freie:ht car жнийвагон вагон 

12. diesellocomotive теплотяг тепловоз 

13. housing корпус корпус 

14. hexagon throat 
шестигранна 

шестиграиная горловина 
ГОQЛОВИНа 

15. pressure cone натискний конус важимной конус 

16. wedge member клин клин 

17. bearing set пружина mдшрного пружина подпорного ком-

~rine: КОМПЛеКІУ плекта 

18. washer шайба шайба 

19. compression компресія сжатие 

20. friction draft фрикційний поглина- фрикционное поглощаю-

gear льний пристрій щее устройство 

21. enere:Y capacity енергоємність знергоемкость 

22. lonfitudinal поздовжня сила продольная сила 
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force 
23. caoutchouc каучук каучук 

24. silicon elastomer 
силіконовий еласто-

СИЛИКОПОВЬІЙ ЗЛаСТОМер 
мер 

25. extender наповюовач наполнитель 

26. aEeinE factor фактор старіння фактор старення 

27. shock-absorbing 
амортизаторна олІЯ амортизаторное масло 

oil 
28. dimensions габаритні розміри габари11ІЬІе размерь1 

29. quasi-static квазістатичне наван- квазистатическое 

loadinE таження магружение 

30. piston movement переміщення поршия перемещение поршия . . 
31. hysteresis 

пстерезис,в~ста- гистерезис,отставание 

вання фаз фаз, запаздьшание 

32. volume com- об'ємно-стиснутий 
обьемно-сжимаемь1й 

pressed high viscosi- впсоков. яз кий 
ВЬІСОКОВЯЗКИЙ ПОЛИМер 

ty polymer полімер 

33. throttlinE дроселювання дросселирование 

11. Read and translate the following text. Learn the essential terms 
given in bold type. 

Shock Absorbers 

Shock absorbers are used to protect both the car structure and 
the cargo: automatic coupler absorbing units, buffer shock 
absorbers, shock absorbers in cars with а movable center sill and 
moving deck sbock absorbers. 

Along with end draft gears, additional specialized central type 
damping units are used in several types of railway vehicles, function
ing as carriers of highly sensitive to longitudinal shock load cargos 
and in cars with а movable center sill. 

Most rolling stock in the former USSR countries is equipped 
with bexagon type spring-friction draft gears. The group of these 
units includes Sh-1-ТМ (Ш-1-ТМ) gears installed in eight-wheel 
freight cars built Ьefore 1979. Since 1979 the mentioned cars have 
been mostly equipped with Sh-2-V (Ш-2-В) gears. For sixteen-wheel 
cars and sixteen-wheel diesellocomotives similar structure type Sh-2-
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Т (Ш-2-Т) gears are used; these gears differ Пот Sh-1-TM (Ш-1-
ТМ) and Sh-2-V (Ш-2-В) gears in size. It should Ье тentioned that 
parts of gears listed above are not interchangeable. 

Hexagon type spring-ftiction draft gears have а housing with а 
hexagon throat where а pressure cone and three wedge members 
are located. Between the wedge тетЬеrs and the bottoт of the gear 
housing, there are bearing set springs. In Sh-l-1М 
(Ш-1-ТМ) gear, there is а washer, but this washer is not used in Sh-2-
V (Ш-2-В) and Sh-2-T (Ш-2-Т) gears therefore the spring height is 
increased. 

Most (75 ... 90%) of kinetic energy of colliding cars accepted Ьу 
this type units is transformed generally into thermal energy of friction 
interaction of friction unit parts and partially into potential energy of 
spring compression. 

Foreign railway cars are тostly equipped with friction draft 
gears of various types. However, the insufficient energy capacity, 
specialization Ьу car types and comтercial reasons led to creation of а 
wide variety of structures with different operation principles. 

Under technical requireтents of Aтerican railways, rhiniтum 
energy capacity of an autoтatic coupling draft gear when run-in is 
specified at about 50 kJ under the longitudinal force of2.23 МN. 

Aтong end draft gears тost соттоn are Miner and Cardwell 
Westinghouse spring-ftiction gears. 

LAF сотралу (France) тanufactures rubber-тetal draft gear 
type 6012 for engines and type 6002 for fteight cars. Application ofa 
special Sten/af rubber тіх based оп natural caoutchouc for the gear 
rubber тетЬеrs ensures effective and stable shock absorber 
operation at teтperatures between +20 and -40°С. The draft gears are 
operable even at -50оС and still have satisfactory characteristics. 

The application of draft gears, in which silicon elastomers are 
used as а working теdіит, has significantly grown in recent years. 
These extenders have high resistance to natural and artificial ageing 
factors. The high stability of these substances allow for their 
successful application in the teтperature range of -70 ... +250°С. In 
addition to the elastic тaterial properties, these substances possess а 
high coтpression degree and deтonstrate an insignificant viscosity 
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change under the changing temperature that is they have the properties 
of liquids, but at the same time their viscosity is· much higher than the 
viscosity of shock-absorbing oils. 

With equal dimensions, shock absorbers based on silicon 
.elastomers have а simpler structttre ·and а high · specific energy 
capacity per .unit of their weight as compared with the other types of 
draft gears. 

The type of power characteristic of this type of gears is 
determined Ьу the parameters of their compression. Under quasi
static loading, the piston movement inside the cylinder results in the 
pressure increases due to the elastomer volume compression. The 
character of this relation change is determined Ьу the elastomer 
volwne, practically without any silicon elastomer hysteresis, and 
makes j ust І О to 15 per cent. 

For critical carriages, the cars equipped with high-efficiency TZ 
(ТЗ) class gears have to Ье used. Cuпently, Ьу the total of economic 
and technical parameters the most promising are the .gears, in which 
the working mediwn is а volume compressed high viscosity 
polymer (elastomer). At the same time, this elastomer may function 
as а resilient and damping member. The material compressibility in 
closed space reaches 15 to 20 per cent under pressure of 250 to 500 
Мра. This provides for its application as а hydraulic spring funct
?oning at slow compression, and various types of throttling provide 
for а significant increase of the shock absorber resistance force at high 
compression rates. 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to the text given above. 
1. У теорії і практиці перекладу існує двояке розуміння екві

валента. Багато вчених розуміють під еквівалентом «правильно 

знайдену відповідність», яка розповсюджується не тільки на сло

ва і словосполучення, але і на більш значні відрізки тексту. Деякі 

дослідники зазначають, що еквівалентом слід вважати постійну 
. . . . . 

ршнозначну ВІДПОВІДНІсть, яка, як правило, не залежить ВІД кон-

тексту. ДrІя перекладача-практика стабільні словникові відповід

ники мають велике значення. Вони є ніби точками опори тексту 

перекладу (особливо усного), оскільки такі еквіваленти майже 
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завжди можна використовувати «готовими» в незмінному або не

значно варійованому вигляді, що дає можливість зосередити ува

гу на більш складних для перекладу відрізках. Безумовно, це не 

звільнює перекладача від обов' язку уважно аналізувати ситуацію 

і контекст. Словник дає досить точне уявлення про ті категорії 
- • о • о 

сшв та словосполучень, яю мають тшьки одну екювалентну ВІД-

повідність у даній мові. Такими еквівалентностями є географічні 

назви, власні назви, терміни будь-яких галузей знань. Спеціалісти 

різноманітних областей науки і техніки прагнуть уніфікувати те

рмінологічний апарат і дати термінам за можливістю однозначні 

визначення. Але наука і промисловість знаходяться в постійному 

розвитку, тому перекладачам науково-технічної літератури пос

тійно доводиться мати справу з відсутністю еквівалентів у яки

хось нових значень термінів. Крім того велика кількість термінів 
є багатозначними і поліеквівалентними. 

2. Формальна і динамічна еквівалентність. Визначаючи фор

мальну еквівалентність як найбільш близьку відповідність форми 

і змісту між текстом джерела (ST) і текстом перекладу (П) і ди-
• • о • • 

намtчну екювалентНІсть як принцип еквІВалентносТІ впливу на 

читача ТТ, учені підкреслюють, що це скоріше базова орієнтація 

перекладача, а не бінарна опозиція. Лінгвісти (напр., Е.А. Nida) 
фокус уваги переносять на «ефект>> різних перекладацьких стра

тегій, відходячи від дебатів про те, що краще: «вільний» чи бук

вальний переклад. Б. Хатім і Дж. Мейсон пишуть: «Foпnal equiva
lence is, of course, appropriate in certain circumstances. At crucial 
points in diplomatic negotiations, interp:reter may need to translate ех'" 
actly what is said rather than assume responsibility for reinterpreting 
the sense and formulating it in such а way as to achieve what they 
judge to Ье equivalence of effect... Orieпtation towards dynamic 
equivalence, on the other hand, is assumed to Ье the noпnal strate
gy».7 І хоча багато перекладачів використовують і першу, і другу 
стратегії, такий визнаний авторитет, якЕ. Ніда, стверджує, що іс

нуюча тенденція емфази на динамічній еквівалентності є більш 

перспективною. Слід відмітити, що деякі дослідники (напр., 

'Habim В., Mason J Discourse and the Translator. - London and New York: Long
man, 1997 р.7 
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П. Ньюмарк) у зв'язку з цим віддають переваrу термінам «семан

тичний» і «комунікативний» переклад. 
3. Equivalence: word level or text level. Translators may directly 

or indirectly question the importance of text as а unit of translation: 
what is so magical about the unit "text" as opposed to making do with 
lower-level units such as phrases or even words for purposes of 
translation? Isn't translation after all "literal"? Questions such as these 
deserve consideration. There is no doubt that translators work with 
words and phrases as their raw material. Dictionary and reference 
word is bound to take place at this level. But, can equivalence Ье truly 
established at this level alone? Work in contrastive rhetoric has shown 
the importance of discourse structure at the paragraph and text level 
for determining equivalence. 

4. Ф. Вюільмар, перекладач з німецької, голландської та анг
лійської мов, лауреат європейських перекладацьких премій, стве

рджує: «Перекласти означає прочитати». Процес перекладу скла

дається з двох фаз - проникнення і відтворення, підкреслює 

Ф. Вюільмар, продовжуючи: «Перейдем к вьшодам. Перевести

зто в первую очередь и прежде всего прочесть. Прочесть верно, 

глазом опьпного толкователя, ухом музЬІкального исполнителя, 

со всесторонней восприимчивостью артиста, чьи пять чувств все

гда начеку».8 

lV. Tasks and exercises 

1. Match the terms in column А with their definitions in column В. 

а) an elastic device, typically а helical 
metal coil, that can Ье pressed or pulled 

І. rolling stock but retwns to its fonner shape when re-
leased, used chiefly to exert constant ten-
sion or absorb movement 

2. freight car І Ь) any ofvarious platfonns built into а 
vehicle 

8 Вюільмар Ф. Перемасти означає прочпати // Иноетраиная литература. -N211, 
2011. - С. 272-276. 
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с) а small flat metal, rubber, or plastic 

3. shock absorber 
ring fixed between two joining surfaces 
or between а nut and а bolt to spread the 
pressure or act as а spacer or seal 
d) the wheeled vehicles collectively used 

4. wedge 
on а railway, including the locomotives, 
passenger coaches, freight wagons, 
~ard' s vans, etc 
е) each of the lower horizontal members 

5. washer of the frame of а cart or motor or rail ve-
hicle 

6. gear 
f) а large container in which goods are 
transported 
g) а device fitted near the wheels of а car 

7. diesellocomotive or other vehicle to reduce the effects of 
travelliog over uneven ground 
h) аріесе ofwood, metal, etc. having 
one thick end and tapering to а thin edge, 

8. capacity that is driven between two objects or 
parts of an object to secure or separate 
them 

9.deck і) unvulcanized natural rub ber 
j) а rigid casing that encloses and pro-

10. compression tects а рі есе of moving or delicate 
equipment 
k) (often gears) а toothed wheel that 
works with others to alter the relation Ье-

11. spring tween the speed of а driving mechanism 
(such as the engiцe ofa vehicle) and the 
speed ofthe driven parts (the wheels) 

12. dampin_g l) the amount that something can produce 
m) an increase in pressure ofthe charge 

13. caoutchouc in an engine or compressor obtained Ьу 
reducing its volume 
n) а reduction in the amplitude of an os-

14. housing cillation as а result of energy being 
drained from the system to overcome 
fuctional or other resistive forces 

15. sill о) а powered rail vehicle used for pulling 
trains 
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2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
10 working cylinder; 20 draft gears; Зо high efficiency; 

40 hazardous cargos; 50 endurance tests; 60 shock absorbers; 7 wide 
range of temperatures; 80 car frame; 90 energy capacity; 100 sealed 
structure; 110 friction spring gears; 120 shock-absorbing substance; 
130 high pressure; 140 energy absorption; 150 car and cargo integrity; 
160 advantages; 17 high durability; 180 physical and chemical 
properties; 19 о product cost rise; 20 о powerful housing; 210 bench 
tests; 220 movement safetyo 

3. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

Elastomeric draft (а) ensure power characteristics 
close to hydraulic shock (Ь )о lf compared with other 
____ ( с) absorbers, the gears based on elastomers have higher 
specific energy (d) and а relatively simple structureo At the 
same time, high (е) requires for high durability ofworking 
cylinders and sealed structure, which, together with the high cost of 
the elastomer, adds to significant rise ofthe product costo 

КАМАХ (f) gears of 73ZW type are equipped with 
high efficiency elastomeric shock absorbers installed in а 

powerful (g)o Thanks to smooth characteristic and big 
energy (h), the force and acceleration acting on the 
car (і) and the cargo are lower than in friction 
____ (j) gearso As а result, the car and the cargo integrity, and 
the train's movement safety are significantly increased that is 
especially important for carrying hazardous and highly 
hazardous (k)o КАМАХІL, the shock-absorbing 
____ (І) used in the draft gears, for decades has retained its 
physical and chemical (m) under а wide range of 
temperatures; in addition, it is environmentally friendlyo Since 1990 
73ZW draft gears have passed many bench and endurance ___ _ 
(n) in railway research organizations of Poland and Russiao These tests 
have proved the (о) of 73ZW as compared with previously 
аррІ ied gearso 
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4. Translate the following text from Ukrainian into English using 
the essential terms given оп Pages 45 - 46 

Згідно з технічними вимогами американської змізниці міні

ммьна енергоємНІсть поглинмьного апарата автозчепу у прип

рацьованому стані повинна становити 50 кДж при поздовжній 
силі 2,23 МН. Серед кінцевих поглинмьних апаратів найбільш 
широко розповсюджені пружинно-фрикційні апарати компаній 

«Майнер» і «Кардвелл Вестінгауз». 

Поглинмьний апарат ПМК-11 ОА належить до апаратів пру

жинно-фрикційного типу, у яких в цілях підвищення енергоємнос

ті та стабільності характеристик у якості фрикційних елементів за

стосовані металокерамічні пластини. Апаратами даного типу об

ладнуються вагони рефрижераторного рухомого складу, платфор

ми для перевезення контейнерів та, частково, восьмивісні вагони. 

Енергоємність поглинального апарата у стані поставки ста

новить близько 35 кДж. Його робота в умовах експлуатації хара-
о о 

ктеризується вищою швидюстю припрацювання юж у поглина-

льного апарата Ш-2-В. Енергоємність припрацьованих поглина

льних апаратів ПМК-11 ОА при поздовжній СИЛІ 
2 МН становить 70 ... 85 кДж. 

В Росії створено новий амортизатор удару для залізничних 

вагонів ПМКП-110 на базі серійного апарата ПМК-110А. Його 
. . . . . . 

ПІдПІрНІ пружинизмшено на поЛІмерю елементи. 

5. Read the following text, translate it into Ukrainian ащІ define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

The test method for rolling stock hydraulic dampers is used for 
testing the dampers installed in the axle-box suspension stage (the first 
stage) and between the body and the bogies ( in the second, . r::entral 
stage) in any type of railway rolling stock. This method is not ,applied 
to the damper structures installed in the rolling stock in longitudinal 
direction to damp the bogie hunting oscillations. 

The overall and coupling dimensions of dampers are controlled 
instrumentally, the linear damper dimensions are measured not less 
than three times. The damping performance of the tested damper is 
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detennined experimentally. The damper is tested, completed with 
fixing heads, the damper piston being close to the middle position 
relative to its full stroke. 

Power characteristic P(V) (V is the damper extension or 
compression rate) and working diagrams P(S) (S is the damper 
extension or shortening value) are measured at the rates of damper 
fixing head point movements, whose values are given in Table 1.1. 
The real rates may differ from the control rates not more than Ьу ±5 
per cent. Here and below the designations complying with the 
Certification Standard are used. 

Table 1.1 
оп ro а es or amper es s С t IR t ~ D Т t 

Dampertype 
Control rates, m/sec 

VI V2 vз V4 
Second suspension stage dampers -

First suspension stage (axle-box) dampers 
0.075 0.15 0.3 

0.6 

The power characteristic and working diagrams are measшed at 
the extension and compression strokes after preliminary bleeding of 
the tested damper for ЗО seconds. Two methods can Ье applied to do 
this. 

When the first method is used, the power characteristic is meas
ured (using the set algorithm) Ьу registering the current rates and re
spective damper resistance forces at compression and extension 
strokes within the range from zero rate values to the maximum control 
values and from the maximum control values to zero rate values. 

When the second method is used ( if no computer processing is 
possible ), the curve is plotted in the fonn of а dot diagram, in which 
resistance force values P(V) are indicated for each control rate ofrela
tive movements of the damper fixing heads. For each control 
rate, working diagram P(S) \Vith the indication oftheir areas is made. 
The change of control resistance forces at increased temperatures is 
evaluated using the measured power characteristic and the working 
diagrams for control rate V2 = 0.15 m/sec subject to reaching the 
damper housing heating temperature of 80°С. 
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The damper working liquid heating temperature is measured in 
the lower part of the damper housing. 

6. Mark the words or word combinations that the underlined 
words refer to. Then join the former and the latter with arrows. 

Car Collision Test Method for Automatic Coupling Draft 
Gears. The test method is used for draft gears, whose installation 
dimensions coпespond to GOST 3475-81. Spring-friction draft gears 
should Ье first run in Ьу way of introduction of not less than 0.5 MJ of 
energy directly in the car or in the impact machine. 

The test is applied to not fewer than 2 test specimens of draft 
gears with stable power characteristics, for which the parameter 
values, determined Ьу the two specimens, differ from their mean value 
Ьу not more than 5 per cent. Otherwise, five specimens are tested. 

The test is сапіеd out under natural climatic conditions. 
The draft gears are tested Ьу way of colliding of а run on car (hammer 
car) and а free standing non-braked test car ( collided car) in а straight 
horizontal track. 

For the test cars two gondola cars are used, one of which is 
equipped with а mass produced draft gear with earlier defined 
characteristics and with the nominal energy capacity of 40 ... 60 kJ, 
and the second is equipped with the tested draft gear. 

For registering the car run on rate, the impact force and the draft 
gear stroke, the dynamometer automatic coupling, the linear 
movement sensor, the amplifier and the РС hardware-software 
complex are used. 

When determining the parameters, Ьoth cars should Ье loaded 
with crash stone up to the gross weight of І 00±5 tons, and the car 
equipped with а mass produced draft gear should Ье used as а hammer 
car. 

The test is carried out in а bench hill or using а locomotive. The 
range ofthe registered frequencies should Ье from О to 125Hz. 
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UNIT 5. УСТАНОВЛЕННЯ РІВНОЦІННОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

І. Essential Terms 

І. flexible center siU рухома хребтова балка 
подвижная хребтовая 

балка 

2. damping unit 
амортизувальний при- амортизирующее 

стр ій у стройство 

З. longitudinal sbock поздовжнє ударне на- продольмая ударная 

load вантаження нагрузка 

4. floating center siU 
плаваюча хребтова ба- плавающая хребтовая 

л ка балка 

5. longitudinal axis ПОЗДОВЖНЯ ВlСЬ продольмая ось 

6. coupling unit зчіпний пристрій сцепноеУf~ойство 

7. standard friction or стандартю поглиналь-
стандартНЬlе погло-

rubber type draft ні апарати фрикційно-
щающие аппарать1 

фрикционного или 
gears го або гумового типу 

резипового типа 

8. car collision співударяння вагону соу даренне вагона 

9. end draft gear 
КЇІЩевий поглиналь- к01щевой поглощаю-

ний апарат щий аппарат 

10. central sbock аЬ- центральний аморти- центральньІй аморти-

sorber затор затор 

11. relative longitudi-
вщносне поздовжнє относятельное про-

nal car frame and сеп-
пересування рами дольное перемещение 

ter sill movement 
вагона та хребтової рамь1 вагона и хребта-

балки вой балки 

12. car body accelera- прискорення кузова ускорение кузова 

tion вагона вагона 

ІЗ. transitional move- перехідний режим ру- переходиьІЙ режим 

mentmode ху движения 

14. takin~-off зрушування з місця трогание с места 

15. draw cbanging зміна тяги изменение тяги 

16. breaks in tbe longi- переломи поздовжньо- перелом~ продольного 

tudinal track prorde го профілю шляху профиля пути 

17. maximum stroke максимальний хід максимальпьІЙ ход 

18. insulated ізотермічний изотермический 

19. Ьох car критий вагон крьІтьІЙ вагон 

20. floating siU friction 
тертя рухомої хребто- трение подвижной 

вої балки хребтовой балки 
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21. hydro-friction type амортизатор пдро- амортизатор гидро-

shock absorber фрикційного типу фрикционного типа 

22. hydro-frame type центральний гідравлі- центральНЬІЙ гидрав-

ceotral hydraulic чний амортизатор типу лический амортизатор 

shock absorber «Г ідрофрейм» типа «ГидJ>о_фІ>_еЙм» 

23. drawbar couplin~ тяговий зчеп тяговая сцепка 

24. shock eoergy аЬ- поглинання ударної поглощение ударной 

sorption енергії знергии 

25. replaceable insert змінний устав смеиная вставка 

26. соіІ spring 
кручена циліндрична витая цилиндрическая 

пружина пружина 

27 quasi-static com- квазістатичний режим квазистатический 

pression mode стиску режим сжатия 

28. travelling deck рухомий вантажний ПОДВИЖНЬІЙ груЗОВОЙ 

floor or supports настил або опори настил или опорЬІ 

29. long-stroke shock довгоходовий аморти- длинноходовой 

absorber затор амортизатор 

ЗО. collision rate швидкість співудару скоростьсоударения 

11. Read and translate the following text. Learn tbe essential terms 
given in bold type. 

Central Damping Units in Cars with Flexible Center Sill 

Despite the high cost of the equipment of cars with а flexible cen
ter sill completed with а damping unit (the cost ofthe sill compri~es up 
to 20 per cent of the cost of the car) the operation of such cars for car
rying precious and fragile cargos sensitive to longitudinal shock loads 
in the train is economically reasonable. The width of the application 
range of cars with а floating center sill may Ье estimated Ьу the follow
ing data: in 1978 in the USA more than 300 thousand of such cars were 
operated, currently 30 per cent of all newly built cars are equфped with 
floating center sills with powerful central damping units. 

Flexible center sill is located along the longitudinal axis in the 
car frame and is connected with it via the damping unit. Coupling 
units at the end of the center sill usually include standard friction or 
rubber type draft gears. 
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At the car collisioп, its structшe апd the сапіеd cargo accept sig
пificaпtly less dyпamic effort because due to the preseпce of the епd 
draft gears and the powerful ceпtral shock absorber the shock eпergy 
is dissipated at relative loпgitudiпal car frame апd ceпter sill move
meпt. Іп а traiп, the ceпtral gear accepts опІу those dyпamic forces, 
which cause the car body acceleratioп, as well as the stoppiпg static 
forces actiпg оп the car from the side of the wheel pairs. This unit 
does поt traпsfer significaпt slow changiпg forces formed іп the traiп 
duriпg traпsitioпal movemeпt modes created Ьу the takiпg-off, draw 
chaпgiпg, brakes work and the traiп motioп aloпg the breaks іп the 
loпgitudiпal track profile. 

Depeпdiпg оп the car type, car structure апd the character of the 
cargo сапіеd, the ceпtral dampiпg uпits applied may have maximum 
stroke of 178,254, 305,457, 508, 610 and 762 mm. 

There are the structures of car dampiпg uпits with flexible ceпter 
sills where rubber, frictioп and hydraulic type dampiпg uпits are ap
plied. 

The structures of car frames Ьу Weight Equipment соmрапу type 
3.2Т, 40,. 65 апd. 90 used for service, ~re iпsulated and boxcars are 
equipped with floatiпg ceпter sills. The loпgitudiпal load absorptioп is 
provided through the floatiпg sill frictioп agaiпst the car body, the 
spriпgs' resistance апd shock absorber operatioп ofvarious types. 

Іп the US railways, there are cars with а flexible ceпter sill, 
whose structure was developed together Ьу the experts of Southern 
Pacific Railways апd Standard Research lnstitute. At the eпds from 
the automatic coupliпg side, the flexible sill is equipped with standard 
draft gears, and іп the ceпtral part it is connected with the car frame 
through а hydro-frictioп type shock absorber. 

Sіпсе 1960 Pullman Standard Company has equipped flexible 
ceпter sill freight cars with hydro-frame type ceпtral hydraulic shock 
absorbers .. Curreпtly more than 50 thousand of such uпits are іп 
operatioп. There .are two types of these shock absorbers: Hydroframe-
40 with the maximum sill movemeпt of 508 mm each side апd 
Hydroframe-60 with the sill stroke of762 mm. 

Оп the Europeaп 1435 mm track railways, the applicatioп of 
drawbar coupliпgs resulted іп the пecessity to create powerful buffer 
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type damping units. Such units are equipped not only with resilient 
members in the fonn of spiral springs, but also with the resilient 
members whose operation is based on the principles of shock energy 
absorption. 

The buffer units made for the Polish railway rolling stock have 
high damping qualities. They are built on the basis of КZЕ type car 
buffer and include replaceable insert made in the fonn of а serially 
connected coil spring and an elastomeric shock absorber. Having 
high-power intensity at а quasi-static compression mode (35kJ), this 
buffer unit is also highly effective under dynamic loads (70 kJ). 

In European countries, the platfonns with travelling deck floor or 
supports are used for carrying the cargos subject to damages under 
shock loads. 

On the British railways, the buffer units with hydraulic OLEO 
series inserts Ьу OLEO Pneumatics are widely used. 

Specialized cars and platfonns for carrying containers are 
equipped with travelling deck floors with the application of OLEO 
series hydraulic shock absorbers and long-stroke shock absorbers, 
which can Ье installed differently depending on the car type. 

The platforms equipped with OLEO Pneumatics damping units 
provide for acceleration not more than 2g at the collision rate of 
4.17 m/sec. 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to the text given above. 
1. У становлення рівноцінності перекладу. 
Аналіз будь-якого перекладу, виконаний на високому рівні 

майстерності, показує, що основа установлення рівноцінності 

мовних засобів може бути лише функціональною, а не формаль

ною. Однак кількість і якість факторів, які складають основу фу

нкціональних відповідностей, не може бути постійною величи

ною для будь-якого жанру тексту, що перекладається. Прийнято 

ділити всі фактори на лінгвістичні і екстралінгвістичні, хоча це, 
безусловно, спрощення. 

Even in routine translation one can see that there are different 
ranks of translation, that the translation process fluctuates passing 
from formal interlanguage transformations to the domain of 
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conceptual interrelations. J. Retzker maintains that the two languages 
are related Ьу «regular» correspondences (words, word-building patt?
rns, syntactical structures) and irregular ones. The irregular 
correspondences cannot Ье formally represented and only 
translator's knowledge and intuition can help to fetch the matching 
formal expression in the target language for а concept expressed in the 
source language. 

«Переводим тот или иной текст? Часто приходится отве

тить- нет, если понимать адекватность как равенства, если же 

зто не равенства, а подобие, то его всегда можно построить. Ибо 

подобие определяется неким соотношением злементов ... В идеа
ле перевод должен вьІзьІвать учитателей (слушателей- зрителей) 

такую же гамму змоций и мь1слей, какая заложена в оригинале»9 

2. Famous sty\ist W Strunk puts an emphasis on the following 
elements of style: 

- use definite, specific, concrete language; 
- omit needless words. 10 

For example: «character» - often simply redundant in English, 
though used widely in Ukrainian or Russian: acts of hostile 
character- hostile acts. 

«As to whether»- «whether» is sufficient. 
After «doubt» and «help» «but» is urmecessary: І have no doubt 

but that ... - І have no doubt that ... 
«Case»- often unnecessary· In many cases this mistake has been 

made. - This mistake has been often made. 
«Не is а man who ... »- а common type of redundant expression: 

Не is а man who can Ье very ambitious.- Не can Ье very ambitious. 
«In terms of » Usually best omitted. The job was unattractive 

in terms of salary:- The salary made the job unattractive. 
«Personally» - often unnecessary. 
«The truth is >> «The fact is ». W Strunk says that it is а bad 

beginning for а sentence. 

'Мавлевич Н. Геометрический зтюд о nереводе- имnровизации. // Иноетраи
ная литература.- N29, 2006. - с. 245. 
"Stnmk W., White ЕВ. The Elements ofStyle. - Umdon: Allyn and Васоn. 1979. - р. 21-25. 
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lV. Tasks and exercises 

1. Match the terms in column А with their definitions in column В. 

а) а reduction in the amplitude of an oscillation as а 
1. shock absorber result of energy being drained from the system to 

overcome frictional or other resistive forces 

2. car body acceleration 
Ь) а device which is used to join two vehicles or 
pieces of equipment together 

З. friction с) а continuous line ofrails on а railway 
d) а device fitted near the wheels of а car or other 

4. boxcar vehicle to reduce the effects of travelling over une-
ven ground 

5. collision 
е) а straight central part in а structure to which other 
parts are connected 

6. drawbar 
f) а railway carriage, often without windows, which 
is used to ca.rry luggage, goods, or mail 

7. gear 
g) an increase in pressure of the charge in an engine 
or compressor obtained Ьу reducing_ its volume 

8. axis 
h) а bar on а vehicle to which something can Ье at-
tached to pull it or Ье pulled 
і) an elastic device, typically а helical metal coil, 

9. damping 
that can Ье pressed or pulled but returns to its for-
mer shape when released, used chiefly to exert con-
stant tension or absorb movement 

10.deck 
j) а resistance encountered when one body moves 
relative to another body with which it is in contact 

11. track k) а car body's capacity to gain speed 
12. sill l) any ofvarious platforms built into а vehicle 

m) (often gears) а toothed wheel that works with 

ІЗ. compression 
others to alter the relation between the speed of а 
driving mechanism (such as the engine ofa vehicle) 
and the speed ofthe driven parts (the wheels) 

14.couplinr; n) а violent impact of moving objects; crash 

15. spring 
о) each of the lower horizontal members of the 
frame of а cart or motor or rail vehicle 
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2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. travelling deck floor; 2. deactivated; З. car :fi-ame; 4. damping 

units; 5. middle position; 6. extemal forces; 7 elevation; 8. loading 
plate; 9. longitudinal direction; І О. vertical plane; 11. breaking 
mechanism; 12. long-stroke; 13. additional shock absorber; 14. сапіеd 
cargo; 15. damping force; 16. deceleration; 17 inclined surfaces; 
18. hydraulic shock absorbers; 19. collision rate; 20. platforrn struc
?шe; 21. rollers. 

3. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

The farnily of darnping (а) in а car with а travelling 
____ (Ь) floor may Ье enlarged with the platforrn structшe de
veloped Ьу SEAG Company (Germany). It includes the (с) 

unit made in the fonn of а loading ( d) which rests on 
the ( е) :fi-ame via rollers moving along inclined surfaces 
both ways in longitudinal (f) depending on the one 
of (g) forces. The rollers are equipped with break-
ing (h). When the plate moves to the middle position, the 
breaking mechanism is deactivated. The plate has the possibility to 
move both ways in longitudinal direction to а distance of 800 mm, its 
elevation in (і) plane reaching up to 100 mm. When the 
plane moves more than 700 mm, an additional (j) absorber 
is activated to decelerate its movement. This shock absorber is mount
ed between the loading plate and the car frame. The damping unit 
provides for the change of the darnping (k) which is pro-
portional to the weight ofthe (І) cargo. 

Specialized cars and platforms for caпying containers are 
equipped with (m) deck floors with the application of 
OLEO series hydraulic (n) absorbers and long-stroke shock 
absorbers, which can Ье installed differently depending оп the car type. 

The platforrn equipped w·ith OLEO Pneumatics (о) 
units provide for acceleration not more than 2g at collision rate of 
4.17 m/sec. 
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4. Translate the following text from Ukrainian into English using 
the essential terms given оп Pages 56- 57. 

На залізницях Сполучених Штатів Америки використовують 

вагони з рухомою хребтовою балкою. Їх конструкція спільно 
розроблена фахівцями залізниці «Саусен Пасіфію> та Стенфорд

ського науково-дослідного інституту. Рухома хребтова балка з 

кінців збоку автозчепу обладнана стандартними поглинальними 

апаратами, а в центральній частині зв' язана з рамою вагона за 

допомогою амортизатора гідро-фрикційного типу. 

Застосування на рухомому складі європейських залізниць 

колії 1435 мм тягового зчепу призвело до потреби створення по
тужних амортизуючих пристроїв буферного типу. Такі пристрої 
обладнані не тільки пружними елементами у вигляді циліндрич

них, спіральних пружин, а також пружними елементами, робота 

яких базується на різноманітних принципах поглинання ударної 

енергії. 

В країнах Європи для перевозки вантажів, що наражаються 

на зруйнування під дією ударних навантажень, достатньо широко 

використовують платформи з рухомим вантажним настилом або 

опорами. 

На залізницях Великої Британії широко використовують бу

ферні пристрої з гідравлічними вставками серії «ОЛЕО» компанії 

«ОЛЕО Пневматикс». 

Платформи, що обладнані амортизуючими пристроями ком

панії «ОЛЕО Пневматикс», забезпечують прискорення не більш 

ніж 2g при швидкості співудару 4,17 м/с. 

5. Read the following text, translate it into Ukrainian and define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

For the evaluation of the changes of the control damper 
resistance forces at damper cooling, the following procedure is used: 

the damper is cooled to the minimum temperatшe corresponding 
to its climatic construction according to the approved design 
documents and kept for two hours in а climatic chamber located 
close to the test bench; 
the cooled damper is placed оп the bench. 
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Тhе change of the control resistance forces in the cooled daтper 
is evaluated with the help of тeasured workiпg diagraт P(S) at 
coпtrol rate V2 = 0.15 т/sес. 

Тhе reliability iпdices are checked duriпg the Ьепсh eпduraпce 
tests. Two test sресітепs are used to сапу out the tests. The tested 
damper is placed on the test bench for eпdurance testiпg in the 
position correspoпdiпg to its allocatioп іп the rolliпg stock iтitatiпg 
the permissible oblique setting of the fixiпg heads. Тhе tests are 
сапіеd out uпtil the base number of loadings is reached, which is 
equal to 2 тіllіоп cycles subject to а siпgle-frequeпcy loading of the 
tested daтper or 1 тіllіоп cycles subject to а double-frequency 
loadiпg determiпed Ьу the lowest frequeпcy Wheп testiпg the 
damper, 2 тillion cycle frequeпcy тоdе is set basiпg оп the damper 
fixiпg head тoveтent aтplitude equal to 25 тт. The stability of the 
frequency тоdе is таіпtаіпеd Ьу cooling the workiпg liquid, whose 
teтperature should not exceed 80°С. 

For 1 тillion cycle double frequeпcy тоdе testiпg with the low
est frequeпcy of 1. 8 Hz and the highest frequeпcy of 4. 8 Нz, the total 
rate of relative тoveтents of the daтper fixiпg heads is provided at 
0.3 т/sес. with equal сотропепts of 0.15 тІsес. at each frequency. 
The teтperature is coпtrolled оп the lower parts of the daтper hous
iпg where it should поt exceed 80°С. 

The power characteristic or the workiпg diagraтs uпder loadiпg 
іп а siпgle-frequeпcy тоdе are controlled every 500 thousaпd cycles 
and uпder а double-frequeпcy тоdе- every 250 thousaпd cycles of 
loadiпg Ьу the lowest frequeпcy. 

The dатріпg liquid volume reductioп is coпtrolled iпstrumental
ly. The volume is тeasured after the enduraпce tests Ьу draiпiпg all 
the working liquid froт the tested daтper іпtо the voluтetric glass
ware апd fixing its voluтe Ьу the filling тarks. 

The dатріпg liquid voluтe reduction тау Ье coпtrolled without 
the daтper disasseтbliпg Ьу weighiпg. Тhе damper is weighed before 
and after the endurance test, and the volume is calculated Ьу the re
sultaпt specific weight. 

The workiпg liquid сотрlіапсе with the safety requireтeпts is 
checked for the giveп dampiпg liquid type Ьу the respective certificates. 
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During the endurance tests, it is also necessary to control the 
changes in the main damper unit dimensions and the damping liquid 
contamination with the wear products of the ftiction members for the 
purpose of further development of the recommendations as for the 
preventive measures and the unit serviceability monitoring during its 
operation. 

6. Mark the words or word combinations that the underlined 
words refer to. Then join the former and the latter with arrows. 

Train Dynamic Test Method for Automatic Coupling Draft 
Gears. For testing not fewer than four specimens are used. The test 
gears are installed in fully loaded gondola cars. 

The test is carried out Ьу way of loading in а heavy-weight train 
at starting and backing under real operating conditions of the railway 
network. The test is carried out in а train weighing not less than 
7 thousand tons and composed offully loaded fteight cars. 

Total head end locomotives power should provide for the 
realization oftraction force applied to the head car automatic coupling 
ofnot less than 0.9 МN at starting. 

The group of test cars should consist of not fewer than 1 О ones, 
two of which should Ье equipped with tested draft gears loaded to the 
gross weight, which is not less than the gross weight the given draft 
gears are designed for. This group should Ье located between the 
middle and the last third of the train. 

The test procedure includes the backing of elongated and starting 
of compressed train under various modes beginning from а light one, 
when traction is developed slowly, to the heaviest ones, when the 
longitudinal force in the automatic coupling of the tested group of cars 
is not less than 2.0 МN. The total number oftests should Ье not fewer 
than 60 including 1 О ones with the longitudinal forces in the tested 
group of cars weighing over 180 tons ( 1. 8 МN). 

During the tests, the dynamometer automatic coupling readings 
and the draft gear stroke values are registered at least in one control 
section located in the middle of the test car group. It is allowed to 
include the laboratory car into the group ofthe test cars, but not closer 
than 3 cars ftom the control section. 
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UNIT 6. ПЕРЕКЛАД ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ 

І. Essential Terms 

1. active suspension система активного система активного 

system підвішування подвешивания 

2. oscillation dampine: гашення коливань г.nпениеколебаний 

З. ridine; conditions умови руху условия движения 

4. conventional resili-
традиційні пружні та 

традиционнь1е упругне 

ent and damping 
демпфуючі елементи 

и демпфирующие зле-

members менть1 

5. control feedback керувальний контур управляющий контур 

circuit ЗВО]JОТНОГО ЗВ' ЯЗку обратной связи 

6. acceleration meter 
вимІрювач 

измеритель ускорения 
прискорення 

7. summine; unit підсумовувальний блок суммирующий блок 

8. power-actuating силовий виконавчий силовой исполнитель-

element елемент ньІЙ злемент 

9. electromagnetic електромагНІтна злектромагнитньІЙ 

drive ПОВІДНЯ привод 

10. alternating ЗМІННе ЗуСИЛЛЯ, ЩО переменноесдвинутое 

phase-shifted force зсунуте за фазою по фазе усилие 

11. oscillation 
амплитудаколебаний 

amplitude 
амплІrуда коливань 

12. actuating element виконавчий елемент 
исполнительньІЙ 

злемент 

13. coil КО'І)'ШКа каrушка 

14. hinged connection суставне з' єднання шарнирное соединение 

15. Ьое;іе frame рама візка рама тележки 

16. alternating current змінний струм перемениьІЙ ток 

17. transversal coil axis поперечна вІсь поперечная ось 

КО'І)'ШКИ каrушки 

18. forward-acting 
випереджувальна дія упреждающее действие character 

гідравлічний виконав-
гидравлический 

19. hydraulic actuator 
чий механізм 

исполнительнЬІЙ 

механизм 

20. passive suspension пассивное 
пасивне ПІдвІшування 

подвешивание 

21. side shock absorber боковий амортизатор боковой аморпQатор 
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22. line tests ходовівипробування ходовь1е испьпания 

23. air-spring stiffness реrулювання жорстко- реrулирование жестко-

reг:ulation сті пневморесо_ри сти пневморессорЬІ 

24. section of calibrat- січення каліброваних сечение калиброван-

ed ports отвоj>Їв ньІХ отверстий 

25. straight or curved пряма або крива прямой или кривой 

track ділянка колії участок пути 

26. transversal and поперечний та поздов- поперечнЬІЙ и про-

longitudinal car or Іо- жній крен вагона або дольньІЙ крен вагона 

comotive lurching локомотива или локомотива 

27. forced tilt of the примусовий нахи.п ку- прину дительнЬІЙ 

body зо ва наклон кузова 

28. electro-pneumatic електропневматичний злектропневматиче-

valve вентиль ский вентиль 

29. small radius curves криві малого радіуса кривьІе малого радиуса 

ЗО. high-speed rolling швидкісний рухомий скаростной подвижной 

stock склад состав 

11. Read and translate the following text. Learn the essential terms 
given in bold type. 

Active Suspension Systems 

The most distinguishing characteristic of active suspension sys
tems is the fact that the oscillation damping and the parameters of its 
systems are adjusted depending on the riding conditions. 

Active suspension systems include not only conventional resili
ent and damping members but also а control feedback circuit with 
an acceleration meter, an integrator, а summing unit and а power
actuating element. The latter may have а hydraulic, pneumatic or 
electromagnetic drive that realizes an alternating force which is 
phase-shifted relative to the oscillation amplitude. Depending on the 
chosen feedback circuit parameters, this system realizes а specific de
gree of the oscillation damping; here the full damping is not recom
mended for practical systems as it results in increased forces in the ac
tuating element. 

An electromagnetic oscillation damper of а passenger car can al
so Ье categorized as an active oscillation damping system. It consists 
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of а соіІ, which is соппесtеd with an altematiпg сuпепt geпerator апd 
has а hinged connection with the bogie frame. The metal core is lo
cated іп the coil ceпter апd is fixed оп the car frame with опе of its 
eпds. Wheп the alternating current is supplied to the coil block, the 
core is placed symmetrically relative to the transversal соіІ axis. This 
core positioпiпg is possible wheп the car is іп its пormal positioп. The 
magпet field іп the coil whose force depeпds оп the oscillatioп mag
пitude absorbs the car body oscillatioпs at motioп. This system has а 
forward-acting character, і.е. the damper characteristics may change 
depeпding on the vehicle motion coпditions. 

The active suspension system for cars is used іп high-speed 
trains of the Japanese railways. This system is based on the automatic 
regulation theory А hydraulic actuator replaces the ordinary passive 
suspension side shock absorber between the bogie body and the 
frame. It is proved that the active suspeпsion is an effective way to iп
crease the travel comfort. А train with the active suspeпsioп provides 
for comfort coпespoпding to 3-hош level of decreased comfort under 
IS02631 intemational standard at 144 km/h train speed even with the 
low quality of local rail tracks. 

WIN 3350 type electric trains passed line tests on the Japanese 
railways at 300 km/h speed. The purpose of the tests was to optimize 
the active pneumatic suspension system with an automatic air-spring 
stiffness regulatioi:t and the damping coefficient іп oscillation 
parameter functioп. То regulate the test conditions, the oscillation 
sensors were iпstalled on the bogie іп all three planes. Dependiпg on 
the seпsor reading, the working volwne on the air-spriпgs in the 
central suspensioп and the section of calibrated ports deteпnining 
the oscillation dampiпg coefficieпt are changed automatically. The 
conclusioп was made that, with active body suspension, the car riding 
comfort at high speeds substaпtially iпcreased. Some parameters of 
active suspensioп regulators were coпected. The tested system is 
recommended for installation іп high-speed electric trains. 

They suggest regulating the pressure in the locomotive or car air
springs installed inside the ceпtral suspension system using а micro
?rocessor reacting to specific ridiпg conditions on а straight or 
curved track considering the traiп speed. When moving on а straight 
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track, the air springs are regulated Ьу the criteria of 
mаіпtаіпіпg the body іп horizoпtal positioп, і.е. а transversal and 
longitudinal car or locomotive lurching is miпimized. Wheп 

moviпg оп а curved track, а forced tilt of the body is created to 
compeпsate for а traпsverse acceleration. Each air spriпg is regulated 
Ьу its own electro-pneumatic valve coпtrolled Ьу а microprocessor. 

The coпtrol program of these valves performed Ьу the 
microprocessor uses the readiпgs of the geometrical Ьоdу positioп 
sensors, air spriпg pressure seпsors, traiп' s speed seпsors as the source 
data. То avoid the body vibratioп, mostly the traпsverse oscillatioп, 
the dyпamic criteria of gradual pressure changiпg іп air spriпgs are 
met. This solutioп is recommeпded for applicatioп іп traiпs рlаппеd 
for high-speed circulation оп the existiпg Japanese railway liпes 

where there are а lot of small radius curves requiriпg the speed 
decreasing. 

Active suspeпsioп systems are the future of the high-speed 
rolling stock but cuпently the coпtrol algorithms of active power 
members used for smoothiпg the vibratioп іп these systems are 
uпderdeveloped. Therefore they do поt eпsure good quality of the 
oscillatioп damping. Such situatioп is proved Ьу tests in trial bogies іп 
the active suspeпsioп апd Ьу the results of computer simulatioп. 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to the text given above. 
І. Лексичні трансформації. 

Як відзначають учені, фактично у процесі письмового пере

кладу одиницею перекладу може бути і слово, і словосполучення, 

і все речення, і увесь текст, що перекладається. На практиці най

більше труднощів виникає при передачі окремих слів, більшість 

перекладацьких задач вирішується у рамках речення. Часто і 

знайдені у рамках речення рішення доводиться переглядати, щоб 
. . . . . 

привести дану частину тексту у вІДповІДНІсть ІЗ усІм текстом. 

Тому такого великого значення набувають трансформації: 

як лексичні, так і граматичні. Яків Рецкер пише: «ПриемьІ лаги

ческого мь1шления, с помощью которЬІх мь1 раскрьІВаем значение 

иноязь1чного слова в контексте и находим ему русское соответст

вие, не совпадающее со словарнЬІм, принято назьІВать лексичес-
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кими трансформациями ... ». В общем можно вьщелить семь раз
новидностей лексических трансформаций: 

дифференциация значений; 
конкретизация значений; 

генерализация значений; 

СМЬІСЛОВОе развитие; 

антонимический перевод; 

цеnостное преобразование; 

компенсация потерь в процессе перевода». 11 

2. Лексичні трансформації та формально-логічні категорії. 
Усе вищесказане відображає зв'язок між лексичними транс

формаціями і формально-логічними категоріями, тобто являють 
собою «the language-and-mind approach» (Е.А. Nida). Слід відміти-

. . . 
ти, що сучасю напрямки шнгв1стики, як правило, завжди врахо-

• • о • 

вують при перекладІ штенцюнальюсть автора 1 розумшия тексту 

читачем (перекладачем). 

Б. Хатим пише: «ln recent years, the scope of linguistics has 
widened beyond the confines of the individual sentence. Text linguis
tics ... attempts to account for the form of texts in terms of their users. 
lf we accept that meaning is something that is negotiated between 
producers and receivers of texts, it follows that the translator inter
venes in this process of negotiation to relay it across linguistic and 
cultural boundaries. In doing so, the translator is necessarily handling 
such matters as intended meaning, implied meaning, presupposed 
meaning, all on the basis ofthe evidence which the text supplies. 

Taken together, all of these developments ... have provided а new 
direction for translation studies. It is one which restores to the translator 
the central role in а process of cross-cultural communication and ceases 
to regard equivalence merely as а matter of entities within text)). 12 

З. Author's Meaning and Purpose. 
The questions about the author's intentions and his/her purposes 

in writing this or that text should appear frequently in the translator's 
mind. They measure our ability to interpret the author's theme, 
meaning or purpose. These questions are closely tied to specific word 

"РецкерЯ.И. Теория переводаи переводческая практика-М.: Р Валент, 2004. -с.45. 
12 Hatim В, Mason J. Discourse and the Translator. - lbid. - р.ЗЗ-35. 
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choices: we must detennine why the author chooses the wording. 
These questions demonstrate understanding of the author's thematic 
reasons for choosing certain phrases. Some of the ways these quest
?ons may Ье worded are: 

- Which ofthe following best identifies the meaning of ... ? 
- What is the function of ... ? 
-Ву« ... )), the author most probably means: ... 
- In context, which of the following meanings are contained in « ... )) ? 

lV. Tasks and exercises 

1. Match the terms in column А with their definitions in column В. 

1. rolling stock 
а) а device that has а specified fimction, especially one 
fonning part of а complex mechanism 

2. alternating 
Ь) ( of an object or material) сараЬІе of regaining its 
original shape or positioп. after bending, stretching, 

current 
compression, or other def01mation; elastic 
с) an assembly offour or six wheels fonning а pivoted 

З. valve support at either end of а railway coach. It provides 
flexibilitv on curves 

4. meter d) а sloping position or movement 

5. pneumatic 
е) а device attached to а ріре or а tube which controls 
the tlow of air or liquid through the рі ре or tube 

6. bogie f) increase in the rate or speed of something 
g) an electric current that reverses its direction many 

7. suspension times а second at regular intervals, typically used in 
power supplies 
h) the wheeled vehicles collectively used on а railway, 

8. frame including the locomotiYes, passenger coaches, freight 
wagons, guard's vans, etc 

9. tilt і) of, containing, or operated Ьу an electromagnet 

10. acceleration 
j) the rigid supporting structure of an object such as а 
vehicle, building, or ріесе of fumiture 
k) the power supplied Ьу the engine to particular 

11. curve wheels in а car or other vehic1e to make the vehicle 
move 

12. resilient 
l) а device that measures and records the quantity, de-
gree, or rate of something 
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13. unit 
m) а line or outline which gradually deviates fi-om Ье-
in!l; straight for some or all of its length 

14. electromagnet- n) the system ofsprings and shock absorbers Ьу which 
іс а vehicle is supported оп its wheels 

15. drive 
о) containing or operated Ьу air or gas under 
pressure 

2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. housing; 2. fteight car; 3. body frame plates; 4. hydraulic 

oscillation damper; 5. end covers; 6. piston; 7 bogie sinuous 
movement; 8. fixed head; 9. return valve; 10. automatic regulation; 
11. resistance force; 12. ball lock; 13. pneumatic cylinders; 14. bogie 
frame movement; 15. high hydraulic resistance; 16. tuming moment; 
17. track interaction conditions; 18. straight and curved track; 
19. bogie bolster; 20. restoring forces; 21. railway vehicles; 22. bogie 
vertical axis. 

3. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

The hydraulic (а) damper of the bogie 
sшuous (Ь) with automatic regulation of the resistance 
-----,---( с) depending on the speed of the bogie frame movement 
relative to the body consists of the housing with end ( d), 
inside which the piston and fixed head are located. Тhе structures of 
piston head and fixed (е) are identical and include channels 
with high hydraulic resistance, а channel with low hydraulic resistance 
equipped with а retum (f) and а spool with а 

ball (g). 
The improvement of horizontal engine dynamic in straight and 

curved (h) sections is achieved Ьу the special tracer 
application consisting of rods, one end of which interacts, via 
rollers, with the curved surface of the body (і) plates and 
the other end is fixed to the bogie U) via springs. When 
moving along the curved line and at angle body and bogie 
movements, the plates move Jongitudinally transferring the 
movement to the rods and deforming the springs, in which the 
restoring (k) occur. 
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The bogie turn unit of а freight (І) consists of 
pneumatic cylinders, in which the turning moment relative to the 
bogie vertical (m) is created at the car frame shifts in the 
curved track sections relative to the bogie frame. 

То improve the dynamic qualities of the railway (n) 
themselves and to improve the railway vehicles and track 
interaction (о), other various units and structшes for 
damping the efforts between the vehicles may Ье used. 

4. Translate the following text from Ukrainian into English using 
the essential terms given оп Pages 66- 67. 

На залізницях Японії використовують систему активного пі

двішування вагонів високошвидкісного поїзда на основі теорії 

автоматичного регулювання. Гідравлічний виконавчий механізм 

замінює боковий амортизатор між кузовом та рамою візка при 

звичайному пасивному підвішуванні. Активне підвішування ва

гона є ефективним засобом підвищення комфортабельності їзди. 

Поїзд з активним піднішуванням забезпечує комфорт, що відпо

відає З-годинному рівню міжнародного стандарту IS0263l зни
женого комфорту при швидкості руху поїзда І 44 км/г навіть при 
низькій якості рейкової колії місцевих ліній. 

На залізницях Японії проводились ходові випробування еле

ктропоїзда типу WIN 350 при швидкості 300 км/г з метою відпра
цьовування системи активного пневмошдВІшування з автоматич

ним регулюванням жорсткості пневморесори та коефіцієнта дем

пфування у функції параметрів коливань у всіх трьох площинах. 

Залежно від їх показників автоматично змінюється робочий об'єм 

пневморесор центрального підвішування та переріз каліброваних 

отворів, що зумовлює коефіцієнт демпфування коливань. Зробле-
. . . 

но висновок, що при активному шдВІшуваню кузова суттєво пок-

ращується плавність руху вагона в зоні високих швидкостей. Ви

пробувана система рекомендована для впровадження на високо

швидкісних електропоїздах. 
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5. Read the following text, translate it into Ukrainian and define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

Train Performance Test Method for Automatic Coupling 
Draft Gears. The test checks the changes ofthe gear power character
istic parameters (the closing force and energy capacity) after one year 
of operation and after two years of operation. 

The test is carried out under the real conditions of the gear opera
tion in the railway network. It is applied to not fewer than 20 draft gears 
of the same batch, from which б ( 4) gears were chosen for bench tests. 

The shunting mode tests are carried out Ьу way of automatic 
shunting of the cars equipped with the tested draft gears and loaded 
to full capacity The cars are detached on а gravity hump with an au
tomatic registration system for the car starting speed at the last de
celeration position. 

The average car collision rate should Ье equal to the nominal 
collision rate determined for the given draft gear during the impact 
tests. Each draft gear should accept at least 200 collisions with а 
single car and not fewer than 20 collisions with groups of 2 to 3 
cars. At the end of the shunting mode test the commission inspec
tion of the cars and the tested gear condition is held together with 
the railway representatives. The results of the inspection are docu
mented with the inspection report and the findings as for the possi
bil ity of further testing in а train. 

The train performance tests are carried out in the cars, for which the 
given draft gears are designed, under conditions of controlled operation in 
the main tracker trains or in the cars Ьelonging to or rented Ьу the enter
prises that are regularly controlled and have а specific limited circulation 
ground. 

During the train tests the following parameters are registered: 
car mileage; 
draft gears defects and failures detected and the remarks as for 
their operation, the inspection process and the condition monitor
шg. 

The duration of the train performance tests should comprise 2 
years, the mileage of each car equipped with the tested draft gear be
ing not less than 1 ОО thousand kilometers. 
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Upon expiration ofthe set period ofthe test performance at least 
two of the draft gears that underwent these tests should Ье retested for 
static parameters and, if the Test Center representatives consider rea
sonable, for car collision to deterrnine their nominal and maximum 
dynamic energy capacity. 

Ву the applicant's request the interrnediate control test may Ье 
carried out after one year of the operation of mileage less than 80 
thousand kilometers. Basing on the control test results the decision is 
made on the fabrication ofthe development batch of draft gears. 

The draft gear failure (service outrage) during the performance 
test is unacceptable and considered the basis for the test termination. 

Except for the direct draft gear tests there are other types of tests 
that help to evaluate their performance efficiency. 

6. Mark the words or word combinations that the underlined 
words refer to. Then join the former and the latter with arrows. 

When carrying out the pulsator endurance tests for the draft 
gears, whose resistance force mostly depends on the compression rate 
(hydraulic, elastomeric, etc.), the loading modes may Ье deterrnined 
Ьу the draft gear stroke value which is equal to the draft gear stroke 
when tested in а car, at which the gear absorbs the respective energy 
(25, 50 and 85 per cent ofthe nominal energy capacity). When testing 
in the impact machine, the regulating elements of the draft gear de
termining the resistance force value should Ье set up or adjusted so 
that the energy equal to 25. 50 and 85 per cent of the nominal energy 
capacitv is absorbed, approximately, at the same stroke of the draft 
gear as in the car col\ision tests. 

When endurance is tested in the cars, it is possible to place the 
coll ided car backed up Ьу а group of loaded decelerated cars and to 
block its draft gear and the draft gears of the backing up cars. In such 
case the draft gear should Ье installed only in the running оп car. 

Before the endurance tests under the accepted test conditions 
(in the cars, а pulsator or impact machine), the initial mean values of 
the nominal and maximum gear energy capacity are determined for 
the given conditions. 

When endurance is tested, it is necessary to prevent from the 
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overheating of the dra:ft gear members as it may influence the service 
life of the members or cause their damage. То do this the temperature 
in critical points should Ье, where possible, monitored and the quanti
ty of energy introduced into the gear during the uninterrupted working 
cycle should Ье limited. lt is recommended that the energy absorbed 
Ьу the gear for one hour should not exceed 800 kJ. 

The results of the computer processing of the registered parame
ters are used for plotting and printing the initial and reference static 
power characteristics of the draft gear including the loading line and 
the unloading line. 



UNIT 7. ТРАНСФОРМАЦІЇ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ 

І. Essential Terms 

1. sbock absorber ПОІ<іІІІУ..Вач коливань гаситель колебаний 

2. oscillation damper амортизатор ударів амортизатор ударов 

З. bench стендовий стендовьrй 

4. field test натурний тест натуриьІЙ тест 

5. determinative test означальний тест 
определительнЬІЙ 

тест 

6. endurance test ресурсний тест ресурсиьІЙ тест 

7. acceptance test приймальний тест приемочнЬІЙ тест 

8. damping unit робота амортизувальних работа амортизи-

performance пристроїв рующих устройств 

9. rolling stock гідравлічний демпфер 
гидравлический 

hydraulic damper рухомого складу 
демпфер подвиж-

ного состава 

10. draft gear поглинальний апарат 
поглощающий ап-

пар ат 

11. axle-box suspension буксова ступінь підві- буксовая сrупень 

stage тування подвешивания 

12. body кузов кузов 

13. Ьщ~іе ВІЗОК тележка 

14. longitudinal 
поздовжній напрям 

продольное 

direction направление 

15. bogie hunting коливання виляння колебаниевиляния 

oscillation ВІЗКа тележки 

16. damper's overall and 
габаритно- габарити о-

приєднувальні розміри присоединительнЬІе 
coupling size 

демпфера размерьІ демпфера 

17. piston stroke ХІДТОЛОКа ходпоршия 

18. fi.Xture sizes 
рОЗМІрИ крІПИЛЬНИХ размерьІ крепи-

елеменnв тельньІХ злементов 

19. linear damper лінійні розміри линейньІе размерьІ 

dimensions демпфера демпфера 

20. fiXing head 
. . крепительная го-

крІпильна гошвка 
ловка 

21. full stroke повнийхід ПОЛИЬІЙХОД 

22. test bench стенд стенд 
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23. damper fixing bead's 
переміщення точок крі- перемещение точек 

point movement 
плення головки демп- крепленняголовки 

фе ра демпфера 

24. damping liquid забрудненість демпфер-
загрязненность 

contamination ної рідини 
демпферной жид-

кости 

25. wear products продукти зношення прОдуКТЬІИЗНОСа 

26. unit serviceability контроль працездатності 
контроль работо-

способности 
monitoring приладу 

устройства 

11. Read and translate the following text. Learn the essential terms 
given in bold type. 

Experimental Research 

Both theoretical and experimental research is conducted to ana
lyze the shock absorbers' and oscillation dampers' performance. 
The experiment results are compared with the calculation results. This 
insшes the reliable determination ofmain characteristics ofthe damp
ing units themselves together with the dynamic and strength parame
ters of the railway vehicles as the whole subject to application of the 
shock absorbers and oscillation dampers in question. 

Ву their characteristic features, the tests may Ье categorized as 
follows: 
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Ьу method of carrying out the test 
Jaboratory (bench) tests; 
field tests; 
Ьу purpose 
functional tests; 
determinative tests; 
endurance tests; 
Ьу method of loading 
static tests; 
dynamic tests; 
Ьу function 
typical tests; 



periodic tests; 
acceptance tests; 
certification tests. 
All test types are usually regulated Ьу relevant normative docu

ments, primarily the test method procedures, which are а part of spe
cial standards or specifically approved Ьу the customer of the re
search. 

Test Metbods (1) 

Test methods should include definite description of the object 
and the purpose of the test, the test procedure for specific products, the 
requirements to the personnel ofthe test laboratory and the equipment 
applied, the list oftest equipment and the methods ofthe measurement 
analysis. The most important are the measurement methods and tech
niques for various parameters characterizing the damping units' per
formance. Тhеу may Ье established directly Ьу way of the damping 
unit testing and indirectly Ьу way of testing the whole railway vehicle 
equipped with the damping unit in question. 

Let us consider the test methods for the rolling stock hydraulic 
dampers and draft gears together with some methods of measuring 
the values while testing the rolling stock and the analysis ofthe meas
urement results. Тhе test procedures and main standard values are giv
en in compliance with the effective Certification Standards for Federal 
Railway Transport of the Russian Federation that is the goveming 
document for products certification for CIS railways. 

Test Method for RoUing Stock Hydraulic Dampers. This test 
method is used for testing the dampers installed in the ахІе-Ьох sus
pension stage (the first stage) and between the body and the bogies 
(in the second, central stage) in any type ofrailway rolling stock. This 
method is not applied to the damper structures installed in the rolling 
stock in longitudinal direction to damp the bogie hunting oscilla
tions. The dampers of one and the same dimension type group having 
the regulated power characteristic are tested using two samples realiz
ing the maximum resistance force at control rates. 

Тhе dampers are tested in two steps: 
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control tests; 
endurance tests. 
The main parameters checked when testing the hydraulic 

dampers are: 
І) dampers' overall and coupling size: 
length when compressed; 
piston stroke; 
maximum outer diameter; 
fixtures' sizes; 
damper weight; 
2) damping performance: 
power characteristic; 
damper working diagram; 
control resistance forces at regulated rate and piston movement 
values; 
З) resistance force at increased positive temperatures of the 

damper operation corresponding to its climatic construction; 
4) resistance force at the damper cooling to minimum tempera

ture corresponding to its climatic construction; 
5) damper reliability parameters during the bench endurance test-

ing, min. cycles; 
6) the damping liquid safety requirement compliance: 
inflammation resistance; 
non-toxicity; 
absence of irritating smell. 
The Standard describes the methods and conditions of determina

tion of rated parameters used for the evaluation of the hydraulic 
damper efficiency and reliability. 

The overall and coupling dimensions of dampers are controlled 
instrumentally according to OST 24.153.01-87 The linear damper 
dimensions are measured not less than three times. 

The damping performance of the tested damper is determined 
experimentally. The tested damper is completed with fixing heads, 
the damper piston being close to the middle position relative to its full 
stroke. The damper should Ье fixed to the test bench in the position 
of its installation in the rolling stock. The tests are carried out on а 
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bench with а drive providing the damper fixing heads' point move
ment according to the hannonic law. 

During the endurance tests, it is also necessary to control the 
changes in the main damper unit dimensions and the damping liquid 
contamination with the wear products of the friction members for 
the purpose of further development of the recommendations as for the 
preventive measures and the unit serviceability monitoring during its 
operation. 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to tbe text given above. 
І. Трансформації у науково-технічній літературі. 

1 Комnресія 
Слід відзначити, що у сучасній українській та російській мо

вах (так само як і у англійській) спостерігається тенденція комп

ресії термінів. Багато термінів, що раніше різали вухо, стали зви-
. . . . 

чними, наприклад: «пружнеє рІшення» замІсть «рІшення за теорІ-

єю пружностш та ІН. 

Перекладач повинен розпізнавати такі сталі англійські тер
міни. Наведемо декілька прикладів таких термінів: 

bore Reynolds number- число Рейнольда, обчислене за діаметром 
отвору/ число Рейнольда, вь1численное по днаметру отверстия; 

stress-life exponent - показник степеневої залежності між напру

женням та довговічністю І показатель степенной зависимости 

между напряжением и долговечностью; 

plastic design - розрахунок з урахуванням пластичних деформа

цій/ расчет сучетом пластических деформаций; 
unstable conditions- умови нестійкої роботи І условия неустойчи
вой работЬІ; 

measшed endurance ratio- відносна витривалість, обчислена за ре

зультатами вимірювань І относительная вьшосливость, вьІчис

ленная по результатам измерений. 

2. Метонімія 
Метонімічне відношення «приналежність-елемент» просте

жується при перекладі багатьох термінів. Наnриклад, «feature)) 
(особливість, характерна риса, ознака, властивість І особенность, 
характерная черта, приз нак, свойство) може замінити будь-яке 
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слово, що називає елемент якогось цілого. Наприклад, «data col
lection features» - пристрої для збору даних І устройства для сбо

ра данньrх; «salient featшes of the agreement» - основні постанови 

угоди І основньrе постановления соглашения. 

11. Reference words (продовження). 
В українській та російській перекладацькій науці «reference 

words» традиційно називаються «слова-замінникИ>>. Ось що пише 
з цього приводу відомий радянський учений Б.Н. Клімзо: «Извес

тно, что стилистические нормЬІ английского язьrка допускают 

тавтологию, или употребление слов одного корня в пределах од

ного предложения. В то же время в английском язьІке научно

технической литературьІ существует противоположная по харак

теру тенденция ограниченного использования одного и того же 

слова в предложении и даже в соседних предложениях. Проявля

ется она в том, что англоязьІчньІе авторь1 не только чаще русских 

авторов прибегают к местоименням и словам-заменителям вроде 

one, that, these, the former, the latter, (the) same, the whole, the fore
going, counterpart, но и тяготеют к словам-заменителям, которЬІе 
можно назвать имплицитнь1ми и которь1е, что весьма интересно, 

нередко употребляются самостоятельно, т.е. без предшествую
щих ИМ заменяеМЬІХ СЛОВ>> ІЗ 

Кл імзо Б. Н. наводить приклади найбільш поширених імплі

цитних слів - замінників. До них відносяться (указується загаль

на ідея): 

1. Application- «об'єкт, у якому можна застосувати» І «обьект, 

в котором можно применить» (locomotive, plant). 
2. Approach- «зв'язане з деяким методом» І «связанное с неко

торьrм методом» (results). 
З. Arrangement - «що визначається схемним рішенням» І 

«определяемое схемньІм решением» (version). 
4. Behavioш - «що характеризується особливостями поведін

ки» І «характеризуемое особенностями поведения» (flow). 
5. Category - «що піддається групуванню, класифікації» І 

«поддающееся группировке, классификации» (parameter). 

13 Климзо Б.Н. Импликации в анrлийских научно-тех.нических текстах І/ Тетра
ди переводчика. ВьІпуск 19.- М. «ВЬІсшая школа», 1982.- с.102. 
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6. Condition - «що описує стан» І «описьrвающее состояние» 
(temperature, stress, pressшe). 

7 Configшation - «що відрізняється за формою» І «отличающе
еся формой>> (version). 

8. Contribution - «впливова величина» І «влияющая величина» 

(strength). 
9. Consideration - «об'єкт розгляду» І «обьект рассмотрения» 

(factor). 
10. Criterion - «що визначається критерієм» І «определяемое 

критерием» (failшe). 

11. Environment - «зв'язане з умовами праці» І «связанное с 
условиями работьш ( oxygen, vehicle ). 

12. Featшe- «елемент цілого» І юлемент целого» (device, stage). 
1 З. Format- «що характеризується зовнішніми ознаками» І «ха

рактеризуемое внешними признаками» (design). 
14. Formulation- «результат формулювання» І «результат фор

мулирования» ( composition). 
15. Problem- «що викликає будь-які труднощі» І «ВЬІЗЬІвающее 

какие-либо затруднения» (contamination). 
16. Requirement - «потрібне чи шукане» І <пребуемое или иско

мое» (value, loss). 
17 Situation - «що відноситься до випадку, який розглядається» 

І «относящееся к рассматриваемому случаю» (process ). 
18. Туре - «що поділяється за типами» І «подразделяемое на 

типьш (tower). 

lV. Tasks and exercises 

1. Match the terms in column А with their definitions in column В. 

1. tield tes t 
а) а device for reducing mechanical vibration, in 
particular а shock absorber on а motor vehicle 
Ь) а cylinder or metal disc that is part of an engine. 

2. performance Pistons slide up and down inside tubes and cause 
various parts of the engine to move. 

З. shock absorber 
с) an undercarriage with four or six wheels pivoted 
beneath the end ofa railway vehicle 
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4. rolling stock d) the capabilities of а machine, product, or vehicle 
5. ахІе Ьох е) the whole motion of а piston in either direction 

6. damper 
f) а test carried out in the environment in which а 
product or deYice is to Ье used 

7. piston g) the act orQrocess of osci\latinк 

8. contamination 
h) ( on а railway vehicle) а metal enclosure within 
which the end of an axle revo1ves 
і) the wheeled vehicles collective1y used on а rai1-

9.gear way, including the locomotiYes, passenger coaches, 
:&eight wagons, guard's vans, etc 

10. coupling 
j) denoting or relating to а liquid moving in а con-
fined space under pressure 
k) any device designed to absorb mechanica1 shock, 

11. oscillation esp. one fitted to а motor vehicle to damp the recoi1 
of the suspension springs 

12. endurance 
1) the act or process of contaminating or the state of 
being contaminated 
m) (often gears) а toothed wheel that works with 

13. bogie 
others to alter the relation between the speed of а 
driving mechanism ( such as the engine of а vehic1e) 
and the speed ofthe driven parts (the wheels) 

14. stroke 
n) а device for connecting rai1way cars or trucks to-
gether 

15. hydraulic 
о) the capacity of something to 1ast or to withstand 
wear and tear 

2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. Power characteristic; 2. damper working liquid; 3. cuпent 

rates; 4. working diagrams; 5. damper resistance forces; 6. preliminary 
bleediпg; 7 extensioп and compression strokes; 8. zero rate values; 
9. arithmetic means; 10. maximum control values; 11. acceleration 
and deceleration zones; 12. coпtinuous сшvе; 13. computer 
processing; 14. relative movements; 15. dot diagram; 16. damper 
fixing heads; 17 increased temperatшes; 18. damper housing; 19. set 
algorithm; 20. piston stroke. 
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З. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

The power (а) and working (Ь) are measured 
at the extension and compression ( с) after preliminary 
bleeding of the tested damper for 30 seconds. Two methods can Ье ap
plied to do this. 

When the first method is used, the power characteristic is 
measured ( using the set algorithm) Ьу registering the 
cuпent ( d) and respective damper ( е) forces at 
compression and extension strokes within the range from zero 
rate (f) to the maximum (g) values and from the 
maximum control values to zero rate values. This method gives the 
power characteristic in form of а continuous (h) plotted on 
the arithmetic (і) of the resistance forces in acceleration 
and (j) zones of the piston stroke. 

When the second method is used (if no computer (k) 
is possible ), the curve is plotted in form of а dot diagram, in which 
resistance force values P(V) are indicated for each control rate of 
relative movements of the damper fixing (1). For each 
control rate, working diagram P(S) with the indication oftheir areas is 
made. 

The change of control resistance forces at 
increased (m) is evaluated using the measured power 
characteristic and the working diagrams for control rate 
V2=0.15 m/sec at achieving the heating temperature of the 
damper (n) equal to 80°С. The heating temperature of the 
damper working (о) is measured in the lower part of the 
damper housing. 

4. Translate the following text from Ukrainian into English using 
the essential terms given оп Page 77 - 78. 

Методики проведення випробувань 

В методиках випробувань чітко зазначають об'єкт та цілі 

випробувань, викладають порядок їх проведення для конкретних 
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виробів, домовляються про вимоги до персоналу дослідної лабо

раторії та до обладнання, що використовують, додають перелік 

дослідного обладнання та методики обробки результатів вимірю

вань. Основний інтерес становлять способи та методи вимірю

вань різних показників, що характеризують ефективність роботи 

амортизувальних пристроїв. Це можна встановити безпосередньо 

при випробуванні амортизувального пристрою та посередньо - в 

результаті випробувань рейкового екіпажа, що обладнаний від

повщними амортизувальними пристроями. 

Розглянемо методики проведення випробувань гідравлічних 

демпферів рухомого складу та поглинальних апаратів, а також 

деякі способи вимірювань величин при випробуваннях рухомого 

складу та способи обробки результатів вимірювань цих величин. 

Порядок проведення випробувань та основні нормативні значен

ня надані згідно з діючими стандартами Системи сертифікації на 

Федеральному залізничному транспорті Російської Федерації, які 

є основними при сертифікації продукції для залізниць СНД. 

5. Read the following text, translate it into Ukrainian and define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

Test Method for Measuring Vertical Forces Acting оп 

Freight Car Bogies at Wheelset Side. 
Тhе measurement of vertical forces acting on the wheelsets is the 

prerequisite of experimental determination of safe riding conditions of 
fieight cars. These measurements are usually made indirectly Ьу de
formations of the bogies' sides under the vertical forces at the wheel
sets' side. 

In 1991-1992 L. Manashkin together with А. Zhakovskiy and 
V Kolbun carried out an experiment studying the influence of longi
tudinal forces acting on the side frame at the axle-box side on the ver
tical force sensor readings. The experiments were carried out at the 
Car Chair bench of Dnipropetrovsk Transport Engineers Institute. 

It should Ье noted that longitudinal forces are constantly present 
at car testing, even at slow-down riding. They are the forces' compo
nents at impact interaction of wheels with rails in splice-joints, the 
longitudinal forces occurring at wheelset negotiation with curved track 
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sections, the components of longitudinal inertia forces of wheelsets at 
longitudinal car interaction, the components of motion resistance forc
es. Moreover, when analyzing the car riding safety, the determination 
ofthe wheel flange mounting on а rail stability factor at car braking is 
interesting on its own as the wheelset comings-off frequently result 
from braking modes. Therefore, the exclusion of the influence of lon
gitudinal forces acting on the bogie side frames at the axle-box side is 
quite an important task. 

The problem of longitudinal force compensation hen measuring 
the vertical forces was discussed Ьу specialists, and after such discus
sions the suggestions as for the compensation of bogie side frame 
complex loading negative effect on the results of vertical force meas
urements were made. 

However, the statement Ьу the authors of work that the problem 
may Ье solved Ьу "sticking the tensoresistors in four points of side 
frame upper zone to compensate for the effect of side and longitudinal 
forces" is unacceptable. The fact is that, first, this method helps to 
compensate only for the horizontal side force influence on the vertical 
force measurement results. Second, the longitudinal forces affecting 
the vertical force sensor readings act through the frame hom or along 
the plane of the bogie bearing against the axle-box through friction 
forces and produce different effect on the vertical force sensor deter
minations. Third, longitudinal forces, if ideally applied (uniformly 
along the hom width or the width of the plane of bogie bearing against 
the axle-box), cause not only the extension-compression deformations 
in the side frame upper zone, but also its bending deflection in the 
same plane as the vertical forces. Therefore, the sensors measuring the 
bending moment conditioned Ьу the effect only of the longitudinal 
forces and the sensors measuring the fiber demonstrations should Ье 
used. 

6. Mark the words or word combinations that the underlined 
words refer to. Then join the former and the latter with arrows. 

Hardness Drop Test Method. The tests are сапіеd out in the 
impact machine with the drop-weight of 12.8 tons under laboratory 
conditions at the temperature of 20±5°С. The initial height of the 

87 



weight drop is chosen out of the requirement of ensuring the impact 
energy equal to 60 ... 80 per cent ofthe minimum permissible value. 

Тhе housing resistance to ultimate load is tested using two draft 
gears, for which the nominal and maximum capacity values have been 
already determined in the impact machine. 

During the test the impact force is registered. Тhе working fre
quency range of the registration system shouid provide for the possi
biiity of recording the processes with frequencies of О to 300 Hz. 
Тhе initiai dropping height is set І О mm more than the dropping 
height the gear closing occurs at. If it is necessary, the dropping height 
is increased with the increment of І О mm until the impact force reach
es 3.3 ... 3.5 МN. Then the weight is dropped 20 times from thus cho
sen constant height. 

Upon finishing the test for the housing resistance to ultimate 
load, the mean values ofthe nominal and maximum eneгgy capacitv in 
the impact machines are computed again. 

For the dra:ft gears whose resistance force under compression is 
significantly dependent on the compression rate (hydraulic, elastomer
ic or combined with hydraulic member) the tests for the housing re
sistance to ultimate load are caпied_out in the impact machine only in 
case when the gear resistance force at ciosing does not exceed 5 МN. 
То reduce the hydraulic resistance force ofthe draft gears when carry
ing out such tests in the impact machine, it is possible to герІасе the 
regulating elements ofthe gear hydraulic system. 
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UNIT 8. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНИХ 
ТЕРМІНІВ: СИНОНІМІЯ ТА ОМОНІМІЯ. 

І. Essential Terms 

І. bydraulic press гідравлічний прес гидравлическийпресс 

2. force ~а~е динамометр динамометр 

З. linear movement датчик лінійних датчик линеЙНЬІх 

gage переміщень перемещений 

4. g_ears апарати аппарать1 

5. quasi-static loading 
квазІстатичне наван- квазистатическое 

таження на!Ружение 

6. full stroke повнийхід ПОЛИЬІЙ ХОД 

7. deformation rate швидкість деф<шмації скорость деформации 

8. draft gear stroke ХІД поглинального ход поглощающего 

апарата аппарата 

9. closing force зусилля закриття усилие закрьпия 

10. absorption coeffi-
коефіцієнт поглинання 

козффициент погло-

cient щення 

11. bardness drop test методика копрових методика копровьtх 

metЬod випробувань испь1таний 

12. impact machine ударний копер удариьІЙ копер 

13. drop-wei~ht вантаж, що падає падающий _fJ>YЗ 

14. extension rate 
ШВИДЮСТЬ 

РОЗТЯІування 
скорость растяжения 

15. anvil ковадло наковальня 

16. instaUation dimen-
sions 

установю розмtри установочнь1е размерь1 

17. mean value середнє значення среднее значение 

18. standard стандартное отклоне-

deviation 
стандартне вщхилення 

ние 

19. draft gear припрацювання пог- прирабатка поглоща-

runnin~-in линального апарата ющего аппарата 

20. dropping weight у дари по поглиналь- ударь1 по поглощаю-

impacts ному апарату щему аппарату 

21. constant increments стала вщстань ПОСТОЯННЬІЙ Шаг 

22.enereYcapaci~ енергоємність знергоемкость 

23. сІоsіщ~ enereY енергія закриття знергия закрьпия 

24. wearing test 
випробування на испьпание на износо-

зносостійкість стойкость 
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25. nominal and max- номшальна та макси- номинальная и макси-

imum ener2}' capacity мальна енергоємність мальная знергоемкость 

26. shock compression ударне стиснення ударное сжатие 

27. frequency range діапазон частот дналазон частот 

11. Read and translate the following text. Learn the essential terms 
given in bold type 

Test Methods (2) 

Static Test Method The tests are carried out in the hydraulic 
press or test machine with the maximum force not less than 
2.5 МN. For the force and movement measuring and registщing, the 
force gage and linear movement gage, the amplifier and the Hardware 
and Software Complex (HSC) based on а personal computer are used. 

The gears are tested Ьу way of quasi-static loading and com
pression for the full stroke at any small deformation rate not exceed
ing 0.05 m/sec. The specific defoпnation rate is determined consider
ing the applied equipment characteristics. 

Each specimen is subject to three-stage loading until compressed 
to the full stroke with the afterwards unloading. The controlled pa
rameters are measured Ьу the results of the third loading. The stroke 
stability under constant force is controlled under additional force load
ing. While testing, the force and movement (the draft gear stroke) 
are constantly registered. 

The tests at extreme temperatures of minus 60 ±5°С to plus 
50±5°С are сапіеd out after the tests at normal temperature. The ne
cessity of testing at extreme temperatures is determined Ьу the test 
center ( the laboratory) depending on the type of the tested draft gear 
and the materials used in its structure. 

The test results at extreme temperatures are used for determina
tion of the closing force as the percentage of the closing force at nor
mal temperature and ofthe absorption coefficient. 

Hardness Drop Test Method The tests are сапіеd out in the 
impact machine with the drop-weight of 12.8 tons under laboratory 
conditions at the temperature of20±5°C. 
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It should Ье bom in mind that, with equal impact energy, the 
power characteristics of the drop tested units derived experimentally 
in impact machines w-ill Ье significantly different ftom the operational 
characteristics of these units provided their power characteristics de
pend on the compression or extension rates. Such tests may Ье car
ried out in control cases for checking these units for compliance with 
their technical requirements at the hardness drop test with the set 
characteristics of impact machines. 

When determining the energy capacity as delivered, the tested 
draft gear is placed on the bottom (anvil) ofthe impact machine in the 
test "pocket", whose inner size and configuration provide for the draft 
gear allocation inside the dimensions corresponding to its installation 
dimensions in а car. 

То the test results of six specimens, the typical statistical analysis 
methods are applied to find out the mean value, the standard devia
tion and minimum energy capacity value ofthe draft gear as delivered 
with the probability of 0.85, which is used as the given draft gear pa
rameter. 

То avoid draft gear overheating, the quantity of energy intro
duced into the tested specimen for ЗО minutes should not exceed 600 
kJ irrespective of the stage of the hardness drop test. То meet the re
quirements, if necessary, the testing procedure is interrupted for gear 
cooling. 

Тhе draft gear running-in and the introduction of the rated en
ergy are realized through repeated typical (basic) test cycles that in
clude а series of dropping weight impacts over the draft gear in
stalled in the bottom of the impact machine. The weight dropping 
height is increased with а constant increment from some minimum 
initial height to the maximum height, at which the gear stroke equals 
to the structural stroke and the force reaches 3.5 МN. The initial drop
ping height and the increment are assumed equal to 0.02 m. 

The gear running-in criterion is the stabilization of the energy 
capacity that is controlled Ьу the closing energy during three succes
sive cycles realized within one and the same working shift: the closing 
energy value in each of the cycles should not differ ftom the average 
value for these cycles Ьу more than 5 per cent. 
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The wearing tests are сапіеd out Ьу way of repetition of the 
basic test cycle until the total introduced energy (considering the ener
gy introduced while running in) reaches 50 MJ. Then, the nominal 
and maximum energy capacity is computed again. 

The nominal and maximum energy capacity is determined Ьу 
registering the force and stroke of the gear during its shock compres
sion in а reduced test cycle, for which the initial weight dropping 
height is defined basing on the gear running-in data at its stroke equal 
to а half of the structural stroke. The registration system should pro
vide for the processes recording within the frequency range from О to 
200Hz. 

IIL Read the commentary and аррІу it to the text given above. 
1. Синонімія та омонімія у технічній літературі. 
Багато англійських та американських авторів вживають одні 

1 п ж терміни в різних значеннях, при цьому виникає синонімія, 

найбільш небезпечна для мови науки і техніки, плутанина у сми

слових відмінностях. Досить показовим є у цьому відношенні ряд 

синонімів «end, purpose, goal, objective, aim, object>>. Для одних 
авторів «objective» (мета) - це результат поведінки, а під «goal>> 
(завдання, задача) вони мають на увазі цілі, досягнення яких ба

жане на певний момент часу; для інших авторів ці терміни прак

тикуються як абсолютні синоніми. 

«Binary system» перекладається то як «бінарна система», то як 
«двійкова система»; «flow chart» -схема потоків, блок-схема, про
rрама дій і т.д. У результаті таких розбіжностей у перекладах уже 

виникла велика кількість дублетів, багато із яких створені за допо

могою транслітерації, напр., «hardware», хоча у словниках зафіксо
ваний усталений переклад - електронно-механічне обладнання; 

«file» (файл) - масив даних, архів, картотека; «on line» 
(он-лайн) інколи перекладається як «у лінію», «в мережі», хоча іс

нують інші прийнятні варіанти - «В межах комплексу», «підключе

ний» (про периферійний пристрій), «Здійснюваний у режимі реаль

ного часу». «Line» слід згадати у зв'язку з залізничною лексикою, 
оскільки це слово означає «лінія», синонім- «track»: main line- го

ловна путь, branch line залізнична гілка, lines- полотно, рейки. 
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2. Проблема «гучних слію> (Big words) 
Американський математик Дж. Кемені у передмові до однієї 

зі своїх книг пише, що багато читачів судять про глибину книги за 

кількістю зустрінутих у ній гучних слів та кількістю важкозрозу

мілих місць». Дійсно, деякі автори віддають перевагу «concept» а 
не повсякденним «plan» або «design». Найбільш улюбленими «гу
чними словами» є basis, capacity, mode, pattem, technology та ін. 
При перекладі зайві «гучні слова» опускаються без шкоди для ро

зуміння тексту. Наприклад: Low temperature tests were perfonned 
with the specimen completely submerged in liquid nitrogen or liquid 
helicum environments. - Низькотемпературні досліди проводили зі 

зразком, повністю загруженим у рідкий азот чи рідкий гелій. 

lV. Tasks and exercises 

1. Matcb the terms in column А witb tbeir definitions in column В. 

1. hydraulic а) а number that expresses а measurement of а particular 
press quality of а substance or object under specified conditions 

2. absorption 
Ь) the action or process of enlш·ging or extending some-
thing 

3. rolling stock 
с) the action of departing from an established course or 
accepted standard 

4.gear 
d) the application of а mechanicalload or force to some-
thinp; 
е) the wheeled vehicles collectively used on а railway, in-

5. extension cluding the locomotives, passenger coaches, freight wag-
ons, guard's vans, etc -

6. mean 
f) an increase in pressure of the charge in an engine or 
compressor obtained Ьу reducinp; its volume 

7.capacity 
g) the action or process of changing in shape or dis-
tortinp;, esp. throup;h the application of pressure 
h) а press that utilizes liquid pressure to enaЬle а small 

8. coefficient 
force applied to а small piston to produce а large force on 
а larger piston. The small piston moves through а propor-
tionately greater distance than the larger 

9. frequency 
і) а heavy iron block with а flat top and concave sides, on 
which metal can Ье hammered and shaped 
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10. 1oadin11: j) the maximшn amount that something can contain 

11. compression 
k) the quotient ofthe sum ofseveral quantities and their 
nLШ1ber; an average 

12. impact 
І) the process Ьу which one thing absorbs or is absorbed 
Ьу another 

13. deviation 
m) the action of one object coming forcibly into contact 
with another 

14. anvil 
n) the rate at which soшething occurs over а particular 
period oftime or in а given sample 
о) (often gears) а toothed wheel that works with others to 

15. deformation 
alter the relation between the speed of а driving mecha-
nism (such as the engine ofa vehicle) and the speed of 
the driven parts (the wheels) 

2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. rolling stock; 2. stable resistance force; 3. automatic coup1ing; 

4. compression dependence; 5. 1aЬoratory conditions; 6. draft gears; 
7. structura1 stroke; 8. static tests; 9. quasi-static loading; 10. hardness 
drop tests; 11. registration system; 12. ambient temperature; 
13. endurance tests; 14. car collision tests; 15. draft gear specimens; 
16. train dynamic tests; 17 static closing force; 18. train performance 
tests; 19. initial value; 20. hydraulic pulsator; 21. test method. 

3. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

Test Methods for Rolling Stock Automatic Coupling Draft 
Gears. All types and modifications of the automatic (а) 

draft gears are subject to testing. For determination of 
draft (Ь) parameters and characteristics, the following types 
oftests are used: 
- static tests; 
- hardness (с) tests (including the energy capacity analysis 
as delivered and testing for the \vear resistance, etc.); 
- endurance tests; 
- car ( d) tests; 
- train dynamic tests; 
- train ( е) tests. 
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Endurance Test Method for Automatic Coupling Draft Gears. 
The test (f) is applied to all types and modifications of 
draft gears having а stable (g) force- compression (stroke) 
dependence along the whole length of the structural (h) 
under quasi-static (і). The test is carried out with, mini-
mum, two test (j) gear specimens that have already passed 
static tests. 

Test results are used for determination of the static clos
ing (k) change after the gear absorbs 250 MJ of energy. 
This change should not exceed 20 per cent ofthe initial (1). 

The test is carried out using the method of repeated quasi-static 
or dynamic loading under laboratory (m) at an ambi-
ent (n) of 20±5оС. For the test, the (о) pulsator 
with effort of not less than 1,5 МN is used. For registration of the 
force, movement and number of cycles, the standard test machine reg
istration system is used. 

4. Traoslate the followiog text from Ukraioian ioto English using 
the esseotial terms given оо Page 89-90. 

Випробуванням на граничну навантагу за критерієм міцності 
. . 

корпусу шдлягають два поглинальних апарати, для яких рашше 

були визначені значення номінальної та максимальної енергоєм-
. . 

носТІ на копрІ. 

При проведенні випробувань реєструють силу удару. Робо

чий діапазон частот системи реєстрації повинен забезпечувати 

можливість запису процесів частотою від О до 300 Гц. 
Початкову висоту скидання вантажу встановлюють на 

1 О км більше ніж висота скидання, при якій відбувається закриття 
апарату. За потребою висоту скидання збільшують з кроком 1 О мм 
доки сила удару не сягне 3,3 ... 3,5 МН. Після цього роблять 20 уда
рів з вибраної таким чином постійної висоти скидання вантажу. 

По закінченні випробувань на граничну навантагу за крите-
. . . . 

р1єм мщносТІ корпусу вдруге встановлюють середНІ значення 

номінальної та максимальної енергоємності на копрі. 

Для поглинальних апаратів, для яких сила опору при стис

пенні значною мірою залежить від швидкості (гідравлічні, елас-
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томірні або комбіновані з гідровставкою ), випробування на гра-
. . . 

ничну навантагу за критерІєм мщносТІ корпусу проводять на уда-

рному копрІ ТІльки у тому випадку, коли сила опору апарата при 

закриванні не перевищує З МН. 

5. Read the following text, translate it into Ukrainian and define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

In 1992 L. Manashk:in together with N. Garkavi made а series of 
attempts to exclude longitudinal forces from sensor readings, but those 
attempts were of no effect. The problem of longitudinal forces com
pensation hen measuring vertical forces was discussed Ьу specialists, 
and after such discussions the suggestions as for the compensation of 
bogie side frame complex loading negative effect on the results ofver
tical force measurements were made. 

However, the statement Ьу the authors of work that the problem 
may Ье solved Ьу "sticking the tensoresistors in four points of а side 
frame upper zone to compensate for the effect of side and longitudinal 
forces" is unacceptable. The fact is that, first, this method helps to 
compensate only for the horizontal side force influence on the vertical 
force measurement results. Second, the longitudinal forces affecting the 
vertical force sensor readings act through the frame hom or along the 
plane of the bogie bearing against the axle-box through friction forces 
and produce а different effect on the vertical force sensor deterrnina
tions. Third, longitudinal forces, if ideally applied ( uniformly along the 
hom width or the width of the plane of bogie bearing against the axle
box), cause not only the extension-compression deformations in the 
side frame upper zone, but also its bending deflection in the same plane 
as the vertical forces. Therefore, the sensors measuring the bending 
moment conditioned Ьу the effect only ofthe longitudinal forces result
ing from the axle-box interaction with the side frame chute, and the 
sensors measuring the fiber demonstrations showing the greatest de
forrnations resulted from the longitudinal forces applied to the bogie in 
the plane ofthe axle-box bearing should Ье used. 

It is known that friction forces occurring both at vertical oscilla
tions of а freight car and at its horizontal oscillations depend on the 
vertical forces. Тherefore, we can suppose that in cases of almost con-
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stant lateral forces during the motion along а curved line, variable 
(due to the vertical oscillations) fiiction forces will contribute to par
ametrical non-linear excitation of side oscillations with the frequen
cies of vertical oscillations. At the same time, if movements in sus
pension at vertical oscillations occur with stops ( due to dry friction 
forces ), the stops at side oscillations will also Ье expected with all that 
the situation implies. And it implies the occurrence of vibrations with 
greater frequencies (conditioned Ьу the elastic characteristics of the 
side frame) at these moments of time. Perhaps, the effects detected 
during the described experiments are connected not only with the 
measurement defect influences, but also with the parametrical excita
tion of side oscillations Ьу vertical oscillations. 

Longitudinal forces acting at the axle-box side оп the bogie side 
frame and accepted Ьу the measuring sensor are applied with friction 
forces ( in the given case, it is correct to call them traction forces) 
tangential to the horizontal surface of the axle-box hom gap and to 
the side frame hom at the moments of the axle-box interaction with 
them. 

6. Mark tbe words or word combinations that tbe underlined 
words refer to. Tben join tbe former and tbe latter with arrows. 

Central damping units in cars with flexible center sill. Despite 
the high cost of the equipment of cars with а flexible center sill com
pleted with а damping unit (the cost ofthe sill comprises up to 20 per 
cent of the cost of the car) the operation of such cars for carrying pre
cious and fragile cargos, which are sensitive to longitudinal loads in 
the train, is economically reasonable. The width of the application 
range of cars with а floating center sill may Ье estimated Ьу the fol
lowing data: in 1978 in the USA more than 300 thousand of such cars 
were operated, currently ЗО per cent of all the newly built cars are 
equipped with floating center sills with powerful central damping 
units. 

А flexible center sill is located along the longitudinal axis in the 
car frame and is connected with і1 via the damping unit. Coupling 
units at the end of the center sill usually include standard friction or 
rubber type draft gears. 
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At car collision, its structure and the carried cargo accept signifi
cantly less dynamic efforts because due to the presence of the end 
draft gears and the powerful central shock absorber the shock energy 
is dissipated at the relative longitudinal car ftame and center sill 
movement. In а train, the central gear accepts only those dynamic 
forces, which cause the car body acceleration, as well as the stopping 
static forces acting on the car from the side ofthe wheel pair. This unit 
does not transfer significant slow changing forces, which are forrned 
in the train during transitional movement modes that are created Ьу 
the taking-off, draw changing, brakes work and the train motion cross 
the breaks in the track profile elevation. 

Depending on а car type, car structure and the character of the 
cargo carried, the central damping units applied may have the maxi
mum stroke of 178, 254, 305, 457, 508, 61 О and 762 mm. 
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UNIT 9. ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ 
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ 

І. Essential Terms 

1. oscillation damper гаситель коливань гаситель колебаний 

2. freie;ht car вантажний вагон грузовой вагон 

3. plate valve пластинчастий клапан пластинчатьІЙ клапан 

4. wedge member клин клин 

5. independent sprine; автономна пружина автономнан пружина 

6. bogie bolster seat надресорна балка надресеорнан балка 

7. friction force сила тертя силатрении 

8. friction bar фрикційна планка фрикционная планка 

9. bogie side frame соІ- колона бічної рами колонна боковой рамьІ 

umn ВІЗка тележки 

10. resilient elastomer пружна еластомерна упругая зластомерная 

cushion прокладка прокладка 

І 1. variable thickness змІнна товщина перемеиная толщина 

12. depression заглиблення углубление 

13. to diverge ВІДХИЛЯТИСЯ отклоняться 

14. uniform pressine; рівномірне притиснення равномерное прижатие 

15. operational qualities експлуатаційні якості 
зксплуатационньІе 

качества 

16. actuation спрацьовування срабатЬІвание 

17. smoothness плавmсть плавность 

18. housing корпус корпус 

19. shaft вал вал 

20. to mount монrувати моитировать 

21. pressure plates натиекю диски нажимнЬІе диски 

22. to couple з'єднувати, зчіплювати соединять,сцеплять 

23. linear drive лінійний привід линейньІЙ привод 

24. screw гвинт винт 

25. self-releasing screw самогальмІвна гвинтова самотормозящаяся 

_І!_аіr elements пара винтовая пара 

26. rotary crane поворотний кран поворотиьІЙ кран 

27. flat car вагон-платформа вагон-платформа 

28.cargo вантаж груз 

29. extention connection 
rod розтяжна тяга растягивающаяся тяга 
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ЗО. compression rod стискна тяга сжимающаяся тяга 

31. runninE Eear ходова частина ходовая часть 

32. compression spring пружина стиснення пl'.У лuuш. сжатия 

33. support~asher опорна шайба опорная шайба 

34. equalizer балансир балансир 

35. car frame рамавагона рама вагона 

36. cam кулак, кулачок кулак, кулачок 

З 7. cam flange кулачковий вис'І)'п кулачковЬІЙ вЬІступ 

38. lever ВЗЖІЛЬ рьrчаг 

39. hole отвір отверетне 

40.roller валик валик 

41. ~heelset plane площина колісної пари 
плоскость колесной 

парь1 

42. EUide напрям на направляющая 

43. resilient clamp пружний хомут упругий хомут 

44. ~heelset Ьох корпус букси колісної корпус буксЬІ колес-

housiщ~: пари ной парЬІ 

45. ~ear resistance зносостійкість износостойкость 

46. friction pieces фрикційні накладки 
фрикциоІШьІе наклад-

ки 

47. to strain натягати на тягивать 

48. nut гайка гайка 

49. thread різь, нарізка, різьба резьба 

50. threaded part нарізна частина резьбовая часть 

51. support plate опорна тарілка опорная тарелка 

52. compression force сила стиснення силасжатия 

53. pusher штовхач толкатель 

54. slot паз паз 

55. service life термін експлуатації срок зксплуатации 

56. durability надійність надежность 

57. ~о-~ау action двостороння дія двустороІШее действие 

58. suspension arm cepra підвіски серьга подвески 

59. damping leaf демпфірувальний лист демпфирующий лист 

60. ахІе euard буксова лапа буксовая лапа 

61. spriщ~ bracket ресорний кронштейн рессорнЬІй кронштейн 

62. leaf spring листова ресора листовая рессора 

63. resilient leaf пружний лист упругий лист 

64. repositionable 
переставний висrуп 

переставляемЬІЙ вЬІ-
flange Сl)'П 
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65. seat опора опора 

66. curved friction криволінійна поверхня криволинеймая по-
surface тертя верхиость трения 

67. central bridge середня перемичка средняя перемЬІчка 

68. intermediate еІе-
проміжний елемент 

промежуточнЬІЙ зле-

ment мент 

69. central rib сеІ!_еднє ребро среднее ребро 

70. probe щуп щуп 

71. support plate опорна тарілка опорная тарелка 

72. sprunr; part обресорена частина обрессоренная часть 

73. internal member внутрішній елемент внутренний злемент 

74. throur;h openinr; крізний отвір сквозное отверетне 

75. tbreaded opening нарізний отвір резьбовое отверетне 

76. precompression попереднєстиснення 
предварительное 

сжатие 

77. adjustinr;screw регулювальний винт регулировочньmвинт 

78. damping cbaracter-
поглинальна здатmсть гасящая способиость 

istic 
79. stop упор упор 

80. inclined friction наклонная поверх-

surface 
лохнла поверхня тертя 

НОСТЬ трения 

81. clipping screw юстирувальний винт юстяровочний винт 

82. internal edge внутрішня к_Q_омка '!"УJРенняя кромка 

83. r;raduated bar планка з маркіруванням планка с маркировкой 

84. automatic coupler автозчеп автосцепка 

85. elasticity ofshear пружність на зсув упругость на сдвиr 

86. elasticity of com-
пружність на стиск упругость на сжатие 

_pression 
87. elasticity of elonga-

пружність на розтяг 
упругость на растяже-

tion ние 

88. elasticity of flexure пружність на вигін упругость на изгиб 

89. rod шток шток 

90. support foot опорна п'ята опо_рньm пятник 

91. support end опорний торець опорИЬІЙ торец 

92. tension на тяг натяг 

93. weld зварений шов сварной шов 

94. internal cavity внутрішня порожнина внутренняя полость 

95. trihedral prism тригранна призма трехграиная призма 

96. facet грань .грань 
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97. prism vertex ве_І)_шина призми вершина призмЬІ 

98. relief рельеф рельеф 

99. friction slat фрикційна rтанка фрикционная rтанка 

ІОО. to bear against опиратися на що-
опираться на что-либо 

smth. небудь 

І О 1. push slipper натискний ковзун нажим:ной скользун 

ІО2. rivet заклепка заклепка 

103. lateral direction бокове направлення боковое направление 

104. wound spring вита (кручена) пружина витая І1р)'_Жина 

105. ахІе-Ьох tail шпінтон букси шпинтон буксь1 

І Об. ахІе-Ьох stage 
рух буксового сrупеня ход буксовай сrупени 

stroke 
І 07. skew-symmetrical КОСОСИМе'ІрИЧНе наван- кососимметричная 

loadine: таження наrрузка 

108. wear зношення износ 

І 09. bushine: втулка втулка 

І10. bushine; bath ванна втулки ванна вrулки 

11. Read and translate the following text and learn the essential 
terms given in bold type. 

Oscillation Dampers 

The article deals with the analysis of structшal characteristics of 
oscillation dampers in freight cars and their classification Ьу various 
parameters. Here we will just note that the developers ofhydraulic os
cillation dampers concentrate first of all, on the capability of the latter 
to change characteristics depending on the amplitude and frequency of 
car oscillations. Application of new technical solutions contributes to 
improvement ofthe oscillation dampers characteristics. 

The hydraulic damper with plate valve which have increased du
rability and controllability is described in the article. 

Improvement of operational qualities of the friction unit is 
achieved Ьу ensшing quick actuation and various smoothness of fric
tional interaction depending on the rotation direction. The unit in
cludes а housing, а shaft mounted so that it can Ье rotated relative to 
the housing, pressure plates sprung-loaded one against the other and 
relatively rotating and moving along the axis. The friction members 
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are installed so that they are coupled at least with one ofthe pressure 
plates, the shaft and the housing. Linear drive connected with the 
housing is provided with а mounted and capable of the linear move
ment relative to the housing pressшe member. The mechanism of 
transforming linear movement to rotation movement is connected with 
the pressure member of the linear drive and with one of the pressure 
plates; the second pressшe plate is fixed so as to prevent it fТom tum
ing relative to the shaft. The transformation mechanism is coupled 
with the shaft and is made in the form of self- releasing screw pair 
elements fixed so that one of them does not tum relative to the shaft 
and the other- relative to the first pressшe plate. 

The patent proposes an oscillation damper applicable, mainly, to 
а railway rotary crane and а heavy cargo flat car. There are two 
constructional variants of the damper - with either extention or com
pression connection rod. In such а damper, the damping force de
pends on the running gear oscillation amplitude. 

With extension connection rod, compression spring 4 with top 
support washers 2З and 5 is located between equalizer З and car 
frame І (Figure 9.1 ). On top of the support washer 5, there is cam 
flange 6 located at the distance of +а from the center of lever 7 with 
one or several holes. Extension rod І О is connected with lever 7 Ьу 
roller 9; forces generated Ьу compressing spring 4 are transferred 
through the rod to fТiction bars 12 and І З located in wbeelset /І 

plane. Friction bar /2 is fixed through stop І4 and guide І5 in the di
rection of the force and fТiction bar І З is held only Ьу guide 15 and 
moves in the direction of the force. Resilient clamp /7 fixed оп tbe 
wbeelset Ьох housing І6 is located between friction bars І2 and І З. 
То increase wear resistance, clamp І7 is provided with friction piec
es. Friction bars 12 and І З have openings 22 for extension connection 
rod І О and clamp І7 has elongated opening 19. The oscillation damp
er is mounted when the car is in the neutral position Ьу straining ex
tension rod І О Ьу nut 2І rotated on treaded part 20 of rod І О until а 
specified gap between car fТame І and spring 4 plate 5 is achieved. 
With tension rod 25 (Figure 9.2), instead of extension rod ІО on sup
port plate 5 of spring 4 there is cam flange 6 at the distance - а from 
the center of lever 7 The compression force is transferred through 
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compression rod 25 to pusher 24 attached to car frame І. Bar І7 that 
has friction pieces І8 is connected to the axle-box casing. The damp
ing force of the proposed oscillation damper is dependent upon the 
running gear oscillation amplitude, and distance с is reduced at speci
fied wear of friction bars 12 and І З due to the inclined position of 
support plate 5 of spring 4. 

Viewl 

Figure 9.1. Oscillation damper 

View2 

Figure 9.2. Oscillation damper 
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The damper proposed in the patent comprises the following 
parts: the housing made of two parallel to its axis and interconnected 
sections formed Ьу two pairs of L-shaped levers with slots, the spring 
installed in the housing, one end of which rests in the housing section, 
the disk to bear the other spring end, and the base. То increase energy 
absorption efficiency and to achieve longer service life, the damper is 
acquipped with а ring located between the L-shaped lever pairs and 
interconnected with them. The ring has the guides passing through the 
levers slots; the guides are diametrically located with equal inclination 
angles and parallel to the axes. 

The aim of the patent is to increase the stiffuess and durability 
Ьу way of making resilient members in the form of two packages of 
metal plate springs. Such packages increase the damper stiffness and 
dшability and to ensшe its two-way action. 

The patent offers ffiction oscillation damper with leaf springs 
and а single or double suspension arm. Damping is not dependent on 
the carload. lt is possibile to additionally adjust damping leaf stiff
ness in order to achieve the optimum oscillation damping value. 

Frame 6 (Figшe 9.3) ofthe car with ахІе-Ьох guards 2 and spring 
brackets 5 bears against Ьох І І through double suspension arms 4 and 
leaf springЗ. Horizontal oscillation damper consists of resilient leaf 7 
(see Figure 9.3. а, Ь), which passes through opening 9 that has bushing 
І О located in the middle section 8 of spring bracket 5 in the longitudinal 
direction. Holder І З fixes the end of damping leaf 7 which is fixed with 
screws І 4 dшing the oscillation damper installation. Inside bushing І О 
on holder І З, there is repositionable flange І 5, which has seat І 6 for 
leaf 7 at holder І З side end. Distance а for seat І 6 from holder І З is ad
justed Ьу flange І 5 in compliance with the required damping leaf 7 
stiffness. At ftee end І 7 of leaf 7, there is curved friction surface І 8, 
which under pressшe contacts with central bridge 20 of intermediate 
element 2І ofthe leaf spring suspension arm and is located at 90° angle 
to action line І9 of double suspension arm. In the mechanism with sin
gle suspension arms, each intermediate bridge of the arm has а central 
rib that supports damping leaf 7 Altering distance а between holder І З 
and seat І 6 allows additional adjustment of damping leaf 7 stiffuess and 
achievement ofthe optimшn oscillation damping value. 
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а) 

t; о 

Ь) 

Figure 9.3. Friction oscillation damper 

The authors of the patent offer а friction oscillation damper for 
the flat car with vertical friction surfaces. Friction bars wear does not 
affect the damping ability of the oscillation damper and is determined 
visually or with а probe Ьу controlling the support plate position. 

Tl1e oscillation damper with vertical friction surfaces consists of 
intemal pusher 1 (Figure 9.4; а) fixed Ьу roller 11 on the unsprung 
part of railway vehicle and housing 2 fixed on the sprung part with а 
roller similar to roller 11. Rollers 11 are located in elastic bushings 12. 
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Internal member 1 has two support plates 5 with through opening 9 
in one of the plates for resilient members 16, and two support plates 7 
with threaded opening 1 О in one of the plates. Friction bar З is at
tached to plate 5. Precompression of resilient members 6 is achieved 
Ьу adjusting screw 8 that passes through slot 1 З in housing 2. Fric
tion bars З and 4 wear does not affect the damping characteristics 
of the oscillation damper and is determined visually or with а probe Ьу 
inspecting support plate 5 positions on support plate 7 Rotation of 
support plate 5 is prevented Ьу stop 15 on intemal member 1. Member 
1 is guided in the transverse direction Ьу slipper 16 in housing 2. 

The oscillation damper with inclined friction surfaces compris
es intemal pusher 1 and housing 2 (see Figure 9.4, Ь) attached to un
sprung and sprang parts through rollers 11 and bushings 12, respec
tively. There is elongated opening 17 for roller 18 on intemal member 
1. On housing 2 there are surfaces inclined towards each other that 
have friction bar 4 and support plate 5 with friction bar З and support 
plate 7 fixed on them. Between the plates there are resilient members 
6, whose precompression is changed with clipping screw 8. In hous
ing 2 there is slot 19 for assessing friction bars З and 4 wear and in
spection opening 20 for controlling internal edges of support plates 5 
and 7 Friction surface wear is determined Ьу graduated bar 21. The 
value ofthe oscillation damper friction force is changed depending on 
the vehicle body weight. Friction bars and resilient members of the 
oscillation damper are chosen according to the required vehicle oscil
lation damping values that are highest at steel bars friction. The size 
and the number of friction surfaces are chosen so as to minimize the 
friction surfaces wear. 

The patent proposes several variants of the dampers applicable 
mainly to damping vertical oscillations and mounted in the automatic 
coupler Components of modern elastomers including rubber and 
plastic with desired elasticity of shear, compression,elongation and 
flexure are used as а resilient member. Figure 1.14 illustrates the 
damper comprising steel rod 1 З8 with support foot 128. Thin wall 
steel cylinders 150 and 154 are put on this rod; cylinder 154 has sup
port end 158, and bent ends 152 and 156 couple both cylinders. Cir
cular resilient members 146 are vulcanized to extemal surfaces of 
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thes.e cylinders; the members are pretightened with tension Ьу washer 
160 attached to cylinder 150 with weld 166 so that damping unit has 
the foпn of set 148 of resilient members compressed between end 
washers 160 and 158. When compressed, the diameter ofexternal sur
faces 144 and 168 increases, and internal cavities 170 volume de
creases. The required stiffhess parameters are achieved Ьу changing 
the number or sizes of elastomer rings 146 and Ьу the level of pre
compressюn. 

а) 

о 

о 

о 
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Ь) 

Figure 9.4. Friction osci\lation damper for а flat car 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to the text given above. 
1. In English, as in other languages, there are many fixed, non

idiomatic phrases and constructions. Such groups of words are called 
recuпent combinations, fixed combinations, or collocations. Colloca
tions fall into 2 major groups: grammatical collocations and lexical 
collocations. 

1) The examples of the lexical collocations: 
Тhickfog or dense fog?- in.fact, both. 
Thick hair or dense hair?- thick hair. 
Mea/s will Ье served outside оп the terrace, weather- allowing 

or permitting. - Permitting. 

109 



Wholesome meal- здоровая диета. 
Salubrious climate- здоровьІй климат. 
2. А grammatical collocation is а phrase consisting of а dominant 

word (noun, adjective, verb) and а preposition, or а grammatical struc
ture such as infinitive or clause. Noun + Adjective (instead of usual 
Adjective + Noun) is used in some fixed phrases: sum total; five years 
running; court martial; secretary general; attomey general. Another 
possible position for adjectives is after the object, in the structure 
«Verb+ Object + Adjective». 

J'll get the car ready. 
Do І make you happy? 
Let 's paint the desk yel/ow. 
3. Mind that а large nwnber ofEnglish nouns used with «of» de

note the concept of «object of possession». So, not «blockade of», but 
«blockade against»; not «apathy of», but «apathy towards». 

We are often «tempted» to use «for» instead of «to». For exam
ple, it is important to us; it was а pleasure to him; to drink to smb. 's 
success, to toast to smb. 's health. 

«То» is also used in some constructions, where we could put 
«Of», ex.g .. wife/ secretary to the President; he was а good friend to 
us, there is no end to it; the key to the door; І want а room to myself. 

4. As you know, adjectives go after the article а/ an. But after 
«as», «how», «so», «too» and «this/ that» meaning «so», adjectives go 
before «а! an». This structure is common in а formal style. 

І have as good а voice as уои. 
How good а translator is he? 
She is too polite а person to refuse. 
5. Mind that some adjectives and adverbs have the same form: 

for example, 
«а [ast train goes fast». There are some more examples: 

«Actual» means «real», «actually» means «really» or «in fact». 
Her actual age is 70. 

Actually, her name was Mary. 
«Actual» and «actually» are «false friends» for people who speak 

European languages. They do not mean «актуальньІЙ». We express 
this idea, with «cuпent», «up to date», «present», «important». 
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«Direct» is often used as an adverb in British English, referring 
to journeys and timetables. 

The plane goes direct from Kiev to London. 
«Fair» is used as an adverb in some informal expressions: to play 

fair, to fight fair. 
«Free» after а verb means «without payment»; «freely» means 

«without limit or restriction». 
You can eatfree in his cafe whenever you like. 
You can speakfreely- І won 't tell anyone what you say. 
«Sharp» can Ье used as an adverb to mean «punctually». 
Can you Ье here at 6 о 'clock sharp? 
«Straight»- the adverb and the adjective are the same. 
А straight road goes straight from one place to another. 
«Well» is an adverb corresponding to the adjective «good»: А 

good singer sings well. «Well» is also an adjective meaning «in good 
health». 

«Wide» - the nonnal adverb is «wide», «widely» distance or 
separation. 

The door was wide open. 
She travelled widely. 

lV. Tasks and exercises 

1. Match the terms in column А with their definitions in column В. 

І. slot а) а device, usually of some rigid material, for strengthening 
or supporting objects or fastening them together 

2. lever Ь) а helical groove in а cylindrical hole formed Ьу а tap or 
lathe tool, or а helical ridge on а cylindrical bar, rod, etc. 

З. clamp с) а rigid bar that pivots about one point and that is used to 
move an object at а second point Ьу а force applied at а third 

4. thread d) а narrow, elongated depression, а groove or slit, especially 
а narrow opening for receiving or admitting something 

5. wedge е) а device used for fastening materials together, consisting 
of а threaded and usually tapered shank that has а slotted 
head Ьу which it may Ье rotated so as to cut its own thread as 
it bores through the material 
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6. prism f) а cylinder fitted on pivots used to enable heavy objects to 
Ье easily moved 

7 screw g) а block of solid material, especially wood or metal, that is 
shaped like а narrow V in cross section and can Ье pushed or 
driven between two objects or parts of an object in order to 
split or secure them 

8. roller h) а transparent solid body, often having triangular bases, 
used for dispersing light into а spectrum or for reflecting rays 
oflight 

9. bracket і) the force Ьу which one object attracts another; the force of 
attraction between all masses in the universe 

10. static j) а force that resists motion when two objects are in contact 
friction force 
11. attractive k) а rod or lever transmitting motion in а machine 
force 
12. friction І) а right-angled support attached to а wall for holding а 
force shelf, or other objects 
13. link m) the force that resists the initiation of moving one of the 

bodies that are in contact when they are at rest 
14. foot n) the state of being damaged, dirninished, eroded, or con-

sumed Ьу lonp; or hard use 
15. brake о) the work ofkeeping something in proper condition 
16. tubular р) а part shaped like а tube 
member 
17. maintenan q) а рі есе of equipment that makes а vehicle go more slowly 
~е or stop 
18. wear r) the lowest part of something, the base or bottom of some-

thing 

2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. elastomer cushion; 2. friction sшface; З. friction oscillation; 

4. wedge member; 5. wear, 6. wedge member sшface; 7. vertical de
flection of springs; 8. attractive force; 9. the cylindrical base of the 
housing; 10. lower edge; 11. optimum stiffening characteristics; 
12. resilient side bearing; 13. axle-box guide; 14. operational draw
backs. 
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3. Fill in the gaps with appropriate words from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainiao. 

The patent offers (а) damper whose wedge 
member together with ао independeot spring is located in а bogie 
bolster seat. Friction forces, which are proportional to movements, 
occur at а relative motion of the wedge mem-
ber (Ь) along the friction bar fixed on the 
bogie side frame column. The bogie bolster bears against the inclined 
surface of the ( с) through а resilient elastomer 
cushion. The latter has variable thickoess that gradually increases 
from the upper to the lower edge. The cushion is installed in а depres
sion, whose bottom diverges from the inclined (d) 
to an angle of 1 о to 4 о Proposed improvement ensures uniform 
pressing of the wedge member to the friction bar decreasing 
its ( е) during operation. Several variants 
of (f) fixing on the inclined surface of the 
wedge member have been developed. 

4. Traoslate the following text from Ukrainian ioto English using 
the esseotial terms given оп Pages 99-102. 

Пропонований у дослідженні гасник коливань містить клин, 

що складається з двох частин. Перша частина виконана у формі 

тригранних призм, з яких, щонайменше, дві жорстко з'єднані од

ними кутами так, що їх основи утворюють похилу поверхню, яка 

контактує з надресорною балкою. Поверхні двох інших граней з 

вершиною кожної призми контактують через пружну прокладку з 

поверхнею другої частини клина, рельеф якої являє собою мат

рицю поверхні першої частини клина. Вертикальна поверхня 

другої частини клина контактує з поверхнею фрикційної планки, 

а горизонтальна поверхня спирається на пружини ресорного ПІд

вішування. Планка з'єднана з боковою рамою. Під час руху тран
спортного засобу відбувається коливання обресореної частини 

візка (надресорної балки) відносно необресореної (бокової рами). 
При зростанні сили, що викликає коливання, вищі за силу тертя 
спокою, на тертьових поверхнях клина та фрикційної планки й 

при амплітуді коливань, що перевищує деформацію пружної про-

113 



кладки, виникає тертя вертикальної поверхні клина з поверхнею 

фрикційної планки, що призводить до гасіння коливань. 

Наведені в докладі результати розрахунків показали, що 
введення до експлуатації гасників коливань з оптимальними па

раметрами покращує динамічні якості тепловозу моделі ЧМЕ - 3, 
при цьому коефіцієнт вертикальної динаміки візка у всьому діа-

. . . . 
пазою змшення швидкостІ руху еюпажу не перевищує припусти-

мого значення, що дорівнює 0,3. 

5. Read the following text, translate it into Ukrainian and define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

The wound spring axle-box suspension (Figure 9.5) was devel
oped after several consultations with Brush, BR. The vertical deflec
tion in the suspension was provided Ьу springs 4 deformation, while 
rubber ring З installed between cylindrical guides 2 of bogie frame І 
and Ьох tail 5 received the efforts acting in the horizontal plane. This 
type of suspension was used in ВР20 bogies of Series 317 and 455 
electric locomotives and in СРІ and СР3 bogies of Series 56 and 
58 diesel locomotives. However, this structure also had some opera
tional drawbacks. The ахІе-Ьох stage stroke in Series 60 diesel lo
comotives was too big to соре with the small radius curved track pas
sage to coal storage facilities. Тhis resulted in additional stresses in the 
rubber ring under skew-symmetricalloading and fast ring wear. 

1 2 

Figure 9.5. WoW1d spring axle-box suspension 
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Then the suspension structure where rubber ring 4 was installed 
between the axle-box guide and special bushing was developed 
(Figшe 9.6). Ifthere is the vertical deflection ofsprings, tail З moves in 
guide bushing 6 and this movement does not resu/t in any additional 
load on the rubber ring. То improve the wear resistance, the intemal 
surface of the bushing is coated with phosphoric bronze and dшing the 
operation it is constantly lubricated with oil from the bushing bath. 

This structure showed good results when tested, and Brush 
mounts this suspension to modemize diesel locomotives. 

6 

Figure 9.6. Modernized Brush axle-box suspension 

6. Mark the words or word combinations that the underlined 
words refer to. Then join the former and the latter with arrows. 

The patent proposes а resilient side bearing for the foш-wheel 
freight bogie with separate side frames (Figшe 9.7). The support com
prises housing 28, two elastomeric blocks З2, push slipper 50 and stop 
ЗО. The housing is а steel molding in the form of а hollow parallelepi
ped, whose base З4 is fixed to the bogie bolster with rivets 45. 
The elastomeric blocks are mounted inside the housing and receive the 
vertical load from the car body through inclined surfaces 44 of 
the push slipper. The elstomeric blocks structшe is chosen so as to 
provide optimum stiffening characteristics in the vertical, lateral and 
longitudinal directions and fast heat removal from the slipper. The 
block is made ofthe elastomer with the constant modulus of elasticity 
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of 50 to 140 МРа or with а varied modulus along the block height. 
The stop mounted on the cylindrical base of the housing between the 
elastomeric blocks limits their deformation under the maximum verti
cal load. Various structural options of side bearing members are 
available. 

Figure 9.7. Resilient side Ьearing for the four-wheel Пeight Ьоgіе 
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UNIT 10. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ). 
ВАРІАНТИ МОВИ 

І. Essential Terms 

1. hydro-gas draft gear 
гідрогазовий поглина- гидрогазовЬІЙ погло-

ючий аппарат щающий аппарат 

2. working medium рабоче тіло рабочее тело 

З. pluщ~;er плунжер плуюкер 

4. floating piston плаваючий поршень плавающий портень 

5. power characteristic силова характеристика 
силовая характеристи-

ка 

6. steepness of force in- круnсь наростання крутизна парастапня 

crease сили СИЛЬІ 

7. impact compression у даJ:!не стиснення у дарное сжатие 

8. bitz stroke великий рух большой ход 

9. pre-tension force 
сила початкового сила начальной затяж-

затягнення ки 

10. quasi-isothermal квазіізотермічний квазиизотермический 

process процес процесс 

11. impact load у дар не навантаження ударная нагрузка 

12. adiabatic process адіабатичний процес 
адиабатический про-

цесс 

13. quasi-static load 
квазІстатичне наванта- квазистатическая 

ження нагрузка 

14. to exhaust the 
stroke 

вичерпати рух исчерпЬІвать ход 

15. bottom днище днище 

16. орев throat відкрита горловина открьlТая горловина 

17. replaceable змінний профільований сменньІЙ профилиро-

profiled rod стрижень ванньІЙ стержень 

18. adjustable safety регульований запобіж- регулируемьrй предо-

valve ний клапан хранительнЬІЙ клапан 

19. moving sleeve рухомий стакан ПОДВИЖНЬІЙ стакан 

20. orifice отвір отверетне 

21. stop nut стопорна гайка стопормая гайка 

22. filler valve зарядний клапан зарядиЬІЙ клапан 

23. seal ущільнення уплотнение 

24. forward stroke прямийрух прямой ход 
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25. energy dissipation розсіяння енерrії рассенванне знергии 

26. back stroke зворотний рух обратиьІЙ ход 

27. control port прохідний отвір проходное отверетне 

28. static and dynamic статичне та дшамІчне статическое и динами-

loading навантаження ческое наrружение 

29. initial pressure 
початкове 

начальнан затяжка 
навантаження 

30. actuation pressure тискспрацьовування давление срабатЬІвания 

ofthe valve клапана клапана 

31. enere;y-consuming енергоємний знергоемкий 

32. cushion прокладка прокладка 

33. pressure cone натисковий конус нажимной конус 

34. ad.iustable wedges розсувні клини раздвижнЬІе клинья 

35. sleeve стакан стакан 

36. spring contraction величина ПІдтиснення величина поджатия 

value _пружини пружиньІ 

37. frame column shoes 
наличники колонок наличники колонок 

боковини боковиньІ 

38. junction radius радіус сполучення радиус еопряження 

39. base plate опорна площадка опорнан площадка 

40. ахІе brass вкладиш ВКЛадьІШ 

41. spherical wedge 
кулястий виступ клина 

шарообразиЬІЙ вЬІступ 

member flange клина 

42. spherical indenta-
сферична лунка сферическая лунка 

tion 
43. carrier І casing обойма обойма 

44. replaceable ахІе 
змінний вкладиш сменньІЙ вкладЬІш 

brass 
45. patch ріесе накладка накладка 

46. endurance tests ресурснівипробування ресурснЬІе испьпания 

4 7. structural stroke конструктивний рух конструктивньІЙ ход 

48. specimen зразок образец 

49. static closing force 
статическан сила 

статичнасилазакриття 
закрЬІТИЯ 

50. hydraulic pulsator 
гідравличний гидравлический 

пульсатор пульсатор 

51. effort зусилля усилие 

52. nominal energy са- номшальна енергоєм- номинальнан знергоем-

pacity юсть кость 

53. compression rate швидкість стиску скорость сжатия 
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54. loadiщ~ mode режим навантаження режим нагружения 

55. impact machine 
ударна, копрова ударная,копровая 

машина машина 

56. cars collision test 
випрбування співуда- испьІТание при соуда-

_ренням вагонів рении вагонов 

57. to back u~ підпнрати подпирать что-либо 

58. collided car ударюваний вагон ударнемьІЙ вагон 

59. braked car загальмований вагон заторможенньІЙ вагон 

60. mean value середня величина средняя величина 

61. fine tuning of the вилагодження режимІв отладка режимов испьІ-

test modes випробування тания 

62. cars collision rate 
швидюсть сmвударен- скорость соударения 

ня ваготв вагонов 

63. uninterrupted безпереривний рабочий непрерьІвньІЙ рабочий 

workiщ~ сусІе цикл цикл 

64. computer pro-
компьютерна обробка 

компьютерная обра-

cessing ботка 

65. to plot power char- конструювати силовІ ВЬІСтраивать СИЛОВЬІе 

acteristics характеристики характеристики 

66. reference static 
. . контрольньІе статиче-

контролью статичm 

power characteristics силовІхарактеристики 
ские силовьІе характе-

ристики 

67. loadiщ~ line лінія навантаження линия нагрузки 

68. unloading line лінія розвантажування линия разгрузки 

69. closing force зусилля закриття усилие закрЬІтия 

11. Read and translate the following text and learn the essential 
terms given in bold type. 

Hydro-gas draft gear with variable working medium mass 

The hydro-gas draft gear is, at the same time, а unit of variable 
working medium mass. The working medium is the I,iquid column sit
uated between the plunger and the floating piston. The liquid mass in 
chamber С, or in chamber О, changes during the process of the draft 
gear compression. But, this mass change is connected only with the 
change of the length of space occupied Ьу the liquid and influences 
only the liquid column stiffness coefficient, which is quite big and 

119 



does not рІау any significant roie in the formation of the draft gear 
power characteristic. This stiffness together with other deformed 
structurai members only limits the steepness of force increase under 
the draft gear impact compression. The paper describes the structure 
of the hydro-gas draft gear with variable gas quantity in the working 
chamber. 

The specific feature of gas shock absorbers or gas members with 
а big stroke is that pre-tension force value rises ifthere is much gas in 
the chamber, and the shock absorber works well in slow, quasi
isothermal processes, but does not realize its stroke under impact 
loads as during the adiabatic processes at big gear stokes its stiffness 
exceeds the stiffness of the structure that is being damped. If the gas 
quantity in the working chamber is reduced, the draft gear with big 
stroke functions well under impacts, but under slow quasi-static loads 
it exhausts its stroke under relativeiy small forces. These contradic
tions are overcome in the draft gear with the variable gas quantity in 
the working chamber. 

Figure І О .І shows the section of the draft gear with the variable 
gas quantity in the working chamber. The gear consists of cylindrical 
housing 1 with bottom 2 and the open throat. Replaceable profiled rod 
З is mounted along the Iongitudinal axis of the gear on bottom 2. 
Adjustable safety valve 4 is installed in the channel ofthis rod. 
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Figure 1 О .1 shows the section of the draft gear with the variable 
gas quantity in the working chamber. The gear consists of cylindrical 
housing 1 with bottom 2 and the open throat. Replaceable profiled rod 
З is mounted along the longitudinal axis of the gear on bottom 2. 
Adjustable safety valve 4 is installed in the channel of this rod. Mov
ing sleeve 5 is located in the housing throat. Power piston 6 is fixed in 
the open end of the sleeve. This piston has central orifice 7 for the 
profiled rod. Inside the sleeve Inside the sleeve there are floating pis
ton 8 and intermediate bottom 9 with channel 1 О in which double 
function valve 11 comprising maximum and minimum pressure valves 
is installed on the extemal bottom of the sleeve. The outward move
ment of the sleeve is limited Ьу stop nut 12. Low·- and high-pressure 
chambers (13 and 14 respectively) are filled with industrial nitrogen 
through filler valve 15. High-pressure chamber 14 may Ье located ei
ther behind intermediate bottom 9 together with low-pressure chamber 
in the same sleeve or outside it. Hydraulic chamber 16 is filled with 
liquid (such as AMG-10 (АМГ-10) oil) through orifice 7 То prevent 
the liquid or gas leakage, the floating piston, the extemal surface of 
the sleeve, the profiled rod and the valves are provided with seals. 

D 

Figure 10.2. Power characteristics ofthe draft gear with variable gas 
quantity working chamber 

The diagrams in Figure 10.2 show the qualitatively expected 
power characteristics of the gear under static (isothermal) and dynam-
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іс loading (lines 1 and 2 respectively) and the dependence ofthe force 
of the gas resistance to compression at dynamic ( adiabatic) loading on 
the gear stroke (line 3). Sm is the initial pressure force coпesponding 
to the nominal pressure level in chamber 13, S GR is the gas resistance 
force limitation that corresponds to the actuation pressure of the ad
justable maximum gas pressure valve, q is the movement of gear pow
er piston 6 having А stroke, Sg is the. level of force, under which the 
adjustable valve opens if the pressure in chamber 16-exceeds the set 
level. 

The Figure shows the power characteristic of the gas part of such 
а gear may Ье quite energy-consuming with significant energy dissi
pation coefficient. 

ІІІ. Read the commentary and аррІу it to the text given above. 
І. Noun phrase. 
Noun phrase is а group ofwords (e.g. article + adjective + noun) 

which_acts as а subject, object or compliment of а clause. 
1) There are 3 main ways in which we can put nouns together: 

noun + noun; noun + 's + noun; noun + preposition + noun. 
More than two nouns can Ье put together. This kind of structure 

is very common in newspaper headlines: «Teachers' Strike Threat». 
As for the second type, mind that we can add «'s» to а whole 

phrase: the man next door's ..,vife. Henry the Eighth 's six wives. 
With words like «top». «bottom». «front». «back». «side». 

«edge». «inside». «outside» we usually prefer the «of» structures: the 
back of the bus. 

There are а number of exceptions: the seaside, the roadside, а 
mountain top. 

2. Collocations (continued). 
Michael Swan writes: «We can talk about «а burning desire» or а 

«blazing row» but we don't say. Somebody can Ье а heavy smoker or 
а devoted friend but not vice versa. Expressions like these are called 
idiomatic, in а sense. They are easy to understand but not so easy to 
produce correctly. One can think of many adjectives that might Ье 
used with «smoker» to say that smb. smokes а lot - for example big, 
strong, hard, fierce, mad, devoted. It just happens that English speak-
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ers have chosen to use «heavy» (А learner who uses the wrong words 
for an idea like this may Ье understood, but he or she will not sound 
natural)»/4 

З. U ser -related variation of language. 
Linguists point out that depending on the user, language varies in 

several respects. We distinguish idiolectal, geographical, temporal, 
social and standard/ non-standard variation. 

ldiolect - an important aspect of user-related variation, which 
clearly illustrates the overlap between the different varieties. Reflect
ing the individuality of а text user, it has to do with «idiosyncratic» 
ways of using language - favourite expressions, different pronuncia
tions of particular words as well as а tendency to over-use specific 
syntactic structures. 

4. Use-related variation of language. 
Тhе distinction between dialect and style in the account of lan

guage variation sheds light on the conscious stylistic choices made Ьу 
language users. 

Register is the term employed Ьу Western linguists for the kind 
of variety which is distinguished in this way. Registers are defined in 
terms of differences in grammar, vocabulary, etc., between two 
samples of language activity such as Sports Commentary and а church 
service. В. Hatim and J. Mason say that three main types of register 
variation are distinguished: 1) field of discourse; 2) mode of 
discourse; З) tenor of discourse. 15 

In simple words we can say that register is range of vocabulary, 
grammar, etc. used Ьу speakers in particular social circumstances or 
professional contexts: the informal register of speech, formal or neu
tral register of speech, specialist registers of English, e.g. for legal, fi
nancial, technological matters. 

"Swan М. Practical English Usage. lntemational Student's Edition - Oxford: Ox
ford University Press, 2008. - р. 256-257 
"Hatim В., Mason 1. Discourse and the Translator ІЬіd. - р. 46. 
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lV. Tasks and exercises 

1. Match the basic terms in column А with their definitions in 
column В. 

1. screw 
~) а feature that helps to identify, tell apart or describe 

recognizab1y; а distinguishing mark or trait 
2. wheel І:>) а hollow space, hole in something solid 

~) the flat edge that stands out from an object such as а 
З. self-adjustment railway whee1 to keep it in the right position or 

strengthen it 
4.gauge ~) drawn out to greater 1ength, 1engthened, extended 

5. characteristic 
~) the amount of space around one object that is needed 

for it to avoid touching another object 

6. cavity 
lf> а thin pointed ріесе ofmetallike а nail with а raised 

spiral1ine along it and а line or cross cut into its head 

~) capability of assuming а desired position or condition 
7.flange with relation to other parts, under varying circum-

stances, without requiring to Ье adjusted Ьу hand 
~) а solid disk or а rigid circular ring connected Ьу 

8. elongated spokes to а hub, designed to turn around an ахІе 
passed through the center 

9. clearance 
") measurement according to some standard or system; 

the dimensions or extent of something 

") а substance such as oil to make а machine operate 
more easily, or to prevent something from sticking or 

10. bogie pivot rubbing; introduction of а substance between the con-
tact surfaces of moving parts to reduce wear and fric-
tion 

11. valve 
~) the means Ьу which force, torque, motion or power is 

transmitted in а mechanism 
) any of various devices that regulate the flow of gases, 

12. drive 
liquids, or loose materials through piping or through 
apertures Ьу opening, closing, or obstructing ports or 
passageways 

~)а central point ofthe bogie which allows it to turn as 
13. lubrication the track curves and thus guide the vehicle into the 

curve 
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h) ао influence which tends to set а stationary object in 

14. housing 
motion or which tends to chaoge the speed aod/or di-
rection of а moving object or which tends to chaoge 
the shape of ао object 

15. spring о) ао open space serving as а passage or gap 

16. bogie 
р) а twisted ріесе of metal that will tum to its previous 

shape after it has been pressed down 

17. disturbing 
q) а part designed to shelter, cover, contail1; or support а 

component, such as а bearing, or а mechanism, such 
force as а pump or wheel 

) а railroad car or locomotive undercarriage having 
18. opening pairs ofwheels that swivel so that curves сао Ье ne-

gotiated 

2. Find appropriate Ukrainian equivalents for the following terms. 
1. ~ndurance tests; 2. gas resistance force; З. registered parame

ters; 4. closing force; 5. critical points; 6. energy; 7. gear stroke; 
8. minimum pressure valves; 9. cylindrical housing; 10. significant 
energy dissipation coefficient; 11. dra:ft gear with variable gas quantity 
working chamber; 12. adjustable maximum gas pressure valve. 

3. Fill in the gaps with appropriate \Vords from Exercise 2 and 
translate the text into Ukrainian. 

When conducting (а), it is necessaiy to pre-
vent the draft gear members overheating as it may damage them or in
fluence their service life. То do this, the temperature 
at (Ь) should Ье, where it is possible, monitored, 
and the quantity of energy introduced into the gear during the uninter
rupted working cycle should Ье limited. It is recommended that 
the ( с) absorbed Ьу the gear during one hour 
should not exceed 800 kJ. 

The results of the computer processing of 
the ( d) are used for plotting and printing 
the initial and reference static power characteristics of the draft gear 
including the loading line (when the stroke is increased ftom Sto = О 
to .St тах) and the unloading line (when the stroke is decreas,ed .ftom 
Stтax to Sto = 0). Closing force Pst тах is determined Ьу the power 
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characteristic diagram. The closing force deterrnined during the con
trol static testing upon finishing the endurance testing is compared 
with the initial draft gear (е) before the endur
ance testing. 

4. Translate the following text from Ukrainian into English using 
the essential terms given оо Pages 117-119. 

Пристрій, що пропонується в авторському свідотстві, пере

дає навантаження від надресорної балки візка через прокладку й 

натисковий конус на розсувні клини. При деформаціях ресорного 
. . . . . 

шдюшування цІ клини перемІщуються в середиНІ стакана, прити-

скаючись до його стінок, через що між етичними циліндричними 

поверхиями розвиваються сили тертя. У порожньому режимі, ко

ли деформації незначні, переміщення клинів відносно стінок ста
кана відбувається у верхній його частині. При цьому сила тертя 

пропорційна величию шдтиснення пружини. 

У навантаженому режимі, коли деформації збільшуються, 

клини переміщуються до нижньої частини стакана, наближую

чись до магніту. При збільшенні перекриву клинів і магніту сила 
. . . . 

притискання розсувних клиюв до спнок стакана шд дІєю сили 

тяжіння магнитів різко збільшується, через що різко зростає й си
ла тертя. Таким чином, введення магніту дає можливість отрима

ти необхідні характеристики при навантаженому та порожньому 

режимах вагона. 

Автори патенту пропонують удосконалення клина фрикцій

ного гасника, що передбачає потовщення тієї частини вертикаль

ної стінки клина, яка зазнає найбільшого зносу при взаємодії з 

наличниками колонок боковини. У стандартного клина з двома 

похилими поверхиями максимальний знос при експлуатації спо

стерігається на нижній частині стінки. Для збільшення строку 

служби такого клина нижня частина стінки поступово потовщу

ється за рахунок нахилу внутрішньої поверхні стінки з плавним 

раюусом сполучення з опорною площадкою клина. 

Запропонований фрикційний гасник коливань сприяє пок

ращенню динамічних якостей вантажного вагона. Вертикальні 

перемІщення через кулястий виступ клина, сферичну лунку та 
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обойми передаються вкладню. Завдяки такій конструкції контак

тні зусилля між змінним вкладишем та накладкою розподіляють

ся рівномірно, забезпечуючи рівномірний знос усієї робочої по

верхні, що сприяє стабільній роботі гасника. 

5. Read the following text, translate it into Ukrainian and define 
its type (narrative, description, exposition or persuasion). 

Endurance Test Method for Automatic Coupling Draft Gears 

The test method is applied to all the types and modifications of 
draft gears having а stable resistance force- compression (stroke) de
pendence along the whole length of the structura\ stroke under quasi
static loading. The test is carried out with at least two test draft gear 
specimens whose static characteristics have been tested. 

The test results are used for determining the static closing force 
change after the gear has absorbed 250 MJ of energy This change 
should not exceed 20 per cent ofthe initial value. 

The test is carried out Ьу the method of repeated quasi-static or dy
namic loading under laboratory conditions at the ambient temperature of 
20±5°С. The hydraulic pulsator with the effort of not less than 1.5 МN is 
used for the test. The standard test machine registration system is used 
for registration ofthe force, movement and the number of cycles. 

The endurance tests consist of three cycles each of which in
cludes the following draft gear loading: 

3,000 loadings with the energy absorbed under each loading 
equal to 25 per cent of the nominal draft gear energy capacity 
(We = 0.25En); 

І ,200 Ioadings with the energy absorbed under each Ioading 
equa\ to 50 per cent of the nominal draft gear energy capacity 
(We = 0.50En); 

200 Ioadings with the eпergy absorbed under each loading 
equal to 85 per cent of the nominal draft gear energy capacity 
(We = 0.85J'n); 

Upon completion of the endurance tests, the total energy ab
sorbed Ьу the draft gear should Ье not less than 250 MJ. 
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When caпying out the pulsator endurance tests with the draft 
gears, whose resistance force mostly depends on the compression rate 
(hydraulic, elastomeric, etc. ), the loading modes may Ье determined 
Ьу the draft gear stroke value equal to the draft gear stroke when it is 
tested in а car, and the gear absorbз the corresponding energy 
(25, 50 and 85 per cent of the nominal energy capacity). When testing 
in the impact machine, the regulating elements of the draft gear de
termining the resistance force value should Ье set or adjusted so that 
the energy equal to 25, 50 and 85 per cent of the nominal energy ca
pacity is absorbed, approximately, at the same stroke of the draft gear 
as in the cars collision tests. 

When caпying out endurance tests in cars, it is possible to back 
up the collided car Ьу а group of loaded braked cars and to block the 
draft gears of both the collided and the backing up cars. In such а case, 
the draft gear should Ье installed only in the car running upon the col
lided one. 

Before the endurance tests under the accepted test conditions 
(in the cars, pulsator or impact machine), the initial mean values ofthe 
nominal and maximum gear energy capacity under the given condi
tions are determined. 

During the fine tuning of the endurance test modes, the draft gear 
resistance force and the stroke as well as the cars collision rate, the 
pulsator operation mode or the height from which the load drops in the 
impact machine are registered if the required loading modes cannot Ье 
chosen on the bases of the results of the previous test stages. 

6. Mark the words or word combinations that the underlined 
words refer to. Then join the former and the latter with arrows. 

The gear is operated in the following way· in its initial state, the 
pressure in low-pressure working chamber І З is equal to the nominal 
pressure - і.е. to the filling one and the pressure in chamber І 4 (the 
receiver) is several times as high as that in chamber І З. Under quasi
static compression during the forward stroke, sleeve 5 moves inside 
housing І and the liquid from chamber І 6 is forced through orifice 7 
into the zone behind the piston. The floating piston moves and com
presses the gas in the low-pressure chamber. As soon as the pressure 
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in working chamber 13 exceeds the value set Ьу the maximum pres
sшe valve, which has to Ье higher than that in chamber 14, valve 11 
opens and gas partially goes :ftom chamber 13 into chamЬer 14. Тhis 
process is accompanied Ьу limitation of the maximum force at gas 
compression and the gas energy dissipation due to the expansion of 
the gas when і1 gets out chamber 13 into chamber 14. Thus, the quan
tity of gas in working chamber 13 is changed dшing the draft gear op
eration. Dшing the back stroke, the maximum pressшe valve closes. 
Тhе gas compressed in chamber 13 retums the floating piston into its 
initial state forcing the liquid :ftom the zone behind the piston into 
chamber 16. When the pressшe in chamber 13 drops Ьelow the nomi
nal level the minimum pressшe val ve opens and the gas :ftom chamber 
14 retums into chamber 13 maintaining the nominal pressшe in the 
chamber. This ensures the constant level of force pushing the liquid 
and retuming the gear into its initial state. Under dynamic loading, the 
liquid resistance force occurring when the liquid flows through the 
control port is added to the gas resistance force in chamber 13. If the 
force compressing the gear exceeds the permissible level, safety valve 
4 is opened to reduce the hydraulic resistance of the gear and maintain 
the force at the constant level. This level is adjusted Ьу valve 4 de
pending on the requircment. 
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АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК 

absorber- амортизатор 
buffer shock absorbers- буферні амортизувальні пристрої; 
central shock absorber- центральний амортизатор; 
hydro-frame type central hydraulic shock absorbers -
центральні гідравлічні амортизатори типу «ГідрофреЙМ>); 

hydro-friction type shock absorber - амортизатор гідро

фрикційного типу; 

long-stroke shock absorbers- довго ходові амортизатори; 
moving deck shock absorbers - амортизувальні пристрої ру

хомих настишв; 

shock absorbers- амортизатори удару; 
shock absorbers- погашувачі коливань; 
side shock absorber- боковий амортизатор. 

absorption- поглинання 
shock energy absorption- поглинання ударної енергії. 

acceleration - прискорення 

car body acceleration- прискорення кузова вагона. 
action- дія 

two-way action- двостороння дія. 
actuation - спрацьовування 

actuator- виконавчий механізм 
electromechanical actuator- електромеханічний привід; 
hydraulic actuator- гідравлічний виконавчий механізм. 

adjustment- установлення 
self-adjustment- самоустановлення 
amplitude- амплітуда 

oscillation amplitude- амплітуда коливань. 
anvil- ковадло 
applicant- заявник 
arm - кронштейн 

suspension arm- серга підвіски. 
axis- вісь 

car axis- вісь вагону; 

longitudinal axis- поздовжня вісь; 
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longitudinal body axis - поздовжня вісь кузова; 

transversal соіІ axis- поперечна вісь котушки; 
wheelset axis- вісь колесної пари. 

axle-box - букса 

lever ахІе-Ьох - важільна букса. 

back up- підпнрати 

bar- планка 
friction bar - фрикційна планка; 

graduated bar- планка з маркіруванням. 
batch (ofgears)- партія (апаратів) 

bath- ванна 
busbing batb -ванна втулки. 

bear against smth- опиратися на що-небудь 
bearing - опора 

blind guiding openings of the bearing - глухі направляючі 

отвори опори; 

central bearings - центральні опори; 

roller bearing- роликовий підшипник; 
side bearings - бокові опори; 
single- and two-stage bearing - одноступеневе і двоступене

ве спирання; 

thrust bearing- осьовий підшипник. 
bench - стенд 

bench test- стендові випробування. 

bending- вигін 

car body bending- вигин кузова вагону. 
ЬІосk-блок 

damping block- амортизуючий блок. 
body- кузов 
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car body - кузов екіпажу, кузов вагона; 

floor of the body - настил кузова; 

forced tilt of tbe body - примусовий нахил кузова; 

longitudinal vertical symmetry рІапе of the body - поздовж

ня вертикальна площина симетрії кузова; 

longitudinal, side and angle movements of tbe car body - по

здовжні, бокові та кутові переміщення кузова. 



bogie -двовісний візок 
railway vehicle bogie - візок рейкових екіпажів. 

bolster - балка 

bogie bolster - надресорна балка; 

side bogie bolster- бокова балка візка; 
side bogie frame Ьolster- бокова балка рами візка. 

bottom- днище 
bouncing- коливання поемикування 

ахІе-Ьох - букса; 

lever ахІе-Ьох - важільна букса. 

bracket- кронштейн 
spring bracket- ресорний кронштейн. 

brass - вкладиш 

ахІе brass - вкладиш; 

replaceable axle brass - змінний вкладиш. 

bridge - перемичка 

central bridge - середня перемичка. 

buffer- амортизатор 
rubber buffer- rумовий амортизатор. 

bush - втулка, вкладиш, букса, гільза 

pedestal bushes - бонки щелеп. 

bushing - втулка 

cam- кулак, кулачок 

caoutchouc - каучук 

capacity- потужність 
energy capacity- енергоємність; 
full capacity- повна вантажопідйомність; 
nominal and maximum energy capacity- номінальна та мак
симальна енергоємНІсть; 

nominal energy capacity- номінальна енергоємність. 
саr-вагон 

boxcars- криті вагони; 
braked car- загальмований вагон; 
collided car- вагони співударяння; 

eight-wheel freight cars- чотиривісні вантажні вагони; 

flat car- вагон-платформа; 
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freight car- вантажний вагон; 
shunting of cars- розпуск вагонів. 

cargo - вантаж 

carrier- обойма 
casing - кожух, обойма 

ахІе-Ьох casing- корпус букси. 
cavity - порожнина 

internal cavity - внутрішня порожнина. 

characteristic -характеристика 
elastoviscous characteristics- упруговязкі характеристики; 
damping characteristic - поглинальна здатність, 

non-linear stiffening characteristic - нелінійна жорсткіетна 

характеристика; 

power characteristic - силова характеристика; 

reference static power characteristics - контрольні статичні 

силовІ характеристики; 

plot power characteristics - конструювати силові характери

стики. 

circuit- ланцюг 
control feedback circuit - керувальний контур зворотного 

зв'язку. 

clamp- хомут 
resilient clamp- пружний хомут. 

clearance- зазор 
соахіаІ- співнісний 

coefficient- коефіцієнт 
absorption coefficient- коефіцієнт поглинання. 

соіІ - котушка 

collision- співударяння 
car collision- співударяння вагонів. 

column - колона 

bogie side frame column- колона бічної рами візка; 
swinging column- колона, що коливається. 

compression- компресія, стиснення 
impact/shock compression- ударне стиснення. 

conditions - умови 
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riding conditions- умови руху. 
cone- конус 

pressure cone- натискний конус. 
connection- з'єднання 

hinged connection- суставне з'єднання. 
contamination - забруднення 

damping liquid contamination - забрудненість демпферної 

рІДИНИ. 

couple- з'єднувати, зчіплювати 
automatic coupler- автозчеп; 
continuous flexible coupling- суцільний гнучкий св'язок; 
drawbar couplings- тяговий зчеп; 
flange coupling- фланцеве з'єднання; 
hingedly coupled- шарнірно з'єднаний. 

crane- кран 

rotary crane- поворотний кран. 
current- струм 

alternating current- змінний струм. 
curve - крива 

small radius curves- криві малого радіуса. 

cushion - подушка, прокладка 

air cushion- повітряна подушка; 

hard rubber cushion- упор з твердої резини; 
resilient elastomer cushion - пружна еластомерна прокладка. 

сусІе- цикл 

uninterrupted \Vorking сусІе- безперервний робочий Цикл. 

cylinder- циліндр 
braking cylinder- гальмівний циліндр; 
cross cylinder - поперечний циліндр; 

master cylinder- задавальний (головний ) циліндр; 
servo cylinder- виконавчий (допоміжний) циліндр. 

damp (oscillations)- гасити, поглинати (коливання) 
accumulating damper- накопичувальний амортизатор; 
oscillation damper- гаситель коливань; 

oscillation dampers- амортизатори ударів; 
oscillation damping- гашення коливань. 
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damper - амортизатор 

rolling stock hydraulic dampers - гідравлічні демпфери ру

хомого складу. 

deck - настил 

travelling deck floor- рухомий вантажний настил. 
decelerator - сповільнювач 
deflection- прогин 

vertical deflection- вертикальний прогин. 
depression - заглиблення 

deviation - відхилення 

standard deviation - стандартне відхилення. 

dimensions - габаритні розміри 

installation dimensions- установні розміри; 
linear damper dimensions - лінійні розміри демпфера. 

direction - напрям 

lateral direction- бокове направлення; 
longitudinal direction- поздовжній напрям. 

dissipation - розсіювання 

energy dissipation- розсіяння енергії; 
heat dissipation - розсіювання тепла. 

diverge - відхилятися 

draw changing- зміна тяги 
drive - привід 

electromagnetic drive - електромагнітний привід; 

frame bearing drive - опорно-рамний привід; 

linear drive - лінійний привід; 

pneumatic drive - пневмопривід. 

durability- надійність 
edge - кромка 

internal edge - внутрішня кромка. 

effort - зусилля 

vertical and ахіаІ efforts - вертикальні та аксіальні зусилля. 

elasticity - пружність 
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elasticity of compression- пружність на стиск; 
elasticity of elongation - пружність на розтяг; 

elasticity of flexure - пружність на вигін; 



elasticity of shear- пружність на зсув. 
elastomers - еластомери 

silicon elastomers- силіконові еластомери. 
element- елемент 

actuating element- виконавчий елемент; 
intermediate element - проміжний елемент; 

power-actuating element- силовий виконавчий елемент 
elongated - подовжений 

embed - закладати, занурювати 

end- кінець 

bottom spherical end - нижній сферичний кінець; 

support end -опорний торець. 
energy - енерпя 

closing energy- енергія закриття. 

energy-consuming - енергоємний 

equalizer- балансир 
extenders- наповнювачі 
extension - виступ, насадка 

bogie frame extension - виступ рами візка; 
cone extension- конічна насадка. 

facet - грань 

factor - фактор 

ageing factors- фактори старіння. 
failure -ушкодження; зупинка або перерва в дії; збій в роботі 

daft gears service failure - відмова (втрата працездатності) 

поглинаючих апаратІв. 

fпture - кріплення 
flange - фланець, виступ 

brake flange - гальмівний фланець; 

cam flange- кулачковий виступ; 
repositionable flange- переставний виступ; 

spherical wedge member flange- кулястий виступ клина; 
upper-flange- верхній пояс. 

foot - основа 
force - сила, зусилля 
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alternating phase-shifted force - змінне зусилля, що зсунуте 

за фазою; 

centrifugal force - відцентрова сила; 

closing force - зусилля закритrя; 

compression force - сила стиснення; 

disturbing force- збурювальна сила; 
friction force - сила тертя; 

longitudinal force- поздовжня сила; 
pre-tension force - сила початкового затягнення; 

reactive force - реактивна сила; 

static closing force - статична сила закритrя; 

switching force - перестановочне зусилля; 

take in forces - сприймати сили; 

traction-braking forces- сили тяги-гальмування. 
form- форма 

oblique geometric form - похила геометрична форма. 

forward-acting character- випереджувальна дія. 
frame- рама 

bogie frame - рама візка; 

car frame - рама вагона; 

side frame- бокова рама. 

friction - тертя 

floating sill friction- тертя рухомої хребтової балки. 
friction pieces - фрикційні накладки 

gage - датчик 

force gage - динамометр; 

linear movement gage- датчик лінійних переміщень. 
gauge- вимірювальний прилад, щуп 
gear- апарат 
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draft gears- поглинальні апарати; 

end draft gears- кінцеві поглинальні апарати; 

friction draft gears- фрикційні поглинальні пристрої; 
hexagon type spring-friction draft gears - пружинно

фрикційні поглинальні апарати шестигранного типу; 

hydro-gas draft gear- гідрогазовий поглинаючий апарат; 

running gear- ходова частина; 



standard friction or rubber type draft gears- стандартні по

глинальні апарати фрикційного або гумового типу. 

groove - канавка 

guard -лапа 
ахІе guard -буксова лапа. 

guide - напрямна 

pedestal guide - щелепна напрямна. 

bead - голівка 

fixing heads - кріпильні голівки 

hinge- шарнір 
ЬоІе- отвір 

housing - корпус 

ахІе-Ьох housing- корпус букси; 
support housing- корпус опори; 
wheelset Ьох housing- корпус букси колісної пари. 

hump- підйом 

gravity hump - сортувальна гірка. 

hysteresis - гістерезис, відставання фаз 

indentation -лунка 
spherical indentation- сферична лунка. 

index - показник 

impact- удар 
dropping weight impacts -. 

increase- наростання 
steepness of force increase - крутісь наростання сили. 

increments- збільшення, інкремент 
constant increments- стала відстань. 

insert- в різка, вкладиш 

replaceable insert- змінний вкладиш. 
insulated - ізольований 
junction- вузол сполучення 
leaf- лист 

damping leaf- демпфірувальний лист; 
resilient leaf- пружний лист. 

lever- важіль 
limiter- обмежувач 
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transverse oscillation limiter ~ обмежувач поперечних коли
вань. 

line- лінія 

loading line -лінія навантаження; 
unloading line- лінія розвантажування. 

link- поводок, шатун 

four-bar linkage- шарнірний чотирикутник/ чотиризвінник; 
guide link- ленкерний поводок. 

load - навантаження 

impact load- ударне навантаження; 
link load - навантаження на поводок; 

longitudinal shock loads- поздовжні ударні навантаження; 
operating load - експлуатаційне навантаження; 

quasi-static load- квазістатичне навантаження; 

quasi-static loading- квазістатичне навантаження; 
skew-symmetricalloading - кососиметричне навантаження; 

static and dynamic loading - статичне та дінамічне наванта

ження. 

locomotive - локоматив 

diesellocomotive -тепловоз. 
lubrication - мастило 

lug- ПрЮІИВОК 
ахІе-Ьох housing lug- приливок корпуса букси. 

lurching - крен 

transversal and longitudinal car or locomotive lurching - по

перечний та поздовжній крен вагона або локомотива. 

machine - машина 

impact machine- ударна, копрова машина. 
maintenance- технічне обслуговування 
medium - речовина, середовище 

working medium - рабоче тіло. 

member- елемент 
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accumulating elastic members пружю елементи-

накопичувачІ; 

conventional resilient and damping members - традиційні 
пружні та демпфуючі елементи; 



internal member- внутрішній елемент; 
resilient member- пружний елемент; 
rubber members- гумові елементи; 

tubular member- стакан; 

wedge member- клин. 

meter- вимірювач 
acceleration meter- вимірювач прискорення. 

metbod - методика 

bardness drop test metbod - методика копрових випробу

вань; 

train performance test metbod - методика потягових екс

плуатаційних випробувань. 

mileage - пробіг 

car mileage - пробіг вагонів. 

mоdе-режим 

fine tuning of tbe test modes - вилагодження режимів випро

бування; 

loading mode - режим навантаження; 

quasi-static compression mode - квазістатичний режим стис

ку; 

sbunting mode- маневровий режим; 
transitional movement modes- перехідні режими руху. 

moment - момент 

opposite moment- протилежно спрямований момент. 
monitoring - контроль 

unit serviceability monitoring - контроль працездатності 

приладу. 

motion- рух 
bogie nosing motion - звивистий рух візка. 

mount- монтувати 
movement- переміщення, пересування 

angle movements - кутові переміщення; 

damper Гпіпg beads point movement - переміщення точок 

кріплення головок демпфера; 

linear movement- лінійне переміщення; 
piston movement- переміщення поршня; 
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reciprocal movements- взаємні переміщення; 
relative longitudinal car frame and center sill movement -
відносне поздовжнє пересування рами вагона та хребтової 

балки; 

transversal axis movement- поперечний розбіг осі; 
transversal movement- поперечне переміщення. 

nut- гайка 

stop nut- стопорна гайка. 
оіІ- рідина, олия 

to feed оіІ- подавати робочу рідину; 

shock-absorbing оіІ- амортизаторна олія. 
opening- отвір 

threaded opening- нарізний отвір; 
through opening- крізний отвір. 

orifice - отвір 

oscillations- коливання 
to absorb/damp oscillations -амортизувати коливання; 
bogies hunting oscillations- коливання виляння візків. 

pad - прокладка 

elastic pad - еластична прокладка; 

sealing and noise attenuating pads- ущільнювальні шумопо
глинальНІ прокладки. 

pair- пара 

self-releasing screw pair elements - самогальмівна rвинтова 

пара. 

parameter- параметр 
static parameters- статичні параметри. 

part - частина 

sprung part- обресорена частина; 
threaded part- нарізна частина; 

unsprung bogie parts - необресорні частини візків. 

patch ріесе - накладка 

pedestal- буксова щелепа 
performance - робота 

142 

damping units performance - робота амортизувальних при
строїв. 



piston - поршень 

elastic piston - пружній поршень; 

floating piston - плавающий поршень; 

master cylinder piston - поршень задавального циліндра. 

plane - площина 

vertical and transversal planes - вертикальна та поперечна 

площини; 

wheelset рІапе- площина колісної пари. 
plate - пластина, площадка, диск 

base plate - опорна площадка; 

central plate- п'ята; 

pressure plates- натискні диски; 
support plate - опорна тарілка. 

plunger- плунжер 
polymer- полімер 

volume compressed high viscosity polymer - об'ємно

стиснутий високов'язкий полімер. 

port- отвір 

control port - прохідний отвір; 

section of calibrated ports-- січення каліброваних отворів. 
press- прес 

hydraulic press- гідравлічний прес. 

pressure - навантаження 

initial pressure - початкове навантаження. 

pressing- притиснення 
uniform pressing - рівномірне притиснёння. 

prism - призма 

trihedral prism - тригранна призма. 

probe- щуп 
process - процес 

adiabatic process- адіабатичний процес; 
quasi-isothermal process- квазіізотермічний процес. 

processing- обробка 
computer processing- компьютерна обробка. 

product - продукт 

wear products- продукти зношення. 
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profile - профіль 

breaks in the longitudinal track profile - переломи поздовж

нього профілю шляху. 

protrusion - виступ 

body protrusion - виступ корпусу 

pulley - блок 

adjustment pulley- блок встановлення; 
guide pulley- блок натягу. 

pulsator- пульсатер 
hydraulic pulsator- гідравличний пульсатор. 

pusher- штовхач 
qualities- якості 

operational qualities- експлуатаційні якості. 
rack- стійка 

radius- радіус 

junction radius- радіус сполучення. 
range - дІапазон 

frequency range - діапазон частот 

rate- швидкість 

cars collision. rate- швидкість співударення вагонів; 
collision rate- швидкість співудару; 

compression rate - швидкість стиску; 

deformation rate- швидкість деформації 

extension rate- швидкість розтягування. 
regulation- регулювання 

air-spring stiffness regulation - регулювання жорсткосТІ 

пневморесори. 

relief- рельеф 
resistance- опір, протидія 

transversal link resistance - підсилення опору поперечного 

з'єднання; 

wear resistance - зносостійкість. 

rib- ребро 

central rib- середнє ребро. 

rivet - заклепка 

rod - шток, тяга, стрижень 
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compression rod - стискна тяга; 

extention connection rod -розтяжна тяга; 
hinged connection rod- тяга з шарнірним з'єднанням; 

replaceable profiled rod- змінний профільований стрижень; 
resilient inclined rod- похила тяга з пружним елементом; 
threaded piston-rod - поршневий шток з різьбою. 

roller- валик 

rope- канат 

steel wire rope- сталевий канат. 

running-in - припрацювання 

draft gear running-in - припрацювання поглинального апа

рата 

screw- гвинт 
adjusting screw- регулювальний винт; 
clipping screw- юстирувальний винт. 

seal- ущільнення 
seat- опора 

bogie bolster seat- надресорна балка. 
shaft - вал, шток 

hydraulic damper shaft- шток гідравлічного гасника; 
verticalload regulator shaft- шток регулятора вертикально
го навантаження. 

shift - зсув, відхилення 

radial shift - радіальний зсув; 

column shifts- відхилення колони. 

shoe- налічник, колодка 

frame column shoes - наличники колонок боковини. 

shrink- у саджуватися 
service life -термін експлуатації 
sill- балка 

flexible center sill- рухома хребтова балка; 
floating center sill- плаваюча хребтова балка; 
movable center sill - рухома хребтова балка. 

size - розмір 

dampers overall and coupling size 
приєднувальні розміри демпфера; 

габаритна-
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fixtures sizes- розміри кріпильних елементів. 
slat- планка 

friction slat- фрикційна планка. 
sleeve - стакан 

moving sleeve- рухомий стакан. 
slipper- ковзун 

push slipper- натискний ковзун. 
slot- паз 

smoothness- плавність 
motion smoothness - плавність руху 

specimen - зразок 

spring- пружина, ресора 
bearing set springs - пружини підпірного комплекту; 

bell-shaped spring- дзвонова ресора; 
соіІ spring - кручена циліндрична пружина; 

compression spring - пружина стиснення; 

disc spring -тарілчаста пружина; 
hydraulic spring- гідравлична ресора; 
independent spring- автономна пружина; 
leaf spring- листова ресора; 
pneumatic spring- пневморесора; 
wound spring- вита (кручена) пружина. 

stability- стабільність 
side stability- бокова стабільність. 

stage - ступінь 

ахІе-Ьох suspension stage - буксова ступінь підвішування; 

first and second suspension stages - перша та друга ступені 
ПІдВІшування. 

stiffness - твердість, жорсткість 

stock - склад 

high-speed rolling stock- швидкісний рухомий склад; 
rolling stock- рухомий склад. 

stop-yпop 

cross stop- поперечний упор; 
upper stop- верхній упор. 

strain - натягати 
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stress - напруження 

stroke - рух, хід 
ахІе-Ьох stage stroke - рух буксового ступеня; 

back stroke - зворотний рух; 

big stroke - великий рух; 

draft gear stroke - хід поглинального апарата; 

forward stroke - прямий рух; 

full stroke - повний хід; 

maximum stroke- максимальний хід; 
piston stroke - хід толока; 
resilient stroke- пружній рух; 
structural stroke - конструктивний рух; 

to exhaust the stroke - вичерпати рух. 

support - опора 

surface - поверхня 

curved friction surface- криволінійна поверхня тертя; 
inclined friction surface - похила поверхня тертя; 

working surface- робоча поверхня. 
suspension - підвішування 

central spring suspension - центральне ресорне підвішуван

ня; 

passive suspension - пасивне підвішування; 

single-stage spring suspension - одноступневе ресорне під

ВІшування. 

system- система 
active suspension systems - системи активного підвішуван

ня; 

bearing system- система спирання; 
oscillation system- коливальна система; 
transversal body springing system - система полеречиого пі

дресорювання кузова. 

swaying - коливання віднесення 
tail- шпінтон 

ахІе-Ьох tail- шпінтон букси. 
taking-off- зрушування з місця 
tension - натяг 
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pre-tension - попереднє затягування. 

test- тест, випробування 

acceptance tests- приймальні тести; 
bench tests- стендові випробування; 

cars collision test- випробування співударенням вагонів; 
cars dynamic ride tests - динамічні ходові випробування ва

гоюв; 

determinative tests- означальні тести; 
endurance tests- ресурсні випробування (тести); 

field tests- натурні тести; 

line tests - ходові випробування; 

wearing tests- випробування на зносостійкість. 
thickness - товщина 

variable thickness - змінна товщина. 

thread - різь, нарізка, різьба 

throat - горловина 

hexagon throat- шестигранна горловина; 
open throat - відкрита горловина. 

throttling - дроселювання 

ties - відкоси 

divergent ties- розбіжні відкоси. 

torque- сила натягу 
increased mechanism torque- збільшення сили натягу апа

рату 

track- ділянка колії 
curved track- вигнута ділянка колії; 

straight or curved track- пряма та крива ділянка колії; 
straight track- пряма ділянка колії. 

transfer - передавати 

transversal- поперечний 
unit- апарат, пристрій, блок 
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automatic coupler absorbing units- поглинальні апарати ав

тозчепу; 

coupling units- зчіпні пристрої; 
damping unit- амортизувальний пристрій; 
damping units- погашувачі коливань; 



summing unit- підсумовувальний блок. 
value- значення, ве:шчина 

mean value - середнє значення; 

mean value - середня величина; 

nonlinear characteristic with an increased value...:... нелінійна 
збільшена характеристика; 

spring contraction value- величина підтИснення пружини. 
valve- клапан, вентиль 

actuation pressure of the valve- тиск спрацьовування клапа
на; 

adjustable safety valve- регульований заnобіжний клапан; 
electro-pneumatic valve- електропневматичний вентиль; 
filler valve - зарядний клапан; 

plate valve- пластинчастий клапан. 
vertex - вершина 

prism vertex- вершина призми. 
washer- шайба 

support washer - опорна шайба. 

wear- зношення 
wedge- клин 

adjustable wedges- розсувні клини. 
weight - вантаж 

drop-weight- вантаж, що падає; 
ratio of gross to tare weight - відношення маси брутто до 

маси тари. 

weld - зварений шов 

wheel- колесо 
bevel wheel- конічне колесо; 
drive wheel- привідне колесо. 

Wheelset - колісна пара кутові переміщення кузова 
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УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК 

автозчеп - automatic coupler 
амортизатор - absorber 

амортизатор гідро- фрикційного типу- hydro-friction type 
shock absorber; 
амортизатори удару - shock absorbers; 
амортизувальні пристрої рухомих настилів - moving deck 
shock absorbers; 
боковий амортизатор- side shock absorber; 
буферні амортизувальні пристрої- buffer shock absorbers; 
довго ходові амортизатори - long-stroke shock absorbers; 
погашувачі коливань - shock absorbers; 
центральний амортизатор - central shock absorber; 
центральні гідравлічні амортизатори типу <<Гідрофрейю> 

- hydro-frame type central hydraulic shock absorbers. 
амортизатор- buffer, damper 

амортизатори ударів - oscillation dampers; 
гідравлічні демпфери рухомого складу - rolling stock hy
draulic dampers; 
гумовий амортизатор - rubber buffer. 

амплітуда - amplitude 
амплітуда коливань - oscillation amplitude. 

апарат- gear 
гідрогазовий поглинаючий апарат- hydro-gas draft gear; 
кінцеві пошивальні апарати - end draft gears; 
поглинальні апарати - draft gears; 
пружинно-фрикційні поглинальні апарати шестигранно

го типу- hexagon type spring-friction draft gears; 
стандартні поглинальні апарати фрикційного або гумо

вого типу - standard friction or rubber type draft gears; 
фрикційні поглинальні пристрої- friction draft gears; 
ходова частина- runшng gear. 

апарат, пристрій, блок- unit 
амортизувальний пристрій - damping unit; 
зчіпні пристрої- coupling units; 

150 



підсумовувальний блок- summing unit; 
погашувачі коливань- damping units; 
поглинальні апарати автозчепу- automatic coupler absorb
ing units. 

балансир- equalizer 
балка - bolster 

бокова балка візка - side bogie bolster; 
бокова балка рами візка - side bogie fiame bolster; 
надресорна балка - bogie bolster. 

балка- sill 
плаваюча хребтова балка - floating center sill; 
рухома хребтова балка - flexible center sill, movable center 
sill. 

блок- block, pulley 
амортизуючий блок- damping block. 
блок встановлення- adjustment pulley; 
блок натягу - guide pulley 

букса - ахІе-Ьох 
важільна букса - lever ахІе-Ьох. 

буксова щелепа - pedestal 
вагон- car 

вагон-платформа - flat car; 
вантажний вагон - freight car; 
загальмований вагон - braked car; 
коллайдерний вагон- collided car; 
криті вагони - boxcars; 
розпуск вагонів- shunting of cars; 
чотиривісні вантажні вагони - eight-wheel freight cars. 

важіль - lever 
вал, шток - shaft 

шток гідравлічного гасника - hydraulic damper shaft; 
шток регулятора вертикального навантаження - vertical 
load regulator shaft. 

валик - roller 
ванна- bath 

ванна втулки - bushing bath. 
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вантаж - cargo, weight 
вантаж, що падає - drop-weight. 

вершина - vertex 
вершина призми - prism vertex. 

вигін - bending 
вигин кузова вагону - car body bending. 

виконавчий механізм - actuator 
гідравлічний виконавчий механізм- hydraulic actuator. 

вимірювальний прилад, щуп- gauge 
вимірювач - meter 

вимірювач прискорення- acceleration meter. 
виступ- protrusion 

виступ корпусу- body protrusion. 
виступ, насадка - extension 

виступ рами візка- bogie frame extension. 
відкоси - ties 

розбіжні відкоси - divergent ties. 
відношення маси брутто до маси тари - ratio of gross to tare 
weight 
відхилення- deviation 

стандартне відхилення - standard deviation. 
відхилятися- diverge 
вісь- axis 

вісь вагону - car axis; 
поздовжня вісь - longitudinal axis; 
поздовжня вісь кузова - longitudinal body axis; 
поперечна вісь котушки - transversal соіІ axis; 
вісь колесної парп - \Vheelset axis. 

вкладиш- brass 
вкладиш - axle brass; 
змінний вкладиш - replaceable axle brass. 

врізка, вкладиш, устав- insert 
змінний устав - replaceable insert. 

втулка- bushing 
втулка, вкладиш, букса, гільза- bush 

бонки щелеп - pedestal bushes. 
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вузол сполучення - junction 
габаритні розміри- dimensions 

лінійні розміри демпфера - linear damper dimensions; 
установві розміри- installation dimensions. 

гайка- nut 
стопорна гайка- stop nut. 

гаситель коливань - oscillation damper 
гасити, поглинати (коливання)- damp (oscillations) 
гашення коливань- oscillation damping 
гвинт- screw 

регулювальний винт- adjusting screw; 
юстирувальний винт- clipping screw. 

гістерезис, відставання фаз- hysteresis 
голівка - head 

кріпильні голівки - fixing heads 
горловина - throat 

відкрита горловина - open throat; 
шестигранна горловина- hexagon throat. 

грань- facet 
датчик- gage 

датчик лінійних переміщень- linear movement gage; 
динамометр - force gage. 

двовісний візок - bogie 
візок рейкових екіпажів- railway vehicle bogie. 

діапазон- range 
діапазон частот- frequency range 

ділянка колії- track 
вигнута ділянка колії- curved track; 
пряма ділянка колії- straight track; 
пряма та крива ділянка колії- straight or curved track. 

дія- action 
двостороння дія - two-way action. 

днище - bottom 
дроселювання - throttling 
еластомери - elastomers 

силіконові еластомери- silicon elastomers. 
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елемент - element, member 
виконавчий елемент- actuating element; 
внутрішній елемент - internal member; 
гумові елементи - rubber members; 
клин - wedge member; 
проміжний елемент - intermediate element; 
пружний елемент- resilient member; 
пружні елементи-накопичувачі- accumulating elastic mem
bers; 
самогальмівна гвинтова пара - self-releasing screw pair el
ements; 
силовий виконавчий елемент- power-actuating element; 
стакан - tubular member; 
традиційні пружні та демпфуючі елементи - conventional 
resilient and damping members. 

евергів - energy 
енергія закриття - closing energy. 

енергоємний - energy-consuming 
суцільний гнучкий зв'язок- continuous flexible coupling 
з'єднання- connection 

суставне з'єднання- hinged connection; 
фланцеве з'єднання- flange coupling; 
шарнірно з'єднаний- hingedly coupled. 

з'єднувати, зчіплювати- couple 
забруднення - contamination 

забрудненість демпферної рідини - damping liquid contami
nation. 

заглиблення- depression 
зазор - clearance 
закладати, занурювати - embed 
заклепка - rivet 
заявник - applicant 
збільшення, інкремент- increment 

стала відстань- constant increments. 
зварений шов- weld 
зворотвій зв, язок - feedback circuit 
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керувальний контур зворотного зв'язку- control feedback 
circuit. 

зміна тяги - draw changing 
значення, величина- value 

величина підтиснення пружини- spring contraction value; 
нелінійна збільшена характеристика- nonlinear character
istic with an increased value; 
середнє значення (середня величина)- mean value. 

зносостійкість - wear resistance 
зношення- wear 
зразок - spectmen 
зрушування з місця - taking-off 
зсув, відхилення - shift 

відхилення колони - column shifts; 
радіальний зсув- radial shift. 

зусилля - effort 
вертикальні та аксіальні зусилля- vertical and axial efforts. 

зчеп - couplings 
тяговий зчеп- drawbar couplings. 

ізольований - insulated 
канавка - groove 
канат- rope 

сталевий канат - steel wire rope. 
каучук- caoutchouc 
кінець-еnd 

нижній сферичний кінець - bottom spherical end; 
опорний торець - support end. 

клапан, вентиль - valve 
електропневматичний вентиль- electro-pneumatic valve; 
зарядний клапан - filler valve; 
пластинчастий клапан - plate valve; 
регульований запобіжний клапан- adjustable safety valve; 
тиск спрацьовування клапана - actuation pressure of the 
valve. 

клин-wеdgе 

розсувні клини - adjustable wedges. 
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ковадло - anvil 
ковзун - slipper 

натискний ковзун- push slipper. 
коефіцієнт- coefficient 

коефіцієнт поглинання - absorption coefficient. 
кожух - casшg 

корпус букси - axle-box casing. 
колесо - wheel 

конічне колесо- Ьevel wheel; 
привідне колесо- drive wheel. 

коливання- oscillations 
амортизувати коливання - absorb/damp oscillations; 
коливання виляння візків- bogies hunting oscillations. 

коливання віднесення - swaying 
коливання поемикування- bouncing 

букса - axle-box; 
важільна букса -lever axle-box. 

колісна пара - wheelset 
колона - column 

колона бічної рами візка- bogie side ftame column; 
колона, що коливається- swinging column. 

компресія- compression 
ударне стиснення- impact compression (shock compression); 

контроль - monitoring 
контроль працездатності приладу - unit serviceability 
monitoring. 

конус -cone 
натискний конус - pressure cone. 

корпус - housing 
корпус букси - ахІе-Ьох housing; 
корпус букси колісної пари - wheelset Ьох housing; 
корпус опори - support housing. 

котушка - coil 
кран- crane 

поворотний кран- rotary crane. 
крен -lurching 
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поперечний та поздовжній крен вагона або локомотива -
transversal and longitudinal car or locomotive lurching. 

крива - curve 
криві малого радіуса - small radius curves. 

кріплення - fixture 
кромка- edge 

внутрішня кромка - internal edge. 
кронштейн - arm, bracket 

ресорний кронштейн- spring bracket. 
кузов- body 

кузов екіпажу, кузов вагона - car body; 
настил кузова - floor of the body 

кулак, кулачок- cam 
ланцюг- circuit 
лапа- guard 

буксова лапа - axle guard. 
лист -leaf 

демпфірувальний лист- damping leaf; 
пружний лист- resilient leaf. 

лінія -line 
лінія навантаження - loading line; 
лінія розвантажування- unloading line. 

локоматив - locomotive 
тепловоз- diesel locomotive. 

лунка - indentation 
сферична лунка - spherical indentation. 

мастило- lubrication 
машина - machine 

ударна, копрова машина- impact machine. 
методика - method 

методика копрових випробувань - hardness drop test meth
od; 
методика потягових експлуатаційних випробувань - train 
performance test method. 

момент - moment 
протилежно спрямований момент- opposite moment. 
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монтувати - mount 
навантаження - load, loading, pressure 

експлуатаційне навантаження - operating load; 
квазістатичне навантаження- quasi-static load; 
кососиметричне навантаження - skew-symmetrical loading; 
навантаження на поводок- link load; 
поздовжні ударні навантаження- longitudinal shock loads; 
початкове навантаження - initial pressure; 
статичне та дінамічне навантаження - static and dynamic 
loading; 
ударне навантаження- impact load. 

надійність- durability 
накопичувальний амортизатор- accumulating damper 
накладка - ptece 

накладка - patch ріесе; 
фрикційні накладки- friction pieces. 

налічник, колодка - shoe 
наличники колонок боковнии - frame column shoes. 

наповнювач - extender 
напруження- stress 
напрям - direction 

бокове направленин - lateral direction; 
поздовжній напрям - longitudinal direction. 

напрнмна - guide 
щелепна напрнмна- pedestal guide. 

наростанни - шcrease 

крутісь наростанни сили- steepness offorce increase. 
насадка - extension 

конічна насадка - cone extension. 
настил- deck 

рухомий вантажний настил - travelling deck floor. 
натнг- tension 

попереднє затягуванни - pre-tension. 
натигати- to strain 
нахил кузова- tilt ofthe body 

примусовий нахил кузова- forced tilt ofthe body. 
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обмежувач - limiter 
обмежувач поперечних коливань - transverse oscillation 
limiter. 

обойма - сапіеr І casing 
обробка - processing 

комп'ютерна обробка- computer processing. 
опиратися на що-небудь- to bear against smth 
опір, протидія - resistance 

опір поперечного з'єднання- transversallink resistance. 
опора- bearing 

бокові опори - side bearings; 
глухі направляючі отвори опори- blind guiding openings of 
the Ьearing; 
одноступеневе і двоступеневе спирання - single- and two
stage bearing; 
центральні опори - central bearings. 

опора - seat, support 
надресорна балка- bogie bolster seat. 

основа- foot 
отвір- hole, opening, orifice, port 

крізний отвір - through opening; 
нарізний отвір- threaded opening; 
прохідвий отвір- control port; 
січення калібровавих отворів- section of calibrated ports. 

паз- slot 
параметр- parameter 

статичні параметри- static parameters. 
партія (апаратів)- batch (ofgears) 
передавати- to transfer 
перемичка - bridge 

середни перемичка- central bridge. 
переміщення, пересування- movement 

взаємні переміщевин- reciprocal movements; 
відносне поздовжнє пересування рами вагона та хребто
вої балки - relative longitudinal car frame and center sill 
movement; 
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кутові переміщення - angle movements; 
лінійне переміщення - І inear movement; 
переміщення поршия - piston movement; 
переміщення точок кріплення головок демпфера - damp
er fixing heads point movement; 
поперечне переміщення - transversal movement; 
поперечний розбіг осі- transversal axis movement. 

переміщення кузова - movements of the car body 
поздовжні, бокові та кутові переміщення кузова - longitu
dinal, side and angle movements of the car body. 

підвішування - suspension 
одноступневе ресорне підвішування - single-stage spпng 
suspensюn; 

пасивне підвішування - passive suspension; 
центральне ресорне підвішування - central spпng suspen
sюn. 

підйом - hump 
сортувальна гірка - gravity hump. 

підпнрати - to back up 
підшипник- bearing 

осьовий підшипник- thrust bearing; 
роликовий підшипник- roller bearing. 

плавність - smoothness 
плавність руху- motion smoothness. 

планка - bar, slat 
планка з маркірувавням - graduated bar; 
фрикційна плавка - friction bar І slat. 

пластина, площадка, диск- plate 
натнекпі диски- pressure plates; 
опорна площадка - base plate; 
опорна тарілка- support plate; 
п'ята- central plate. 

площина - plane 
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вертикальна та поперечна площини - vertical and 
transversal planes; 
площина колісної пари - wheelset plane. 



площина симетрії кузова- plane ofthe body 
поздовжня вертикальна площина симетрії кузова - longi
tudinal vertical symmetry plane of the body. 

плунжер- plunger 
поверхня - surface 

криволінійна поверхня терти - curved friction surface; 
похила поверхня терти - inclined friction surface; 
робоча поверхня- working surface. 

поводок, шатун - link 
шарнірний чотирикутник/ чотиризвінник - four-bar 
linkage; 
ленкерни й поводок- guide link. 

поглинання - absorption 
поглинання ударної енергії- shock energy absorption. 

подовжений - elongated 
подушка, прокладка - cushion 

повітряна подушка - air cushion; 
пружна еластомерна прокладка - resilient elastomer 
cushion; 
упор з твердої резини - hard rubber cushion. 

показник - index 
полімер - polymer 

об'ємно-стиснутий високов'изкий полімер- volume com
pressed high viscosity polymer. 

поперечний - transversal 
порожнина - cavity 

внутрішня порожнина- internal cavity. 
поршень- piston 

плаваючий поршень- floating piston; 
поршень задавального циліндра - master cylinder piston. 
пружній поршень - elastic piston; 

потужність - capacity 
енергоємність- energy capacity; 
номінальна енергоємність- nominal energy capacity; 
номінальна та максимальна енергоємність - nominal and 
maximum energy capacity; 
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повна вантажопідйомність- full capacity. 
прес- press 

гідравлічний прес- hydraulic press. 
привід - drive, actuator 

електромеханічний привід- electromechanical actuator; 
електромагнітний привід- electromagnetic drive; 
лінійний привід- linear drive; 
опорво-рамний привід- ffame bearing drive; 
оневмопривід- pneumatic drive. 

призма- pпsm 

тригранна призма- trihedral prism. 
прилнвок- lug 

приливок корпуса букси - axle-box housing lug. 
припрацювання- runшng-ш 

припрацювання поглинального апарата - dra:ft gear running
ш. 

прискорення - acceleration 
прискорення кузова вагона- car body acceleration. 

притненення - pressшg 

рівномірне притиснення- uniform pressing. 
пробіг - mileage 

пробіг вагонів- car mileage. 
прогни- deflection 

вертикальний прогни - vertical deflection. 
продукт- product 

продукти зношення- wear products. 
прокладка- pad 

еластична прокладка- elastic pad; 
ущільнювальні шумопоглинальні прокладки- sealing and 
noise attenuating pads. 

профіль - profile 
переломи поздовжнього профілю шляху - breaks ш the 
longitudinal track profile. 

процес- process 

162 

адіабатичний процес- adiabatic process; 
квазіізотермічний процес- quasi-isothermal process. 



пружина, ресора - spпng 

автономна пружина- independent spring; 
внта (кручена) пружина- wound spring; 
гідравлична ресора- hydraulic spring; 
дзвонова ресора- bell-shaped spring; 
кручена циліндрична пружина- соіІ spring; 
листова ресора - leaf spring; 
оневморесора - pneumatic spring; 

. . 
пружина стиснення - compressюn spпng; 

пружини підпірного комплекту- bearing set springs; 
тарілчаста пружина- disc spring. 

пружність- elasticity 
пружність на вигін - elasticity of flexure; 
пружність на зсув- elasticity of shear; 
пружність на розтяг- elasticity of elongation; 
пружність на сти ск- elasticity of compression. 

пульсатор - pulsator 
гідравличний пульсатор- hydraulic pulsator. 

радіус- radius 
радіус сполучении - junction radius. 

рама- frame 
бокова рама - side frame; 
рама вагона - car frame; 
рама візка- bogie frame. 

ребро- rib 
середнє ребро- central rib. 

регулюванни - regulation 
регулюванни жорсткості оневморесори - air-spпng stiff
ness regulation. 

режим-mоdе 

вилагодженни режимів випробуванни - fine tuning of the 
test modes; 
квазістатичний режим стиску - quasi-static compressюn 
mode; 
маневровий режим - shunting mode; 
перехідні режими руху - transitional movement modes; 
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режим нававтаження- loading mode. 
рельеф- relief 
речовина, середовище- medium 

рабоче тіло- working medium. 
рідина, олия - oil 

амортизаторна олія - shock-absorbing oil; 
подавати робочу рідину- to feed oil. 

різь, нарізка, різьба - thread 
робота - perfonnance 

робота амортизувальних пристроїв- damping units perfor
mance. 
розмір - size 

габаритно-приєднувальні розміри демпфера - dampers 
overall and coupling size; 
розміри кріпильних елементів- fixtures sizes. 

розсіювання - dissipation 
розсіювання енергії- energy dissipation; 
розсіювання тепла- heat dissipation. 

рух -motion 
звивистий рух візка - bogie nosing motion. 

рух, хід - stroke 
великий рух- big stroke; 
вичерпати рух - to exhaust the stroke; 
зворотний рух - back stroke; 
конструктивний рух - structural stroke; 
максимальний хід- maximum stroke; 
повний хід- full stroke; 
пружній рух - resilient stroke; 
прямий рух- forward stroke; 
рух буксового ступеня- axle-box stage stroke; 
хід поглинального апарата- draft gear stroke; 
хід толока- piston stroke. 

серга підвіски - suspension ann 
сила ватягу - torque 
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сила, зусилля - force 
відцентрова сила- centrifugal force; 
збурювальна сила - disturbing force; 
змінне зусилля, що зсунуте за фазою - altemating phase
shifted force; 
зусилля закриття - clo~ing force; 
перестановочне зусилля - switching force; 
поздовжня сила - longitudinal force; 
реактивна сила - reactive force; 
сила початкового затягнення - pre-tension force; 
сила стиснення - compression force; 
сила тертя - friction force; 
сили тяги-гальмування- traction-braking forces; 
сприймати сили- to. take in forces; 
статична сила закриття - static closing force. 

система - system 
коливальва система - oscillation system; 
система поперечного підресорювання кузова - transversal 
body springing system; 
система спирання - bearing system; 
системи активного підвішування - active suspensюn sys
tems. 

склад - stock 
рухомий склад - rolling stock; 
швидкісний рухомий склад - high-speed rolling stock. 

співвісний - coaxial 
співударяння- collision 

співударяння вагону- car collision. 
сповільнювач - decelerator 
спрацьовування- actuation 
стабільність - stability 

бокова стабільність- side stability. 
стакан - sleeve 

рухомий стакан - moving sleeve. 
стенд - bench 

стендові випробування - bench test. 
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стійка - rack 
струм - current 

змінний струм - altemating current. 
ступінь - stage 

буксова ступінь підвішування - axle-box suspension stage; 
перша та друга ступені підвішування - first and second 
suspension stages. 

твердість, жорсткість- stiffness 
термін експлуатації- service life 
тертя- friction 

тертя рухомої хребтової балки- tloating sill friction. 
тест, випробування - test 

випробування на зносостійкість- wearing tests; 
випробування співударенним вагонів- cars collision test; 
динамічні ходові випробування вагонів- cars dynamic ride 
tests; 
ватурні тести - field tests; 
означальні тести - detenninative tests; 
приймальні тести- acceptance tests; 
ресурсні випробування (тести)- endшance tests; 
стендові випробування - bench tests; 
ходові випробування- line tests. 

техвічне обслуговування- maintenance 
товщина - thickness 

змінна товщина- variable thickness. 
удар- impact 

удари по поглинальному апарату - dropping weight Im
pacts. 

умови - conditions 
умови руху- riding conditions. 

упор- stop 
верхній упор- upper stop; 
поперечний упор- cross stop. 

усаджуватнен - shrink 
установлення - adjustment 

самоустановлення- self-adjustment. 
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ушкодження, зупинка або перерва в дії, збій в роботі- failure 
відмова (втрата працездатності) поглннаючих апаратів

draft gears service failure. 
ущільнення - seal 
фактор - factor 

фактори старіння- ageing factors. 
фланець, виступ - flange 

верхній пояс- upper-flange; 
гальмівний фланець - brake flange;· 
кулачковий виступ - cam flange; 
кулястий виступ клина- spherical wedge member flange; 
переставний виступ - repositionable flange. 

фopмa-form 

похила геометрична форма- oblique geometric fonn. 
характеристика - characteristic 

конструювати силові характеристики - to plot power char
acteristics; 
контрольні статичіІі силові характеристики - reference 
static power characteristics; 
нелінійна жорсткіетна характеристика - non-linear stiffen
ing characteristic; 
поглинальна здатність- damping characteristic; 
снлова характеристика- power characteristic; 
упругов'язкі характернетики- elastoviscous characteristics. 

хомут- clamp 
пружний хомут- resilient clamp. 

цикл- cycle 
безперерввий робочий цикл- uninterrupted working cycle. 

циліндр- cylinder 
виконавчий (допоміжний) циліндр - servo cylinder; 
гальмівний циліндр- braking cylinder; 
задавальний (головний) циліндр- master cylinder; 
поперечний циліндр- cross cylinder. 

частина - part 
нарізна частина- threaded part; 
необресорені частини візків- unsprung bogie parts; 
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обресорена частина- sprung part. 
шайба -'- washer 

опорна шайба - support washer. 
шарнір - hinge 
швидкість- rate 

швидкість деформації- defonnation rate; 
швидкість розтягуванни - extension rate; 
швидкість співударення вагонів- cars collision rate; 
швидкість співудару- collision rate; 
швидкість стиску - compression rate. 

шпінтон - tail 
швівтон букси- axle-box tail. 

штовхач - pusher 
шток, тяга, стрижень - rod 

змінний профільований стрижень - replaceable profiled 
rod; 
поршневий шток з різьбою- threaded piston-rod; 
похила тяга з пружним елементом - resilient inclined rod; 
розтяжна тн га - extention connection rod; 
стискна тяга- compressioh'rod; 
тяга з шарнірним з'єднавним- hinged connection rod. 

щуп -probe 
якість- quality 

експлуатаційні нкості- operational qualities. 
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ДОДАТОК 

Питання для самоконтролю 

1. Як перекладачі розуміють «еквіваленп> у теорії та практиці 

перекладу? 

2. Що таке «формальна та динамічна еквівалентність»? 

3. На які елементи стилю слід звертати увагу при перекладі з 
української/російської мови на англійську мову? 

4. Якими можуть бути основні підходи установлення рівноцін

ності мовних засобів при перекладі? 

5. На які групи прийнято ділити всі фактори, які складають ос

нову функціональних відповідностей? 

б. Які існують різновиди лексичних трансформацій (за класифі

кацією Я. Рецкера)? 

7 Які питання, пов'язані з автором тексту, повинен ставити собі 

перекладач перед початком та в процесі роботи над перекладом? 

8. Що таке компресія термінів? 
9. Що таке метонімія термінів? 

10. Які слова-замінники використовують при перекладі науково
технічних текстів? 

11. В чому полягає проблема «гучних слів»? 
12. Які характерні риси науково-технічної літератури дозволяють 

визначити її як, в основному, корпус прецедентних текстів? 

13. Які мовленнєві одиниці показують хронологічний та просто
ровий порядок співвіднесення концептів науково-технічних 

текстів? 

Теми для поглибленого вивчення теорії та практики перек
ладу 

1. Поняття дискурсу та характер взаємозв'язку понять концепт, 
текст, контекст, дискурс. 

2. Стилістичні особливості науково-технічних текстів. 
3. Співвідношення інтерпретації і точного перекладу у процесі 

перекладу науково-технічних текстів. 
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4. Характерні та відмінні риси чотирьох комунікативних типів 

тексту- розповіді, опису, пояснення або представлення інфо

рмації та переконання. 

5. Контекстуальна співвіднесеність дискурсу та мовленнєві за
соби, які її позначають. 

6. Роль маркерів переходу у створенні контекстуальної співвід-
. . . 

несеносп науково-техючних текспв. 

7. Використання у науково-технічних текстах мовленнєвих 

одиниць, що пов'язують ідеї, які є схожими або протилежни

ми, і мовленнєвих одиниць, що вказують на хронологічний та 

просторовий порядок співвіднесення концептів, причину, ме

ту або результат. 

8. Функціонування засобів прямого посилання у механізмі логі-. . . 
чного розгортання змІсту науково-техючних текстІВ рІзних 

. . 
комуюкативних тишв. 
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