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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

«РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФІЛЮ 

МІСЬКОЇ ВУЛИЦІ АБО ДОРОГИ» 

Мета роботи – вивчення класифікації, призначення та 

транспортноексплуатаційних характеристик міських вулиць та доріг. 

В результаті виконання роботи студент повинен вміти виконувати 

розрахунки за допомогою обчислювальної техніки елементів поперечного 

профілю міської вулиці або дороги (ширину проїзної частини і тротуарів) 

в залежності від інтенсивності руху, пропускної здатності смуги, рухомого 

складу, швидкості та ін. 

Мережа вулиць і доріг 

Мережі вулиць і доріг населених пунктів проектують у вигляді 

єдиної системи з урахуванням функціонального призначення окремих 

вулиць і доріг, інтенсивності транспортного пішохідного та велосипедного 

руху. У складі вулично-дорожньої мережі виділяють вулиці і дороги 

магістрального та місцевого значення. 

Категорії вулиць і доріг та розрахункові параметри призначають 

відповідно до класифікації ДБН 360-92* (таблиця 1.1). Класифікацію і 

параметри вулиць і доріг сільських населених місць треба приймати за 

таблицею 1.2. 

Ширина вулиць і доріг визначається розрахунком залежно від 

інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу елементів, які 

розміщуються в межах поперечного профілю – проїзні частини, технічні 

смуги для прокладання підземних комунікацій, тротуари, велосипедні 

доріжки, трамвайне полотно, зелені насадження, тощо. 

Як правило, ширина вулиць і доріг в червоних лініях (рис. 1.1) 

приймається: 

– магістральних вулиць 50 ... 80 м; 

– вулиць і доріг місцевого значення 15 ... 25 м. 

Центральні розділювальні смуги треба передбачати завширшки не 

менше, м: 

– на вулицях магістрального безперервного руху – 4; 

– на дорогах регульованого руху, які мають проїзну 

частину у 6 смугруху – 3; 

– на інших магістральних вулицях і дорогах допускається 

розділювальна смуга завширшки до 2 м, при умові її влаштування на 

рівні проїзної частини і виділення суцільною лінією розмітки. 

Між проїзними частинами і бортовим каменем магістральних вулиць 

і доріг повинні бути передбачені запобіжні смуги завширшки, м: – для 

магістральних вулиць безперервного руху – 0,75; 



 

– для магістральних вулиць і доріг регульованого руху – 

0,5. 

Таблиця 1.1 – Класифікація і параметри вулиць і доріг ДБН 360-92* 

Група 

поселень 
Категорія вулиць і 

доріг 

Розрахун 
кова 

швидкіст

ь 
руху, 

км/год 

Ширина 

смуги 

руху 

Кількіст
ь смуг 

проїзної 

частини 

Найбільши
й 

поздовжній 

ухил, 
‰ 

Наймен

ш і 

радіуси 

кривини 

у плані, 

м 

Ширина 
тротуару

, м 

 Магістральні вулиці і дороги:  

загальноміського       

Найзначн
і ші міста 

(більше 
1000000) 

значення 

безперервного руху 
100 3,75 6…8 40 500 4,50 

загальноміського 

значення 

регульованого руху 
80 3,75 4…6 50 400 3,00 

районного значення 
70 3,75 4…6 60 250 2,25 

Великі 

міста (від 

500000 
до 
1000000) 

Магістральні вулиці і дороги:  

загальноміського 

значення 
80 3,75 4…6 60 400 3,00 

районного значення 
60 3,75 2…4 60 250 2,25 

Середні, 

малі 

міста 

Магістральні вулиці і 

дороги 60 3,75 2…4 60 250 2,25 

Усі 

групи 

поселень 

Вулиці і дороги місцевого значення  

житлові вулиці 40 3,50 2…3* 70 125 1,50 

дороги в 

промислових і 

комунальноскладськ

их зонах 

40 3,75 2 60 250 1,50 

проїзди 30 3,0…3,5

0 
1…2 80 30 0,75 

пішохідні вулиці і 

дороги 
4 0,75 2…6 60 – – 

велосипедні доріжки 
30 1,50 1…2 40 50 – 

* З урахуванням стоянок легкових автомобілів  

Таблиця 1.2 – Параметри вулиць і доріг сільських населених місць 

Категорія вулиць і доріг 
Ширина 
смуги руху, 
м 

Кількість 

смуг руху 

Найменша 

ширина 
тротуару, м 

Селищна дорога 3,5 2...4 – 
Головна вулиця 3,5 2...4 1,5 
Житлова вулиця 3,0 2 1 



 

Пройд 3,5 1...2 – 
Дорога господарського призначення 4,5 1 – 
Пішохідна дорога 0,75 2...4 – 

У стиснених умовах і при реконструкції крайові смуги допускається 

влаштовувати тільки на магістральних вулицях і дорогах безперервного 

руху завширшки 0,5 м. 

Ширину інших розділювальних смуг між елементами поперечного 

профілю вулиць і доріг треба визначати, виходячи із умов розміщення 

підземних комунікацій, озеленення, необхідності зниження негативної дії 

транспорту на навколишнє середовище, але не менше розмірів, наведених 

у ДБН 360-92* (табл. 1.3). 

 
Рис. 1.1 Типовий поперечний профіль М 1:100 

 Таблиця 1.3 – Ширина розділювальних смуг між елементами 

поперечного профілю вулиць і доріг 

Місцезнаходження розділювальної смуги 

Найменша ширина розділювальної смуги, 

м 
Магістральної вулиці і 

дороги 
Вулиці і 

дороги 

місцевого 

значення 
Безперервного 

руху 
Регульованого 

руху 
Між основною проїзною частиною і 

місцевими проїздами 
8(5) 6(3) – 

Між проїзною частиною і віссю ближньої 

трамвайної колії 
6(3,5) 4(3,5) – 

Між проїзною частиною і велодоріжкою – 3 2 
Між проїзною частиною і тротуаром 5 3 2 
Між тротуаром і віссю ближньої 

трамвайної колії 
– 4 – 

Між тротуаром і велодоріжкою – 2 – 
Примітка. Позначення в дужках – для умов реконструкції. 



 

Ширина трамвайного полотна приймається згідно СНіП 2.05.09-90 

"Трамвайні і тролейбусні лінії". Так на прямих ділянках перегонів ширину 

двоколійних трамвайних ліній колій звичайного трамвая, розташованих на 

одному рівні з проїзною частиною при відсутності опор контактної мережі 

слід приймати, м: 

– між смугами руху проїзної частини – 7,0; – окремо – 8,8. 

– то саме з урахуванням розміщення посадочних площадок – 10; 

– швидкісного трамвая – 10 м; 

– одноколійних ліній трамвая – 3,8 м. 

Ширина самостійного земляного полотна: 

– одноколійні – 5,5 м; 

– двоколійні при відстані між осями суміжних колій, мм: 

3200 – 8,8 м; 
3700 – 9,3 м; 
4100 – 9,7 м. 

Порядок виконання роботи 

Вихідні дані: 

a) категорія вулиці або дороги згідно ДБН 360-92*; 

б) перспективна середньодобова інтенсивність і склад руху в двох 

напрямках; 

в) режим роботи світлофорів на регульованому перехресті; 

г) відстань між перехрестями. 

Для встановлення ширини проїзної частини необхідно: 

– визначити пропускну здатність однієї смуги руху для 

кожного видутранспорту; 

– визначити необхідну кількість смуг; 

– уточнити ширину проїзної частини вулиці. 

Пропускна здатність однієї смуги руху: 

 N = 
3600 V 

, авт/год (1.1) 

S 

де V – розрахункова швидкість для відповідної категорії вулиці або 

дороги (ДБН 360-92*), м/с; 

S – динамічний габарит (рис. 1.2) або безпечна відстань між 

транспортними одиницями, які рухаються попутно в колоні (включаючи 

власну довжину), м. 



 

 

Рис. 1.2 – Схема визначення динамічного габариту 

Динамічний габарит має параболічну залежність від швидкості 

автомобіля: 

 S = tp V + C V
2 
+ l + lз , (1.2) 

де tp V – шлях, пройдений автомобілем за час реакції водія до 

початку гальмування, м; (tp = 1,0 с – час реакції водія);  

C V
2 
– шлях гальмування, м; 

l – габаритна довжина транспортного засобу, м; 

 lз – зазор безпеки, між автомобілями, що зупинилися, м. 

Гальмівний шлях у динамічному габариті Sг  C V
2
. Коефіцієнт 

гальмування 

                                                                                   
 ig

К
С е




2
                                                          (1.3) 

де Ke – коефіцієнт, який враховує експлуатаційні умови гальмування 

(приймається рівним 1);  

g = 9,81 м/с
2 
– прискорення сили тяжіння; 

  – коефіцієнт зчеплення шин автомобіля з дорожнім покриттям 

(для а/б і ц/б покриття приймається   = 0,3); 

 i – поздовжній ухил, який приймається із знаком "+" при русі на 

підйом та "–" при русі на спуск). 

Остаточно формула для обчислення динамічного габариту приймає 

вигляд: 

  (1.4) 

Довжина транспортних засобів l приймається: 

легкові автомобілі – 4 … 6 м; 

вантажні – 6 ... 10 м; 

автобуси – 7 ... 10 м; – тролейбуси – 9 ... 11 м; lз приймається – 2 ... 3 м. 



 

Формула (1.4) використовується при розрахунку пропускної 

спроможності смуги в разі відсутності регульованих перехресть. 

Пропускна здатність смуги з урахуванням затримок на перехресті 

дорівнює: 

                             
де - коефіцієнт зниження пропускної здатності: 

                
де Ln – відстань між регульованими перехрестями, м; 

a – середнє прискорення при зрушенні автомобіля, м/с
2
; 

b – середнє сповільнення автомобіля при гальмуванні, м/с
2
; t – 

середня тривалість затримки перед світлофором, с: 

                                       

де tч – тривалість червоної фази світлофору, с; 

tж – тривалість жовтої фази світлофору, с. 

Кількість смуг руху проїзної частини для кожного виду транспорту 

визначається за формулами: 

– для легкових автомобілів nл = Qл / Nл ; 

– для вантажних – nв = Qв / Nв ; 

– для автобусів – na = Qa /100; 

–  – для тролейбусів – nтр = Qтр /70,  

де Qл,Qв,Qа,Qтр – перспективна інтенсивність руху, од/год. (коеф. 

переходу від добової до погодинної інтенсивності приймається =0,1). 

Пропускна здатність смуги для тролейбусів приймається 70 од/год., 

те ж для автобусів – 100 од/год. 

Загальна кількість смуг проїзної частини складає: 

 nзаг = nл + nв + nа + nтр . (1.8) 

Для перевірки проводиться розрахунок на змішаний потік руху. 

Зводимо інтенсивність руху усіх заданих видів транспорту до 

розрахункового – легкового, використовуючи коефіцієнти приведення 

(табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 – Коефіцієнти приведення інтенсивності руху до 

легкового (СНіП 2.05.02-85 Автомобільні дороги) 



 

Типи транспортних засобів  Коефіцієнт 

приведення 
Легкові автомобілі  1 

Мотоцикли і мопеди  0.5 

Вантажні автомобілі вантажопідйомністю, т: 

2 
6 
8 
14 

> 14 

 

1,5 
2 

2.5 
3 

3,5 
Автопоїзди вантажопідйомністю, т: 

12 
20 
30 
>30 

 

3,5 
4 
5 
6 

Коефіцієнти приведення для автобусів і спеціальних автомобілів 

слід приймати як для базових автомобілів відповідної вантажопідйомності. 

Кількість смуг руху 

 nзаг = Q/ Nл . (1.9) 

Після порівняння одержаного числа смуг з результатом 

попереднього розрахунку приймаємо більше значення для подальшого 

розрахунку ширини проїзної частини В, м: 

 B = b nзаг , (1.10) 

де b – ширина однієї смуги руху згідно категорії 
вулиці. Ширина тротуарів визначається аналогічно: – 
визначаємо кількість смуг руху пішоходів 

 nтрот = Qпіш / Nпіш . (1.11) 

де Qпіш – задана інтенсивність руху пішоходів, піш/год.; 

Nпіш – пропускна здатність однієї смуги тротуару, піш/год. (800... 

1200). 

– визначаємо ширину тротуару 

 Bтр = 0,75 nтрот , (1.12) 

де 0,75 м – ширина однієї смуги тротуару відповідно «СНіП». 

Розрахунки проводяться на ЕОМ. Для чого складаємо блок-схеми (рис. 

1.3, 1.4). За результатами розрахунків рисуємо поперечний профіль вулиці 

чи дороги та робимо висновки. 
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Рис. 1.3 – Блок-схема алгоритму розрахунку 



 

 

Рис. 1.4 – Блок-схема алгоритму перевірки на змішаний потік. 

 

 

 



 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

«ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ І СТАНУ ДОРОГИ НА 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РОЗРАХУНКОВОЇ ШВИДКОСТІ» 

Мета роботи – навчитися визначати вплив параметрів і стану дороги 

на забезпеченість розрахункової швидкості автомобіля. 

Параметри і стан дороги та розрахункова швидкість 

Задача оцінки ступеня впливу окремих параметрів на швидкість руху 

полягає у встановленні механізму цього впливу і фізичного змісту, виборі 

розрахункової схеми та математичному описі, який дозволив би визначити 

розрахункову швидкість розрахункового автомобіля. 

Вплив ширини укріпленої поверхні дороги на забезпечення 

розрахункової швидкості оцінюють виходячи з поняття „ширина 

психологічного коридору”. Психологічний коридор – ширина дороги, яка 

психологічно діє на водія при виборі траєкторії і режиму руху (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема для визначення ширини укріпленої 

поверхні при зустрічному русі: 

B1 – ширина укріпленої поверхні; Bn – ширина психологічного коридору; 

B – ширина проїзної частини; c – ширина автомобіля; k – колія 

автомобіля; x – відстань від осі дороги до автомобіля; y – відстань від 

колії автомобіля до узбіччя; y0 – ширина узбіччя; z – відстань від колії 

автомобіля до кінця узбіччя. 

Загальну ширину психологічного коридору можна визначити за 

формулою: 

 Bn = (c + k)/ 2 + x + z . (2.1) 

Звуження ширини укріпленої поверхні дороги приводить до 

звуження психологічного коридору. Разом з цим знижується і швидкість в 

залежності від інтенсивності руху. З врахуванням цих факторів 



 

запропоновані розрахункові формули для визначення максимальної 

швидкості і коефіцієнта забезпеченості базової розрахункової швидкості 

Vфmax = K1(B1ф - Bn ), 
(2.2) 

K pc = K2(B1ф - Bn ), (2.3) 

 деK1 і K2 – коефіцієнти, які враховують інтенсивність та 

розрахункову схему руху; 

Bn – мінімальна ширина психологічного коридору для різних 

розрахункових схем, м (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Розрахункові формули, значення K1, K2 і Bn , а також 

межі їх застосування. 



 

 

Для визначення забезпеченої швидкості необхідно мати дані про 

фактично використовувану ширину укріпленої поверхні дороги B1ф , тобто 

ширину чистої проїзної частини і крайових укріплених смуг. При 

відсутності даних безпосередніх вимірів вона може бути визначена за 

формулою: 

 B1ф = B + 2b - 2b3, (2.4) 

де B – проектна ширина проїзної частини, м. b 

– ширина крайової укріпленої смуги, м. 

b3 – ширина смуги забруднення крайової укріпленої смуги або 

„прикромкової” смуги проїзної частини, м (табл. 2.2)  

 

  Межі застосування по 

інтенсивності руху, фіз. 
Розрахункова схема Розрахункові формули авт./доб. 

літом 
перехідні 
періоди 

зимою 

. Вільний рух одиночного 

автомобіля 
Kpc = 0,416(B1ф -3,1); 

Vфmax= 50(B1ф-3.1) 
< 700 <600 <500 

2.Рух в частково зв’язаному 

потоці на двосмужній проїзній 

частині при інтенсивності, 

авт./доб. 
а) 500-1500 

б) 1500-4200 

Kpc = 0,333(B1ф – 4); 

Vфmax = 40(B1ф- 4) 

Kpc= 0,278(B1ф – 4); 

Vфmax= 33,3(B1ф – 4) 

700-1500 

1500- 
4200 

600-1200 

1200- 
3600 

500-1000 

1000- 
3000 

3.Рух при інтенсивному 

зустрічному потоці на 

двосмужній проїзній частині 

Kpc = 0,22(B1ф – 4); 

Vфmax = 26,4(B1ф – 4) 
> 4200 > 3600 > 3000 

4.Рух на трисмужній проїзній 

частині: 
а) при повній розмітці 

б) при відсутності розмітки 

Kpc = 0,21(B1ф - 7,3); 

Vфmax = 25(B1ф - 7,3) 

Kpc = 0,194(B1ф - 8,5); 

Vфmax = 23,3(B1ф -8,5) 

> 6000 

> 7000 

> 6000 

> 6000 

> 5000 

> 6000 

5.Рух по проїзній частині 

одного напрямку 

чотирисмужної автомобільної 

магістралі з розділювальною 

смугою, м. а) більше 5 

б) до 5 

Kpc = 0,245(B1ф  - 4,1); 

Vфmax = 29,4(B1ф- 4,1) 

Kpc = 0,203(B1ф- 4,1); 

Vфmax = 24,4(B1ф- 4,1) 

< 15000 

< 12000 

< 12000 

< 10000 

< 12000 

< 10000 



 

Таблиця 2.2 – Ширина смуг забруднення. 

Вид 

укріплення 

обочини 

в зимовий період в осінньо-весняний період 
на прямих 

ділянках і 

на кривих в 

плані 

радіусом 

більше 

600м при 

висоті 

насипу 

більше Hn 

на кривих 

в плані 

радіусом 

200-600м 

при висоті 

насипу 

більше Hn 

на 
снігозаносних 

ділянках, на 

ділянках з 

огорожею, 

напрямними 

стовпчиками, 

тумбами, 

парапетами 

на прямих 

ділянках і на 

кривих в плані 

радіусом 

більше 200м 

на кривих 

радіусом 200м і 
на ділянках з 

огорожею, 

напрямними 

стовпчиками, 

тумбами, 

парапетами 

Шар 

щебеню 
або гравію 

0.2 - 0.4 
0.4 - 0.5 

0.3- 0.50 
0.5-1.0 

   

Посів 

трави 
0.2 - 0.75 
0.4 -1.0 

0.3- 0.5 
0.6 -1.2 

   
Узбіччя не 

укріплені 
0.2 - 0.75 
0.4 -1.0 

0.4 - 0.6 
1.2 -1.8 

   

Бордюр 

висотою, h 

м. 

(3-8)h 
(6 -12)h 

(3-8)h 
(6 -12)h 

(3-8)h 
(6 -12)h 

3h 

6h 

3h 

6h 

Примітки. 1. В чисельнику – для доріг I і II категорій, в знаменнику – для III і IV 

категорій. 
2. Ширина смуги забруднення залежить від оснащення дорожніх 

організаціймашинами для утримання доріг. При оснащенні, рівному 100% нормативної 

потреби, ширину смуги забруднення приймають мінімальною, при 60-70% оснащеності 

приймають середні значення, а при оснащеності менше 50% – максимальні. 
3. При устрої на обочинах покриття шириною більше 1,5м із асфальто-, 

цементобетона чи з матеріалів, оброблених в’яжучими, скорочення ширини укріпленої 

поверхні не відбувається. 
4. Hn – товщина сніжного покрову. 

Вплив ширини і типу укріплення обочини на швидкість до певної 

міри сумірний із впливом ширини укріпленої поверхні дороги. Проте 

розрахункових формул для оцінки цього впливу немає. Встановлено, що 

найбільший вплив здійснює вид і стан обочини шириною до 1,5 м від 

кромки проїзної частини. Обробка експериментальних спостережень 

дозволила отримати залежність Kpc від ширини обочин (рис. 2.2). 



 

 

Рис. 2.2 – Вплив ширини і типу зміцнення узбіч на коефіцієнт 

забезпеченості розрахункової швидкості: 

1 – узбіччя укріплене цементобетоном, асфальтобетоном або 

кам’яними матеріалами, обробленими в’яжучими; 2 – узбіччя, укріплене 

шаром щебенів або гравію; 3 – те ж засівом трав; 4 – узбіччя не укріплене 

Вплив складу транспортного потоку на коефіцієнт забезпеченості 

розрахункової швидкості пояснюється тим, що потік автомобілів, які 

рухаються по сусідній смузі, впливає на водія не тільки як бічна 

перешкода, що враховується при оцінці ширини укріпленої поверхні. 

Разом з бічними перешкодами виникають перешкоди і на смузі руху 

автомобіля (поздовжні перешкоди) за рахунок автомобілів, що виходять на 

обгін із зустрічного потоку. Відомо, що число обгонів зростає зі 

збільшенням інтенсивності та особливо, різнорідності транспортного 

потоку. 

Вплив складу та інтенсивності транспортного потоку на поздовжні 

перешкоди для руху враховують введенням поправки 

  (2.5) 

де   – коефіцієнт, що враховує рух по зустрічній смузі, а для 

багатосмужних по сусідній смузі (0,7-0,9); 

 – коефіцієнт, що враховує вплив інтенсивності руху; 

  – коефіцієнт, що враховує склад транспортного потоку (чисельно 

рівний долі вантажних автомобілів, автобусів та автопоїздів, які рухаються 

по смузі. 



 

N – інтенсивність руху, авт./год. (для магістралей приймається по 

кожному напрямку окремо). 

Спільний вплив ширини укріпленої поверхні, інтенсивності та складу 

руху 

 K pcBN = K pcB - K pc . (2.6) 

Вплив поздовжнього ухилу на забезпеченість розрахункової 

швидкості оцінюють для найбільш характерного (розрахункового) стану 

покриття в зимовий та осінньо-весняний періоди, кожний з яких 

характеризується коефіцієнтами опору коченню та зчеплення. 

Розрізняють три розрахункові схеми при оцінці впливу поздовжнього 

ухилу: а) можлива швидкість на підйомі по динамічних характеристиках 

автомобіля; б) те ж по співвідношенню сил зчеплення та опору руху; в) 

швидкість, припустима на спуску за умовами безпеки залежно від 

видимості поверхні дороги та коефіцієнта зчеплення. 

Максимальна швидкість автомобіля на горизонтальній ділянці і на 

підйомі може бути визначена по динамічній характеристиці автомобіля 

(рис. 2.3) з умови 

 D = i + fV . (2.7) 

Складність полягає в необхідності враховувати зміну опору коченню 

зі збільшенням швидкості. Тому завдання вирішують ітераційним методом. 

 

Рис. 2.3 – Графік динамічних характеристик автомобіля ГАЗ-24 

«Волга». Криві зверху відповідно I, II, III і IV передачі 

Приклад. Визначити K pc при русі на підйом з ухилом 30‰ на ділянці 

дороги II категорії з асфальтобетонним покриттям. Опір коченню при 

швидкості 20 км/год. становить 0,01; 0,02 і 0,03 відповідно для сухого 

стану влітку, мокрого восени і покритого пухким снігом товщиною 10 мм 

узимку. Починаємо розрахунок суми дорожніх опорів виходячи з 

розрахункової швидкості для доріг II категорії, рівної 120 км/год. Опір 

коченню при цій швидкості для літніх умов  

fV = f20 + K f (Vp - 20)= 0,01+ 0,00025(120- 20)= 0,035. 



 

Відповідно для осені і зими буде 0,045 і 0,055. 

Необхідний динамічний фактор для літніх умов 

D = i + fV = 0,030 + 0,035 = 0,065. 

Відкладаючи це значення на графіку динамічної характеристики 

(див. рис. 2.3), знаходимо, що їй відповідає швидкість 120 км/год. 

Коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості  

K pc = 120/120 = 1,0. 

Для  осінньо-весняного  періоду  при  швидкості  120 
 км/год. необхідний динамічний фактор D = 0,075. Відкладаючи цю 
цифру на графіку динамічної характеристики, одержимо відповідну їй 
швидкість, рівну 110 км/год., а K pc = 0,92. Для зимового періоду 
необхідний динамічний фактор складе 0,085. Відповідна йому швидкість 
дорівнює 85 км/год., тобто значно менше, чим прийнята в розрахунку. 
Задамося швидкістю 95 км/год. і перевіримо необхідний D, повторивши 
розрахунок, 

fV = 0,03+ 0,00025(95- 20)= 0,051, 

необхідний динамічний фактор 

D = 0,030 + 0,051= 0,081. 

Йому відповідає швидкість близько 98 км/год., тобто різниця між 

передбачуваною і фактичною менша 5%. 

K pc = 98/120 = 0,82. 

Аналогічно можна визначити максимальну швидкість при русі на 

підйом для різних станів покриття з рівняння балансу потужностей 

автомобіля, вирішуючи його щодо швидкості. 

Швидкість, одержувана по тяговій характеристиці або балансу 

потужностей двигуна, далеко не завжди може бути реалізована через 

співвідношення сил опору коченню і сил зчеплення особливо при русі на 

підйом. Залежність K pc від поздовжнього ухилу наведена на рис. 2.4, а. 

Аналіз розрахунків показує, що при русі по засніженому або зледенілому 

покриттю швидкість частіше обмежена не тяговими характеристиками 

автомобіля, а саме співвідношенням зчіпних якостей та опору коченню. 

Максимальна припустима швидкість автомобіля на спуску може бути 

визначена з формули видимості поверхні дороги при раптовому 

гальмуванні 

  (2.8) 

де V – початкова швидкість автомобіля, км/год.; 

Ke – коефіцієнт експлуатаційного стану гальм (для легкових 

автомобілів –1,2; для вантажних – 1,3-1,4; при швидкості більше 90-100 

км/год. приймають 2,4); t – час реакції водія, с (в середньому дорівнює 1); 

l0 – відстань безпеки перед перешкодою, м (5-10). 



 

Із цього рівняння для прийнятої видимості визначають максимально 

припустиму швидкість на спуску. У рівняння входять два основних 

показника, що характеризують умови руху: видимість і коефіцієнт 

зчеплення, що дозволяє визначати їхній спільний вплив при різних 

сполученнях. Складність точного рішення полягає в тому, що коефіцієнти 

зчеплення і опору коченню, що входять у формулу, змінюються зі зміною 

швидкості. Тому точне рішення можна одержати методом ітерації. 

Результати такого розрахунку при видимості поверхні дороги 200 м 

наведені на рис. 2.4, б. Аналіз отриманих результатів показує, що високу 

швидкість на спуску можна забезпечити тільки на сухому чистому 

покритті. 

 

Рис. 2.4 – Залежність коефіцієнта забезпеченості розрахункової 

швидкості від поздовжнього ухилу і стану покриття: а – рух на підйом; б – 

те ж на спуск із видимістю 200 м; 1 – сухе чисте; 

2 – мокре чисте; 3 – мокре забруднене; 4 – ущільнений сніг; 5 – шар 

пухкого снігу до 10 мм; 6 – те ж 10-20 мм; 7 – те ж 20-40 мм; 8 – те 

ж 40-60 мм; 9 – ожеледь. 

Вплив видимості поверхні дороги оцінюють за тим же принципом, 

як і оцінку швидкості на спуску, вирішуючи рівняння (2.8) для 

горизонтальної ділянки дороги при різних станах (рис. 2.5). 

 



 

Рис. 2.5 – Залежність коефіцієнта забезпеченості розрахункової 

швидкості від відстані видимості поверхні дороги S і стану покриття 

(позначення див. рис. 2.4) 

Вплив радіуса вертикальних опуклих кривих оцінюють також 

виходячи з необхідного гальмового шляху перед перешкодою 

                                                                                 (2.9) 

де Rвип – радіус вертикальної опуклої кривої, м. 

 На  кривих  в  плані  максимальна  забезпечена  швидкість  з 

врахуванням стану покриття та ухилу віражу (км/год.) 

                                                                       (2.10) 

де R – радіус кривої, м; 

коефіцієнт поперечного зчеплення;ів – ухил 

віражу, тисячні долі. 

Оскільки зчеплення залежить від швидкості руху, рішення цього 

рівняння виконують ітераційним методом. 

Вплив коефіцієнта зчеплення на забезпечену швидкість оцінюють, 

вирішуючи рівняння (2.8) щодо швидкості при прийнятому значенні 

видимості та коефіцієнта зчеплення (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 – Залежність коефіцієнта забезпеченості розрахункової 

швидкості від зчіпних якостей покриття (цифри на криві – відстані 

видимості поверхні дороги). 

Вплив рівності на максимальну швидкість визначають у випадку 

виміру рівності Sc (см/км) установкою ПКРС по формулі 



 

                                                                (2.11) 

При вимірі рівності товчкоміром максимальну швидкість визначають 

по формулі проф. В. М. Сіденко 

                                         .                                          (2.12) 

Вплив міцності дорожнього  покриттяу на забезпечену швидкість 

оцінюють виходячи із залежності динаміки зміни рівності покриття в 

процесі експлуатації від початкової рівності в момент здачі дороги в 

експлуатацію та від міцності дорожнього  покриттяу (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7 – Залежність коефіцієнта забезпеченості розрахункової 

швидкості від міцності дорожнього  покриттяу та інтенсивності руху при 

початковій рівності Sn = 25 см/км по товчкоміру. 

Зазначені залежності, установлені канд. техн. наук М.С. Коганзоном, 

дають можливість одержати значення забезпеченої швидкості на підставі 

необхідної й фактичної міцності, коефіцієнта запасу міцності дорожнього  

покриттяу й строку її служби. 

Порядок виконання роботи 

Вивчити: 

 класифікацію параметрів, які впливають на забезпечення 

розрахункової швидкості автомобіля; 

 методики оцінки їх впливу на забезпечення розрахункової 

швидкості автомобіля. 



 

Записати: 

 вихідні дані (результати виконання п.р. №1); 

 обґрунтування переліку параметрів, які впливають на 

забезпеченість розрахункової швидкості автомобіля для даної ділянки 

вулиці чи дороги; 

 оцінку впливу поздовжнього ухилу і стану покриття по 

динамічних характеристиках розрахункового автомобіля;  характер 

впливу інших параметрів. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 

«ПЛАНУВАННЯ РОБІТ ПО УТРИМАННЮ ТА РЕМОНТУ ДОРІГ» 

Мета роботи – навчитися планувати роботи по утриманню та 

ремонту доріг на основі обраних критеріїв. 

Класифікація й призначення дорожньо-ремонтних робіт 

Класифікація дорожньо-ремонтних робіт 

В процесі експлуатації дороги доводиться усувати деформації та 

руйнування, різноманітні за характером. При виконанні ремонтних робіт 

рух на дорогах не припиняється, що значно утрудняє їхню організацію. 

Тому залежно від обсягу і складності робіт доцільно планувати їхнє 

виконання через певні проміжки часу, в міру нагромадження однорідних 

деформацій і руйнувань. В зв’язку з цим необхідно розділяти ремонтні 

роботи з видів залежно від їхнього характеру та розмірів. 

Дорожньо-ремонтні роботи розділяють на чотири групи: 

1 – утримання доріг; 

2 – поточний ремонт;  

3 3 – середній ремонт; 

4 – капітальний ремонт. 

Ремонтні роботи виконують по групах дорожніх споруд: земляне 

полотно, водовідвід, дорожні   покриття, штучні споруди, лінійні будинки 

та підсобні споруди і дорожній устрій. 

Утримання доріг. Під утриманням доріг розуміють роботи із 

систематичного догляду за дорожніми  покриттями, спорудами та смугою 

відводу, підтримки їх у належному порядку і чистоті для забезпечення 

гарної роботи доріг протягом усього року. 

В роботи з утримання земляного полотна і водовідводу входять: 

– планування узбіч та укосів насипів і виїмок, видалення 

обвалів,селевих виносів; 

– пропуск води по канавах й інших водовідвідних спорудженнях 

з очищенням їх в окремих місцях від мулу, снігу та льоду; 

– догляд за резервами, відвалами, захисними та 

укріпнимиспорудами, скошування трави і вирубка чагарнику на узбіччях, 

укосах та обрізах, утримання в чистоті смуги відводу, згладжування і, при 

необхідності, профілювання літніх і тракторних шляхів. 

В утримання дорожніх  покриттів входять такі роботи: 

– систематичне очищення дорожніх покрить від пилу, бруду, 

снігу,льоду, збирання катуна та обезпилювання; 

– усунення ожеледі та слизькості покрить шляхом посипання 

піском і сумішами проти ожеледиці; 



 

– догляд за пучинистими і слабкими ділянками 

(тимчасовеогородження та регулювання руху, закриття щитами, а також 

збирання їх при необхідності), відкриття і закладення повітряних вирв; 

– згладжування гравійних, ґрунтових доріг і тракторних шляхів. 

В комплекс робіт з утримання споруд включені такі операції: 

– очищення їх від бруду, пилу, наносів, льоду, снігу, сколювання 

льоду в опор, пальових кущів і льодорізів; 

– закривання восени і відкривання навесні отворів малих мостів і 

труб; 

– пропуск льодоходу, паводкових вод з 

попереджувальнимироботами по захисту доріг і споруд від повеней, 

полоїв, заторів, лісових і степових пожеж; 

– усунення окремих дрібних ушкоджень; 

– утримання та обслуговування поромних переправ, наплавних і 

розвідних мостів. 

Лінійні будинки та підсобні споруди в процесі експлуатації мають 

потребу в систематичному догляді та утриманні їх в чистоті і порядку. 

Для нормального утримання облаштованості доріг з метою 

організації безпечного руху необхідно періодично вести фарбування 

павільйонів, опор дорожніх знаків, напрямних стовпчиків, оформлення 

дороги; очищати зупинки автобусів, площадки відпочинку; наносити й 

підтримувати в справному стані розмітку проїзної частини; спостерігати за 

справністю дорожнього освітлення, засобів технічного зв’язку дорожніх 

організацій, а також засобів регулювання й організації руху, дорожніх 

пристроїв та обстановки, заміняти окремі несправні знаки. 

З фінансових міркувань до робіт по утриманню доріг відносять: 

витрати на проведення обліку руху та інших спостережень для правильної 

організації служби з ремонту та утримання доріг; технічний облік й 

інвентаризацію доріг і дорожніх споруд, а також витрати на сторожову та 

пожежну охорону доріг і дорожніх споруд. Окремо враховують витрати по 

зимовому утриманню і на озеленення доріг. 

Роботи з утримання доріг проводять протягом усього року. В зв’язку 

з цим їх розділяють на літні, осінні, зимові й весняні. В кожному сезоні 

розрізняють роботи певної спрямованості: 

– літні – забезпечення найкращих умов для руху, чистоти та 

відсутності пилу на проїзній частині, з огляду на те, що найбільша 

інтенсивність руху відбувається влітку; 

– осінні – підготовка дорожніх  покриттів до зимового періоду, 

найбільш важкого в забезпеченні умов для безперебійного руху 

автотранспорту; 

– зимові – очищення проїзної частини від снігу й своєчасний 

розсип матеріалів проти ожеледиці; 



 

– весняні – ліквідація наслідків зими та підготовка до літнього 

періоду. 

Роботи з утримання дорожніх  покриттів відрізняються від інших 

видів ремонтних робіт: при їхньому проведенні міцнісні та інші 

характеристики дорожньої конструкції не змінюються. При таких роботах 

пісок, шлаки, щити та інші матеріали використовують в якості 

експлуатаційних, що не входять до складу конструкції дорожнього  

покриттяу і не посилюють їх; коли мине потреба, такі матеріали видаляють 

із покриття. 

Поточний ремонт дорожніх споруд. Завдання поточного ремонту – 

усунення постійно виникаючих у процесі експлуатації дрібних ушкоджень 

всіх дорожніх споруд та їхніх елементів, а також виконання 

профілактичних робіт, що охороняють їх від руйнування в період паводків 

і льодоходів. Роботи з поточного ремонту проводять на всіх видах споруд і 

на всьому протязі дороги щорічно, переважно в період літнього 

будівельного сезону. В інші періоди року їх виконують тільки при гострій 

потребі для забезпечення зручностей руху й охорони дорожніх споруд від 

більших руйнувань. 

Поточний ремонт підрозділяють на плановий і попереджувальний. 

Плановий ремонт проводять навесні на всьому протязі дороги для 

ліквідації всіх руйнувань, що нагромадилися в зимовий період, і восени для 

підготовки дороги до зими. Попереджувальний (профілактичний) ремонт 

проводять за всіх часів року з метою усунення ушкоджень в міру їхнього 

виникнення. 

При поточному ремонті не відновлюють зношування дорожнього 

покриття й не підвищують міцність дорожнього  покриттяу. Проте після 

проведення такого ремонту підвищується фактична швидкість руху та 

поліпшується проїзність (показники товчкомірів знижуються, коефіцієнт 

зчеплення збільшується й т.д.). 

В поточний ремонт земляного полотна та водовідводу входять такі 

роботи: 

– виправлення окремих дрібних ушкоджень земляного полотна, 

водовідвідних споруджень, резервів, захисних укріпних і регуляційних 

споруд; 

– часткове планування укосів насипів і виїмок із засівом травою; 

– підсипання, зрізання і планування узбіч на окремих ділянках. 

При поточному ремонті дорожніх  покриттяів роблять: 

– ремонт і заповнення швів у цементобетонних покриттях; 

– закладення вибоїв, тріщин, колій, виправлення осідань, крайок, 

бордюрів на всіх типах покриттів, відновлення шорсткості поверхні 

вдосконалених покриттів; 

– розсипання висівок гравію по щебеневих і гравійних покриттях, 

а також по обробленим бітумом і дьогтевими матеріалами; 



 

– обезпилювання покриттів за допомогою хлористого кальцію, 

бітуму й інших матеріалів; 

– виправлення профілю гравійних і ґрунтових доріг на 

окремихділянках без введення добавок; 

– розмітку доріг і фарбування споруд. 

Під час поточного ремонту штучних споруд усувають деформації і 

руйнування. При поточному ремонті лінійних будинків і підсобних споруд 

усувають дрібні ушкодження в усіх будинках і будовах. 

В поточний ремонт облаштованості доріг входять роботи з 

дорожнього устрою, обстановки, організації і безпеки руху. Сюди 

відносять: 

– установку відсутніх знаків і огороджень, виправлення 

ушкоджень, фарбування і заміну окремих несправних дорожніх знаків та 

огороджень, устрій і ремонт альтанок, ослонів, установку і ремонт панно; 

– виправлення окремих ушкоджень елементів 

архітектурногооформлення і благоустрою, а також запобіжних і 

сигнальних пристроїв; 

– видалення окремих дерев та обрізку сучків для забезпечення 

видимості. 

Середній ремонт доріг. При цьому виді ремонту періодично (один 

раз у кілька років) відновлюють зношування верхнього шару дорожнього 

покриття (тому його вважають основним ремонтом покриття) і 

відновлюють первісні експлуатаційні якості дороги та дорожніх споруд. 

Середній ремонт, як правило, виконують на окремих ділянках 

(перегонах) дороги. В необхідних випадках на цих ділянках перебудовують 

малі і середні штучні споруди. 

Завдання середнього ремонту – одночасне виправлення і усунення 

деформацій та руйнувань як дорожнього покриття, так і всіх інших 

дорожніх споруд, що перебувають на ремонтованій ділянці дороги. 

Шар зношування відновлюють шляхом підвищення зносостійкості 

покриття, що залишилося, або збільшенням товщини покриття із устроєм 

нового шару зношування з урахуванням типу ремонтованого покриття, але 

не обов’язково тієї ж конструкції й з тих же матеріалів. При достатній 

загальній товщині дорожнього  покриттяу товщину покриття можна не 

збільшувати на товщину шару зношування. Наприклад, при середньому 

ремонті щебеневого покриття роблять киркування верхнього шару кори, 

що залишилася, і обробку його бітумними матеріалами на дорозі. 

Створенням нового більш якісного шару зношування підвищують 

зносостійкість покриття, чим збільшують строк його служби. 

 При  середньому  ремонті  земляного  полотна  й  водовідводу 

виконують такі роботи: 

– ведуть суцільне прочищення водовідвідних канав, копають 

новіканави, виправляють ушкодження та зменшують крутість укосів 



 

насипів і виїмок, усувають несправності дренажних і захисних пристроїв, 

водовідвідних споруд, підвідних і відвідних русел у мостів і труб, 

засівають травами укоси та резерви для створення стійкого дернового 

покриву, забирають відвали зсувів і селевих виносів; 

– піднімають невеликі по довжині ділянки земляного полотна 

насирих або снігозаносних місцях, ліквідують невеликі пучинисті ділянки; 

– ведуть підсипання, зрізання, планування й зміцнення узбіч. Середній 

ремонт дорожніх  покриттів включає роботи: 

– устрій поверхневих обробок на всіх типах покриттів; 

– відновлення зношених верхніх шарів асфальтобетонних 

покрить й укладання їх знову на окремих ділянках цих покриттів; 

– забезпечення в необхідних випадках шорсткості поверхні 

покриттів; 

– заміну, піднімання або вирівнювання окремих плит 

цементобетонних покриттів; 

– відновлення профілю щебеневих і гравійних покрить, а також 

ґрунтових поліпшених доріг з додаванням матеріалів (до 500 м
3
 на 1 км 

дороги в середньому), поліпшення проїзної частини в’язкими і 

обезпилювальними матеріалами; 

– переміщення окремих ділянок бруківок і заміна основи; 

– відновлення профілю і поліпшення проїзної частини ґрунтових 

доріг щебенями, гравієм, шлаками, цементом, бітумом й іншими 

матеріалами; 

– суцільне профілювання ґрунтових доріг, піднімання невеликих 

подовжині ділянок земляного полотна в місцях, де це потрібно за умовами 

забезпечення необхідного воднотеплового режиму або незаносимості 

снігом; 

– устрій віражів на небезпечних для руху кривих. 

При середньому ремонті штучних споруд роблять повну або 

часткову перебудову мостів або шляхопроводів при їхній довжині до 42 м, 

а також водопропускних труб з доведенням їхніх габаритів і розрахункових 

навантажень до норм, що відповідають категорії, установленої для 

ремонтованої дороги, і інші роботи з усунення деформацій на 

ремонтованій ділянці (перегоні). 

До середнього ремонту споруд дорожньої облаштованості по 

організації й безпеці руху віднесені такі роботи: 

– устрій нових і ремонт наявних тротуарів і пішохідних доріжок 

на ділянках доріг (довжиною не більше 1 км), що проходять через населені 

пункти; 

– устрій нових ланок, огороджень, установка знову й заміна 

(відновлення) дорожніх знаків і напрямних пристроїв, ремонт огороджень 

із заміною окремих конструктивних елементів; 



 

– благоустрій транспортних розв’язок, площадок відпочинку, 

стоянок автомобілів, а також визначних місць; – ремонт з’їздів і переїздів. 

Капітальний ремонт доріг. При такому ремонті періодично (один 

раз у кілька років) поліпшують транспортно-експлуатаційні 

характеристики ремонтованих доріг (або великих споруд) з метою 

підвищення технічних нормативів доріг і збільшення міцності дорожніх  

покриттів, несучої здатності штучних споруд, а іноді й збільшення їхніх 

габаритів. 

Оскільки дорожні покриття становлять найбільш важливу за 

значенням і вартістю складову частину дороги, капітальний ремонт можна 

вважати в основному ремонтом дорожнього покриття. Завдання 

капітального ремонту – відновлення зношування конструктивних 

елементів дорожніх споруд, приведення їхніх геометричних параметрів, 

міцності й інших технічних характеристик (план, поздовжній профіль та 

ін.) у відповідність із вимогами, пропонованими до дороги даної категорії. 

Роботи з капітального ремонту дороги можна розділити на дві групи: 

1) зміна первісної траси дороги в плані і поздовжньому профілі за 

будівельними правилами; 

2) відновлення і перебудова всіх споруд на тому ж місці й з тими 

ж експлуатаційними характеристиками. 

При капітальному ремонті підвищують міцність дорожнього  

покриття шляхом повної перебудови або із заміною зношених шарів 

(покриття), що втратили міцність (підстава), і забезпечують необхідні 

властивості (дренувальні, теплоізолюючі шари). Капітальний ремонт 

дороги призначають у тих випадках, коли фактична міцність дорожнього  

покриття знизилася в порівнянні з первісною і модуль пружності її став 

нижче допуску. 

Після виконання капітального ремонту міцність дорожнього  

покриття повинна відповідати не тільки фактичній інтенсивності руху, але 

і тій, що очікується до початку наступного капітального ремонту. 

Капітальний ремонт дороги проводять на всіх спорудах або 

елементах на всьому протязі ремонтованої ділянки. При такому ремонті 

виконують роботи, передбачені в титульних списках і 

кошториснофінансових розрахунках з метою доведення геометричних 

параметрів земляного полотна до норм, що відповідають технічній 

категорії ремонтованої дороги. 

Поняття про реконструкції доріг. В тих випадках, коли 

інтенсивність руху перевищує розрахункову, встановлену СНіПом для 

дороги даної категорії, а пропускна здатність і безпека руху знизилися, 

роботи з капітального ремонту не можуть підвищити транспортно-

експлуатаційних показників дороги. 

У цьому випадку необхідно проводити її реконструкцію, тобто повну 

її перебудову з поліпшенням геометричних елементів до норм, що 



 

відповідають тієї категорії дороги, до якої може бути віднесена дана дорога 

розраховуючи на підвищення інтенсивності руху на перспективу в 20 

років. 

Різниця між реконструкцією і капітальним ремонтом полягає в тому, 

що обсяги і види робіт з капітального ремонту встановлюють щорічно на 

основі огляду доріг і виявлення потребуючих ремонту ділянок. 

Реконструкцію ж доріг виконують по проектах, складених на підставі 

спеціальних проектно-дослідницьких робіт. 

До робіт по реконструкції відносять перебудову всього об’єкта в 

цілому, тобто всієї дороги, а не окремих її елементів. При цьому витрати на 

реконструкцію всіх об’єктів дороги включають у народногосподарські 

плани з розподілом їх по роках залежно від довжини та категорії дороги. 

Об’єкти капітального ремонту встановлюють щорічно, а в титульних 

списках передбачають роботи тільки на один рік на особливо зношених 

ділянках (навіть окремих кілометрах дороги). Обсяги робіт, виконуваних 

при капітальному ремонті, обмежують граничними сумами середньорічних 

витрат на кожен 1 км дороги з урахуванням строків служби дороги між 

капітальними ремонтами. В зв’язку з цим роботи, виконувані при 

реконструкції, мають більш складний і об’ємний характер, чим при 

капітальному ремонті, що звичайно проводять на невеликих ділянках. 

Встановлення видів ремонтних робіт. Склад і вид 

дорожньоремонтних робіт встановлюють відповідно до їх класифікації. 

На підставі оглядів і обстеження доріг щороку складають по 

кожному кілометру дороги відомості робіт, визначають їх вартість і 

підкріплюють, якщо необхідно, проектними матеріалами – кресленнями та 

розрахунками. Витрати на роботи визначають по кошторисно-фінансових 

розрахунках на основі досвіду попередніх років і виробничих оглядів 

дороги зі складанням відомостей дефектів. 

Для встановлення різниці між окремими видами ремонтних робіт на 

рис. 3.1 наведена умовна схема всіх видів ремонтних робіт. Пунктиром 

позначена первісна поверхня дорожнього  покриттяу, суцільною лінією – 

фактична і жирною суцільною – після ремонтних робіт з урахуванням 

перспективної інтенсивності руху. Елементи дороги, змінювані при даному 

виді робіт, заштриховані. 



 

 

Рис. 3.1 - Умовна схема зміни елементів дорожнього  покриття після 

ремонтних робіт: 

1 – покриття; 2 – основа; 3 – додатковий шар основи; 4 – земляне полотно 

Техніко-економічні показники експлуатації доріг 

Такі показники використовують для оцінки стану автомобільної 

дороги й ступеня забезпечення нею автомобільного руху. 

Технікоекономічні показники (ТЕП) представляють набір ряду 

коефіцієнтів, які можна розділити на групи для оцінки: технічного стану 

дороги, ступеня безпеки руху й забезпечення зручностей проїжджаючим, а 

транспортним засобам – необхідного обслуговування. 

Коефіцієнти технічного стану доріг прийняті, у першу чергу, для 

оцінки стану дорожнього  покриттяу. Залежно від їхнього значення 

проводять ті або інші ремонтні роботи. 

Коефіцієнт служби дозволяє скласти загальну оцінку стану дороги 

відносно умов руху по проїзній частині kсл . З його допомогою можна 

визначити ступінь відповідності проїзної частини розрахунковому стану по 

величині відношення фактичної швидкості руху Vф до розрахункової Vp , 

встановленої нормами для даної категорії дороги. Коефіцієнт служби 

визначають зі співвідношення 

 kсл = Vф /Vp . (3.1) 

При нормальному стані проїзної частини й дорожнього покриття 

коефіцієнт служби не менше 1. На ділянках дороги із прямолінійною 

трасою при відсутності крутих ухилів і підйомів, перетинань в одному 

рівні та при гарній видимості kсл > 1. З ростом деформацій і руйнувань, при 

атмосферних опадах, забрудненнях покриттях, сніжних заметах, ожеледі 

kсл < 1. При повному припиненні руху по дорозі він знижується до 0. 

Завдання дорожньої служби – не допускати зменшення коефіцієнтів 

служби нижче такої величини, при якій знижується розрахункова 

швидкість руху, встановлена для дороги. 

Коефіцієнт проїзної здатності kn характеризує стан поверхні 

покриття й вплив його на умови руху (іноді говорять 



 

«комфортабельність»), він представляє відношення показника товчкоміра, 

отриманого при об’їзді дороги sф , до показника, встановленого нормами sн 

 kn = sф /sн . (3.2) 

По цьому коефіцієнту оцінюють рівність покриття на кожному 

кілометрі дороги. При kn > 1 проїзна здатність незадовільна і необхідно 

проводити поточний, а можливо навіть і середній ремонт. Додатково на 

окремих ділянках проводять дослідження із застосуванням профілографів, 

профілометрів й аналогічних їм приладів. При kn < 1 стан поверхні 

вважають задовільним. 

Коефіцієнт слизькості kк вказує на стан дорожнього покриття по 

ступеню зниження його зчеплення з покришками коліс автомобіля і 

представляє відношення фактичного коефіцієнта поздовжнього зчеплення 

до коефіцієнта зчеплення, що повинен бути при нормальному стані 

покриття , тобто 

                                                                                                                        (3.3) 

По цьому коефіцієнту можна судити про стан покриття, проїзну 

здатність, а також про ступінь безпеки руху по дорозі. 

Для забезпечення безпечних умов руху найменший коефіцієнт 

зчеплення повинен бути на мокрому покритті при швидкості 60 км/ч 

0,45-0,60, а при швидкості 80 км/ч – 0,30-0,40, залежно від умов руху й 

стану ділянок дороги. 

При визначенні коефіцієнта слизькості вимірюють величину 

фактичного коефіцієнта зчеплення. 

Коефіцієнт зношування kз використають для оцінки зношування 

покриття 

 kз = hф / H0 . (3.4) 

де hф – повна величина зношування покриття на момент виміру, мм; 

H0 – частина товщини покриття, розрахована на зношування. 

При відсутності зношування покриття (hф = 0) коефіцієнт 

зношування дорівнює нулю, а в міру росту зношування він збільшується; 

при нормальній експлуатації він не повинен перевищувати 1. 

Коефіцієнт міцності kм характеризує міцність дорожніх покриттів. 

Дорожні покриття будують з урахуванням перспективних розмірів руху; у 

початковий період він має запас міцності (стосовно фактичної 

інтенсивності руху). У цей період фактичний модуль пружності, 

розрахований по товщині і складу його шарів, буде більше розрахункового, 

тобто . Якщо б розраховували  покриття на первісну 



 

інтенсивність руху, то необхідний модуль пружності можна було б 

прийняти менше розрахункового, тобто  

Для оцінки відносини фактичної міцності дорожнього  покриття до 

розрахункового застосовують коефіцієнт міцності kм , що іноді називають і 

коефіцієнтом зниження міцності 

 kм = Еф / Ep . (3.5) 

При kм 1 дорожнє покриття по міцності задовольняє вимогам руху. 

При  міцність  покриття стає менш розрахункової, виникає 

небезпека її руйнування. 

Дорожні  покриття, що мають деякий запас міцності, можуть 

служити навіть при зниженні kм до 0,8. При зниженні коефіцієнта до 0,7   

покриття катастрофічно руйнуються, а при kм = 0,6 вони перебувають у 

незадовільному стані й непридатні для автомобільного руху. 

Коефіцієнт міцності можна визначити також як відношення 

розрахункового прогину дорожнього  покриття до фактично певного на 

дорозі 

 kм = lp /lф . (3.6) 

Коефіцієнт інтенсивності руху kін оцінює умови роботи дороги. Він 

являє собою відношення величини фактичної інтенсивності руху до 

прийнятої при складанні проекту на перспективу для встановлення 

категорії дороги (на 20 років) або для розрахунку дорожнього  покриття 

залежно від типу її на 6-20 років 

 kін = Nф / N p . (3.7) 

Поки величина kін < 1, умови роботи дорожнього покриття 

перебувають у межах розрахункових. При kін > 1 необхідно перевіряти 

відповідність умов роботи дороги і її  покриття розрахунковим і визначати 

коефіцієнт міцності. Крім того, варто визначити, чи не перевищує 

фактична інтенсивність руху граничну, прийняту по нормах СНіП для 

даної категорії дороги. 

Призначення ремонтних робіт. Характер й обсяг таких робіт 

визначають на основі обстеження дорожніх споруд навесні, у ході яких і 

встановлюють деформації та руйнування, що виникли за зимовий період, 

які необхідно усувати для забезпечення нормального руху в літній період. 

Восени теж потрібно обстежити споруди і визначити їхню готовність до 

роботи в зимовий період, коли можливість їхнього ремонту буде 

ускладнена. 

При обстеженні ведуть візуальний огляд дороги та її споруд, а також 

проводять випробування, для того щоб установити об’єктивні 

експлуатаційні показники, що характеризують як загальний стан дороги на 

кожному кілометрі, так і окремі споруди. 



 

Загальний стан дороги оцінюють коефіцієнтом служби. При 

коефіцієнті служби kсл < 1 з’ясовують причини зниження допустимої 

швидкості руху. Фактична швидкість може знизитися проти розрахункової 

для даної категорії дороги на обстежених ділянках через невідповідність 

поздовжнього профілю й плану дороги нормам даної категорії. Усунення 

таких дефектів проводять при капітальному ремонті. 

Фактична швидкість може знизитися проти допустимої на тих 

ділянках, на яких узимку утворилося багато деформацій і руйнувань, а 

також через поганий стан поверхні покриття (запилене, із плівкою 

вологого глинистого ґрунту, із залишками крижаної кірки й т.д.). В 

останньому випадку для підвищення коефіцієнта служби і поліпшення 

проїзної здатності по дорозі терміново проводять очищення покриття від 

пилу і бруду, промивання його поливомийною машиною, обезпилювання і 

т.п. 

При нормальному стані дороги по всіх перерахованих причинах 

допустима швидкість не повинна знижуватися. В противному випадку 

дорога не відповідає привласненій їй категорії або вона вкрай запущена 

через неякісне проведення окремих видів дорожньо-ремонтних робіт. 

Проїзд по дорозі дорожньої лабораторії або автомобіля з 

товчкоміром і динамометричним візком визначає проїзну здатність дороги 

та kn і kк . На ділянках дороги, на яких коефіцієнт kn > 1 необхідно 

проводити поточний ремонт для усунення деформацій і руйнувань, що 

викликані нерівностями на покритті. 

При зниженні шорсткості покриття, тобто при коефіцієнті слизькості 

kк < 0,5 необхідно обновити шар зношування. Якщо товщина цього шару і 

покриття достатні, шорсткість його підвищують при поточному ремонті. 

Якщо одночасно з поліпшенням шорсткості необхідно збільшити товщину 

покриття, виконують середній ремонт із устроєм нових шарів зношування 

більшої товщини. 

Стан покриття по величині зношування і запасу товщини шару 

оцінюють коефіцієнтом зношування kз . З цією метою на поперечних 

профілях, на яких закладені репери, вимірюють товщину покриття й 

установлюють його зношування. 

При kз < 1 можна судити про величину остаточної товщини покриття, 

призначеної на зношування. При kз 1 призначають середній ремонт, однак 

попередньо необхідно встановити чи не потрібно на цих ділянках дороги 

проводити капітальний ремонт. 

Для оцінки міцності дорожнього покриття використають коефіцієнт 

міцності. Установити цей коефіцієнт можна на підставі розрахунку і за 

допомогою фактичного модуля пружності, отриманого при вимірі 

прогинів. Виміри проводять у першу чергу на ділянках дороги, де дані 

огляду показали невідповідність дорожнього покриття розрахунковій 

міцності. 



 

При коефіцієнті міцності kм > 1 можна вважати дорожнє покриття 

відповідним розрахунковій міцності; при kм < 1 потрібно ретельно вивчити, 

чи зможе продовжувати службу ділянка без капітального ремонту. При kм 

  0,8 призначають капітальний ремонт, особливо при kз>1. 

Крім того, обчислюють величину коефіцієнта інтенсивності. Якщо на 

окремих перегонах kін < 1, тобто фактичні розміри руху виявляться вище 

розрахункових для даної категорії дороги, необхідно спочатку намітити 

такі роботи з капітального ремонту, які дозволяють наблизити дорогу по 

показниках до нової категорії. Якщо це неможливо через великі обсяги 

робіт та їх вартість, порушують питання про проведення реконструкції 

дороги на окремих перегонах або на всьому її протязі. 

Якщо на найближчі роки намічені роботи з реконструкції, у 

проведенні капітального ремонту немає необхідності. Також якщо буде 

потреба капітального ремонту не призначають середній ремонт. У свою 

чергу в рік проведення середнього або капітального ремонту обмежують 

обсяги робіт по поточному ремонту. 

На підставі візуального огляду дороги та її споруд із урахуванням 

значень основних техніко-економічних показників експлуатації по рис. 3.2 

можна судити, які необхідно проводити дорожньо-ремонтні роботи. На 

рис. 3.2 показаний вплив візуальних даних і розмірів коефіцієнтів на 

призначення виду ремонту. 

 

Рис. 3.2 - Схема призначення ремонтних робіт 

Призначення ремонтних робіт на підставі ТЕП проводять, з огляду на 

ті показники, які є незадовільними. Так, при коефіцієнті служби менш 1 



 

необхідне проведення додаткових робіт з утримання дороги. Якщо 

коефіцієнт проїзної здатності > 1 або коефіцієнт слизькості < 0,5, при 

 0,4 необхідний поточний ремонт. При коефіцієнті зношеності > 1 

необхідний середній ремонт, після якого коефіцієнт повинен стати рівним 

0. При коефіцієнті міцності < 1, особливо < 0,8, необхідний капітальний 

ремонт. Необхідність реконструкції виникає при коефіцієнті інтенсивності 

> 1, але часто роботи з реконструкції починають, коли він перевищить 1,5. 

Порядок виконання роботи 

Вивчити: 

 класифікацію і зміст дорожньо-ремонтних робіт; 

 техніко-економічні показники експлуатації доріг та порядок 

призначення ремонтних робіт. 

Записати: 

 вихідні дані – задана ділянка вулиці чи дороги (див. л.р. №1); 

 схема обстеженої ділянки в масштабі з позначенням виявлених 

руйнувань та інших недоліків; 

 план необхідних дорожньо-ремонтних робіт; 

 розрахунок матеріальних затрат, необхідних для реалізації 

складеного плану заходів;  висновки. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 

«ОЦІНКА СТУПЕНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ 

ПО МІСЬКИМ ВУЛИЦЯМ І ДОРОГАМ» 

Мета роботи – навчитися оцінювати ступінь безпеки руху по 

міським вулицям і дорогам та планувати роботи по усуненню небезпечних 

факторів засобами дорожньої служби. 

Стан доріг та дорожньо-транспортні пригоди 

ДТП можуть бути наслідком недоліків в утриманні і облаштуванні 

доріг. Серед них: 

– підвищена слизькість дорожнього покриття при недостатній 

шорсткості або зледенінні; 

– забруднення покриття і вибоїни в ньому; 

– незадовільний стан обочин, об’їздів та перемикань; 

– поганий стан мостів і під’їздів до них; 

– звуження проїзної частини через неповну очистку від снігу;– 

обмежена видимість через зелені насадження, відкоси і т.п.; 

– відсутність віражів та розширень проїзної частини на кривих 

малого радіуса; 

– відсутність чи неправильна установка дорожніх знаків, 

розмітки; – відсутність огороджень та інше. 

До ДТП, пов’язаних з незадовільним станом доріг, відносяться ті 

події, на які вплинули інші обставини, але які могли б не відбутися в 

нормальних умовах. Завдання працівників дороги полягає в тому, щоб 

ліквідувати або звести до мінімуму ДТП, що відбуваються через 

несприятливі дорожні умови. 

Дорожня служба веде систематичний облік і аналіз ДТП. Підлягають 

обліку всі ДТП, які призвели до загибелі або тілесних ушкоджень людей 

або пошкодження транспортних засобів, вантажів, доріг, дорожніх споруд 

або іншого майна, що виникли на обслуговуваних ділянках доріг або 

вулиць. 

До найбільш серйозних ДТП і пригод з тяжкими наслідками 

відносять: ДТП, що привели до загибелі 3 людей і більше, або поранення 5 

людей; ДТП з рейсовими автобусами і з закріпленим за дорожніми 

організаціями рухомим складом, котрі викликали загибель людей. 

Для виявлення ділянок і місць концентрації ДТП проводять аналіз 

аварійності по видам і тяжкості, типам транспортних засобів, часу доби і 

періоду року, а також по умовам руху, в результаті якого встановлюють 

причини ДТП і розробляють план заходів по підвищенню безпеки руху. В 

першу чергу приймають міри по підвищенню безпеки руху на дуже 

небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП, в другу чергу – на 

небезпечних, а потім на мало небезпечних. 



 

Методи оцінки ступеня безпеки руху 

Для оцінки безпеки руху на розглянутій ділянці дороги можуть 

застосовуватися різні методи: експертної оцінки, ретроспективного 

аналізу, зіставлення швидкостей на суміжних ділянках дорожньої траси й 

ін. Найбільш виразним є метод, заснований на визначенні узагальненого 

показника – коефіцієнта аварійності. На експлуатованій дорозі коефіцієнт 

аварійності визначається як відношення числа ДТП, що мали місце на 

ділянці дороги (nac ), до середнього числа ДТП на еталонній ділянці net : 

 kac = nac / net . (4.1) 

До еталонного відноситься горизонтальна пряма ділянка дороги із 

двома смугами руху, з шириною проїзної частини 7,5 м, шорсткуватим 

покриттям і укріпленими узбіччями при інтенсивності руху 5000 авт/добу. 

Але коефіцієнт аварійності може бути встановлений і шляхом 

заелементного аналізу дорожніх умов. 

На розглянутій ділянці він визначається як добуток часткових 

коефіцієнтів (kn ), що характеризують певні елементи дороги: 

 kac = k1 k2   k14. (4.2) 

Значення часткових коефіцієнтів аварійності наведені в табл. 4.1. 

Визначення показників аварійності дороги виконується графічним 

способом. На кресленні зображуються скорочений поздовжній профіль і 

план дороги з елементами, що впливають на безпеку руху: поздовжніми 

ухилами, горизонтальними й вертикальними кривими, мостами, 

перетинаннями з дорогами, відрізками видимості, з’їздами й т.д. Масштаб 

креслення вибирається залежно від числа характерних елементів. Дорога 

аналізується з погляду впливу кожного елемента на безпеку руху з 

урахуванням часткових коефіцієнтів аварійності. 

При встановленні границь елементів необхідно враховувати й те, що 

вплив кожного показника виходить за межі дійсної границі. Зростання 

цього показника залежить від дорожньої ситуації, що складається. Середня 

довжина перехідних ділянок становить на підйомах і спусках за вершиною 

підйому 100 м, після спуска – 150 м. На перетинанні доріг довжина 

перехідних ділянок повинна бути рівна 50 м, на горизонтальних кривих з 

радіусом закруглення 450 м і менше із забезпеченою видимістю – 50 м, на 

кривих з обмеженою видимістю при будь-якому радіусі закруглення – 100 

м. На мостах і шляхопроводах довжина перехідних ділянок дорівнює 75 м, 

а на забудованій місцевості – 1000 м. Довжина кожної із цих ділянок, 

підсумовується з фактичною довжиною розглянутого елемента. Для нього 

застосовується такий частковий коефіцієнт, який був установлений для 

цього елемента по табл. 4.1. Загальний показник аварійності визначається 

як добуток часткових показників (коефіцієнтів). 



 

Викладений метод оцінки умов безпечного руху розвив професор 

А.П. Васильєв, що запропонував використати в цих цілях сезонні графіки 

коефіцієнтів аварійності. Завдяки даному методу можна враховувати 

сезонні зміни умов руху на дорозі. Це дає можливість розробляти заходи, 

які підвищують безпеку руху в конкретний період року з обліком місцевих 

погодно-кліматичних факторів. Щоб визначити підсумкове значення 

сезонних коефіцієнтів аварійності, треба часткові коефіцієнти помножити 

на поправочні коефіцієнти, що враховують зміну параметрів доріг з порою 

року. Метод дозволяє оцінювати й прогнозувати умови руху на дорозі під 

час дії якого-небудь метеорологічного фактора. Підсумковий графік 

сезонних коефіцієнтів аварійності є робочим документом для оцінки 

безпеки руху в різну пори року, тому що на підставі його можна розробити 

конкретні заходи, що підвищують безпеку руху. 

Таблиця 4.1 – Часткові коефіцієнти аварійності 



 

 
Продовження табл. 4.1 



 

 



 

Небезпечними прийнято вважати ділянки, що мають підсумковий 

коефіцієнт аварійності більше 20 у рівнинній одноманітній місцевості та 40 

– в умовах пересіченого рельєфу. 

По даним загального показника аварійності можна встановити 

ділянки, що вимагають перепроектування або вживання заходів по 

відповідному їхньому утриманню. Перепроектуванню підлягають ділянки, 

для яких kac перевищує: для нових доріг – 15...20; для реконструйованих – 

25...40. 

В процесі експлуатації дороги необхідно дотримуватися таких 

вимог: 

1) при k > 10...20 проїзна частина повинна бути розділена на 

смуги, що забороняють обгін з виїздом на смугу зустрічного руху; 

2) при k > 20...40 проїзна частина повинна бути розділена на 

смуги, заборонений обгін і встановлені знаки обмеження швидкості. 

На підставі загального показника аварійності можна визначити 

очікуване число ДТП, припустиму інтенсивність руху. 

Метод зіставлення швидкостей на суміжних ділянках дорожньої 

траси полягає в тому, що узагальненим показником виступає коефіцієнт 

безпеки 

 kb =Vn /V0 , (4.3) 

 де Vn – припустима швидкість руху автомобіля на розглянутій 

ділянці дороги, км/год; 

V0 – швидкість, з якою автомобіль наблизився до розглянутої 

ділянки, км/год. 

При значенні kb   0,8 ділянка дороги безпечна. Припустима 

швидкість на цій ділянці близька до швидкості, встановленої для 

необмежених умов руху. При значенні коефіцієнта безпеки в межах 

0,6...0,8 дорожні умови ускладнені, від водія потрібна підвищена увага. 

Небезпечні (kb = 0,4...0,6) і дуже небезпечні (kb < 0,4) дорожні умови 

супроводжуються різкою зміною швидкостей руху. Це спостерігається в 

місцях істотної зміни плану й профілю дороги, помітного погіршення 

якості проїзної частини, злиття і перетинання транспортних потоків, 

несподіваної появи на дорозі пішоходів, велосипедистів і тварин. 

Вплив сумарних втрат транспорту в результаті зниження швидкості 

руху при проїзді небезпечної ділянки дороги може бути встановлений на 

підставі залежності 

                                                              (4.4) 



 

де li – довжина ділянки, км;  

N – інтенсивність руху, авт/добу; 

Ckm – вартість пробігу одного авт-км, грн.; 

На підставі аналізу умов руху транспортних засобів і обчислень 

сумарних втрат транспорту вирішується питання про першочергові заходи 

щодо ремонту і реконструкції небезпечних ділянок доріг. 

Забезпечення безпеки руху 

Забезпечення необхідної безпеки руху з метою зменшення числа 

ДТП досягається комплексом заходів, які реалізуються на стадіях 

проектування, будівництва й експлуатації доріг. При проектуванні 

визначаються радіуси горизонтальних і вертикальних кривих, що 

забезпечують необхідну видимість, а також вирішуються питання вибору 

параметрів дороги в плані, типу перетинань, місць устрою з’їздів, в’їздів, 

розворотів і т.п. 

В процесі будівництва формуються якості дороги, які залежать від 

того, як виконані всі дорожньо-будівельні роботи. Це стосується 

ущільнення ґрунтів земляного полотна, зведення інженерних споруд, 

відводу поверхневих вод, устрою шорсткої проїзної частини, посвітління 

покриття та ін. 

 Особливе значення мають заходи підвищення безпеки руху і 

зниження ДТП в процесі експлуатації доріг. Головні з них: 

1. Поділ потоків по швидкостях: устрій багатосмужної проїзної 

частини з виділенням спеціальних смуг руху тихохідного транспорту, 

будівля додаткових смуг для автомобілів, що рухаються повільно на 

підйомах, розширення проїзної частини. 

2. Поділ транспортного потоку по напрямках руху: устрій 

самостійних проїзних частин для руху в різних напрямках з розподільною 

смугою між ними; будівництво самостійного земляного полотна для руху в 

різних напрямках (роздільне трасування проїзної частини); устрій 

розділових острівців. 

3. Поліпшення умов руху на кривих ділянках дороги в плані: 

збільшення відстані видимості, установка огороджувальних пристроїв, 

устрій віражу, розширення проїзної частини, розмежування руху потоків 

по напрямках, створення розділового острівця або другої смуги руху. 

4. Організація руху за допомогою технічних засобів, 

дорожніхзнаків, сигнальних пристроїв, світлових табло та ін. Формування 

транспортних потоків шляхом розмітки проїзної частини; нанесення 

розмітки на елементи дорожніх споруд, предмети, розташовані в 

безпосередній близькості від проїзної частини, з метою фіксації 

просторового коридору. 

5. Нормування швидкостей руху: загальне обмеження 

швидкостей(законодавчим шляхом) із вказівкою максимальних значень 

для різних видів транспортних засобів; обмеження швидкості 



 

(інформаційними методами) для забезпечення безпеки руху на окремих 

ділянках дороги; вибір водіями швидкості руху згідно з дорожніми 

умовами. 

6. Забезпечення необхідних за умовами безпеки руху 

значенькоефіцієнтів зчеплення, які можуть бути отримані шляхом устрою 

шорсткуватої поверхні покриття, розподілу мінеральних сумішей по 

поверхні проїзної частини, обезпилювання покриттів, очищення дороги від 

льоду і т.д. 

7. Огородження дороги і смуги відводу з метою виключення 

попадання на проїзну частину тварин, освітлення доріг на ділянках 

підвищеної небезпеки і зі значною щільністю руху. 

Вибір заходів підвищення безпеки руху в кожному конкретному 

випадку обґрунтовується з врахуванням існуючих нормативних документів 

і накопиченого досвіду експлуатації доріг у різних умовах. 

Порядок виконання роботи 

Вивчити: 

 вплив стану доріг на рівень ДТП; 

 методи оцінки ступеня безпеки руху по автомобільним дорогам 

і міським вулицям; 

 основні заходи по забезпеченню безпеки руху в процесі 

експлуатації доріг. 

Записати: 

 вихідні дані – задана ділянка вулиці чи дороги (див. л.р. №1); 

 аналіз ступеня безпеки руху заданою ділянкою дороги методом 

визначення коефіцієнтів аварійності та його результати; план заходів по 

забезпеченню безпеки руху; висновки. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 

«ФОРМУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ СЕРВІСУ 

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХУ НА ДОРОГАХ» 

Мета роботи – аналіз інфраструктури заданої ділянки дороги та 

оцінка необхідності її вдосконалення; формування плану заходів по 

вдосконаленню сервісу та обслуговуванню руху. 

Будівлі і споруди автотранспортної служби 

Сучасна автомобільна дорога повинна мати комплекси будівель і 

споруд для функціонування самої дороги, задоволення потреб 

проїжджаючих людей, створення для них комфортних умов, а також для 

обслуговування транспортних засобів. За відсутності цих будівель і споруд 

дорожня служба будує їх в процесі експлуатації. Для організації служб по 

утриманню і ремонту, обслуговуванню учасників руху вантажних і 

пасажирських перевезень, автомобільні дороги повинні мати відповідні 

будівлі і споруди. 

Дорожній службі необхідні комплекси будівель і споруд для 

управління дорогою, основної і низової ланок служби, житлові будинки 

робочим і службовцям, виробничі бази, пункти обслуговування мостів, 

переправ, тунелів і галерей, пристрої технологічного зв’язку. 

Для обслуговування транспортних засобів і учасників руху на 

дорогах будують будівлі і споруди, які входять до складу служб 

автотранспорту, сервісу і ДАІ (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 – Споруди для обслуговування транспортних засобів та 

учасників руху на автомобільних дорогах 



 

Автотранспортній службі необхідні будівлі і споруди по 

обслуговуванню вантажних перевезень – вантажні автостанції, 

контрольно-диспетчерські пункти; будівлі і споруди для організованих 

пасажирських перевезень – автостанції і автовокзали, автобусні зупинки і 

павільйони; для обслуговування учасників руху в дорозі, так званий 

дорожній сервіс – мотелі, кемпінги, майданчики відпочинку і для 

короткочасної зупинки автомобілів, пункти харчування і торгівлі, 

автозаправні станції (АЗС) і станції технічного обслуговування (СТО), 

пункти миття автомобілів на в’їздах в місто; для служби державної 

автомобільної інспекції (ДАІ) – лінійні споруди по контролю руху. 

Для організації вантажних перевезень на крупних автомобільних 

дорогах створюють вантажні станції – транспортно-експлуатаційні 

підприємства по угрупуванню, сортуванню, завантаженнюрозвантаженню, 

формуванню і управлінню вантажними перевезеннями. Вантажні станції 

розміщують в населених пунктах, при товарних станціях залізниць, в 

місцях перевантаження. Вони повинні мати склади, навантажувально-

розвантажувальні пристрої, майстерні для дрібного ремонту автомобілів, 

пункти харчування і відпочинку водіїв, службові приміщення для 

експлуатаційних операцій. 

Технічне обслуговування на дорогах 

Останніми роками більш широке застосування знаходить система 

комплексного транспортно-експлуатаційного обслуговування у вигляді 

термінальних перевезень вантажів. Суть такої системи полягає в створенні 

мережі вантажоутворювальних і вантажопоглинальних пунктів – 

вантажних станцій, терміналів, контейнерних майданчиків і розділення 

перевізного процесу на три фази: 

– завезення вантажів на термінали і розвезення їх 

звідтиодержувачам; 

– формування і розформовування партій вантажів, сортування по 

напрямах доставки дрібних партій вантажів; 

– перевезення вантажів між терміналами. 

Для організації таких перевезень створюють вузлові термінальні 

станції, що мають складські приміщення, контейнерні майданчики, а також 

навантажувально-розвантажувальні споруди і устаткування. 

На дорогах І-ІІІ категорій створюють контрольно-диспетчерські 

пункти (КДП), які розташовують поблизу місць можливого отримання 

вантажів для завантаження попутних ненавантажених транспортних 

засобів. 

Ефективність вантажного і пасажирського обслуговування багато в 

чому залежить від наявності станцій технічного обслуговування (СТО). На 

дорогах І категорії їх встановлюють з двох сторін, а на дорогах ІІ і ІІІ 

категорій – з одного боку земляного полотна. Число постів на станціях 



 

приймають від одного до восьми залежно від інтенсивності руху і відстані 

між ними. При інтенсивності 20000 авт./доб. Число постів визначається 

розрахунком. Вантажні термінальні станції, контрольно-диспетчерські 

пункти і станції технічного обслуговування знаходяться у віданні 

організацій автотранспорту загального користування. 

Організація АЗС 

Невід’ємною частиною дорожнього сервісу є автозаправні станції 

(АЗС), пункти миття і майданчики для стоянки автомобілів, оглядові 

естакади або оглядові канави. Потужність АЗС (число заправок в добу) і 

відстань між ними приймають по СНіП 2.05.02-85 залежно від 

інтенсивності руху: 

Інтенсивність руху, тис. 

од./доб. 
1-2 2-3 3-5 5-7 7-20 >20 

Потужність АЗС, заправок на 

добу 
250 500 750 750 1000 1000 

Відстань між АЗС, км 30-40 40-50 50-60 40-50 40-50 20-25 

На дорогах І категорії АЗС влаштовують двосторонніми, а на 

дорогах ІІ-IV категорій – односторонніми. В містах і крупних 

транспортних вузлах розміщують автовокзали із залами очікування, 

касовими залами, кімнатами відпочинку, камерами схову, буфетами, 

вузлами зв’язку, аптечними і газетними кіосками, туалетами і т.д. В 

проміжних населених пунктах з урахуванням розміру пасажирського руху 

створюють автобусні станції І, ІІ, ІІІ або ІV класу, які розрізняються 

розмірами і набором приміщень. 

Принципи розміщення і планування автобусних зупинок 

Автобусні зупинки на дорогах І-ІІІ категорій влаштовуються не 

частіше ніж через 3 км, а в курортних районах і густонаселеній місцевості 

– через 1,5 км. Принципи розміщення, планування і розміри автобусних 

зупинок слід приймати згідно СНіП 2.05.02-85 „Автомобільні дороги. 

Норми проектування” і Вказівкам по забезпеченню безпеки руху на 

автомобільних дорогах (ВСН 25-86). 

Автобусні зупинки розміщуються на прямих ділянках і кривих в 

плані радіусом не менш 1000 м для доріг І і ІІ категорій, 600 м – для доріг 

ІІІ категорії з нахилом не більше 40‰. На підйомах автобусні зупинки 

розміщуються на вершині підйомів з побудовою розширень або на відстані 

250 м до початку підйому. На дорогах ІІ – V категорій зупинки зміщуються 

по ходу руху: для доріг ІІ і ІІІ категорій – на 100 – 120 м, для доріг ІV і V 

категорій – не менше ніж 30 м. На міжміських дорогах в зоні автобусних 

зупинок влаштовують перехідно-швидкісні смуги (рис. 5.2). 



 

Зупиночні майданчики на дорогах І-б – ІІІ категорій влаштовують по 

типу закритої кишені або напівкишені і відділяють від проїзної частини 

розділовою смугою, острівцями або лініями розмітки, а на дорогах 1-а 

категорії розташовують зовні меж земляного полотна і відділяють від 

проїзної частини розділовою смугою. 

 

Рис. 5.2 – Облаштування автобусних зупинок: 

а) дороги ІІ категорії; б) доріг ІІІ та ІV категорій; 1 – острівок безпеки; 

2 – розмітка проїзної частини; 3 – посадочна площадка чи автопавільйон; 

4 – розмітка пішохідного переходу 

Інші послуги 

Дорожній сервіс передбачає також побутове, продовольче, торгове, 

медичне, культурне обслуговування водіїв і пасажирів. Основу побутового 

обслуговування складає комплекс будівель і споруд, що включають мотелі 

і кемпінги, обладнані всім необхідним для відпочинку проживаючих. 

Мотелі призначені для тривалого відпочинку водіїв і пасажирів, 

працюють круглий рік, кемпінги – для тривалого відпочинку водіїв і 

пасажирів, як правило, в теплий період року. Мотелі і кемпінги звичайно 

розташовують в живописній місцевості, відстань між ними не повинна 

перевищувати 500 км. 

Продовольче обслуговування включає мережу ресторанів, столових, 

кафе, буфетів або продовольчих ларьків, а торгове обслуговування – 

пункти торгівлі (кіоски, павільйони, торгові автомати), в яких продають 

туристичне обладнання, предмети особистої гігієни і т.д. 

Обов'язковою частиною дорожнього сервісу є медичне 

обслуговування. Медична допомога учасникам дорожнього руху може 

бути надана медичними установами, розташованими на невеликому 

віддаленні від дороги; дорожніми санітарними постами, які створені в 

дорожніх організаціях на добровільних засадах; працівниками ДАІ, 

автотранспортних і дорожніх організацій, що мають аптечки для надання 

першої медичної допомоги. 

Функції дорожніх клінік поки виконують районні клініки, розміщені 

в населених пунктах. Медичні пункти створюють при автовокзалах, 

автобусних станціях, станціях технічного обслуговування, в населених 

пунктах. Вони зобов’язані надавати також швидку медичну допомогу по 

виклику ДАІ або травмованим пасажирам на місці виникнення ДТП. 



 

В комплекс культурно-естетичного обслуговування входять видові 

майданчики, майданчики-стоянки, майданчики для короткочасного і 

тривалого відпочинку. Видові майданчики створюють в місцях, на яких 

можна показати живописну місцевість, архітектурний басейн, гори, ліси, 

ущелини і т.д. Звичайно це піднесені точки, перевали, переходи виїмок в 

насипі. На видових майданчиках будують розширення для короткочасної 

зупинки декількох автомобілів. 

Майданчики для короткочасної зупинки передбачають в пунктах 

харчування, торгівлі, швидкої допомоги, джерел питної води і в місцях, де 

систематично зупиняються автомобілі. На дорогах І – ІІІ категорій їх 

розміщують за межами земляного полотна. 

Майданчики для відпочинку влаштовують через 15 – 20 км на дорогах 

І і ІІ категорій, через 25 – 35 км на дорогах ІІІ категорії і через 45 – 55 км 

на дорогах ІV категорії. Майданчики відпочинку розраховують на 

одночасну зупинку 20 – 50 автомобілів на дорогах І категорії при 

інтенсивності руху до 30000 авт./доб., 10 – 15 автомобілів на дорогах ІІ і ІІІ 

категорій і 10 автомобілів на дорогах ІV категорії. При двосторонньому 

розміщенні місткість зменшують удвічі. На території майданчиків 

відпочинку доцільно мати естакади або оглядові ями для автомобілів. Для 

майданчиків відпочинку вибирають прямі ділянки з невеликим подовжнім 

нахилом (не більше 3‰) із забезпеченим водовідведенням і рівною сухою 

поверхнею землі. Майданчики відпочинку слід влаштовувати біля джерел 

води, дотримуючись вимог охорони навколишнього середовища. 

Майданчик відпочинку залежно від форми зони стоянки може бути 

фронтального (лінійного) або тупикового типу. Фронтальне планування 

вимагає меншого відведення землі, тому більш поширене. Тупикове 

планування застосовують в тих випадках, коли місця, найбільш придатні з 

естетичних, санітарно-гігієнічних або інших міркувань, знаходяться 

недалеко, але все таки за межами основної смуги відведення. Тупикова 

схема доцільна в лісі, якщо в стороні від дороги лежить поляна, озеро, 

кинутий кар’єр; в степу, при споруді майданчика позаду снігозахисної або 

полезахисної смуги; в горах, якщо зручне для майданчика місце значно 

нижче або вище за дорогу. 

Споруди обслуговування звичайно об’єднують в комплекси, 

формуючи їх навкруг споруд відпочинку і автозаправних станцій. 

Майданчики відпочинку, автозаправні станції, мотелі і кемпінги 

зумовлюють розміщення комплексів служби сервісу на дорогах (рис. 5.3). 

 



 

Рис. 5.3 – Принципова схема розміщення комплексів дорожнього 

сервісу на міжнародних автомобільних магістралях 

Приблизний склад комплексів служби сервісу різного виду: 

– комплекс Іа – майданчик відпочинку і туалет; 

– комплекс Іб – майданчик відпочинку, туалет, споруда для 

технічного самообслуговування, пункт торгівлі; 

– комплекс ІІа – автозаправна станція і туалет, пункт живлення, 

пункт торгівлі; 

– ІІб – автозаправна станція і туалет, пункт живлення, пункт 

торгівлі, станція технічного обслуговування; 

– ІІІа – кемпінг, пункт живлення, пункт торгівлі, автозаправна 

станція, станція технічного обслуговування; 

– ІІІб – мотель, пункт живлення, пункт торгівлі, автозаправна 

станція, станція технічного обслуговування. 

Можуть бути і інші принципи об’єднання в єдиний комплекс різних 

споруд дорожнього сервісу. Наприклад, на дорозі Москва–СанктПетербург 

побудований комплекс, що включає стоянку для автомобілів, житлові 

будинки, кафе, магазин і інші споруди для обслуговування проїжджаючих 

(рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4 – Схема комплексу дорожнього сервісу: 

1 – стоянка для автомобілів; 2 – туалет; 3 – літні будинки; 4 – насосна 

артезіанська свердловина; 5 – баня-сауна; 6 – житлові будинки; 7 – кафе; 



 

8 – магазин; 9 – склад; 10 – медпункт; 11 – адміністрація; 12 – пошта 

Організація прикордонних постів 

В зв’язку з розвитком міжнародного автотуризму виникла 

необхідність обладнати і облаштувати прикордонні переходи на 

автомобільних дорогах відповідно до Рекомендацій по облаштуванню 

прикордонних контрольно-пропускних пунктів на міжнародних дорогах. 

Приблизний склад будівель і споруд показаний на рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5 – Принципова схема прикордонного 

контрольноперепускного пункту одностороннього типу: 

1 – будівля спеціального митного контролю легкових автомобілів; 

2 – головна будівля; 3 – вага; 4 – дезінфекційне корито; 5 – запобіжні 

шлагбауми; 6 – робочі шлагбауми; 7 – контрольні павільйони; 

8 – направляючий острівок 

Лінійні пости ДАІ розміщують на дорогах відповідно до спеціальних 

вимог. В постів ДАІ влаштовують майданчик для зупинки не менш 10 

автомобілів, яку розташовують за приміщенням поста по ходу руху. 

Зв’язок на автомобільних дорогах 

Ефективна експлуатація доріг немислима без добре організованого 

зв’язку. Дорожня служба об’єднує багато організацій, між якими щогодини 

може виникнути потреба зв’язку, викликана ДТП, стихійною бідою, 

виробничою необхідністю. Тому обладнання доріг зв’язком складає одну з 

найактуальніших задач. Особливо гостро потреба в терміновому зв’язку 

виникає в період заметів, ожеледі, обвалів, паводків. При цьому вельми 

необхідним є зв’язок з машиністами дорожніх машин. Із зростанням 

інтенсивності руху збільшується роль зв’язку в організації дорожнього 

руху, в ухваленні швидких рішень по регулюванню, ліквідації заторів і 

наслідків ДТП на окремих місцях. 

Для зв’язку в радіусі 30 – 40 км знайшли застосування 

короткохвильові і ультракороткохвильові пересувні радіостанції. При 

виконанні ремонтних робіт на коротких ділянках ефективні малопотужні 

пересувні радіостанції. З центрального пункту здійснюється управління 

роботою дорожніх машин. Дальність радіозв’язку з радіостанціями 



 

УКХдіапазону забезпечується стаціонарними радіощоглами висотою до 42 

м. 

Такий радіозв’язок дозволяє вжити термінові заходи при ДТП, складних 

погодних ситуаціях, викликати ДАІ, медичну допомогу. 

Великого значення набуває зв’язок при організації та безпеці руху 

(сигнально-викличний зв’язок – СВЗ), застосовуваний на дорогах 

загальнодержавного значення з високою інтенсивністю руху. 

Сигнальновикличний зв’язок дозволяє з’єднувати особи з переговірних 

телефонних колонок, розташовуваних на дорозі через 2-5 км, із черговим 

ДАІ, а також виклик з колонок і вихід через центральний пульт керування 

на оперативно-диспетчерський зв’язок. Диспетчерський пункт, одержавши 

сигнал з дороги, має можливість швидко з’єднуватися з постами ДАІ, 

пунктами технічної й медичної допомоги. 

Для підвищення безпеки дорожнього руху, пропускної здатності 
доріг створюються канали телемеханіки. Ця система передбачає установку 
на дорогах світлових табло і дистанційне керування. Вона дозволяє 
диспетчерові по організації руху мати повну уяву про параметри 
транспортних потоків на дорозі. 

Порядок виконання роботи 

Вивчити: 

 класифікацію будівель і споруд на автомобільних дорогах;  

методи забезпечення сервісу, зв’язку і обслуговування на дорогах. 

Записати: 

 вихідні дані (задана ділянка дороги та її коротка 

характеристика); 

 вимоги  до  обслуговування  дороги  засобами 

 сервісу  та 

обслуговування; 

 в) план (ескіз) ділянки, акт обстеження дороги. 

Варіанти завдань 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ділянка Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 

Д1 – Кропивницький – Олександрія; 

Д2 – Кропивницький – Олександрівка; 

Д3 – Кропивницький – Володимірівка; 

Д4 – Кропивницький – Новоукраїнка; 

Д5 – Кропивницький – Аджамка; 

Д6 – Кропивницький – Знам′янка; 

Д7 – Кропивницький – Велика Северинка; 

Д8 – Кропивницький – Пантаївка; 



 

Д9 – Кропивницький – Грузьке; 

Д10 – Кропивницький – Олексіівка. 
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