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У статті описано розрахунок та побудову траси ділянки автомобільної дороги із асфальтобетонним покриттям капіталь-
ного типу, що відповідає таким вимогам: довжина дороги має бути мінімальною; перехід через водостоки повинен проводитись
у найвужчих місцях; траса проектованої автодороги має ретельно вписуватись у рельєф місцевості; траса дороги повинна
складатись з прямих відрізків та закруглень; обрана траса загальноміського значення регулярного руху повинна відповідати
вимогам діючих нормативних документів; траса має мати мінімальну кількість кутів повороту; дорога повинна бути найеконо-
мічнішою у порівнянні з іншими варіантами.

Тип поперечного профілю дороги описано наступними основними факторами: рельєфом місцевості, природними умова-
ми, інтенсивністю руху, рівнем грунтових вод, вимогами безпеки руху, занесення снігом, економією земельного фонду, еконо-
мічною ефективністю.

Оцінювання стану безпеки руху на дорозі в межах проекту описано за допомогою коефіцієнтів аварійності Кав та ко-
ефіцієнтів безпеки Кб. Для аналізу безпеки руху можна також використовувати коефіцієнт подій І, якщо для цього у завданні
на розроблення проекту наведено необхідні дані.

Today, the road system of Ukraine is in a difficult stage of development, when the main road network is formed, new roads are
almost not being built and the main attention should be paid to the issue of road operation. It is necessary to improve the technical level
and operating conditions of roads, to solve problems of speed, convenience and safety of motion, engineering equipment of roads.

Road organizations carry out a large amount of work on maintaining and repairing roads, ensuring traffic safety. Current,
middle and major repairs of asphalt concrete, cement concrete and black-and-gravel coatings are measures that allow to significantly
increase the technical, performance characteristics of roads and their service life.

The article describes the calculation and construction of a road section of an automobile road with an asphalt-coated capital
type covering the following requirements: the length of the road should be minimal; the passage through the gutters should be
carried out in the narrowest places; the route of the projected highway must be carefully fitted into the terrain; the route of the road
should consist of straight lines and rounding's; the chosen route of the city-wide value of the regular traffic must meet the requirements
of the current normative documents; the trail should have the minimum number of angles of rotation; the road should be the most
economical compared to other options.

The type of transverse profile of the road is described by the following main factors: terrain, natural conditions, traffic intensity,
groundwater level, traffic safety requirements, snow, land resources savings, and economic efficiency.

The assessment of the road safety status within the project is described using the Kav accident rate and safety coefficients of Kb.
You can also use the event coefficient I for traffic safety analysis if the required data is provided in the project development task.

To fulfill the stated goal of the study, we performed the following tasks: describes the definition of the category of road and the
justification of its main parameters in the plan and profile; describes the construction of a longitudinal road profile; describes the
calculation and construction of a cross-section PC profile; the calculation and construction of the average speed of the vehicle flow is
described; An estimation of the influence of road conditions on traffic safety with the description of the construction of the graph of the
final accident rate; describes the conditions of movement and the appointment of measures for repair and maintenance of the road.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У наш час дорожня система України знахо-

диться на складному етапі розвитку, коли ос-
новна мережа доріг сформована, нові дороги

майже не будуються і основну увагу слід при-
діляти питанню експлуатації доріг. Слід підви-
щувати технічний рівень та експлуатаційний
стан доріг, вирішувати завдання підвищення
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швидкості, зручності та безпеки руху, інженер-
ного обладнання доріг.

Дорожні організації виконують великий
обсяг робіт по утриманню і ремонту доріг, за-
безпеченню безпеки руху. Поточний, середній
і капітальний ремонти асфальтобетонних, це-
ментобетонних і чорно-щебеневих покриттів —
заходи, які дозволяють значно підвищити тех-
нічні, експлуатаційні характеристики автомо-
більних доріг та їхні терміни служби.

Робота транспорту більш ефективна при
зручній і більш розвинутій мережі доріг. До-
рожня мережа повинна забезпечувати макси-
мальне наближення транспорту до джерел си-
ровини і місцям виробництва товарів, доставку
в самі віддалені пункти. Цим вимогам у най-
більшій мірі відповідає автомобільний транс-
порт.

При будівництві сучасних автомобільних
доріг зводиться велика кількість штучних спо-
руд, мостів, труб, естакад, шляхопроводів. Ви-
конання вимог, пропонованим до доріг і по
всьому комплексі дорожніх споруд, можливо
тільки на основі високотехнологічного рівня
проектування, будівництва й експлуатації до-
ріг. Під експлуатацією доріг розуміють най-
ефективніше використовування доріг для за-
безпечення безпечного, зручного, цілорічного
руху автомобілів із заданими швидкостями і
навантаженнями з максимальним ефектом у
народному господарстві. Для експлуатації
доріг організовано дорожньо-експлуатаційну
службу, основною задачею якої є зміст і ремонт
всього комплексу споруд дороги, забезпечен-
ня високих техніко-економічних показників
роботи автомобільного транспорту. Кінцева
мета діяльності дорожньої служби — підтрим-
ка і підвищення технічного рівня і експлуата-
ційного стану доріг відповідно до зростання
інтенсивності руху і навантаження, і тим самим
підвищення продуктивності і ефективності ро-
боти автомобілів, зниження собівартості пере-
везень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам проектування міжміських
транспортних сполучень присвячено величез-
на кількість праць вітчизняних та зарубіж-
них вчених, зокрема М. Портера, Б. Карлофа,
В.Л. Диканя, А. Азоєва, Р.А. Фатхуднідова,
І.З. Должанського, І. Білецької та ін. Неабия-
кий внесок в проектування доріг для автомо-
більного транспорту зробили праці В.Л. Дика-
ня, І.М. Аксьонова, Ю.Є. Пащенка, Н.В. Яки-
менко та ін.

Також на сьогодні дослідження технічної
реалізації автомобільних доріг є досить про-
аналізованим вітчизняними та зарубіжними
авторами, зокрема проектування новітніх
швидкісних магістралей закладено в праці
Г. Кірпи; комплексних результатів оцінювання
ефективності впровадження швидкісного руху
досягли В. Дикань та Ю. Пащенко; продовже-
но дослідження щодо визначення розмірів еко-
номії поточних витрат при проектуванні
новітніх швидкісних магістралей І. Корженеви-
чем, М. Курганом, Ю. Барашем; проаналізова-
но впровадження та розвиток швидкісних па-
сажирських перевезень в Україні (Ю.С. Бараш,
О.М. Гненний, А.В. Момот); проаналізовано
напрями впровадження швидкісних пасажирсь-
ких перевезень в Україні та їх недоліки Н.О. Бо-
жок. Для більш детального аналізу окреслено-
го проблемного напрямку дослідження нами
була вибрана ця тема наукової роботи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою є обгрунтування специ-

фіки проектування міжміської автомагістралі
в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При проектуванні ділянки автомобільної
дороги із асфальтобетонним покриттям капі-
тального типу, її положення в плані може за-
даватися тільки початковими та кінцевими пун-
ктами. Опишемо специфіку проектування
ділянки автомобільної дороги III категорії ка-
пітального типу.

До III категорії відносять дороги загально-
державного значення (окрім доріг I і II кате-
горій), основні дороги обласного і районного
значення, під'їзди до населених пунктів, заліз-
ничних вузлів, річних і морських портів, в тому
числі. З'єднання окремих підприємств або їх
груп між собою, з залізничними станціями,
річковими і морськими порталами, основні між
промислові дороги. Перспективна середньодо-
бова інтенсивність руху на дорогах цієї кате-
горії — 1000... 3000 автомобілів [3, с. 155].

Задача полягає у тому, щоб запроектувати
трасу автодороги, що відповідає таким вимо-
гам [3, с. 156]:

— довжина дороги має бути мінімальною;
— обрана траса повинна відповідати вимо-

гам діючих нормативних документів;
— перехід через водостоки повинен прово-

дитись у найвужчих місцях;
— траса дороги повинна складатись з пря-

мих відрізків та закруглень;
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— траса має мати мінімальну кількість кутів
повороту;

— траса повинна бути найекономічнішою у
порівнянні з іншими варіантами;

— траса проектованої автодороги має ре-
тельно вписуватись у рельєф місцевості.

Оберемо вихідні дані для початку розрахун-
ку:

— карта з нанесеною віссю траси — надаєть-
ся;

— інтенсивність руху — 2700 авт./добу в
тому числі 28% вантажних;

— тип покриття — асфальтобетонне по-
криття;

— стан покриття — задовільний;
— область — Житомирська.
Складають таблицю, в якій записують пара-

метри для розрахунку (табл. 1).
Фактична довжина траси визначається як

сумарна величина кривих та прямих вставок:

 ∑∑ += ПрKLф (1),

 8516211 ,Lф = .

Опишемо побудову повздовжнього профілю
дороги. Поздовжнім профілем траси автодоро-
ги називається вертикальна проекція бровки
земляного полотна, розвернена в площині крес-
лення. Проектування поздовжнього профілю
заключається у встановленні висотного поло-
ження бровки земляного полотна, осі дороги та
дна верхового кювету з урахуванням дотриман-
ня вимог, що забезпечують рух з розрахунко-
вими швидкостями, безпечність та зручність
руху, відведення поверхневих вод тощо.

Відстань між пікетами
приймають рівною 100 м. Ухи-
ли вимірюють у проміле (%).
Поздовжній профіль викрес-
люють згідно з [2] та [1].

Спочатку записують до
потрібної графи позначки по-
верхні землі, за якими викрес-
люють лінію поверхні землі
відклавши їх у вертикальному
напрямку. Далі наносимо
проектну (червону) лінію для
забезпечення міцності та
стійкості земляного полотна

та плавний рух автомобілів [4, с. 234].
Робочі позначки насипу наносимо над чер-

воною лінією, позначки виїмки — під нею. Про-
водимо проектування вертикальних кривих для
забезпечення безпечного руху по дорозі у
місцях переломів проектної лінії. Для цього
визначають алгебраїчну різницю уклонів.

Якщо різниця більше 20 % для даної кате-
горії дороги, то криву вписують у місце пере-
лому, якщо ні, то криві не потрібно викреслю-
вати. Оскільки в даному випадку жодна з алгеб-
раїчних різниць уклонів не перевищує 20 %, то
проектування вертикальних кривих не по-
трібно. Приймають позначку дна кювета hK =
0,6 м та наносимо її на план. Розраховують по-
значки дна лівого та правого кювета, довжини
та ухили. Приймають вид укріплення та позна-
чають його на плані.

Опишемо побудову поперечного профілю
дороги. Тип поперечного профілю дороги ви-
значається такими основними факторами: рель-
єфом місцевості, природними умовами, інтен-
сивністю руху, рівнем грунтових вод, вимогами
безпеки руху, занесення снігом, економією зе-
мельного фонду, економічною ефективністю.

У залежності від проектування червоної
лінії на поздовжньому профілі, а також рельє-
фу місцевості, виникає необхідність проекту-
вання поперечного профілю дороги в насипу,
у виїмці або на косогорі.

Поперечний профіль дороги в насипу висо-
тою до 0,6 м. включає наступні елементи: межа
смуги відведення, обріз, кювет, земляне полот-
но з проїжджою частиною.

Відкоси земляного полотна в насипу прий-
мають 1:1,5. Основними елементами поперечно-
го профілю дороги у виїмці є: проїжджа час-
тина, узбіччя та кювети. З поверхнею землі до-
рога може сполучатися відкосами з закладан-
ням 1:1,5—1:1 при глибині виїмки понад 2,0 м.
та відкосами з закладанням 1:1 при глибині до
2,0 м [6, с. 261].

№ п / п Найменування показника Позначення Поворот 1 

1 Вершина кута повороту ВУ ПК0+00 

2 Початок кривої НК ПК1+20 

3 Кінець кривої КК ПК2+80 

4 Величина кута повороту α 50 

5 Прийнятий радіус кривої R 150 

6 Тангенс Т 70 

7 Бісектриса Б 15,5 

8 Домір Д 10 

9 Довжина кривої К 130 

10 
Довжина суміжних з кривою 

прямих вставок 1+i

i

Пр

Пр

 319

554

 
 

Таблиця 1. Основні розрахункові параметри траси
автомобільної дороги

Джерело: [2].

Пікет, ПК +…. Відмітка, м 

ПК 0+00 295,7 

ПК 0+20 293,6 

ПК 0+80 293,4 

ПК 1+20 294 

Таблиця 2. Пікетна відомість по осі дороги

Джерело: [2].
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При розміщенні дороги на косогорі водо-
відвідний кювет облаштовується тільки з на-
гірної сторони, окрім того для перехоплення
поверхневого стоку облаштовується нагірна
канава. Найдоцільнішим поперечним профілем
на косогорі є профіль "в напівнасипу — на-
піввиїмці". В цьому випадку необхідно забез-
печити стійкість насипної частини земляного
полотна, шляхом облаштування горизонталь-
них уступів.

Ширина проїзної частини для зовнішньо-
господарських доріг ІІІ категорії — проїжджої
частини, не менше 6,0 м. Ширину узбіччя прий-
мають 2,5 м. Розмір кюветів приймають з кон-
структивних міркувань шириною по дну 0,6 м
та глибиною 0,5 м [6, с. 260].

Поперечний профіль проїжджої частини —
двосхилий, на віражах — односхилий.

Поперечний ухил залежить від типу покрит-
тя та рівності проїжджої частини і приймають-
ся [3, с. 157]:

— цементно-бетоні та асфальтобетоні 15—
20 %;

— чорні щебеневі та гравійні 20—25 %;
— щебеневі та гравійні покриття 25—30 %;
— бруківка, грунтові укріплені покриття

30—40 %
— грунтові узбіччя мають ухил на 20 %

більше ніж проїжджа частина.
Для прикладу, проведемо розрахунок не-

жорсткого дорожнього покриття по указаних
початкових даних.

Потрібний модуль пружності дорожнього
покриття визначають за формулою:

 ( )pтр NlgBAE ⋅+= (2),

де А та В — коефіцієнти, що залежать від
типу покриття та розрахункового навантажен-
ня;

N
p
 — за завданням 650 авт / добу.

За таблицею 1 [1] приймають А = 120, В =
520.

 ( ) 158650520120 =⋅+= lgEтр МПа.

Отриману величину порівнюють з мінімаль-
но допустимим значенням з таблиці 1 [1].

Е
min

 = 115 МПа
Е

min
 < Е

тр
.

Розрахунок ведемо за Е
тр

.
Опишемо порядок розрахунку середньої

швидкості потоку автомобілів. Вимоги до еле-
ментів плану та профілю автомобільної доро-
ги виходять з умов руху на окремих елементах
дороги. Кожна дорога є сполученням ділянок
із похилами різної величини. На них є криві в
плані та поздовжньому профілі з обмеженою

видимістю, ділянки, де зниження швидкості
обумовлюється правилами безпеки руху.

Швидкість на різних ділянках не є однако-
вою. Забезпечення безпечного руху транспор-
тних засобів із великими швидкостями вимагає
не допускати місць, що викликають зниження
швидкості з умов безпеки руху; змінення швид-
кості, що забезпечуються геометричними еле-
ментами на суміжних ділянках, не повинні бути
великими [1].

Середня швидкість руху є основним пара-
метром для оцінки умов руху. Автомобільну
дорогу розглядають як сукупність елементар-
них ділянок з однорідними умовами [8, с. 122].

Середня швидкість транспортного потоку
на ділянці дороги визначається як мінімальна
із середніх швидкостей, що залежать від таких
параметрів: інтенсивності руху (VN); радіуса
горизонтальної кривої (VR); величини поздов-
жнього похилу (Vi); показника рівності покрит-
тя (Vр); величини обмеження швидкості (Vо);
величини середньої швидкості вільного руху
( ) [2]:

(3).
Мінімальне значення буде відповідати тому

показнику, що найбільше впливає на змінення
швидкості, по відношенню до швидкості вільно-
го руху.

Середню швидкість вільного руху визнача-
ють як середньостатистичне значення за фор-
мулою [2]:

(4).
Опишемо оцінку впливу дорожніх умов на

безпеку руху та побудову графіка підсумково-
го коефіцієнта аварійності. Оцінювання стану
безпеки руху на дорозі в межах проекту вико-
нують за допомогою коефіцієнтів аварійності
Кав та коефіцієнтів безпеки Кб. Для аналізу без-

Рис. 1. Розрахункова схема
Джерело: [1].
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пеки руху можна також використовувати ко-
ефіцієнт подій І, якщо для цього у завданні на
розроблення проекту наведено необхідні дані.

Сумарний коефіцієнт аварійності Кав для
ділянки дороги певної довжини, наприклад 1
км, є добуток 17 часткових коефіцієнтів авар-
ійності, що встановлені за різними ознаками
для цієї ділянки.

Частковий коефіцієнт аварійності Каі є від-
ношення кількості дорожньо-транспортних
подій на даній ділянці дороги з деякою харак-
терною для цієї ділянки ознакою до кількості
ДТП на ділянці. Прийнята горизонтальна
ділянка дороги з двома смугами руху, з шири-
ною проїзної частини 6 м, шорстким покрит-
тям і укріпленими узбіччями при добовій інтен-
сивності руху 2700 одиниць [7, с. 299].

Для отримання наочної картини розподілу
коефіцієнтів аварійності за довжиною дороги та
полегшення практичного їх використання з ме-
тою призначення заходів для підвищення безпе-
ки руху будують графік коефіцієнтів аварійності.
Цей графік дозволяє легко визначити за епюрою
підсумкових коефіцієнтів аварійності ділянки
дороги з підвищеною ймовірністю виникнення
ДТП, а із співвідношення для цих ділянок част-
кових коефіцієнтів аварійності — можливі при-
чини підвищення ймовірності ДТП. Оскільки
підсумковий і часткові коефіцієнти аварійності
зв'язані залежністю, тому чим більше і-тий част-
ковий коефіцієнт аварійності відрізняється від
одиниці, тим більшу частку в імовірність виник-
нення ДТП вносить саме той фактор, що визна-
чає значення цього коефіцієнта [3, с. 157].

Звідси слідує, що процедура підбору заходів
для підвищення безпеки руху на ділянці доро-
ги полягає у зниженні підсумкового коефіціє-
нта аварійності шляхом прийняття заходів
щодо регулювання тих ознак ділянки дороги,
які зумовлюють на цій ділянці найвищі значен-
ня часткових коефіцієнтів аварійності. Ознаки
ділянки, що підлягають регулюванню, визнача-
ють у порядку убування значень часткових
коефіцієнтів аварійності.

Узагальнену оцінку стану безпеки руху на
ділянках дороги за підсумковим коефіцієнтом
аварійності Кав та коефіцієнтом безпеки Кб
здійснюють порівнянням значень цих коефі-
цієнтів із нормами, які наведено у таблиці 3.

Опишемо аналіз умов руху і призначення за-
ходів з ремонту і утримання дороги. Осінній пе-
ріод (I) первинного накопичення вологи харак-
теризується зниженням температури, охолоджу-
ванням дорожнього покриття і земляного полот-
на, інтенсивним зволоженням атмосферними
опадами, повільним зростанням вологості грун-
ту земляного полотна до 0,65—0,7 TW  (вологість
на межі текучості), зниженням щільності грунту
і міцності дорожнього покриття.

Морозний період (ІІ) характерний утворен-
ням мерзлого грунту і інтенсивним вологона-
копиченням у верхніх шарах земляного полот-
на за рахунок міграції водяної пари від нижніх
теплих шарів полотна до верхніх холодних.
Вологість грунту земляного полотна до кінця
періоду може досягати (0,7—0,8) TW . Унаслідок
замерзання води в порах грунту і шарах дорож-
нього одягу утворюються лінзи і прошарки льо-
ду. Міцність грунту і всієї дорожньої конст-
рукції максимальна [3, с. 155].

У зимову відлигу можливе істотне знижен-
ня модуля пружності дорожньої конструкції.
При повільному глибокому промерзанні пе-
резволожених пилевидних грунтів можливо
морозне пучення — нерівномірне за площею
проїжджої частини підняття дорожнього одя-
гу у вигляді окремих горбів заввишки 80... 100
мм. Третій період (ІІІ) максимального ослаб-
лення дорожніх конструкцій називають розра-
хунковим. Він триває від початку до закінчен-
ня відтавання грунту земляного полотна.

Це найнебезпечніший період, за якого спо-
стерігаються максимальні руйнування дорож-
нього одягу. Лінзи і прошарки льоду у верхній
частині земляного полотна відтають і пори
грунту заповнюються вільною водою, яка скуп-
чується над грунтом, що ще не відтанув. Во-
логість грунту може досягати (0,85...0,9) WT,
щільність і міцність грунту мінімальні. Під дією
транспортних навантажень на покритті розви-
ваються тріщини, вибоїни і просіли, які з'яв-
ляються в першу чергу в пучинистих місцях [3,
с. 156].

У першому періоді через перезволоження
дорожніх покриттів може спостерігатися їх лу-
щення і вифарбовування, а при різкому зни-
женні температури — утворення поперечних
температурних тріщин [4, с. 218].

Таблиця 3. Характеристика ділянок доріг за станом безпеки руху

Джерело: [1].

Коефіцієнт 
Стан безпеки ділянок дороги 

Безпечний Мало небезпечний Небезпечний Дуже небезпечний 

Аварійності Кав 0…10 10…20 20…40 ³40 

Безпеки Кб 0,8 0,6…0,8 0,4…0,6 £0,4 

Подій І 0,4 0,4...0,8 0,8...1,2 ³1,2 
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У літній період відбувається інтенсивне на-
грівання одягу і земляного полотна; грунт
швидко просихає. Влітку вологість грунту зем-
ляного полотна знижується до найменшого
значення (0,5...0,55) WT щільність і міцність
грунту і дорожньої конструкції зростають.

Для поліпшення умов служби доріг ВТР ре-
гулюють різними методами: прославляють
брівку земляного полотна, знижують рівень
грунтових вод пристроєм дренажних систем,
влаштовують додаткові морозозахисні, дре-
нажні і парогідроізоляційні шари.

Умови руху транспортних потоків істотно
залежать від стану покриття і узбіч. Сезонна
дія природних чинників на умови руху дозво-
ляє виділити зимовий, перехідні (весняний і
осінній) і літній періоди служби доріг [7, с. 293].

До зимового відносять період із стійкою
температурою повітря нижче 0 °C. У зимовий
період поверхня покриття і узбіч може бути в
різних станах: сухою і чистою, покритою ша-
ром сухого рихлого снігу, сніжним накатом,
мокрим снігом або крижаною кіркою. Взимку
в період завірюх через сніжні занесення мож-
ливе повне припинення руху транспорту по ок-
ремих маршрутах.

Перехідні періоди (весняний і осінній) ха-
рактеризуються нестійкою погодою з опадами
всіх видів: дощем, сухим і мокрим снігом. Вес-
няним вважають перехідний період з серед-
ньодобовою температурою повітря від 0 °C до
+15 °C, осіннім — з температурою повітря від
+15 °C до 0 °C. В перехідні періоди покриття
найчастіше вологе або мокре, узбіччя брудні з
деформаціями і руйнуваннями.

Літнім періодом служби дороги вважають
період з температурою повітря вище +15 °C і
сухою стійкою погодою. У літній період вель-
ми часто спостерігається сухе чисте покриття,
сухі узбіччя і найбільш сприятливі умови руху
автомобілів.

Розрахунок періоду бездоріжжя:
 

α

5
0 += TZ n (5),

де  nZ  — початок бездоріжжя;
 

0T  — дата переходу через 0 °C температу-
ри;

 α  — кліматичний коефіцієнт, який харак-
теризує швидкість відтавання грунту, см / доба.

Дата кінця бездоріжжя:
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де  .прh  — глибина промерзання;
 

kZ  — кінець бездоріжжя.
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Особливою небезпекою для дороги в весня-
ний період є пучини, які утворилися в резуль-
таті перезволоження верхніх шарів земляного
покриття вологою, накопиченою під проїзною
частиною.

Для запобігання пучинистих ділянок доро-
ги від руйнування восени приймають такі міри
[7, с. 301]:

— своєчасно очищують узбіччя та відкоси
від снігу;

— створюють воронки для відводу води із-
під проїжджої частини під час відтавання;

— утеплювати проїздну частину дороги
шлаковим шаром товщиною 10—20 см або роз-
стилають хмиз та другі теплоізолюючі мате-
ріали на початку зими;

— забезпечують справну роботу дренажних
пристроїв та хороший поверхневий водовідвід;

— обмежують або припиняють рух по до-
розі на період відтавання і просихання пучини-
стих ділянок навесні;

— посилюють проїжджу частину дороги
шляхом укладки на поверхню покриття несу-
чих шарів із щебня, гравія, шлакового щебня.

Гарні результати виходять при укладці
пучинистих ділянок металевою сіткою вагою
25 кг/м2 за попередньо вирівняному покриттю
з подальшою засипкою вкладеної сітки щебнем
або гравієм, розливом рідкого бітума із роз-
рахунку 2—3 л/м2 і засипкою піском. Можна
також укладавати дерев'яні щити розміром
3×4 м. за попередньо розсипаному шару піску
товщиною 10—15 см. Щити закріплюють
кільцями, які забиті на узбіччях [9].

Сніжно-крижані утворення на поверхні
проїжджої частини, окрім зимової ковзкості,
викликають також зниження рівності покрит-
тів. На нерівних покриттях нижче швидкість
рухомого складу, вище вірогідність дорожньо-
транспортних подій.

Для розрахунку за залежністю використо-
вують дані багаторічних спостережень найб-
лижчих гідрометеорологічних станцій, на яких
отримують відомості про швидкість та напря-
мок вітру під час хуртовин, загальну тривалість
хуртовин. Загальний об'єм снігоприносу визна-
чають підсумовуванням за 16 румбами. Тому
інколи цей метод називають методом румбів [5].

Метод снігового балансу грунтується на
врахуванні приходу та витрат об'ємів снігу



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2019

53

за зимовий період в якомусь великому ба-
сейні.

Розрахунковий метод базується на враху-
ванні знесення снігу в снігозбірному басейні, де
за зиму частина снігу залишається, а частина
зноситься. Ці методи не мають практичного
застосування в інженерних розрахунках для
вирішення завдань зимового утримання авто-
мобільних доріг, оскільки визначити значення
розрахункових параметрів досить складно, а
інколи і неможливо.

Найпростішим є метод натурних обмірів.
Відповідно до цього методу за багато років виз-
начають об'єми снігоприносу до дороги на
снігомірних пунктах. Для цього на найхарак-
терніших ділянках доріг закладають снігомірні
пункти з постійними снігомірними рейками,
біля яких вимірюють відкладення снігу. Цей
метод у випадку багаторічних спостережень
дає найоб'єктивніші результати. Але він надто
трудоємкий та потребує закладки снігомірних
пунктів у різних характерних місцях дороги [2].

Незалежно від того, який метод прогнозу-
вання об'ємів снігоприносу до автомобільних
доріг застосовується, необхідно мати бага-
торічні статистичні дані, за якими розрахову-
ють об'єм снігоприносу заданої повторності.
Найчастіше розраховують об'єм снігоприносу
для забезпеченості 5%, тобто для повторності
1 раз на 20 років. Але необхідна забезпеченість
визначається за результатами техніко-еконо-
мічного обгрунтування і враховує можливості
дорожньої служби, категорію дороги, інтен-
сивність та склад руху.

Розрахунки об'ємів снігоприносу, як прави-
ло, дуже ускладнені, трудомісткі і тому інколи
супроводжуються помилками. В галузевій нау-
ково-дослідній лабораторії зимового утриман-
ня автомобільних доріг Харківського держав-
ного автомобільно-дорожнього технічного
університету д. т. н., проф. Філіпповим В.В. роз-
роблені алгоритм та програма "SNOW" для роз-
рахунків об'ємів снігоприносу до автомобіль-
них доріг України на ЕОМ. У програмі врахо-
вані особливості умов снігоприносу в кліматич-
них умовах України та статистичні дані про
хуртовини з усіх українських метеостанцій [4,
с. 229].

Важливе значення для організації зимово-
го утримання автомобільних доріг має прогно-
зування не тільки максимального об'єму снігоп-
риносу для визначеної повторності, але й про-
гнозування року, в який може спостерігатися
максимальний об'єм снігоприносу. З цієї точки
зору заслуговують на увагу результати дослі-
джень А.А. Кунгурцева, який визначив, що

сильні хуртовинні замети обов'язково мають
місце в кожному циклі сонячної активності і
при цьому або збігаються з максимумом кож-
ного циклу, або відхиляються від цього на один-
два роки в той чи інший бік.

Наведені дані мають місце в багатьох різних
регіонах Європи та Азії. Таким чином, це не
окреме явище або випадковий збіг обставин для
одного циклу сонячної активності, а зако-
номірність. Якщо точно спрогнозувати рік со-
нячної активності можна визначити і рік мак-
симальних снігових заметів.

Повне снігоочищення на дорогах загально-
го користування здійснюється після закінчен-
ня снігопаду або хуртовини і відповідно до
ДСТУ 3587-97 не повинно перевищувати 8 го-
дин, крім випадків катастрофічних снігопадів
та хуртовин, що віднесені до стихійного лиха
[5].

Час проходження снігоочищувачів при пат-
рульному снігоочищенні визначають за форму-
лою:
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Сніжні вали видаляють за межі земляного
полотна за допомогою роторних снігоочис-
ників. Роторні снігоочисники на гусеничному
ходу можуть видаляти сніжні вали за будь-яко-
го їх розміщення. Роторні снігоочисники на
колісному ходу не можуть самостійно видаля-
ти вали, що розміщені над кюветом або в без-
посередній близькості до нього. В цьому випад-
ку вал спочатку пересувають автогрейдером
або бульдозером на проїжджу частину, а потім
роторний снігоочисник відкидає сніг у бік від
дороги на 15—20 метрів. Снігові замети найе-
фективніше розчищати за допомогою спеціаль-
них снігоочисних та дорожніх машин загально-
го призначення з причіпним обладнанням [7, с.
295].
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За товщини снігових відкладень до 0,2 м очи-
щення виконують плужними снігоочисниками
на базі автомобілів, що переміщують сніг у вали,
які прибирають роторними снігоочисниками.

За товщини снігових відкладень до 1,2 м за-
носи розчищають двовідвальними плужними
снігоочисниками на базі тракторів типу К-700
(К-701А) або бульдозерами спільно з фрезер-
но-роторними снігоочисниками.

Для розчистки снігових заметів висотою
понад 1,2 м застосовують важку високопродук-
тивну техніку: бульдозери, фрезерно-роторні
та фрезерні снігоочисники.

При роботі снігоочисної техніки на гусенич-
ному ходу для захисту покриття рекомендуєть-
ся залишати шар снігу товщиною до 10 см, що
потім видаляється снігоочисниками на пневмо-
ходу або автогрейдерами [7, с. 296].

ВИСНОВКИ
Для виконання сформульованої мети до-

слідження, нами були виконані наступні зав-
дання: описано визначення категорії дороги і
обгрунтування її основних параметрів в плані і
профілі; описано побудову повздовжнього
профілю дороги; описано розрахунок та побу-
дову поперечного профілю ПК; описано роз-
рахунок та побудову середньої швидкості по-
току автомобілів; проведено оцінку впливу до-
рожніх умов на безпеку руху з описом побудо-
ви графіка підсумкового коефіцієнта аварій-
ності; описано умови руху і призначення за-
ходів з ремонту і утримання дороги.
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