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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
Терміни та визначення понять

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
Термины и определение понятий

MOTOR ROADS 
Terms and definitions

Чинний від 2014-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт унормовує терміни та визначення основних понять у сфері автомобільних 

доріг.
1.2 Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб'єктів 

господарювання, які розробляють, експортують, перевіряють нормативні документи у сфері авто
мобільних доріг.

1.3 Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативної 
документації, що стосуються автомобільних доріг, у роботах зі стандартизування, у науковій, 
навчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ, органі
зацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та 
інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такий нормативний акт:
ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Час

тина II. Будівництво

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ
3.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках два застандартизовані 

терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни в межах одного документа, рекомен
довано вживати лише один із поданих синонімів.

3.2 Наявність квадратних дужок тільки в терміні певної термінологічної статті означає, що в 
ньому суміщено два терміни-синоніми.

3.3 Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені 
терміни -  світлим курсивом з позначкою (Нд).

3.4 Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, 
виділено в текстах визначень підкресленням.

3.5 Як довідкові у стандарті подано німецькі (бе), англійські (еп), французькі (їг), російські (ги) 
терміни -  відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних і національних стандар
тів, із фахових словників.

3.6 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських 
термінів (додаток А) та абеткові покажчики їх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою 
окремо (додатки Б, В, Г, Д).

3.7 Бібліографію подано в додатку Е.
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4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
4.1 Елементи дорожнього одягу та автомобільної дороги

4.1.1 автомобільна дорога
Лінійний комплекс інженерних споруд, призна
чений для безперервного, безпечного та зруч
ного руху транспортних засобів

4.1.2 автомобільна дорога загального 
користування

Автомобільна дорога, яка забезпечує внутріш
ньодержавні та міжнародні перевезення па
сажирів і вантажів, ураховує адміністративно- 
територіальний поділ країни, з’єднує населені 
пункти та є складовою частиною єдиної транс
портної системи держави.
Примітка 1. Автомобільні дороги загального корис
тування поділяються на дороги державного та міс
цевого значення.
Примітка 2. Автомобільні дороги державного зна
чення поділяються на магістральні та регіональні, а 
місцевого значення -  на територіальні та районні

4.1.3 армоґрунт
Інженерна конструкція, що складається з ша
рів ґрунтового масиву насипу і прошарків з 
різних матеріалів (металу, синтетичних мате
ріалів тощо), які виконують роль арматури (під
силювального елемента)

4.1.4 виїмка
Ділянка автомобільної дороги, де її поверхня 
в результаті зрізування ґрунту розташована 
нижче поверхні земл

4.1.5 геотекстильний прошарок
Прошарок із нетканого синтетичного мате
ріалу, який характеризується достатньою міц
ністю, деформативністю, нерегулярною струк
турою, водопроникністю і використовується як 
дренувальний. роздільний і підсилювальний 
прошарок у нижніх шарах земляного полотна

4.1.6 гідроізоля ція
Водонепроникне покриття, що захищає інже
нерні конструкції автомобільних доріг від 
впливу поверхневих і ґрунтових вод

4.1.7 гідроізолювальний прошарок
Конструктивний прошарок із гідроізолюваль- 
ними властивостями, призначений для захисту 
ґрунтів робочого шару земляного полотна від 
інфільтрації атмосферних опадів та капілярної 
води, що підіймається з нижніх шарів земля
ного полотна і його основи

de AutomobilstraBe [1]
en motor road [1]
fr route ouverte aux véhicules [1]
ru автомобильная дорога [52]

en general-purpose motor road [2]
fr route sans restriction d’usage [1]
ru автомобильная дорога общего пользо

вания [52]

en reinforced soil [1]
de Bewehrte Erde [1]
fr terre armée [1]
ru армогрунт [52]

en cutting [1]
de Aushub [1]
fr déblai [1]
ru выемка [53]

de Geotextil [1]
en geotextile membrane [35]
fr géotextile [1]
ru геотекстильная прослойка [52]

de Abdichtung [1]
en waterproofing [1]
fr chape d’étanchéité [1]
ru гидроизоляция [53]

de Dichtungsschicht [9]
en waterproofing membrane [8] 
fr feuille d’étanchéité [10]
ru гидроизолирующая прослойка [52]
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4.1.8 ґрунтова основа
Сплановані та ущільнені місцеві або привозні 
ґрунти, призначені для сприйняття наванта
жень, розподілених через конструкцію дорож
нього одягу

4.1.9 додатковий шар основи
Шар між основою конструкції дорожнього 
одягу та робочим шаром ґрунту

4.1.10 дорожнє покриття
Верхній шар дорожнього одягу, який безпо
середньо сприймає навантаження від транс
портних засобів і перерозподіляє їх на шари, 
що знаходяться нижче, та земляне полотно

4.1.11 дорожній одяг
Одно- або багатошарова конструкція проїзної 
частини автомобільної дороги, яка сприймає 
навантаження від транспортних засобів і 
передає його на ґрунт земляного полотна 
(ДБН В.2.3-4)

4.1.12 дорожня основа
Конструктивні шари дорожнього одягу, що 
сприймають та передають напруження від 
транспортних навантажень, які виникають на 
рівні низу дорожнього покриття, на поверхню 
робочого шару земляного полотна зі знижен
ням їх величин залежно від міцнісних і де
формаційних властивостей ґрунту земляного 
полотна і покриття

4.1.13 дренувальний шар
Шар дорожнього одягу, призначений для зби
рання і відведення води

4.1.14 жорсткий дорожній одяг
Дорожня конструкція, що містить шари, здатні 
працювати на розтягування, жорсткість і міц
ність яких практично не залежать від темпе
ратури, вологості, тривалості дії навантаження 
і які зберігають суцільність протягом норма
тивного строку служби (ДБН В.2.3-4)

4.1.15 захисна лісосмуга
Лісові насадження у смузі відведення авто
мобільної дороги, що призначені для захисту 
дороги від снігових і піщаних заносів, лавин, 
селів, обвалів, вітрової і водної ерозії ґрунтів 
на прилеглих до дороги землях, для виконання 
санітарно-гігієнічних та естетичних функцій, 
для огородження транспортних засобів від не
сприятливих аеродинамічних впливів

en subgrade soil [12] 
ги грунтовое основание [53]

en additional base course [2] 
ru дополнительный слой основания [52]

de Deckschicht [1]
n surface course [1]
fr couche de roulement [1]
ru дорожное покрытие [53]

de Fahrbahnbefestigung [1] 
en road pavement [1] 
fr chaussée [1]
ru дорожная одежда [53]

de Tragschicht [1]
en road base [1]
fr couche de base [1]
ru дорожное основание [53]

de Entwasserungsschicht [1]
en drainage layer [1]
fr couche drainante [1]
ru дренирующий слой [53]

de starre Fahrbahnbefestigung [1]
en rigid pavement [1]
fr chaussée rigide [1]
ru жесткая дорожная одежда [52]

ru защитная лесополоса [52]

З
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4.1.16 зона транспортноїрозв’язки в різних еп interchange zone [2]
рівнях ги зона транспортной развязки в разных

Територія в межах смуги відводу доріг, які 
перетинаються, та з’їздів розв’язки, що обме
жується початком і кінцем перехідно-швидкіс
них смуг на основній та другорядній автомо- 
більній дорозі ШБН В.2.3-4)

уровнях [52]

4.1.17 зупиночна смуга
Частина узбіччя, яка частково або повністю 
має тверде покриття та призначена для 
зупинки автомобілів

ги остановочная полоса [53]

4.1.18 капіляропереривальний прошарок еп capillary break layer [1]
Конструктивний прошарок у нижній частині 
робочого шару земляного полотна, влашто- 
ваний для запобігання високому підняттю 
капілярної води

ги капилляропрерывающая прослойка [53]

4.1.19 крайова смуга de Randstreifen [1]
Смуга проїзної частини, що прилягає до кром- еп hard strip [1]
ки узбіччя fr bande derasee [1]

ги краевая полоса [53]

4.1.20 кювет de Graben [1]
Водовідвідна канава, що розташована вздовж еп ditch [1]
підошви земляного полотна для збирання і fr fosse [1]
відведення поверхневих вод, які стікають 3 
проїзної частини і навколишньої місцевості

ги кювет [52]

4.1.21 морозозахисний шар
Шар основи, який влаштовується з матеріалів, 
деформація здимання при промерзанні яких 
не перевищує 1 %

ги морозозащитный слой [53]

4.1.22 насип de Damm [1]
Ділянка земляного полотна, штучно насипана і еп embankment [1]
ущільнена, яка проходить вище поверхні землі fr remblai [1]

ги насыпь [52]

4.1.23 нежорсткий дорожній одяг de flexible Fahrbahnbefestigung [1]
Дорожня конструкція, шо містить шари, міц- еп flexible pavement [1]
ність яких залежить від температури, вологості fr chaussee souple [1]
та строку дії навантаження (ДБН В.2.3-4) ги нежесткая дорожная одежда [52]

4.1.24 основа насипу земляного полотна ги основание насыпи земляного полотна
Масив грунту в умовах природного залягання, 
який розташований нижче насипу

[52]

4.1.25 перетин доріг de Knotenpunkt [1]
Вузол автомобільних доріг, де дороги, які еп intersection [1]
сходяться, не перериваються і по кожній 3 них fr intersection [1]
можливий наскрізний рух. ги пересечение дорог [52]
Примітка. Перетин доріг залежно від їх значення 
та інтенсивності руху влаштовують в одному або 
різних рівнях

4



ДСТУ Б А. 1.1 -100:2013

4.1.26 перехідно-швидкісна смуга
Смуга руху, що призначена для розгону або 
гальмування транспортних засобів під час їх 
виїзду із загального транспортного потоку або 
в’їзду до нього (ДБН В.2.3-4)

4.1.27 підошва насипу
Нижня поверхня насипу, який опирається на 
підстильний ґрунт

4.1.28 проїзна частина
Основний елемент автомобільної дороги, 
призначений для безпосереднього руху тран
спортних засобів.
Примітка. Залежно від інтенсивності руху транс
портних засобів проїзна частина може бути одно-, 
дво-, три- або багатосмуговою (ДБН В.2.3-4)

4.1.29 розділювальна смуга
Конструктивно виділений елемент дороги, 
який розділяє проїзні частини з зустрічним 
рухом (центральна розділювальна смуга), а 
також проїзну частину від бокових доріг, спе
ціальних смуг руху на транспортних розв’язках 
(бокова розділювальна смуга) і не призначе
ний для руху транспортних засобів і пішоходів

4.1.30 слабка основа насипу
Основа насипу, що у межах активної зони має 
шари слабких ґрунтів загальною товщиною 
не менше ніж 0,5 м

4.1.31 смуга відведення
Земельна ділянка, яку надають в установле
ному законодавством порядку для розміщен
ня конструктивних елементів автомобільної 
дороги, а також захисних і декоративних 
лісонасаджень, архітектурних форм і споруд, 
що необхідні для утримання і використання 
зазначених елементів

4.1.32 смуга руху
Поздовжня смуга на проїзній частині вулиці 
(дороги), не позначена чи позначена дорож
ньою розміткою, яка має ширину, достатню 
для руху в один ряд транспортних засобів, крім 
мотоциклів без бокового причепа

4.1.33 снігозбірний басейн
Вільна від граничних перешкод місцевість, з 
якої сніг зноситься до місць накопичення, що 
безпосередньо примикає з кожного боку до 
автомобільної дороги.
Примітка. Граничними перешкодами є ліси, яри, 
населені пункти тощо, які унеможливлюють пере
несення снігу вітром

en acceleration-deceleration lane [ЗО] 
ru переходно-скоростная полоса [52]

ru подошва насыпи [53]

de Fahrbahn [1]
en carriageway [1]
fr chaussée [1]
ru проезжая часть [52]

de Mittelstreifen [1]
en central reserve [1 ]
fr terre-plein central [1]
ru разделительная полоса [53]

ru слабое основание насыпи [52]

de Vorfahrt [1] 
en right-of-way [1] 
fr servitude de passage [1] 
ru полоса отвода [53]

de Fahrstreifen [1] 
en lane [1]
fr voie [1]
ru полоса движения [52]

ru снегосборный бассейн [53]
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4.1.34 тимчасова смуга відведення
Смуга землі, яку відводять на період спо
рудження автомобільної дороги для проїзду 
будівельного транспорту, будівельної техніки, 
влаштування резервів і кар’єрів, що після 
закінчення будівництва підлягає рекультивації 
і поверненню землекористувачам

4.1.35 теплоізолювальний шар дорожнього 
одягу

Шар основи, який влаштовується з викорис
танням матеріалів з малою теплопровідністю з 
метою захисту нижніх шарів від промерзання

4.1.36 тонкошарове покриття
Верхній шар покриття дорожнього одягу, який 
може складатися з одного (під час нового 
будівництва та реконструкції) або двох шарів: 
нижнього вирівнювального шару, і верхнього-  
для забезпечення зчеплення з колесами авто
мобілів та нормативної рівності (шар зносу)

4.1.37 узбіччя
Смуга земляного полотна, розташована між 
крайкою проїзної частини та брівкою земля
ного полотна з кожного боку дороги, яка може 
використовуватись для вимушеної зупинки 
транспортних засобів та проїзду спеціального 
транспорту у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій на автомобільній дорозі (ДБН В.2.3-4)

4.1.38 фільтрувальний насип
Насип, основна частина якого є пористою 
кам’яною призмою.
Примітка. Фільтрувальний насип влаштовується у 
зоні довготривалого підтоплення для збереження 
верхньої частини земляного полотна від перезво- 
ложення і служить, як правило, для пропускання 
води в двох напрямках

4.2 Дорожньо-будівельні матеріали

4.2.1 адгезійна добавка
Добавка до бітуму, що впливає на процеси 
взаємодії бітуму з мінеральним матеріалом та 
покращує зчеплюваність між ними

4.2.2 асфальтобетон; асфальт (Нд) 
Монолітний матеріал, що утворюється після 
вистигання до температури довкілля ущільне
ної асфальтобетонної суміші

en temporary right-of way [1] 
ru временная полоса отвода [53]

en thermal insulating pavement layer [48] 
ru теплоизолирующий слой дорожной 

одежды [53]

de diinne Asphaltdeckschicht [1] 
en thin surfacing [1]
fr tapis mince [1]
ru тонкослойное покрытие [52]

de Seitenstreifen [1] 
en Shoulder [1] 
fr accotement [1] 
ru обочина [53]

ru фильтрующая насыпь [53]

de Haftmittel [1]
en adhesion agent [1]
fr dope d’adhesivité [1]
ru адгезионная добавка [52]

de Asphaltbeton [1]
en asphalt concrète [1]
fr béton bitumineux [1]
ru асфальтобетон [52]
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4.2.3 асфальтобетонна суміш
Суміш, що отримана змішуванням у нагрітому 
стані взятих у відповідних (раціональних) спів
відношеннях щебеню (або без нього), природ
ного і (або) штучного дробленого піску, міне
рального порошку, модифікуючих добавок 
(або без них) і бітумного в’яжучого (нафтового 
дорожнього бітуму або модифікованого наф
тового бітуму)

4.2.4 бітумна дорожня емульсія
Рідина, яку отримують диспергуванням бітуму 
у воді або води у бітумі з додаванням емуль
гатора.
Примітка. До складу емульсії можуть входити полі
мерні, адгезійні та інші добавки

4.2.5 бітумно-полімерне в’яжуче
Органічний в'яжучий матеріал, який виготов
ляють змішуванням при високих температурах 
розігрітого нафтового бітуму і полімеру з по
переднім, за необхідності, розчиненням полі
меру у малов’язких нафтопродуктах

4.2.6 бітум дорожній
Органічний в'яжучий матеріал для будівниц
тва автомобільних доріг, який отримують 
шляхом переробляння нафти

4.2.7 дренувальний ґрунт
Ґрунт, що використовується для будівництва 
дренувального шару дорожнього одягу і має 
при найбільшій щільності при стандартному 
ущільненні коефіцієнт фільтрації не менше 
0,5 м/добу

4.2.8 емульгатор
Компонент емульсії -  поверхневоактивна 
речовина катіонного або аніонного типу, що 
сприяє диспергуванню бітуму та забезпечує 
стабільність емульсії під час зберігання та 
транспортування

4.2.9 емульсійно-мінеральна суміш
Суміш, що складається з мінеральних мате
ріалів (щебеню, піску, мінерального порошку 
або портландцементу) і бітумної емульсії 
(переважно катіонної)

4.2.10 модифікований бітум
Бітум з поліпшеними властивостями, виготов
лений на основі бітуму нафтового дорожнього 
в’язкого шляхом введення полімерів, структу- 
руючих добавок або інших модифікаторів, а 
також, у разі необхідності, адгезійних добавок

de Asphaltbetonmasse [1] 
en asphalt mixture [1] 
fr melange bitumineux [1]
ru асфальтобетонная смесь [52]

de Bitumenemulsion [1] 
en bitumen road émulsion [1] 
fr émulsion de bitume routier [1]
ru битумная дорожная эмульсия [52]

de modifiziertes Bitumen [1] 
en polymer-modified bitumen [1]
fr bitume modifié au polymère [1]
ru битумно-полимерное вяжущее [52]

de StraBenbaubitumen [6] 
en road bitumen [4] 
fr bitume routier [5] 
ru дорожный битум [52]

en draining soil [43] 
ru дренирующий грунт [53]

de Emulgator [1] 
en emulsifier [1] 
fr émulsifiant [1] 
ru эмульгатор [52]

de Schlämme [1]
en slurry seal mix [1]
fr coulis [1]
ru эмульсионно-минеральная смесь [52]

de modifiziertes Bitumen [1]
en modified bitumen [1]
fr bitume modifié [1]
ru модифицированный битум [52]
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4.2.11 модифікована емульсія en modified emulsion [1]
Емульсія, шо вмішує латекс або отримана на fr émulsion modifiée [1]
основі модифікованого бітуму ru модифицированная эмульсия [52]

4.2.12 чорний щебінь en precoated aggregate [1]
Щебінь фракціонований або у вигляді суміші fr granulat laqué [1]
фракцій, оброблений у змішувальній установці 
органічним в’яжучим (наприклад, нафтовим 
дорожнім бітумом або бітумною емульсією)

ru черный щебень [53]

4.3 Експлуатаційне утримання

4.3.1 вибоїна de Schlagloch [1]
Місцеве руйнування ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ V en pothole [1]
вигляді поглиблення з різко позначеними fr nid de poule [1]
крутими краями, яке утворилося за рахунок 
руйнування матеріалу покриття

ru выбоина [53]

4.3.2 відмова автомобільної дороги en motor road failure [7]
Подія, за якої автомобільна дорога не виконує 
свого функціонального призначення, тобто не 
забезпечує безпечного, безперервного, зруч
ного руху транспортних засобів з нормативною 
швидкістю, допустимими габаритами та на-

ru отказ автомобильной дороги [52]

вантаженнями

4.3.3 відображена тріщина en reflection crack [1]
Тріщина верхнього монолітного шару дорож- fr fissure par reflexion [1]
НЬОГО ОДЯГУ, що повторює тріщину підстиль- 
ного шару, на якому він укладений

ru отраженная трещина [53]

4.3.4 деформація дорожнього одягу en road pavement deformation [36]
Зміна Форми поверхні дорожнього одягу авто- fr déformation de chaussée [37]
мобільної дороги без порушення її суцільності ru деформация дорожной одежды [53]

4.3.5 директивні строки зимового утри- en deadline for winter maintenance [22]
мання доріг ru директивные сроки зимнего содержания

Час, який встановлюють дорожнім організа
ціям для ліквідації зимової слизькості проїзної 
частини після припинення снігопаду або хурто- 
вини чи утворення ожеледиці

дорог [52]

4.3.6 діагностика дороги en road diagnostics [38]
Система заходів щодо оцінювання транс
портно-експлуатаційного стану автомобільної 
дороги шляхом проведення спеціальних об- 
стежень та випробувань

ru диагностика дороги [52]

4.3.7 експлуатаційне утримання автомо- de regelmäßige Erhaltung [1]
більних доріг en motor road routine maintenance [1]

Комплекс робіт з технічного нагляду та утри- fr entretien courant [1]
мання автомобільних доріг, дорожніх споруд ru эксплуатационное содержание автомо-
та смуги відведення бильных дорог [52]
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4.3.8 експлуатаційний стан автомобільної 
дороги

Ступінь відповідності нормативним вимогам 
параметрів та характеристик автомобільної 
дороги, що змінюються в процесі експлуатації 
в результаті дії транспортних засобів, зовніш
нього середовища та заходів з утримання 
дороги (ВБН В.3.2-218-191)

4.3.9 здимання ґрунту
Збільшення об’єму насиченого водою ґрунту 
земляного полотна під час його замерзання

4.3.10 здимання дорожнього одягу
Нерівномірне підняття поверхні ДОРОЖНЬОГО 
одягу під час замерзання вологи, яка нако
пичується в зоні промерзання одягу шляхом 
підтягування по капілярах, а також тієї, що 
надходить у пароподібному стані

4.3.11 зсув
Переміщення гірської породи чи ґрунту зверху 
вниз по схилу чи укосу насипу земляного 
полотна під дією сили тяжіння в результаті їх 
надмірного зволоження

4.3.12 зимова слизькість
Зменшення коефіцієнта зчеплення колеса 
автомобіля з обмерзлим або засніженим пок
риттям, які включають у себе всі види снігових, 
льодяних та снігово-льодяних утворень на 
проїзній частині, смугах поширення та зупи- 
ночних площадках

4.3.13 зимове утримання доріг
Комплекс робіт, які виконують дорожньо- 
експлуатаційні організації, для забезпечення 
безперебійного та безпечного руху на авто
мобільних дорогах у зимовий період, що 
включають очищення доріг від снігу, захист 
доріг від снігових заметів і боротьбу з зимовою 
слизькістю

4.3.14 знос дорожнього покриття
Зменшення товщини покриття ДОРОЖНЬОГО 
одягу під час експлуатації внаслідок його 
руйнування під дією транспортних засобів та 
природних факторів

4.3.15 інгібітор корозії
Речовина, додавання якої в корозійне сере
довище хлоридомістких протиожеледних ма
теріалів уповільнює або запобігає протіканню 
процесу корозії покриттів дорожнього одягу.

ш эксплуатационное состояние автомо
бильной дороги [52]

de Frosthebung [1]
en frost heave [1]
fr soulèvement du sol [1]
ru пучение грунта [53]

de Frosthebung [1]
en pavement frost heave [1]
fr soulèvement dû au gel [1]
ru пучение дорожной одежды [53]

de Schub [1] 
en shear[1] 
fr cisaillement [1] 
ru сдвиг [53]

de Winterglatte [1] 
en winter slipperiness [1] 
fr glissance hivernale [1]
ru зимняя скользкость [53]

de Winterdienst [1] 
en winter road maintenance [22] 
fr service hivernal [1]
ru зимнее содержание дорог [53]

en abrasive wear of surface course [23] 
ru износ дорожного покрытия [53]

de Antikorrosionsmittel [1] 
en corrosion inhibitor [1] 
fr inhibiteur de corrosion [1]
ru ингибитор коррозии [53]
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залізобетонних та металевих конструкцій, а 
також транспортних засобів, що перебувають 
у контакті з цим середовищем

4.3.16 капітальний ремонт
Роботи з комплексного відновлення чи покра
щення транспортно-експлуатаційних характе
ристик автомобільних доріг та інженерних 
споруд або приведення геометричних пара
метрів і технічних характеристик окремих еле
ментів до чинних нормативних вимог з ураху
ванням зростання інтенсивності руху та 
осьових навантажень

4.3.17 керування станом доріг
Сукупність дій (рішень), націлених на забез
печення необхідного рівня стану автомобіль
них доріг з урахуванням чинних вимог

4.3.18 колійність
Поглиблення в поздовжньому напрямку на 
проїзній частині, що утворюються на смугах 
накату під дією транспортних засобів

4.3.19 комплексне снігозатримання
Система заходів для затримання снігу на при
дорожньому просторі, призначена одночасно 
захищати автомобільну дорогу від снігових 
заметів та використовувати затриманий сніг 
на придорожніх полях для підвищення урожай
ності

4.3.20 комплексний снігозахист
Одночасне застосування снігозахисних смуг 
у сполученні із снігозатримувальними при
строями тимчасового типу

4.3.21 міжремонтний строк експлуатації 
дорожнього одягу

Період часу (в роках) від моменту введення 
автомобільної дороги в експлуатацію до пер
шого капітального ремонту чи між двома 
суміжними капітальними ремонтами

4.3.22 міжремонтний строк експлуатації 
дорожнього покриття

Період часу (в роках) від моменту введення 
автомобільної дороги в експлуатацію після 
будівництва або капітального ремонту до по
точного (середнього) ремонту або між двома 
суміжними поточними (середніми) ремонтами

4.3.23 об’єм снігопринесення
Об’єм снігу, м3, принесеного на автомобільну 
дорогу під час хуртовин на одиницю довжини 
дороги, м

de Grundreparatur [1] 
en réhabilitation [1] 
fr rechargement général [1]
ru капитальный ремонт [53]

en road condition management [51]
ru управление состоянием дорог [52]

de Spurrinnenbildung [1] 
en rutting [1] 
fr orniérage [1] 
ru колейность [53]

ru комплексное снегозадержание [53]

ги комплексная снегозащита [53]

ги межремонтный срок эксплуатации 
дорожной одежды [52]

ги межремонтный срок эксплуатации 
дорожного покрытия [52]

ru объем снегоприноса [52]
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4.3.24 ожеледь de Eisglätte [1]
Шар льоду, який утворюється на охолодже- еп glaze [29]
йому дорожньому покритті під час випадання fr verglas [1]
на нього крапель дощу, мряки або туману ru гололед [53]

4.3.25 паспорт дороги
Документ технічного обліку доріг, який містить 
лінійний гоасЬік автомобільної дороги і всі 
технічні та експлуатаційні характеристики її 
інженерних споруд, а також відомості з стану 
конструктивних елементів дороги і поточні 
зміни, що з ними трапляються

ru паспорт дороги [53]

4.3.26 патрульне снігоочищення en patrol snow removal [22]
Очищення автомобільної ДОРОГИ від снігу під 
час снігопаду або хуртовини

ru патрульная снегоочистка [52]

4.3.27 поверхнева обробка de Oberflächenbehandlung [1]
Захисний шар, який влаштовується на по- en surface treatment [1]
верхні проїзної частини для гідроізоляції, під- fr traitement de surface [1]
вищення шорсткості та зносостійкості покрит
тя (ДБН В.2.3-4)

ru поверхностная обработка [53]

4.3.28 пошкодження дорожнього покриття
Руйнування чи деформація дорожнього пок- 
риття (наприклад, тріщини, лущення, вибоїни, 
осідання, руйнування крайок, хвилі, напливи, 
гребінка тощо), що виникли під час експлуа
тації дорожнього ОДЯГУ

ru повреждения дорожного покрытия [52]

4.3.29 протиожеледні матеріали en deicing materials [31]
Тверді сипкі або рідинні матеріали, які вико
ристовують, для боротьби із зимовою слизь
кістю покриттів автомобільних доріг

ru противогололедные материалы [53]

4.3.30 розрахункова висота снігового 
покриву

Товщина снігу з певною ймовірністю переви
щення над середнім значенням для місце
вості, у якій споруджують автомобільну ДОРОГУ

ru расчетная высота снежного покрова [52]

4.3.31 розрахунковий об’єм снігоприне- 
сення

Найбільший об’єм снігопринесення до авто- 
мобільної дороги за зимовий період з певною 
ймовірністю перевищення

ru расчетный объем снегоприноса [52]

4.3.32 сітка тріщин en alligatoring [47]
Поперечні, поздовжні й криволінійні тріщини, fr grille [1]
які ділять поверхню монолітного раніше до- 
рожнього покриття на чарунки

ru сетка трещин [53]

4.3.33 склистий лід
Лід, що з’являється на ДОРОЖНЬОМУ покритті V 
вигляді гладкої склистої плівки товщиною від 
1 мм до 3 мм і зрідка у вигляді матової білої 
шорсткої кірки товщиною не менше 10 мм

ru стекловидный лед [52]
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4.3.34 слизька дорога
Ділянка автомобільної дороги, на якій коефі
цієнт зчеплення автомобільних шин з дорож
нім покриттям у вологому стані нижчий від 
нормативного

4.3.35 смуга накату
Поздовжні смуги на поверхні проїзної частини 
дороги, що відповідають траєкторіям руху 
коліс автотранспортних засобів, що рухаються 
по даній смузі руху

4.3.36 снігозахисна смуга
Смуга насаджень дерев і кущів уздовж авто
мобільної дороги для її захисту від снігових 
заметів

4.3.37 сніговий накат
Шар снігу на автомобільній дорозі, який ущіль
нено колесами рухомого автотранспорту.

Примітка. Сніговий накат може мати різну товщи
ну -  від декількох міліметрів до декількох десятків 
міліметрів, щільністю від 0,3 до 0,6 г/см3. Коефіцієнт 
зчеплення шин з поверхнею снігового накату ста
новить від 0,1 до 0,25

4.3.38 сніжно-хуртовинний режим доріг
Закономірність формування снігових відкла
день на автомобільній дорозі під впливом 
снігопадів і хуртовин з урахуванням рельєфу 
місцевості, рослинності та геометричних па
раметрів дороги

4.3.39 температурна тріщина
Тріщина, що виникає внаслідок перепадів 
температури, коли температурні напруження в 
монолітних шарах (цементобетон, асфальто
бетон тощо) перевищують границю міцності 
матеріалу шару при розтягуванні (як правило, 
поперечні тріщини)

4.3.40 транспортно-експлуатаційний стан
Комплекс фактичних значень, параметрів і 
характеристик технічного рівня та експлуата
ційного стану в даний момент часу, що забез
печують споживчі властивості, якість автомо
більної дороги, надійність транспортних спо
руд та безпечність проїзду

4.3.41 утримання автомобільних доріг
Комплекс поточних робіт, які виконують на 
автомобільній дорозі протягом року для за
безпечення безпеки руху, його економічності 
та комфортності

de glatte Fahrbahn [1]
en slippery road [1]
fr Chaussee glissante [1]
ru скользкая дорога [53]

de Radspur [1]
en wheel track [1]
fr bande de roulement [1]
ru полоса наката [53]

en snowbreak [50]
ru снегозащитная полоса [53]

de Schneeglätte [1]
en packed snow [22]
fr neige tassée [1]
ru снежный накат [53]

ru снежно-метельный режим дорог [53]

en thermal crack [15] 
fr fente de température [20]
ru температурная трещина [52]

en performance condition [16] 
ru транспортно-эксплуатационное 

состояние [52]

de StraBenunterhaltung [1] 
en road maintenance [1] 
fr entretien des routes [1]
ru содержание автомобильных дорог [52]
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4.4 Проектування автомобільних доріг

4.4.1 віраж
Односхилий поперечний профіль проїзної час
тини автомобільної дороги, який влаштовують 
у межах кривої в плані з похилом до її центра, 
який компенсує відцентрове пришвидшення 
автомобіля з метою підвищення його стійкості, 
безпеки і зручності під час руху по кривій

4.4.2 вісь автомобільної дороги
Умовна лінія, яка проходить по середині проїз
ної частини або розділювальної смуги

4.4.3 глибина виїмки
Відстань від поверхні землі до дна корита по 
осі земляного полотна у виїмці

4.4.4 дорожньо-кліматичне районування
Розділення території на райони (зони) з більш 
або менш однорідними кліматичними умовами 
з метою проектування, будівництва й експлуа
тації автомобільних доріг залежно від ступеня 
зволоження, глибини промерзання ґрунтів, 
середньорічної кількості опадів, кількості днів 
замерзання-розтавання

4.4.5 з’єднувальний [з’їзд] [в’їзд]
Елемент перетину або примикання на різних 
рівнях, призначений сполучати проїзні частини 
між собою і переводити рух з однієї дороги на 
іншу.
Примітка 1. Лівоповоротний з’їзд з’єднує проїзні 
частини доріг, які перетинаються, і призначений 
для подальшого руху ліворуч по дорозі, яка пере
тинається.
Примітка 2. Правоповоротний з’їзд з’єднує проїзні 
частини доріг, які перетинаються, і призначений 
для подальшого руху праворуч по дорозі, яка пере
тинається

4.4.6 категорія дороги
Критерій, що характеризує народно-господар
ське значення автомобільної дороги в загаль
ній транспортній мережі країни та визнача
ється інтенсивністю руху на ній.
Примітка. Відповідно до категорії визначають усі 
технічні параметри дороги

4.4.7 коефіцієнт приведення інтенсивності 
руху до розрахункового автомобіля

Коефіцієнт приведення інтенсивності РУХУ з 
довільним навантаженням на вісь до інтен
сивності руху автомобілів з розрахунковим 
навантаженням на вісь (розрахункових авто
мобілів)

de Überhöhte Kurve [1] 
en superelevation [2] 
fr virage [1]
ru вираж [53]

en road centre line [1]
fr axe de la route [1]
ru ось автомобильной дороги [53]

en depth of cutting [11 ]
ru глубина выемки [53]

en road climatic zoning [41] 
ru дорожно-климатическое районирование 

[53]

en junction [exit] [access] [2]
ru соединительный [съезд] [въезд] [53]

de StraBenklasse [1]
en road category [1]
fr catégorie de route [1]
ru категория дороги [53]

ги коэффициент приведения интенсив
ности движения к расчетному авто
мобилю [52]
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4.4.8 коефіцієнт приведення інтенсивності 
руху до легкового автомобіля

Коефіцієнт для визначення кількості смуг руху 
на автомобільній дорозі та рівня завантаження 
дороги рухом, за допомогою якого автомобілі 
різної вантажопідйомності приводять до легко
вого автомобіля

ги коэффициент приведения интенсив
ности движения к легковому автомо
билю [52]

4.4.9 крайка проїзної частини en carriageway edge [1]
Лінія, шо розділяє проїзну частину та узбіччя fr rive de chaussée [1]
(розділювальну смугу)
Примітка. Крайка проїзної частини може бути по- 
значена дорожньою розміткою

ги кромка проезжей части [53]

4.4.10 крива у плані de Linienführung im Lageplan [1]
Крива, яка з’єднує дві сусідні прямі в плані en horizontal curve [24]
автомобільної дороги fr

ru
tracé en plan [1] 
кривая в плане [53]

4.4.11 кут повороту траси en angle of bend [24]
Кут між двома прямими відрізками автомо- 
більної ДОРОГИ

ru угол поворота трассы [53]

4.4.12 ландшафтне проектування de Landschaftspflege [1]
Метод проектування доріг, який забезпечує en landscape design [25]
сполучення між собою елементів автомобіль- fr aménagement paysager [1]
ної дороги і гармонійне поєднання дороги з 
довкіллям

ru ландшафтное проектирование [53]

4.4.13 перехідна крива de Bergangsbogen [1]
Крива змінного радіуса, яка утворює плавний en transition curve [1]
перехід між ділянками траси різної кривизни в fr courbe de transition [1]
плані, у тому числі між прямими ділянками і 
коловою кривою

ru переходная кривая [53]

4.4.14 пікет
Точка, яку фіксують на місцевості для нівелю
вання траси.
Примітка. Розрізняють "власне пікети", які розташо
вані на відстані 100 м один від одного, та "рублені" 
пікети, відстань між якими більша або менша 100 м

ru пикет [53]

4.4.15 поздовжній уклон de Längsgefälle [1]
Уклон поверхні проїзної частини автомобіль- en longitudinal grade [1]
ної дороги в поздовжньому напрямку до гори- fr pente longitudinale [1]
зонтальної площини ru продольный уклон [52]

4.4.16 поздовжній профіль автомобільної de Längsprofil [1]
дороги en road longitudinal profile [1]

Креслення з умовним зображенням вертикаль- fr profil en long [1]
ного перерізу поверхні землі і полотна автомо- 
більної дороги вздовж її осі

ru продольный профиль автомобильной 
дороги [52]

4.4.17 поперечний уклон de Querneigung [1]
Уклон проїзної частини у поперечному нап- en crossfall [1]
рямку по відношенню до горизонтальної пло- fr pente transversale [1]
щини ru поперечный уклон [52]
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4.4.18 поперечний профіль автомобільної de Querprofil [1]
дороги en road transverse profile [1]

Креслення з умовним зображенням перерізу fr profil en travers [1]
автомобільної дороги вертикальною площи- ru поперечный профиль автомобильной
ною, яка проходить перпендикулярно до поз
довжньої осі дороги

дороги [52]

4.4.19 проектна відмітка
Висота боівки (або осі) земляного полотна над 
рівнем моря або умовним рівнем

ru проектная отметка [53]

4.4.20 проектна лінія
Лінія, яка зображує проектне положення брівки 
(осі) доооги в поздовжньому профілі по від- 
ношенню до поверхні землі

ru проектная линия [53]

4.4.21 робоча відмітка
Різниця між проектною відміткою та відміткою 
землі по осі автомобільної доооги. яка виз- 
начає висоту насипу або глибину виїмки в 
даному поперечнику

ru рабочая отметка [53]

4.4.22 розрахункова інтенсивність руху en design flow [2]
Сеоедньооічна добова інтенсивність ovxv ав- 
томобілів, яку встановлюють на певний період 
та приймають за основу для призначення кате
горії дороги та її параметрів при проектуванні

ru расчетная интенсивность движения [53]

4.4.23 розрахункова швидкість руху de Entwurfsgeschwindigkeit [1]
Гранична безпечна швидкість руху легкового en design speed [2]
одиночного автомобіля, що допускається для fr vitesse de base [1]
дороги певної категорії за умов забезпечення 
його стійкості на сухому або зволоженому чис
тому покритті та достатньої відстані видимості 
(ДБН В.2.3-4)

ru расчетная скорость движения [53]

4.4.24 серпантин de Kehre [1]
Вид кривої у плані, яку описують із зовнішнього en hairpin bend [1]
боку гострого кута між двома напрямками fr virage en épingle à cheveux [1]
автомобільної доооги (ДБН В.2.3-4) ru серпантин [53]

4.4.25 статичне навантаження de Statische Last [1]
Навантаження на автомобільну дорогу нєоу- en static load [1]
хомого транспортного засобу (ДБН В.2.3-4) fr surcharge statique [1]

ru статическая нагрузка [53]

4.4.26 технічна класифікація автомобільних en engineering classification of motor roads
доріг [18]

Поділ автомобільних доріг за їх технічними ru техническая классификация автомо-
характеристиками і параметрами на категорії бильных дорог [53]

4.4.27 траса дороги de Linienführung der Straße [1]
Проектна лінія, яка відображає положення осі en road alignment [1]
автомобільної дороги у просторі fr tracé de la route [1]

ru трасса дороги [53]
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4.4.28 укіс земляного полотна en subgrade slope [14]
Бокова похила поверхня, яка сполучає узбіччя 
земляного полотна з поверхнею ПРИДОРОЖНЬОЇ 
смуги або водовідвідних споруд

ru откос земляного полотна [53]

4.4.29 укісна частина насипу en embankment slope [1]
Частина насипу, розташована між поверхнею fr talus de remblai [1]
укосу і вертикальною площиною, що прохо
дить через брівку земляного полотна

ru откосная часть насыпи [53]

4.4.30 ширина земляного полотна en subgrade width [1]
Відстань між брівками земляного полотна ru ширина земляного полотна [53]

4.4.31 ширина проїзної частини de Fahrbahnbreite [1]
Відстань між крайками дорожнього покриття en carriageway width [1]

fr largeur de chaussée [1]

4.5 Будівництво автомобільних доріг

ru ширина проезжей части [53]

4.5.1 відносний коефіцієнт ущільнення ru относительный коэффициент уплотне-
Відношення необхідної щільності сухого ґрунту 
у насипу до щільності СУХОГО ґрунту в резерві 
або грунтовому кар'єрі

ния [53]

4.5.2 герметизація швів de Fugenverguss [1]
Технологічна операція з уведення в паз шва en joint sealing [1]
еластичного матеріалу (мастик, герметиків fr garnissage des joints [1]
тощо) або прокладок для запобігання прони
канню води і засміченню деформаційних швів 
у покритті автомобільної дороги

ru герметизация швов [53]

4.5.3 ґрунтовий кар’єр en soil borrow pit [1]
Ділянка території, у межах якої добувають de Bodenausnehmung [1]
ґрунт для спорудження земляного полотна. fr emprunt [1]

Примітка. На відміну від бічних резервів кар’єри 
мають більшу глибину розробки і віддалені від 
земляного полотна, що споруджується

ru грунтовый карьер [53]

4.5.4 дорожні роботи de Straßenarbeiten [1]
Роботи під час будівництва, реконструкції, en road works [1]
ремонту та утримання автомобільних доріг fr travaux routiers [1]

ru дорожные работы [53]

4.5.5 перезволожений ґрунт
Ґрунт, що в період його використання для спо
рудження земляного полотна має вологість, 
яка перевищує максимальну допустиму вели
чину, при якій він не може бути ущільнений до 
нормативних вимог

ru переувлажненный грунт [53]

4.5.6 фрезерування de Fräsen [1]
Зрізання верхніх шарів дорожнього одягу за en milling [1]
допомогою фрези fr fraisage à froid [1]

ru фрезерование [53]
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4.6 Споруди

4.6.1 аварійний з’їзд
Дорожня споруда для безпечної зупинки тран
спортного засобу у випадку відмови його галь
мівної системи під час руху на довгому спуску

4.6.2 автопавільйон
Дорожня споруда, елемент зупинки для захисту 
людей, які чекають громадський транспортний 
засіб, від атмосферних опадів і вітру

4.6.3 анкерна протизсувна конструкція
Утримувальна протизсувна конструкція з гнуч
ким анкерним зв’язком, яка оберігає автомо
більну дорогу від зсувів, притискаючи масу 
ґрунту, що зміщується, до корінних стійких 
порід

4.6.4 архітектурне облаштування
Архітектурні споруди та декоративні насад
ження, що призначені для забезпечення есте
тичного вигляду автомобільних доріг

4.6.5 банкет
Споруда правильної форми з ґрунту, який від
сипають уздовж верхньої бровки виїмки для 
огородження та захисту її укосів від розми
вання поверхневими водами

4.6.6 берма
Ґрунтова споруда на укосі насипу або виїмки 
для забезпечення її стійкості

4.6.7 [водовідвідна] [дренажна] система
Система споруд, призначених для відведення 
води з поверхні покриття та пониження рівня 
ґрунтових вод з метою забезпечення необ
хідної стійкості ґрунтової основи та шарів 
дорожнього одягу при сприйнятті навантажень 
у розрахунковий період найбільшого зволо
ження ґрунтів, а також виключення акваплану- 
вання коліс автомобілів при русі по покриттю

4.6.8 водопропускна труба
Водопропускна споруда для перепуску води 
під насипом

4.6.9 дорожня споруда
Споруда у комплексі інженерних споруд авто
мобільної дороги

de Notfallstreifen [1]
en escape ramp [1]
fr voie de détresse [1]
ru аварийный съезд [52]

de Bushaltestellenhauschen [1] 
en bus shelter [1]
fr abribus [1]
ru автопавильон [52]

en ground anchore structure [3] 
ru анкерная противооползневая конструк

ция [52]

de Landschaftspflege [1] 
en landscaping [1] 
fr aménagement paysager [1] 
ru архитектурное обустройство [52]

ru банкет [52]

de Berme [1] 
en berm [1] 
fr berme [1]
ru берма [53]

en [drainage] system [1] 
ru [водоотводная] [дренажная] система [52]

de RohrdurchlaB [1]
en culvert [1]
fr ponceau [1]
ru водопропускная труба [52]

en road structure [40]
ru дорожное сооружение [52]
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4.6.10 дорожня конструкція de Straäenkonstruktion [1]
Ін ж ен ер н а  споруда автом об іл ьн о ї д ороги , щ о en pavement structure [1]
поєднує д орож ній  од яг та  робочу зону fr structure de chauss?e [1]
зем л ян ого  полотна ru д о р ож н ая  конструкция [53]

4.6.11 дренаж de Entwässerung [1]
Геотехн ічна  споруда, щ о  перехопл ю є, відво- en drainage [1]
дить ґрунтові води від конструкції ДОРОЖНЬОГО fr drainage [1]
одягу та  зни ж ує  їх  рівень ru д р е н а ж  [52]

4.6.12 захисна галерея
П о р о ж н я  споруда на гірській дорозі, яка  м ає  

перекриття , щ о о б ер ігає  транспортний  потік 

від осипів, обвалів  гірських порід і снігових  

лавин

ru защ и тн ая  гал ерея  [53]

4.6.13 земляне полотно de Untergrund [1]
Ґрунтова споруда д л я  зм ен ш ен н я  значних en subgrade [1]
ПРИРОДНИХ поздовж ніх уклонів fr couche de forme [1]

ru зем л я н о е  полотно [52]

4.6.14 майданчик відпочинку de Rastanlage [1]
П о р о ж н я  споруда д ля короткотерм інового  від- en rest area [1]
починку учасників  дорож нього  руху, д о  складу fr aire de repos [1]
яко ї входить м ай д ан чик д ля стоянки, зона від
починку та  сан ітар н е  устаткування

ru п л о щ ад ка  для отды ха [52]

4.6.15 напівнасип -  напіввиїмка de Bodenab- und auftrag [1]
З ем л я н а  споруда на косогорі, в поперечном у en cut-and-fill [1]
перерізі я ко ї насип п ереход ить  у виїмку fr déblai-remblai [1]

ru полунасы пь -  полувы ем ка [52]

4.6.16 підпірна стінка de Stützmauer [1]
Ін ж ен ер н а  укріплю вальна споруда капіталь- en retaining wall [1]
ного типу, п ризначен а  утрим увати  м асу роз- fr mur de soutènement [1]
м іщ еного  за  нею  ґрунту від сповзання, чим  

заб езп еч ує  стійкість зем л ян ого  полотна на  

гірських схилах, а  в д ея ки х  випад ках  і стійкість  

природних схилів

ru подпорная стенка  [53]

4.6.17 снігозахисна споруда
С поруд а, щ о з ах и щ ає  автом обільну дорогу від 

снігових л авин  (снігозахисні га л е р е ї і тунел і)

ru с н егозащ и тн о е  сооруж ени е  [53]

4.6.18 споруда дорожнього водовідведення en road drainage stucture [21]
С поруди, призначені д ля в ідведення поверх

невих та  ґрунтових вод від зем л ян о го  полотна  

та  проїзно ї частини  (бокові канави, водовід- 

Відні канави, нагірні канави, водопропускні 
труби, відкриті та  закриті д р ен аж н і систем и, 
зливова канал ізац ія  то щ о )

ru сооруж ени е  д орож ного  водоотвода [52]

4.6.19 транспортна розв’язка de Knotenpunkt [1]
Ін ж ен ер н а  споруда (аб о  ком плекс споруд) на en road junction [1]
перетині доріг, яка  заб е зп еч у є  безп ерервн ий fr jonction de routes [1]
рух трансп ортн и х потоків у різних напрям ках. ru тр ансп ортн ая  развязка [52]
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4.6.20 транспортний тунель
Підземна споруда, що проходить через товщу 
землі, гірський масив або під водною пере
шкодою і призначена для проїзду транспорт
них засобів

4.7 Безпека руху
4.7.1 видимість у напрямку руху
Максимальна відстань, на якій з місця водія 
можна чітко розпізнати межі елементів авто
мобільної дороги та розміщення учасників 
руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під 
час керування транспортним засобом, зокрема 
для вибору безпечної швидкості та безпечного 
маневрування

4.7.2 відстань видимості предмета
Відстань, що забезпечує видимість із місця 
водія на висоті 1,2 м будь-якого предмета зав
вишки 0,20 м, який знаходиться на середині 
смуги руху (ДБН В.2.3-4)

4.7.3 дорожня обстановка
Сукупність факторів, що характеризують 
дорожні умови, наявність перешкод на певній 
ділянці автомобільної дороги, інтенсивність і 
рівень організації дорожнього руху, які пови
нен ураховувати водій під час вибору швид
кості, смуги руху та прийомів керування тран
спортним засобом

4.7.4 затор
Зупинка потоку транспортних засобів за мак
симального рівня завантаження автомобільної 
дороги

4.7.5 коефіцієнт аварійності
Вірогідність дорожньо-транспортних пригод на 
конкретній ділянці автомобільної дороги, по
рівняно з вірогідністю дорожньо-транспортних 
пригод на еталонній ділянці

4.7.6 коефіцієнт безпеки руху
Відношення максимально можливої величини 
швидкості руху на будь-якій ділянці автомо
більної дороги до величини максимально 
можливої швидкості в’їзду на цю ділянку

4.7.7 напрямний острівець
Острівець, обрамлений на проїзній частині, 
узбіччі, розділювальній смузі блоками або 
бордюрами, призначений для позначення меж 
смуг руху

de Zufahrtstollen [1] 
en tunnel [1]
fr passage souterrain pour voitures [1]
ru транспортный тоннель [53]

en visibility in traffic direction [34] 
ru видимость в направлении движения [52]

de Sichtweite [1] 
en sight distance [1]
fr distance de visibilité [1]
ru расстояние видимости предмета [52]

en traffic situation [42] 
ru дорожная обстановка [53]

de Stockung [1]
en congestion [1]
fr embouteillage [1]
ru затор [53]

de Unfallrate [1]
en accident rate [1]
fr taux d’accidents [1]
ru коэффициент аварийности [53]

ru коэффициент безопасности движения
[53]

de Leitinsel [1] 
en traffic island [1]
fr îlot directionnel [1]
ru направляющий островок [53]
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4.7.8 напрямний стовпчик
Визначеної форми і габаритів стовпчик, при
значений для забезпечення видимості зов
нішнього краю узбіччя

4.7.9 недостатня видимість
Видимість автомобільної дороги у напрямку 
руху менше нормативної

4.7.10 оглядовість дороги
Об’єктивна можливість бачити дорожню об
становку з місця водія

4.7.11 організація дорожнього руху
Комплекс заходів, які спрямовані на забезпе
чення безпеки та комфортності умов руху по 
автомобільній дорозі

4.7.12 острівець безпеки
Острівець, обрамлений блоками або бордю
рами, призначений для позначення місць тим
часового перебування пішоходів на проїзній 
частині чи розділювальній смузі під час очіку
вання можливості закінчити перехід дороги

4.7.13 розрахункова відстань видимості 
для зупинки

Відстань видимості з висоти зору водія пред
мета висотою 0,2 м, який лежить на покритті, 
достатня для повної зупинки автомобіля, який 
рухається з розрахунковою швидкістю

4.7.14 розрахункова відстань видимості 
зустрічного автомобіля

Відстань, необхідна для повної зупинки двох 
зустрічних автомобілів, які рухаються назуст
річ один одному з розрахунковою швидкістю

4.7.15 технічні засоби організації 
дорожнього руху

Спеціальні технічні засоби організації та регу
лювання дорожнього руху (дорожні знаки, ін
формаційні табло, дорожня розмітка, сигналь
ні стовпчики, транспортні та пішохідні огорожі 
різних типів, світлофорне обладнання тощо)

4.7.16 шумова смуга
Поперечна або поздовжня смуги на поверхні 
проїзної частини з матеріалу з крупношорст- 
кою поверхнею, що створює рівень шуму при 
проїзді транспортних засобів, вищий за той, 
який утворюється на сусідніх ділянках, з метою 
підвищення уваги водіїв на підході до небез
печної ділянки дороги та зменшення швидкості 
руху

de Leitpfosten [1] 
en delineator [1] 
fr delineateur [1] 
ru направляющий столбик [53]

en insufficient visibility [28] 
ru недостаточная видимость [53]

ru обзорность дороги [53]

de Verkehrsmanagement [1] 
en traffic management [1] 
fr gestion de la circulation [1]
ru организация дорожного движения [52]

de Schutzinsel [1] 
en refuge [1]
fr refuge [1]
ru островок безопасности [53]

en design stopping sight distance [1] 
ru расчетное расстояние видимости для 

остановки [52]

ru расчетное расстояние видимости 
встречного автомобиля [52]

en traffic control devices [17]
ru технические средства организации

дорожного движения [53]

de Rumpelstreifen [1] 
en rumble strip [1] 
fr bandes rugueuses [1]
ru шумовая полоса [53]
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4.8 Характеристики автомобільної дороги

4.8.1 балансова вартість автомобільної 
дороги

Вартість активів автомобільної дороги у бухгал
терських книгах обліку без урахування вар
тості амортизації

4.8.2 вантажонапруженість дороги
Сумарна маса вантажів та автомобілів, що 
пройшли по певній ділянці автомобільної 
дороги в обох напрямках за одиницю часу. 
Примітка. Вантажонапруженість дороги вимірюють 
у тоннах за рік (або за добу)

4.8.3 деформаційні характеристики 
дорожнього одягу

Показники, що характеризують здатність до; 
рожнього одягу або окремих його шарів де
формуватися під дією навантаження.
Примітка. Основним показником пружного дефор
мування є модуль пружності; у разі пружно-плас
тичного деформування -  модуль деформації; у разі 
в'язкого деформування -  коефіцієнт в'язкого опору

4.8.4 довговічність дороги
Здатність автомобільної дороги зберігати пев
ний час працездатний стан за встановленої 
системи технічного обслуговування

4.8.5 завантаженість дороги рухом
Показник, що характеризує умови та безпеку 
руху автомобілів та визначається як відношен
ня інтенсивності руху автомобілів на певній 
ділянці до пропускної здатності цієї ділянки

4.8.6 зсувостійкість шарів дорожнього 
одягу

Здатність матеріалу шарів дорожнього одягу 
витримувати дію зсувних напружень без недо
пустимого інтенсивного накопичення залишко
вої деформації та руйнувань

4.8.7 зчіпні властивості поверхні дорож
нього покриття
Сукупність властивостей, що зумовлюють 
здатність дорожнього покриття забезпечувати 
стійкий рух транспортного засобу без заносу і 
ковзання коліс, а у випадку виникнення остан
нього -  здатність чинити опір ковзанню

4.8.8 інтенсивність руху
Кількість транспортних засобів, що проходять 
через деякий поперечний переріз автомобіль
ної дороги за одиницю часу

en balance sheet value of motor road [32] 
ru балансовая стоимость автомобильной 

дороги [52]

en road traffic loading [33] 
ru грузонапряженность дороги [52]

en deformation characteristics of road 
pavement [36]

ru деформационные характеристики 
дорожной одежды [52]

en road durability [39] 
ru долговечность дороги [52]

en traffic loading level [33]
ru загруженность дороги движением [52]

en shear resistance of pavement layers [45]
ru сдвигоустойчивость слоев дорожной

одежды [53]

de Griffigkeit [1] 
en surface skid résistance [1] 
fr résistance au dérapage [1] 
ru сцепные свойства поверхности 

дорожного покрытия [52]

de Verkehrsstarke [1] 
en traffic volume [1] 
fr volume de circulation [1] 
ru интенсивность движения [53]
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4.8.9 коефіцієнт забезпечення розрахун
кової швидкості

Відношення величини максимальної швид
кості окремого автомобіля на кожній ділянці 
дороги за характерних для певного періоду 
року метеорологічних умов і стану дороги до 
величини розрахункової швидкості для даної 
ділянки автомобільної дороги

4.8.10 коефіцієнт поздовжнього зчеплення
Відношення максимального дотичного зусил
ля, що діє вздовж дороги на площі контакту 
зблокованого колеса з дорожнім покриттям, до 
нормальної реакції в площі контакту колеса з 
покриттям

4.8.11 міцність дорожнього одягу
Здатність дорожнього одягу сприймати вплив 
заданої кількості навантажень від проходів 
автомобілів у розрахункових умовах зволо
ження з заданим обмеженням інтенсивності 
накопичення залишкової деформації

4.8.12 модуль пружності дорожнього одягу
Умовний модуль пружності всієї конструкції, 
що визначається методом статичного наван
таження колесом автомобіля або більш про
дуктивними методами короткочасного наван
таження дорожнього одягу

4.8.13 пропускна здатність дороги
Максимальна кількість автомобілів, яка може 
проїхати певною ділянкою автомобільної до
роги або дорогою в цілому за одиницю часу

4.8.14 [споживчі] [функціональні] 
властивості дороги

Сукупність показників, що безпосередньо від
повідають потребам користувачів автомо
більних доріг, а саме: безпека, швидкість, не
перервність, комфортність дорожнього руху; 
пропускна здатність дороги, зокрема спро
можність пропускати автомобілі і автопоїзди з 
дозволеними для руху осьовими навантажен
нями, загальною масою і габаритами; еколо
гічний та естетичний стан дороги; рівень обслу
говування та інформаційного забезпечення

4.8.15 строк служби
Календарний строк використання автомобіль
ної дороги за призначенням, починаючи з 
моменту прийняття її в експлуатацію після 
будівництва до реконструкції

ги коэффициент обеспечения расчетной 
скорости [52]

ru коэффициент продольного сцепления 
[53]

en pavement strength [26] 
ru прочность дорожной одежды [53]

en pavement elasticity modulus [27] 
ru модуль упругости дорожной одежды [53]

de Verkehrsleistung [1]
en traffic capacity of road [1]
fr capacite du trafic [1]
ru пропускная способность дороги [53]

en [consumer] [functional] properties of road
[49]

ru [потребительские] функциональные] 
свойства дороги [52]

de Benutzungsdauer [1] 
en service life [19]
fr durée de vie [1]
ru срок службы [53]
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4.8.16 транспортно-експлуатаційні показ
ники дороги

Низка параметрів, які визначають технічний 
рівень автомобільної дороги та її експлуата
ційний стан.
Примітка 1. Залежно від значень показників дорогу 
відносять до тієї чи іншої категорії.
Примітка 2. Основними показниками є: швидкість, 
інтенсивність та склад руху, пропускна здатність, 
рівень аварійності, якість дорожнього покриття, час 
сполучення, собівартість перевезень автомобіль
ним транспортом тощо

4.8.17 тріщиностійкість покриття
Здатність дорожнього покриття протистояти 
утворенню тріщин під дією транспортних на
вантажень і змінних погодно-кліматичних умов

4.8.18 шорсткість поверхні покриття
Властивість, обумовлена наявністю і характе
ром мікронерівностей поверхні за рахунок 
щебінок, які виступають, або штучно нарізаних 
бороздок, які сприяють підвищенню зчеплення 
колеса автомобіля з поверхнею дорожнього 
ПОКРИТТЯ

4.8.19 якість автомобільної дороги
Властивість, яка забезпечується відповідністю 
стану автомобільної дороги вимогам користу
вача під час експлуатації

en performance indexes [16] 
ru транспортно-эксплуатационные 

показатели дороги [52]

en surface course crack résistance [15] 
ru трещиностойкость покрытия [53]

de Rauheit[1] 
en surface roughness [13]
fr rugosité [1]
ru шероховатость поверхности покрытия 

[53]

ru качество автомобильной дороги [53]

23



ДСТУ Б А.1.1-100:2013

ДОДАТОК А
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

А
автопавільйон........................................4.6.2
армогрунт.................................................4.1.3
асфальтобетон........................................4.2.2
асфальт (Н д ) ...........................................4.2.2

Б
б анкет....................................................... 4.6.5
басейн снігозбірний........................... 4.1.33
б е р м а ....................................................... 4.6.6
бітум дорожній........................................4.2.6
бітум модифікований ........................ 4.2.10

В
вартість автомобільної дороги
балансова.................................................4.8.1
в и б о їн а ....................................................4.3.1
видимість недостатня........................... 4.7.9
видимість у напрямку р уху ..................4.7.1
ви їм ка ....................................................... 4.1.4
висота снігового покриву
розрахункова........................................4.3.30
відмітка проектна................................. 4.4.19
відмітка робоча.....................................4.4.21
відстань видимості для зупинки
розрахункова........................................4.7.13
відстань видимості зустрічного
автомобіля розрахункова..................4.7.14
відстань видимості предмета . . . .  4.7.2
віраж.......................................................... 4.4.1
в’їзд з’єднувальний.............................. 4.4.5
властивості поверхні дорожнього
покриття зч іпн і........................................4.8.7
в’яжуче бітумно-полімерне..................4.2.5

Г
галерея захисна.....................................4.6.12
герметизація ш в ів ................................. 4.5.2
гідроізоляція...........................................4.1.6
глибина виїмки........................................4.4.3
ґрунт дренувальний.............................. 4.2.7
ґрунт перезволожений ........................ 4.5.5

Д
деформація дорожнього одягу . . . .  4.3.4
діагностика дороги................................. 4.3.6
добавка адгезійна................................. 4.2.1
довговічність д о р о ги ........................... 4.8.4
доріг автомобільних утримання
експлуатаційне....................................... 4.3.7
дорога автомобільна........................... 4.1.1
дороги автомобільної відмова . . . .  4.3.2
дорога слизька.................................... 4.3.34
дорога автомобільна загального
користування...........................................4.1.2
дороги автомобільної в іс ь ..................4.4.2
дороги автомобільної якість . . . .  4.8.19
дороги вантажонапруженість...............4.8.2
дороги властивості споживчі . . . .  4.8.14 
дороги властивості функціональні . 4.8.14
дороги категорія.................................... 4.4.6
дорожнього одягу здимання . . . .  4.3.10 
дорожнього одягу характеристики
деформаційні...........................................4.8.3
дорожнього одягу шарів зсуво-
стійкість....................................................4.8.6
дренаж ....................................................4.6.11

Е
емульгатор..............................................4.2.8
емульсія дорожня б ітум на..................4.2.4
емульсія модифікована.....................4.2.11

З

завантаженість дороги рухом . . . .  4.8.5 
засоби технічні організації
дорожнього одягу .............................. 4.7.15
затор..........................................................4.7.4
здатність дороги пропускна............ 4.8.13
здимання ґрунту.................................... 4.3.9
з’їзд з’єднувальний.............................. 4.4.5
з’їзд аварійний....................................... 4.6.1
зона транспортної розв’язки в різних
рівнях ....................................................4.1.16
зсув .......................................................... 4.3.11

24



ДСТУ Б А. 1.1-100:2013

І

інгібітор корозії.................................... 4.3.15
інтенсивність руху................................. 4.8.8
інтенсивність руху розрахункова . . 4.4.22

К
кар’єр ґрунтовий.................................... 4.5.3
керування станом д о р іг .....................4.3.17
класифікація автомобільних доріг
техн іч н а .................................................4.4.26
коефіцієнт ущільнення відносний . . 4.5.1
коефіцієнт аварійності ........................4.7.5
коефіцієнт безпеки руху........................4.7.6
коефіцієнт забезпечення розрахун
кової швидкості .................................... 4.8.9
коефіцієнт поздовжнього
зчеплення............................................. 4.8.10
коефіцієнт приведення інтенсивності 
руху до розрахункового автомобіля . . 4.4.7 
коефіцієнт приведення інтенсивності 
руху до легкового автомобіля . . . .  4.4.8
колійність............................................. 4.3.18
конструкція дорожня...........................4.6.10
конструкція протизсувна анкерна . . 4.6.3
крайка проїзної частини........................4.4.9
крива перехідна.................................... 4.4.13
крива у п л а н і....................................... 4.4.10
кут повороту траси .............................. 4.4.11
кювет.......................................................4.1.20

Л
лід склистий.......................................... 4.3.33
лінія проектна....................................... 4.4.20
лісосмуга захисна .............................. 4.1.15

М
майданчик відпочинку........................4.6.14
матеріали протиожеледні..................4.3.29
модуль пружності дорожнього
о д я гу .......................................................4.8.12

Н
навантаження стати чн е .....................4.4.25
накат сніговий....................................... 4.3.37
напівнасип -  напіввиїмка..................4.6.15
насип.......................................................4.1.22
насип фільтрувальний........................4.1.38

О
об’єм снігопринесення........................4.3.23
об’єм снігопринесення розрахун
ковий .......................................................4.3.31
облаштування архітектурне ...............4.6.4
обробка поверхнева........................... 4.3.27
обстановка дорожня.............................. 4.7.3
оглядовість дороги.............................. 4.7.10
одяг дорожній....................................... 4.1.11
одяг дорожній жорсткий.....................4.1.14
одяг дорожній нежорсткий ...............4.1.23
одягу дорожнього м іцність...............4.8.11
одягу дорожнього теплоізолю-
вальний шар ....................................... 4.1.35
ож еледь.................................................4.3.24
основа насипу земляного полотна . . 4.1.24
основа ґрунтова.................................... 4.1.8
основа дорожня ................................. 4.1.12
основа насипу с л а б ка ........................4.1.30
острівець напрямний........................... 4.7.7
острівець безпеки .............................. 4.7.12

П
паспорт д о роги .................................... 4.3.25
перетин д о р іг ....................................... 4.1.25
перехідно-швидкісна с м у га ...............4.1.26
підошва насипу.................................... 4.1.27
п ік е т .......................................................4.4.14
показники дороги транспортно-
експлуатаційні .................................... 4.8.16
покриття дорожнє .............................. 4.1.10
покриття дорожнього з н о с ...............4.3.14
покриття дорожнього пошкод
ження .......................................................4.3.28
покриття тонкошарове........................4.1.36
полотна земляного у к іс .....................4.4.28
полотна земляного ш ирина...............4.4.30
полотно зем ляне................................. 4.6.13
проектування ландшафтне...............4.4.12
проїзна частина.................................... 4.1.28
проїзної частини ширина ..................4.4.31
профіль автомобільної дороги
поздовжній .......................................... 4.4.16
профіль автомобільної дороги
поперечний.......................................... 4.4.18
прошарок геотекстильний ..................4.1.5
прошарок гідроізолювальний . . . .  4.1.7
прошарок капіляропереривальний . 4.1.18

25



ДСТУ Б А.1.1-100:2013

Р

районування дорожньо-кліматичне . . 4.4.4 
режим доріг сніжно-хуртовинний . . 4.3.38
ремонт капітальний ........................... 4.3.16
роботи дорожні....................................... 4.5.4
розв’язка транспортна........................4.6.19
руху дорожнього організація . . . .  4.7.11

С
серпантин..............................................4.4.24
система водовідвідна........................... 4.6.7
система дренажна................................. 4.6.7
сітка тр іщ и н ...........................................4.3.32
слизькість зи м о в а .............................. 4.3.12
смуга відведення................................. 4.1.31
смуга відведення тимчасова . . . .  4.1.34
смуга зупиночна ................................. 4.1.17
смуга крайова....................................... 4.1.19
смуга накату...........................................4.3.35
смуга розділювальна ........................ 4.1.29
смуга р у х у ..............................................4.1.32
смуга снігозахисна.............................. 4.3.36
смуга ш умова........................................4.7.16
снігозатримання комплексне . . . .  4.3.19
снігозахист комплексний..................4.3.20
снігоочищення патрульне..................4.3.26
споруда дорожнього водовід-
в е д е н н я .................................................4.6.18
споруда дорожня ................................. 4.6.9
споруда снігозахисна ........................4.6.17
стан автомобільної дороги
експлуатаційний.................................... 4.3.8
стан транспортно-експлуатаційний .. 4.3.40
стінка підпірна .................................... 4.6.16
стовпчик напрямний.............................. 4.7.8
строк міжремонтний експлуатації
дорожнього одягу .............................. 4.3.21
строк міжремонтний експлуатації
дорожнього покриття ........................4.3.22
строк с л у ж б и ........................................4.8.15
строки директивні зимового
утримання.................................................4.3.5
суміш асфальтобетонна........................4.2.3
суміш емульсійно-мінеральна . . . .  4.2.9

Т

траса дороги ....................................... 4.4.27
тріщина відображена...........................4.3.3
тріщина температурна........................4.3.39
тріщиностійкість покриття..................4.8.17
труба водопропускна...........................4.6.8
тунель транспортний...........................4.6.20

У
узбіччя................................................... 4.1.37
уклон поздовжній................................. 4.4.15
уклон поперечний ..............................4.4.17
утримання автомобільних доріг . . 4.3.41 
утримання доріг зим ове.....................4.3.13

Ф
фрезерування ....................................... 4.5.6

Ч
частина насипу у к іс н а ........................4.4.29

Ш
шар дренувальний..............................4.1.13
шар морозозахисний...........................4.1.21
шар основи додатковий........................4.1.9
швидкість руху розрахункова . . . .  4.4.23 
шорсткість поверхні покриття . . . 4.8.18

щ
щебінь чорний .................................... 4.2.12

26



ДОДАТОК Б
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

ДСТУ Б А.1.1-100:2013

A G

Abdichtung............... . . . .  4.1.6 G eo tex til.................. . . . .  4.1.5
Antikorrosionsmittel . . . . 4.3.15 glatte Fahrbahn . . . . . . . 4.3.34
Asphaltbeton............ . . . . 4.2.2 G ra b e n .................. . . . . 4.1.20
Asphaltbetonmasse . . . . 4.2.3 Griffigkeit.................. . . . .  4.8.7
Aushub ..................... . . . .  4.1.4 Grundreparatur . . . . . . . 4.3.16
Automobilstraße . . .

В

. . . . 4.1.1

Knotenpunkt............

K
. . . . 4.1.25

Benutzungsdauer . . . . . 4.8.15
Berme ..................... . . . . 4.6.6 L

Bewehrte Erde . . . . . . . .  4.1.3 Landschaftspflege . . . . .  4.6.4
Bitumenemulsion . . . . . . . 4.2.4 Leitpfosten............ . . . .  4.7.8
Bodenab- und auftrag . . . 4.6.15 Linienführung im Lageplan . . . . . . . 4.4.10
Bodenausnehmung . . . . . . 4.5.3 Linienführung der Straße . . . . . . . . 4.4.27
Bushaltestellenhäuschen............ . . . . 4.6.2 Längsgefälle . . . . . . . . 4.4.15

C
Längsprofil ............ . . . . 4.4.16

capillary break layer . . . . 4.1.18
Mittelstreifen . . . .

M
. . . . 4.1.29

D modifiziertes Bitumen ............4.2.5
D am m ..................... . . . 4.1.22

NDeckschicht............ . . . 4.1.10
depth of cutting . . . . . . . . 4.4.3 Notfallstreifen . . . . . . . .  4.6.1
Dichtungsschicht . . . . . . . 4.1.7

0
E Oberflächenbehandlung . . . . . . . . 4.3.27

Eisglätte.................. . . . 4.3.24 Querneigung . . . . . . . . 4.4.17
Emulgator ............... . . . . 4.2.8 Q uerprofil............... . . . . 4.4.18
Entwurfsgeschwindigkeit............ . . . 4.4.23
Entwässerung . . . . . . . 4.6.11 R

Entwässerungsschicht . . . 4.1.13 Radspur .................. . . . . 4.3.35
Randstreifen............ . . . . 4.1.19

F R astanlage............ . . . . 4.6.14
Fahrbahn............... . . . 4.1.28 R au h e it.................. . . . . 4.8.18
Fahrbahnbreite . . . . . . 4.4.31 Rohrdurchlaß . . . . ............4.6.8
Fahrbahnbefestigung . . . 4.1.11
Fahrstreifen............ . . . 4.1.32
flexible Fahrbahnbefestigung . . . . . . 4.1.23
Frosthebung............ . . . . 4.3.9
Fugenverguss . . . . . . . . 4.5.2

27



flCTy EA.1.1-100:2013

S
Seitenstreifen.......................................... 4.1.37
Sichtweite .................................................4.7.2
Schlagloch..............................................4.3.1
Schneeglätte .......................................... 4.3.37
S chub ....................................................4.3.11
Schutzinse l............................................. 4.7.12
Spurrinnenbildung.................................... 4.3.18
starre Fahrbahnbefestigung.....................4.1.14
Statische L a s t.......................................... 4.4.25
Stockung....................................................4.7.4
Straßenarbeiten ....................................... 4.5.4
Straßenbaubitumen.................................... 4.2.6
Straßenklasse .......................................... 4.4.6
Straßenkonstruktion................................. 4.6.10
Straßenunterhaltung ..............................4.3.41
S tützm auer............................................. 4.6.16

T
Tragschicht..............................................4.1.12

U
U ntergrund..............................................4.6.13
Unfallrate....................................................4.7.5

V
Verkehrsstärke.......................................... 4.8.8
Verkehrsmanagement.............................. 4.7.11
V o rfah rt....................................................4.1.31

W
Winterdienst..............................................4.3.13

Z
Zufahrtstollen...........................................4.6.20

U

Überhöhte Kurve 4.4.1

28



ДОДАТОК В
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

ДСТУ Б А. 1.1-100:2013

A
abrasive wear of surface course . . . .  4.3.14
acceleration-deceleration lane ...............4.1.26
accident r a te ..............................................4.7.5
additional base c o u rse .............................. 4.1.9
adhesion agen t...........................................4.2.1
alligatoring.................................................4.3.32
angle of b e n d .......................................... 4.4.11
asphalt concre te ....................................... 4.2.2
asphalt m ixture.......................................... 4.2.3

B
balance sheet value of motor road . . . .  4.8.1
b e rm ..........................................................4.6.6
bitumen road em ulsion.............................. 4.2.4
bus s h e lte r .................................................4.6.2

d itch ..........................................................4.1.20
design f l o w ............................................. 4.4.22
design s p e e d .......................................... 4.4.23

E
escape ra m p ............................................. 4.6.1
emulsifier....................................................4.2.8
embankment s lo p e ................................. 4.4.29
embankment .......................................... 4.1.22
engineering classification of motor
ro a d s .......................................................4.4.26

F
frost h e a v e .................................................4.3.9
flexible pavem ent.................................... 4.1.23

C G

capillary break layer................................. 4.1.18
carriageway w id th .................................... 4.4.31
central reserve ....................................... 4.1.29
packed s n o w .......................................... 4.3.37
congestion.................................................4.7.4
corrosion inhib itor.................................... 4.3.15
carriageway edge....................................... 4.4.9
cut-and-fill.................................................4.6.15
crossfa ll....................................................4.4.17
cutting .......................................................4.1.4
culvert .......................................................4.6.8
[consumer] [functional] properties
of road.......................................................4.8.14

D
draining s o il................................................ 4.2.7
drainage laye r.......................................... 4.1.13
deadline for wintermaintenance...............4.3.5
[drainage] system....................................... 4.6.7
drainage....................................................4.6.11
design stopping sight d is ta n c e ...............4.7.13
deformation characteristics of road
pavement....................................................4.8.3
delineator....................................................4.7.8
deicing materials .................................... 4.3.29
depth of cutting...........................................4.4.3

general-purpose motor r o a d .....................4.1.2
ground anchore structure...........................4.6.3
geotextile membrane.................................4.1.5
glaze .......................................................4.3.24

H
hard s t r ip ................................................ 4.1.19
horizontal cu rve ....................................... 4.4.10
hairpin bend ............................................. 4.4.24

I

intersection............................................. 4.1.25
interchange z o n e .................................... 4.1.16
insufficient v is ib ility .................................... 4.7.9

J
junction [exit] [a cce ss ]........................... 4.4.5
joint sealing..............................................4.5.2

L
la n e ..........................................................4.1.32
landscape d e s ig n .................................... 4.4.12
longitudinal g ra d e .................................... 4.4.15
landscaping................................................ 4.6.4
shear resistance of pavement layers . . . 4.8.6

29



flCTYE A. 1.1-100:2013

M s
motor r o a d .................................................4.1.1
motor road fa ilure....................................... 4.3.2
modified b itu m e n .................................... 4.2.10
modified emulsion.................................... 4.2.11
milling.......................................................... 4.5.6

P
polymer-modified b itu m e n ........................4.2.5
po tho le .......................................................4.3.1
pavement frost heave .............................. 4.3.10
patrol snow removal................................. 4.3.26
precoated aggrega te .............................. 4.2.12
performance condition ........................... 4.3.40
pavement s truc tu re ................................. 4.6.10
pavement strength ................................. 4.8.11
pavement elasticity m o d u lu s ..................4.8.12
performance in d e xe s .............................. 4.8.16

R
road traffic lo a d in g .....................................4.8.2
road centre l in e ...........................................4.4.2
reinforced so il..............................................4.1.3
road b itum en..............................................4.2.6
reflection c ra c k ...........................................4.3.3
road d iagnostics........................................4.3.6
ru ttin g .......................................................4.3.18
road maintenance.................................... 4.3.41
road climatic zoning ................................. 4.4.4
road category..............................................4.4.6
road longitudinal p ro file ........................... 4.4.16
road transverse profile ........................... 4.4.18
right-of-way..............................................4.1.31
road junction ...........................................4.6.19
road alignment ....................................... 4.4.27
road pavem en t....................................... 4.1.11
road w o rk s .................................................4.5.4
rigid pavement ....................................... 4.1.14
rehabilitation..............................................4.3.16
road structure..............................................4.6.9
rest a rea....................................................4.6.14
retaining w a l l ...........................................4.6.16
road drainage stucture ........................... 4.6.18
rumble s t r ip ..............................................4.7.16
road b a s e .................................................4.1.12
road condition management.....................4.3.17
road pavement deformation .....................4.3.4
road durability ...........................................4.8.4

subgrade s o i l ..............................................4.1.8
s h e a r .......................................................4.3.11
surface course crackresistance............ 4.8.17
slurry seal m i x ...........................................4.2.9
surface treatm ent.................................... 4.3.27
slippery road ...........................................4.3.34
snowbreak.................................................4.3.36
static lo a d .................................................4.4.25
superelevation...........................................4.4.1
shoulder....................................................4.1.37
subgrade s lo p e ....................................... 4.4.28
subgrade w id th ....................................... 4.4.30
soil borrow p it ..............................................4.5.3
surface course ....................................... 4.1.10
su b g ra d e .................................................4.6.13
sight distance..............................................4.7.2
surface skid resistance.............................. 4.8.7
service life .................................................4.8.15
surface roughness ................................. 4.8.18

T
thermal c ra c k ...........................................4.3.39
temporary right-of way ........................... 4.1.34
thermal insulating pavement layer . . . 4.1.35
thin su rfac ing ...........................................4.1.36
tu n n e l.......................................................4.6.20
traffic s itu a tio n ...........................................4.7.3
traffic management................................. 4.7.11
traffic control d e v ice s .............................. 4.7.15
traffic loading le v e l.....................................4.8.5
traffic vo lum e..............................................4.8.8
traffic capacity of road.............................. 4.8.13

V
visibility in traffic direction ........................ 4.7.1

W
winter slipperiness ................................. 4.3.12
winter road m aintenance........................4.3.13
wheel t r a c k ..............................................4.3.35
waterproofing..............................................4.1.6
waterproofing membrane........................... 4.1.7

30



ДОДАТОК Г
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

ДСТУ Б А. 1.1-100:2013

A
ab rib u s .......................................................4.6.2
accotem ent..............................................4.1.37
aire de re p o s .......................................... 4.6.14
aménagement paysager ........................4.4.12
axe de la ro u te .......................................... 4.4.2

B
bande d é ra s e é ....................................... 4.1.19
bande de roulement................................. 4.3.35
bandes rugueuses ................................. 4.7.16
berme..........................................................4.6.6
béton bitumineux....................................... 4.2.2
bitume modifié.......................................... 4.2.10
bitume modifié au po lym ère .....................4.2.5
bitume routier..............................................4.2.6

C
catégorie de r o u te .................................... 4.4.6
chape d’étanchéité.................................... 4.1.6
chaussée s o u p le .................................... 4.1.23
chaussée .................................................4.1.11
chaussée g lissan te ................................. 4.3.34
chaussée r ig id e ....................................... 4.1.14
cisaillement..............................................4.3.11
couche de b a s e ....................................... 4.1.12
couche dra inan te .................................... 4.1.13
couche de forme .................................... 4.6.13
couche de rou lem ent.............................. 4.1.10
courbe de transition................................. 4.4.13

D
distance de visibilité ................................. 4.7.2
deblai-remblai.......................................... 4.6.15
deformation de chaussée...........................4.3.4
délinéateur.................................................4.7.8
drainage....................................................4.6.11
durée de v ie ..............................................4.8.15

E
embouteillage..............................................4.7.4
ém uls ifian t.................................................4.2.8
émulsion de bitume rou tie r........................4.2.4
émulsion modifiée.................................... 4.2.11
entretien des routes................................. 4.3.41
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вы боина....................................................4.3.1
выемка.......................................................4.1.4

Г
геотекстильная прослойка.....................4.1.5
герметизация ш в о в ................................. 4.5.2
гидроизоляция.......................................... 4.1.6
гидроизолирующая прослойка...............4.1.7
глубина вы ем ки ....................................... 4.4.3
гололед....................................................4.3.24
грузонапряженность дороги ..................4.8.2
грунтовое основание.............................. 4.1.8
грунтовый ка р ь е р .................................... 4.5.3

Д
деформационные характеристики
дорожной одежды.................................... 4.8.3
деформация дорожной одежды . . . .  4.3.4 
директивные сроки зимнего содержания
д оро г.......................................................... 4.3.5
диагностика д о р о ги ................................. 4.3.6
долговечность дороги.............................. 4.8.4
дополнительный слой основания . . . 4.1.9
дорожное покры тие .............................. 4.1.10
дорожная одежда ................................. 4.1.11
дорожные работы .....................................4.5.4
дорожное сооружение.............................. 4.6.9
дорожно-климатическое
районирование........................................4.4.4
дорожная конструкция........................... 4.6.10
дорожная обстановка.............................. 4.7.3
дорожное основание.............................. 4.1.12
д р е н а ж ....................................................4.6.11
дренирующий гр у н т ................................. 4.2.7
дренирующий слой................................. 4.1.13

Ж
жесткая дорожная одежда.....................4.1.14

3
загруженность дороги движением . . . 4.8.5
за то р .......................................................... 4.7.4
защитная гал ерея ................................. 4.6.12
защитная лесополоса........................... 4.1.15
земляное полотно ................................. 4.6.13
зимняя скользкость .............................. 4.3.12
зимнее содержание дорог..................... 4.3.13
зона транспортной развязки в разных 
уровнях....................................................4.1.16

И
износ дорожного покрытия ..................4.3.14
ингибитор коррози и .............................. 4.3.15
интенсивность движения........................ 4.8.8

33

https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_b_a_1_1_100_2013/5-1-0-1721?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=payd-book


ДСТУ Б А.1.1-100:2013

К
капилляропрерывающая прослойка . .4.1.18
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остановочная полоса ........................... 4.1.17
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Э
эмульсионно-минеральная смесь . . . 4.2.9
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