АНОТАЦІЯ
дисципліни «Проектування доріг»
Мета: метою вивчення дисципліни є набуття майбутніми інженерамиземлевпорядниками необхідних знань з основ проектування доріг і
використання отриманих знань при розміщенні доріг місцевого значення і
дорожніх споруд на території землеволодінь і землекористувань.
По закінченню вивчення курсу проектування доріг студенти повинні
Знати:
загальні відомості про автомобільні дороги і перевезення, основні
елементи земляного полотна дороги, вимоги до плану дороги, профіль
дороги;
основні дорожні вишукування і проектування доріг місцевого
значення, порядок проектування, технічні показники сільськогосподарських
доріг, особливості розміщення доріг.
Уміти:
розрізняти категорії автомобільних доріг, проводити геодезичні
вишукування;
проектувати автомобільну дорогу в плані, розраховувати
водопропускні споруди;
проектувати повздовжній і поперечний профіль автомобільної
дороги; встановлювати технічні вимоги до земляного полотна дороги і
дорожнього покриття.
Зміст дисципліни:
Змістовий модуль 1. Мета і завдання дисципліни. Види транспорту.
Основні поняття про транспорт.
Мета і завдання дисципліни. Роль і значення дисципліни в системі
підготовки інженерів-землевпорядників.
Загальні відомості про автомобільну дорогу та її проектування.
Виду транспорту. Класифікація автомобільних доріг. Землі
автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Суб’єкти та форми
власності автомобільних доріг. Вимоги до проектування автомобільних
доріг. Основні елементи автомобільної дороги.
Змістовий модуль 2. Вишукування і вихідні дані для розробки
проекту дороги.
Дорожні вишукування та вимоги до проектування автомобільних
доріг.
Види вишукувань, їх зміст.
Стадійність проектування. Проектування доріг місцевого значення на
території сільської ради. Поняття про щільність доріг. Вантажонапруженість
та інтенсивність руху, їх розрахунок. Особливості проведення економічного

обґрунтування внутрішньогосподарських дорожніх мереж. Мета і зміст
технічних вишукувань.
Трасування лінійних споруд.
Поняття траси і плану траси. Основні правила трасування дороги на
місцевості. Особливості трасування дороги в різних природних умовах.
Розрахунок прямих і кривих ділянок траси. Безпека руху на кривих і
пересіченнях доріг. Серпантини, віражі. Розрахунок і оформлення плану
траси. Забезпечення видимості в плані. Смуга відведення під дорогу.
Змістовий модуль 3. Гідравлічний розрахунок водопропускних
споруд.
Водовідведення на автомобільних дорогах.
Причини зволоження земляного полотна. Відведення поверхневих вод.
Відведення ґрунтових вод. Водопропускні споруди. Аналіз понижень місць
траси. Вибір типу споруди. Визначення максимальних витрат від зливового
стоку. Розрахунок отвору водопропускних труб. Розрахунок малого мосту.
Змістовий модуль 4. Поздовжній та поперечний профіль дороги.
Проектування поздовжнього профілю дороги.
Поняття про поздовжній профіль. Вихідні дані для проектування
дороги у поздовжньому профілі. Послідовність проектування поздовжнього
профілю. Правила проектування поздовжнього профілю (нахил, крок
проектування, робочі позначки, перехід через водотоки та інше). Принципи
нанесення проектної лінії на поздовжній профіль.
Проектування поперечного профілю автомобільних доріг і вулиць
населених пунктів.
Елементи дороги в поперечному профілі. Магістральні вулиці міст.
Селищні та сільські вулиці. Дорога в насипі, у виїмці та в нульових
відмітках. Типові та індивідуальні поперечні профілі земляного полотна
доріг місцевого значення. Оформлення поперечного профілю.
Змістовий модуль 5. Дорожньо-будівельні роботи.
Проектування дорожнього одягу і покриття.
Конструкції дорожніх одягів та їх класифікація. Типи дорожніх одягів і
покриттів та їх вибір під час проектування доріг місцевого значення.
Конструювання і будівництво дорожнього одягу і покриття.
Організація дорожньо-будівельних робіт.
Організація будівництва доріг місцевого значення. Виробничі бази.
Підготовчі роботи. Охорона навколишнього середовища. Охорона праці.
Викладацький склад: старший викладач кафедри землевпорядкування
та кадастру Канівець О.М.
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