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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги
Терміни та визначення понять

MOTOR ROADS
Terms and definitions

                                                                                 Чинний від __________
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері автомобільних доріг.
1.2 Терміни, установлені цим стандартом, призначено для застосування в усіх видах нормативних документів, що стосуються вишукування, проєктування, будування та експлуатування автомобільних доріг, а також у роботах зі стандартизування. Рекомендовано для наукової, навчально-методичної та іншої технічної літератури.
 1.3 Стандарт оформлено згідно з вимогами ДСТУ 1.5 та ДСТУ 3966.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни  та визначення понять.
3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ
3.1 Для кожного поняття  встановлено один, а в окремих випадках два застандартизовані терміни. Проте, вживаючи застандартизовані терміни в межах одного документа, рекомендовано вживати лише один з поданих синонімів. 
3.2 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом із текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст в інших парах квадратних дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, із посиланням на той самий номер терміностатті.
3.3 Наявність квадратних дужок тільки в терміні певної термінологічної статті означає, що в ньому суміщено два терміни-синоніми. Нерекомендовані для застосування в нових нормативних документах терміни-синоніми подано з позначкою (Нр у нових НД).
3.4 Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені терміни - світлим курсивом з позначкою (Нд).
3.5 Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виокремлено в текстах визначень підкресленням.
3.6 Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ru) терміни відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних і національних стандартів, із фахових словників.
3.7 У стандарті подано абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (відповідно додатки Б, В, Ґ, Д).

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

       4.1 Елементи дорожнього одягу та автомобільної дороги




4.1.1
автомобільна дорога                
de
Automobilstraße 

Лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів
en
motor road 


fr
route ouverte aux véhicules


ru
автомобильная дорога 




4.1.2
автомобільна дорога загального користування
en
general-purpose motor road 

Автомобільна дорога, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, ураховує адміністративно-територіальний поділ країни, поєднує населені пункти та є складником єдиної транспортної системи держави.
Примітка 1. Автомобільні дороги загального користування поділяють на дороги державного та місцевого значення.
Примітка 2. Автомобільні дороги державного значення поділяють на міжнародні, національні, регіональні, територіальні, а місцевого значення – на обласні та районні
fr
route sans restriction d'usage


ru
автомобильная дорога общего   пользования 





4.1.3
 
армоґрунт

de

Bewehrte Erde 

Інженерна конструкція з шарів ґрунтового масиву насипу та прошарків різних матеріалів (металу, синтетичних матеріалів тощо), які виконують роль арматури (підсилювального елемента)
en
reinforced soil 


fr
terre armée 


ru
армогрунт 




4.1.4
басейн снігозбірний
ru
бассейн снегосборный

Вільна від граничних перешкод місцевість, із якої сніг зноситься до місць накопичення з кожного боку до автомобільної дороги. 
Примітка. Граничними перешкодами є ліси, яри, населені пункти тощо, які внеможливлюють перенесення снігу вітром




4.1.5

виїмка 

de

Aushub 

Ділянка автомобільної дороги, на якій поверхня дорожнього покриву після зрі́зання ґрунту розташована нижче поверхні землі
en
cutting 


fr
déblai 


ru
выемка 




4.1.6
гідроізолювальний прошарок 
de
Dichtungsschicht 

Конструктивний прошарок з гідроізолювальними властивостями для захисту ґрунтів робочого шару земляного полотна від інфільтрації атмосферних опадів та капілярної води, що підіймається з нижніх шарів земляного полотна і його основи
en
waterproofing membrane 


fr
feuille d'étanchéité 


ru
гидроизолирующая 
прослойка 

4.1.7

гідроізоляція

de

Abdichtung 

Конструктивний елемент, призначений для захисту несних та огороджувальних конструкцій від впливу поверхневих і ґрунтових вод
en
waterproofing 


fr
chape d'étanchéité 


ru
гидроизоляция 

4.1.8

зона транспортної розв’язки 

en

interchange zone 

Територія в межах смуги відведення доріг, які перехрещуються чи примикають, що обмежується початком та кінцем перехідно-швидкісних смуг на основній та другорядній дорозі, а в разі їхньої відсутності початком та кінцем заокруглень крайок проїзної частини кожної з доріг 
ru
зона транспортной развязки 

4.1.9

кювет                                         

de

Graben 

Водовідвідна канава вздовж підошви земляного полотна для збирання та відведення поверхневих вод, які стікають із проїзної частини, узбіччя  й навколишньої місцевості
en
ditch 


fr
fossé 


ru
кювет 

4.1.10

лісосмуга захисна                       

ru

лесополоса защитная 

Лісові насадження у смузі відведення автомобільної дороги, які захищають її від снігових і піщаних заметів, лавин, селів, обвалів, вітрової та водної ерозії ґрунтів на придорожніх землях, забезпечують санітарно-гігієнічний й естетичний стан, убезпечують транспортні засоби від несприятливих аеродинамічних впливів






4.1.11
лоток телескопічний 
Споруда із збірних трапецієвидних елементів для відведення води укосом насипу земляного полотна з поверхні покриву дорожнього одягу та узбіччя
ru
лоток телескопический  




4.1.12
напруга температурна 
Напруга, що виникає в монолітних шарах дорожнього одягу внаслідок впливу змінних погодно-кліматичних умов
ru
напряжения температурные 






насип
Ділянка земляного полотна, штучно насипана й ущільнена, яка проходить вище поверхні землі



4.1.13

de

en
fr
ru
embankment 
remblai 
насыпь 


4.1.14
насип фільтрувальний 
ru
насыпь фильтрующая 

Насип, основна частина якого є пористою кам’яною призмою. 
Примітка. Фільтрувальний насип споруджують у зоні довгочасного підтоплення, щоб захистити верхню частину земляного полотна від перезволоження й, зазвичай, пропускати воду в обох напрямках






4.1.15
одяг дорожній                            
de
Fahrbahnbefestigung 

Одно- або багатошарова конструкція проїзної частини та укріпленої частини узбіччя автомобільної дороги,  яка сприймає навантаги від транспортних засобів і перерозподіляє їх на ґрунт земляного полотна 
en
road pavement 


fr
chaussée 


ru
одежда дорожная 

4.1.16

одяг дорожній жорсткий           

de

starre Fahrbahnbefestigung  

Дорожня конструкція з шарів, жорсткість і міцність яких майже не залежать від температури, вологості, тривалості дії навантаги та які не втрачають суцільності протягом нормативного строку експлуатування 
en
rigid pavement 


fr
chaussée rigide 


ru
одежда дорожная жесткая





4.1.17
одяг дорожній нежорсткий 
Дорожня конструкція, що містить шари, міцність яких залежить від температури, вологості та строку дії навантаги 
de
En
Fr
ru

flexible Fahrbahnbefestigung 
flexible pavement 
chaussée souple 
одежда дорожная 
нежесткая 




4.1.18
основа ґрунтова 
en
subgrade soil 

Сплановані та ущільнені місцеві або привезені ґрунти для сприймання навантаг, розподілених через конструкцію дорожнього одягу
ru
основание грунтовое 

4.1.19

основа дорожня                          

de

Tragschicht 

Конструктивні шари дорожнього одягу, що сприймають та перерозподіляють напругу від транспортних навантаг, що виникає на рівні низу дорожнього покриву, на поверхню робочого шару земляного полотна зі зниженням її величини залежно від міцнісних і деформаційних властивостей покриву і ґрунту земляного полотна 
en
road base 


fr
couche de base


ru
основание дорожное 




4.1.20
основа насипу земляного полотна 
Масив ґрунту в умовах природного залягання, розташований нижче насипу

ru
основание насыпи земляного полотна 
4.1.21
основа насипу слабка
Основа насипу земляного полотна, що в межах активної зони має шари слабких ґрунтів товщина яких не менше ніж 0,5 м

ru
основание 
насыпи слабое
4.1.22
перехрещення доріг
Місце, де автомобільні дороги,  які сходяться, не перериваються і по кожній із них можливий наскрізний рух.
Примітка. Перехрещення доріг залежно від їхнього значення та інтенсивності руху влаштовують в одному або різних рівнях

de
en
fr
ru

Knotenpunkt 
intersection 
intersection 
пересечение дорог 
4.1.23
підошва насипу                            
ru
подошва насыпи 

Нижня поверхня насипу, що лежить на природному (або підстильному) ґрунті



Примітка. підстильний грунт – це поверхня Землі (грунт), яка взаємодіє з нижнім шаром тропосфери в процесах тепло - та вологообміну 






4.1.24
подушка піщана 
Піщаний шар дорожнього одягу на який укладають малорозмірні елементи мостіння або дорожні залізобетонні плити
ru
подушка песчаная 




4.1.25
[покрив] [покриття] дорожній  (Нр у нових НД)                     
de
Deckschicht 

Верхній шар дорожнього одягу, який сприймає навантаги від транспортних засобів і перерозподіляє їх на нижні шари і грунт земляного полотна
en
surface course 


fr
couche de roulement 


ru
покрытие дорожное    




4.1.26
[покрив] [покриття] тонкошаровий (Нр у нових НД)                     
de
Dünne Asphaltdeckschicht 

Шар товщиною від 5 мм до 40 (50) мм включно, який влаштовують під час будівництва, ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг поверх покриву дорожнього одягу (або вирівнювального шару) для забезпечення зчеплення з колесами автомобілів та нормативної рівності (шар зносу)
en
thin surfacing 


fr
tapis mince 


ru
покрытие тонкослойное 

4.1.27

прошарок капіляропереривальний 

en

capillary break layer 

Конструктивний прошарок у нижній частині робочого шару земляного полотна, призначений запобігати високому підніманню капілярної води
ru
прослойка капилляропрерывающая 




4.1.28
смуга відведення                         
de
Vorfahrt 

Земельна ділянка, яку в установленому законодавством порядку надають для розміщення конструктивних елементів автомобільної дороги й захисних та декоративних лісонасаджень, архітектурних форм і споруд, щоб утримувати та застосовувати зазначені елементи
en
right-of-way 


fr
servitude de passage 


ru
полоса отвода 




4.1.29
смуга відведення тимчасова
en
temporary right-of way 

Смуга землі, відведена на час спорудження автомобільної дороги для проїзду будівельного транспорту та техніки, розміщення резервів і влаштування кар’єрів, яку після закінчення будування треба рекультивувати та повернути землекористувачам

ru
полоса отвода
временная





4.1.30
смуга зупинкова                          
ru
полоса остановочная 

Частина узбіччя, яка має дорожню конструкцію, аналогічну конструкції проїзної частини та призначена для зупинки автомобілів у випадку їхньої поломки 



4.1.31

смуга крайова                        

de

Randstreifen 

Смуга проїзної частини, що прилягає до узбіччя
en
hard strip 


fr
bande dérasée 


ru
полоса краевая 




4.1.32
смуга перехідно-швидкісна      
Смуга руху для розгону або гальмування транспортних засобів під час їхнього виїзду із загального транспортного потоку або в’їзду до нього 
en

ru
acceleration-deceleration 
lane 
полоса переходно-скоростная 





4.1.33
смуга розділювальна 
de
Mittelstreifen 

Конструктивно виділений елемент дороги, що розділяє проїзні частини із зустрічним рухом (центральна розділювальна смуга), а також проїзну частину від бічних доріг, спеціальних смуг руху на транспортних розв’язках (бічна розділювальна смуга) і не призначений для руху транспортних засобів і пішоходів
en
central reserve 


fr
terre-plein central 


ru
полоса разделительная 




4.1.34
смуга руху                                     
de
Fahrstreifen 

Поздовжня смуга на проїзній частині автомобільної дороги, не позначена чи позначена дорожньою розміткою, яка має ширину, достатню для руху в один ряд транспортних засобів, крім мотоциклів без бокового причепа
en
lane 


fr
voie 


ru
полоса движения 




4.1.35
узбіччя
de
Seitenstreifen 

Смуга земляного полотна між проїзною частиною та брівкою земляного полотна обабіч дороги, яка може слугувати для вимушеної зупинки транспортних засобів та проїзду спеціального транспорту в разі надзвичайних ситуацій на автомобільній дорозі 
en
shoulder 


fr
accotement 


ru
обочина 




4.1.36
частина проїзна                           
de
Fahrbahn 

Основний елемент автомобільної дороги для безпосереднього руху транспортних засобів. 
Примітка. Залежно від інтенсивності руху транспортних засобів проїзна частина може бути одно-, дво-, три- або багатосмуговою 
en
carriageway


fr
chaussée 


ru
часть проезжая 

4.1.37

шар дренувальний                     

de

Entwässerungsschicht 

Шар дорожнього одягу, який збирає та відводить воду
en
drainage layer 


fr
couche drainante 


ru
слой дренирующий 




4.1.38
шар морозозахисний 
ru
слой морозозащитный  

Шар дорожньої основи з матеріалів, деформація здимання під час промерзання яких не перевищує один відсоток




4.1.39


шар основи додатковий            


en


additional base course 

Шар між основою конструкції дорожнього одягу та робочим шаром ґрунту
ru
слой основания дополнительный 




4.1.40
шар теплоізолювальний одягу дорожнього 
en
thermal insulating pavement layer 

Шар дорожньої основи з матеріалів, що мають малу теплопровідність, який захищає нижні шари від промерзання

ru
слой теплоизолирующий 
одежды дорожной  
       4.2 Дорожньо-будівельні матеріали




4.2.1
асфальтобетон; асфальт (Нд)
de
Asphaltbeton 

Монолітний матеріал, що утворюється після остигання до температури довкілля ущільненої асфальтобетонної суміші
en
asphalt concrete 


fr
béton bitumineux


ru
асфальтобетон 




4.2.2
бітум дорожній
de
Straßenbaubitumen

Органічний в’яжучий матеріал, який отримують перероблянням нафти, для виробництва асфальтобетонних сумішей, бітумних дорожніх емульсій, модифікованих бітумів  
en
road bitumen 


fr
bitume routier 


ru
битум дорожный 




4.2.3
бітум модифікований                
de
modifiziertes Bitumen 

Бітум із поліпшеними властивостями на основі нафтового дорожнього в’язкого бітуму, виготовляють додаючи полімери, структурувальні добавки або інші модифікатори, а також, у разі потреби, адгезійні добавки
en
modified bitumen 








4.2.4
ґрунт дренувальний                 
en
draining soil 

Ґрунт для влаштування дренувального шару дорожнього одягу, який за найбільшої щільності за стандартного ущільнення має коефіцієнт фільтрації не менший ніж 5 м/добу
ru
грунт дренирующий 




4.2.5
добавка адгезійна            
de
Haftmittel 

Добавка до бітуму, що впливає на взаємодію бітуму з мінеральним матеріалом і покращує їхню взаємозчіпливість
en
adhesion agent 


fr
dope d’adhésivité 


ru
добавка адгезионная 








4.2.6
емульгатор
de
Emulgator

Складник емульсії – поверхнево-активна речовина катіонного або аніонного типу, що сприяє диспергуванню бітуму та забезпечує стабільність емульсії під час зберігання та транспортування
en
emulsifier 


fr
émulsifiant 






ru
эмульгатор 




4.2.7
емульсія дорожня бітумна        
de
Bitumenemulsion 

Рідина, яку отримують диспергуванням бітуму у воді або води в бітумі з додаванням емульгатора.
Примітка. До складу емульсії можуть входити полімерні, адгезійні та інші добавки
en
bitumen road emulsion 


fr
émulsion de bitume 
routier 


ru
эмульсия дорожная битумная





4.2.8
емульсія модифікована              
en
modified emulsion 

Емульсія, з умістом латексу або отримана на основі модифікованого бітуму
Fr
ru
émulsion modifiée 
эмульсия модифицированная




4.2.9
матеріал в’яжучий бітумно-полімерний
de
modifiziertes Bitumen 


Органічний в’яжучий матеріал, який виготовляють, змішуючи за високих температур розігрітий нафтовий бітум і полімер, за потреби, попередньо розчиняючи полімер у малов’язких нафтопродуктах
en
polymer-modified 
bitumen 


fr
bitume modifié au 
polymère 


ru
Материал вяжущий битумно-полимерный  




4.2.10
матеріали дорожньо-будівельні 
Різноманітні природні і штучні матеріали, які використовуються під час будівництва та ремонту автомобільних доріг

ru
Материалы дорожно-строительные
4.2.11
суміш асфальтобетонна         
de
Asphaltbetonmasse 

Суміш мінеральних матеріалів (щебеню (або без нього), піску, мінерального порошку) та бітуму дорожнього, віддозованих у заданих співвідношеннях і перемішаних у нагрітому стані.
En
asphalt mixture 


fr
mélange bitumineux


ru
смесь асфальтобетонная 




4.2.12
суміш емульсійно-мінеральна 
de
Schlämme 

Суміш із мінеральних матеріалів (щебеню, піску, мінерального порошку або цементу) і бітумної емульсії (зазвичай катіонної)
en
slurry seal mix 


fr
coulis 


ru
смесь эмульсионно-минеральная 




4.2.13
щебінь чорний 
en
precoated aggregate 

Щебінь фракційований або у вигляді суміші фракцій, оброблений у змішувальній установці бітумним в’яжучим матеріалом (наприклад, нафтовим дорожнім бітумом або бітумною емульсією)
fr
granulat laqué 


ru
щебень чёрный 

          4.3 Експлуатаційне утримування




4.3.1
вибоїна
de
Schlagloch

Заглибина у дорожньому покриві з різко вираженими крутими краями, утворена внаслідок руйнування матеріалу покриву
en
pothole 


fr
nid de poule 


ru
выбоина 




4.3.2
висота снігового покриву розрахункова 
ru
высота сніжного покрова расчётная 

Товщина снігу з певною імовірністю перевищення над середнім значенням для місцевості, у якій споруджують автомобільну 
дорогу







4.3.3

відмовлення дороги автомобільної 

en

motor road failure 




Подія, у разі якої автомобільна дорога не виконує свого функційного призначення, тобто не забезпечує безпечного, безперервного, зручного руху транспортних засобів із нормативною швидкістю, допустимими габаритами та навантагами
ru
отказ дороги автомобильной 





4.3.4
деформація одягу дорожнього 
Зміна форми поверхні дорожнього одягу автомобільної дороги без порушення її суцільності
en
fr
ru


road pavement deformation 
déformation de chaussée 
деформация одежды дорожной 




4.3.5
діагностика дороги
en
road diagnostics 

Система заходів щодо оцінювання транспортно-експлуата-
ційного стану автомобільної дороги з проведенням спеціального обстежування та випробовування
ru
диагностика дороги 




4.3.6
дорога слизька 
de
glatte Fahrbahn 

Ділянка автомобільної дороги, на якій коефіцієнт зчеплення автомобільних шин з дорожнім покривом у вологому стані нижчий від нормативного 
en
slippery road 


fr
chaussée glissante 


ru
дорога скользкая 




4.3.7
живопліт 
Дерева або кущі листяних і хвойних порід, насаджені вздовж автомобільної дороги, необхідну висоту й щільність яких створюють підстриганням
ru
изгородь 




4.3.8
здимання ґрунту                        
de
Frosthebung 

Збільшування об’єму насиченого водою ґрунту земляного полотна під час його замерзання
en
frost heave 


fr
soulèvement du sol 


ru
пучение грунта 




4.3.9
здимання дорожнього одягу 
de
Frosthebung 

Нерівномірне піднімання поверхні дорожнього одягу під час замерзання вологи, накопиченої в зоні промерзання одягу підтягуванням її капілярами, а також тієї, що надходить у стані пари
en
pavement frost heave 


fr
soulèvement dû au gel 


ru
пучение дорожной 
одежды 




4.3.10
знепилювання
Усування пилу та запобігання його утворюванню на проїзній частині розливанням води, водних силікатних розчинів або інших знепилювальних речовин
ru
обеспыливание 





4.3.11
знос дорожнього [покриву] [покриття]  (Нр у нових НД)       
Зменшення товщини покриву дорожнього одягу під час експлуатування внаслідок його руйнування під дією транспортних засобів і природних чинників
en
abrasive wear of surface  
course  


ru
износ дорожного 
покрытия  

4.3.12

зсув

de

Schub 

Переміщення гірської породи чи ґрунту згори донизу схилом чи укосом насипу земляного полотна під дією сили тяжіння внаслідок надмірного зволоження
en
shear 


fr
cisaillement 


ru
сдвиг 

4.3.13

інгібітор корозії                          

de

Antikorrosionsmittel

Речовина, яку додають до корозійних хлоридомістких протиожеледних матеріалів, щоб уповільнити або запобігти процесу корозії покриву дорожнього одягу, залізобетонних та металевих конструкцій, а також транспортних засобів, що перебувають у контакті з ними

en
corrosion inhibitor 


fr
inhibiteur de corrosion


ru
ингибитор коррозии 
4.3.14
колія
de
Spurrinnenbildung 

Поздовжні заглибини на проїзній частині, утворені на смугах накоту під дією транспортних засобів
en
rutting 


fr
orniérage 


ru
колейность 




4.3.15
лід склистий 
ru
лед стекловидный 

Лід на дорожньому покриві у вигляді гладкої склистої плівки завтовшки від 1 мм до 3 мм і зрідка у вигляді матової білої шорсткої кірки завтовшки не менше 10 мм






4.3.16
матеріали протиожеледні 
en
deicing materials 

Тверді, сипкі або рідинні матеріали, які застосовують для запобігання або ліквідації зимової слизькості дорожнього покриву
ru
материалы противогололедные 




4.3.17
накот сніговий                            
de
Schneeglätte 

Шар снігу на проїзній частиніі, який ущільнили колеса рухомого автотранспорту. 
Примітка. Сніговий накот може мати різну товщину – від декількох міліметрів до декількох десятків міліметрів, щільністю від 0,3 г/см3 до 0,6 г/см3. Коефіцієнт зчеплення шин з поверхнею снігового накоту становить від 0,1 до 0,25
en
packed snow 


fr
neige tassée 


ru
снежный накат 




4.3.18
об’єм снігопринесення
ru
объем снегоприноса 

Об’єм снігу (м3), принесеного до автомобільної дороги під час хуртовин на одиницю довжини дороги (м)






4.3.19
об’єм снігопринесення розрахунковий
ru
объем снегоприноса расчётный

Найбільший об’єм снігопринесення до автомобільної дороги за зимовий період з певною імовірністю перевищення






4.3.20
оброблення поверхневе
de
Oberflächenbehandlung 

Захисний шар, який влаштовують на поверхні проїзної частини для гідроізоляції, покращення зчіпних властивостей  дорожнього покриву та підвищення його зносостійкості
en
surface treatment 


fr
traitement de surface 


ru
обработка поверхностная 





4.3.21
ожеледь
de
Eisglätte 

Шар льоду, який утворюється на охолодженому дорожньому покриві під час дощу, мряки або туману
en
glaze 


fr
verglas 


ru
гололёд 




4.3.22
паспорт дороги
ru
паспорт дороги 

Документ технічного обліку дороги, що містить лінійний графік автомобільної дороги й усі технічні та експлуатаційні характеристики її інженерних споруд, а також відомості щодо стану конструктивних елементів дороги і поточні зміни, що з ними трапляються






4.3.23
пошкодженість [покриву] [покриття] дорожнього (Нр у нових НД)       
ru
повреждения покрытия дорожного 

Зруйнованість чи здеформованість дорожнього покриву (наприклад, тріщини, полущеність, вибоїни, осілості, зруйнованість крайок, хвилі, напливи, гребінка тощо), що виникли під час його експлуатування






4.3.24
режим доріг сніжно-хуртовинний 
ru
режим дорог снежно-метелевый 


Закономірність формування снігових відкладин на автомобільній дорозі під впливом снігопадів і хуртовин з урахуванням рельєфу місцевості, рослинності та геометричних параметрів дороги







4.3.25
сітка тріщин
en
alligatoring 

Поперечні, поздовжні й криволінійні тріщини, які ділять поверхню раніше монолітного дорожнього покриву на окремі елементи
fr
grille 


ru
сетка трещин 





4.3.26
слизькість зимова                      
de
Winterglätte 

Зменшення коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з обмерзлим або засніженим покривом, на поверхні якого знаходяться усі види снігових, льодяних та снігово-льодяних утворень на проїзній частині, смугах поширення, узбіччях та зупинкових смугах і майданчиках 
en
winter slipperiness 


fr
glissance hivernale 


ru
зимняя скользкость




4.3.27
смуга накоту                                
de
Radspur 

Поздовжні смуги на поверхні проїзної частини дороги, що відповідають траєкторіям руху коліс автотранспортних засобів, що рухаються по цій смузі руху
en
wheel track 


fr
bande de roulement 


ru
полоса наката 




4.3.28
смуга снігозахисна 
en
snowbreak  

Смуга насаджень дерев і кущів уздовж автомобільної дороги для її захисту від снігових заметів
ru
полоса снегозащитная 




4.3.29
снігозатримування комплексне 
Система заходів для затримування снігу на придорожньому просторі, призначена одночасно захищати автомобільну дорогу від снігових заметів та використовувати затримуваний сніг на придорожніх полях для збільшування урожайності
ru
снегозадержание комплексное




4.3.30
снігозахист комплексний 
Одночасне застосування снігозахисних смуг у поєднанні з тимчасовими снігозатримувальними пристроями 

ru
снегозащита комплексная 

4.3.31
снігоочищування патрульне 
en
patrol snow removal 

Очищування автомобільної дороги від снігу під час снігопаду або хуртовини
ru
снегоочистка патрульная 





4.3.32
стан автомобільної дороги експлуатаційний
ru
состояние автомобильной дороги эксплуатационное

Ступінь відповідності нормативним вимогам параметрів та характеристик автомобільної дороги, які зазнають змін під час експлуатування внаслідок дії транспортних засобів, зовнішнього середовища та заходів з утримування дороги 






4.3.33
стан транспортно-експлуата-ційний 
en
performance condition

Комплекс фактичних значень, параметрів і характеристик технічного рівня та експлуатаційного стану в даний момент часу, що забезпечують споживчі властивості, відповідність параметрів дороги нормативним вимогам, надійність транспортних споруд та безпечність проїзду
ru
состояние транспортно-эксплуатационное 




4.3.34
строк міжремонтний експлуатування одягу дорожнього 
ru
срок межремонтный эксплуатации одежды дорожной 

Строк (у роках) від введення автомобільної дороги в експлуатування до першого капітального ремонтування чи між двома суміжними капітальними ремонтуваннями



4.3.35
строк міжремонтний експлуатування [покриву] [покриття] дорожнього (Нр у нових НД)       
Строк (у роках) від введення автомобільної дороги в експлуатування після збудування або капітального зремонтування  до поточного ремонтування або між двома суміжними поточними ремонтуваннями
ru
срок межремонтный эксплуатации покрытия  дорожного






4.3.36
строки зимового утримування доріг директивні 
en
deadline for winter 
maintenance 

Час, протягом якого дорожні організації повинні зліквідувати зимову слизькість проїзної частини після припинення снігопаду або хуртовини чи утворення ожеледиці
ru
сроки зимнего содержания дорог директивные




4.3.37
тріщина відображена                 
en
reflection crack 

Тріщина верхнього монолітного шару дорожнього одягу, що повторює тріщину нижнього шару, на якому його влаштували

fr
fissure par réflexion 


ru
отраженная трещина 
4.3.38
тріщина втомна 
Тріщина, що виникає внаслідок тривалої циклічної дії навантаг від коліс транспортних засобів, коли напруги в монолітних шарах дорожнього одягу перевищують границю міцності матеріалу шару на розтяг при вигинанні
ru
трещина усталостная 




4.3.39
тріщина силова 
Тріщина, що виникає внаслідок короткочасної дії навантаги від коліс транспортного засобу, коли напруги в монолітних шарах дорожнього одягу перевищують границю міцності матеріалу шару на розтяг при вигинанні
ru
трещина силовая 




4.3.40
тріщина температурна 
en
thermal crack 

Тріщина, що виникає внаслідок перепадів температури, коли температурна напруга в монолітних шарах (цементобетон, асфальтобетон тощо) перевищують границю міцності матеріалу шару на розтяг при вигинанні (як правило, поперечні тріщини)
fr
fente de température 


ru
трещина температурная 





4.3.41
утримування доріг автомобільних 
de
Straßenunterhaltung 

Комплекс поточних робіт на автомобільній дорозі, які виконують протягом року для убезпечення руху, його економічності та комфортності
en
road maintenance 


fr
entretien des routes 


ru
содержание дорог автомобильных 




4.3.42
утримування доріг автомобільних експлуатаційне 
de
regelmäßige Erhaltung 

Комплекс робіт з технічного нагляду та утримування автомобільних доріг, дорожніх споруд та смуги відведення протягом року для забезпечення потрібного рівня їх стану нормативним вимогам
en
motor road routine  
maintenance 


fr
entretien courant 


ru
содержание дорог автомобильных эксплуатационное




4.3.43
утримування доріг автомобільних зимове          
de
Winterdienst 

Комплекс робіт для забезпечення безперебійного та безпечного руху на автомобільних дорогах у зимовий період, а саме: очищування доріг від снігу, захист доріг від снігових заметів і ліквідація зимової слизькості
en
winter road maintenance 


fr
service hivernal                             


ru
содержание дорог автомобильных зимнее




          4.4 Проєктування автомобільних доріг

4.4.1
відмітка проєктна                      
ru
отметка проектная 

Висота брівки (або вісі) земляного полотна над рівнем моря або умовним рівнем






4.4.2
відмітка робоча 
ru
отметка рабочая     

Різниця між проєктною відміткою та відміткою землі по вісі автомобільної дороги, яка визначає висоту насипу або глибину виїмки в певному поперечнику






4.4.3
віраж
de
Überhöhte Kurve 

Односхилий поперечний профіль проїзної частини автомобільної дороги, що влаштовують у межах кривої в плані з похилом до її центру, який компенсує відцентрове пришвидшення автомобіля з метою підвищення його стійкості, безпеки і зручності під час руху по кривій
en
superelevation 


fr
virage 


ru
вираж




4.4.4
вісь дороги автомобільної      
en
road centre line 

Умовна лінія, яка проходить по середині проїзної частини або розділювальної смуги
fr
axe de la route 


ru
ось автомобильной 
дороги 




4.4.5
глибина виїмки 
en
depth of cutting 

Відстань від поверхні землі до дна корита по осі земляного полотна виїмки
ru
глубина выемки 




4.4.6
[з’їзд] [в’їзд] з’єднувальний 
en
junction [exit] [access] 

Елемент перетину або примикання на різних рівнях, призначений взаємосполучати проїзні частини між собою й 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 перетинається.
Примітка 2. Правоповоротний з’їзд з’єднує проїзні частини доріг, які перетинаються і призначений для подальшого руху праворуч по дорозі, яка перетинається
ru
[съезд] [въезд] соединительный




4.4.7
інтенсивність руху розрахункова 
en
design flow 

Середньорічна добова інтенсивність руху автомобілів, яку встановлюють на певний період та беруть за основу для призначення категорії дороги та її параметрів під час проєктування
ru
Интенсивность движения  расчётная




4.4.8
категорія дороги                        
de
Straßenklasse

Критерій, що характеризує народно-господарське значення автомобільної дороги в загальній транспортній мережі країни та визначається інтенсивністю руху на ній. 
Примітка. Відповідно до категорії визначають усі технічні параметри дороги
en
road category 


fr
catégorie de route 


ru
категория дороги 

4.4.9

класифікація доріг автомобільних технічна

en

engineering classification of motor roads 

Поділ автомобільних доріг за їхніми технічними характеристиками і параметрами на категорії
ru
классификация дорог автомобильных техническая




4.4.10
коефіцієнт приведення інтенсивності руху до легкового автомобіля
Коефіцієнт для визначання кількості смуг руху на автомобільній дорозі й рівня навантаженості дороги рухом, за допомогою якого автомобілі різної вантажності приводять до легковика
ru
коэффициент приведения интенсивности движения к легковому автомобилю 




4.4.11
коефіцієнт приведення інтенсивності руху до розрахункового автомобіля
ru
коэффициент приведения интенсивности движения к расчётному автомобилю 

Коефіцієнт приведення інтенсивності руху з довільною навантагою на вісь до інтенсивності руху автомобілів із розрахунковою навантагою на вісь (розрахункових автомобілів)






4.4.12
крайка проїзної частини        
en
carriageway edge 

Лінія, що розділяє проїзну частину та узбіччя (розділювальну смугу) 
Примітка. Крайка проїзної частини може бути позначена дорожньою розміткою
fr
rive de chaussée 


ru
кромка проезжей части 




4.4.13
крива перехідна                          
de
Bergangsbogen

Крива змінного радіусу, яка утворює плавний перехід між ділянками траси різної кривизни в плані, а також між прямими ділянками і коловою кривою
en
transition curve 


fr
courbe de transition 


ru
кривая переходная 




4.4.14
крива у плані                   
de
Linienführung im Lageplan 

Крива, яка з’єднує дві сусідні прямі в плані автомобільної дороги
en
horizontal curve 


fr
tracé en plan


ru
кривая в плане 




4.4.15
кут повороту траси                 
en
  angle of bend 

Кут між двома прямими відрізками автомобільної дороги
ru
угол поворота трассы 




4.4.16
лінія проєктна                              
ru
 линия проектная 

Лінія, яка зображує проєктне положення брівки (вісі) дороги в поздовжньому профілі відносно поверхні землі



4.4.17

[навантага] [навантаження] статична  (Нр у нових НД)       

de

Statische Last 

Навантага на автомобільну дорогу нерухомого транспортного засобу 
en
static load 


fr
surcharge statique 


ru
нагрузка статическая 




4.4.18
пікет
ru
пикет 

Точка, яку фіксують на місцевості для нівелювання траси. 
Примітка. Розрізняють власне “пікети”, які розташовані на відстані 100 м один від одного, та “рублені пікети”, відстань між якими більша або менша 100 м






4.4.19
похил поздовжній 
de
Längsgefälle

Похил поверхні проїзної частини автомобільної дороги в поздовжньому напрямку до горизонтальної площини
en
longitudinal grade 


fr
pente longitudinale 


ru
уклон продольный 




4.4.20
похил поперечний 
de
Querneigung 

Похил проїзної частини у поперечному напрямку відносно горизонтальної площини
en
crossfall 


fr
pente transversale 


ru
уклон поперечный 




4.4.21
проєктування ландшафтне 
de
Landschaftspflege 

Метод проєктування доріг, який уможливлює взаємосполучення елементів автомобільної дороги й гармонійне їх поєднання з довкіллям
en
landscape design 


fr
aménagement paysager 


ru
проектирование ландшафтное




4.4.22
профіль дороги автомобільної поздовжній
de
Längsprofil 

Умовне зображення розрізу дороги вертикальною площиною, що проходить через її вісь. Поздовжній профіль показує рельєф поверхні землі по осі дороги, положення лінії брівки земляного полотна дороги відносно поверхні землі, ґрунтовий розріз по осі дороги та розміщення штучних споруд
en
road longitudinal profile 


fr
profil en long 


ru
профіль дороги автомобильной продольный 




4.4.23
профіль дороги автомобільної поперечний
de
Querprofil 

Кресленик з умовним зображенням перерізу автомобільної дороги вертикальною площиною, яка проходить перпендикулярно до поздовжньої осі дороги
en
road transverse profile


fr
profil en travers 


ru
профиль дороги автомобильной поперечный 





4.4.24
районування дорожньо-кліматичне 
en
road climatic zoning 

Розділювання території на райони (зони) з більш або менш однорідними кліматичними умовами для проєктування, будування й експлуатування автомобільних доріг залежно від ступеня зволоженості, глибини промерзання ґрунтів, середньорічної кількості опадів, кількості днів замерзання-розтавання
ru
районирование дорожно-климатическое 




4.4.25
серпантин
de
Kehre

Вид кривої у плані, яку описують із зовнішнього боку гострого кута між двома напрямками автомобільної дороги  
en
hairpin bend


fr
virage en épingle à 
cheveux 


ru
серпантин 




4.4.26
траса дороги
de
Linienführung der Straße 

Проєктна лінія, яка відображає положення вісі автомобільної дороги у просторі
en
road alignment 


fr
tracé de la route


ru
трасса дороги 




4.4.27
укіс полотна земляного 
en
subgrade slope 

Бічна похила поверхня, яка сполучає узбіччя земляного полотна з поверхнею придорожньої смуги або водовідвідних споруд
ru
отос полотна земляного




4.4.28
частина насипу укісна
en
embankment slope 

Частина насипу між поверхнею укосу й вертикальною площиною, що проходить через брівку земляного полотна
fr
ru
talus de remblai
 часть насыпи откосная




4.4.29
швидкість руху розрахункова 
de
Entwurfsgeschwindigkeit 

Гранична безпечна швидкість руху одного легковика, яка допустима для дороги певної категорії за умов забезпечення його стійкості на сухому або зволоженому чистому покриві та достатньої відстані видимості  
en
design speed 


fr
vitesse de base


ru
скорость движения расчётная




4.4.30
ширина полотна земляного 
en
subgrade width 

Відстань між брівками земляного полотна
ru
ширина полотна земляного 





4.4.31
ширина частини проїзної 
de
Fahrbahnbreite 

Відстань між крайками проїзної частини, позначена дорожньою розміткою
en
carriageway width 


fr
largeur de chaussée 


ru
ширина части проезжей 




          4.5 Будування автомобільних доріг




4.5.1
герметизація швів                     
de
Fugenverguss 

Уведення до пазу шва еластичного матеріалу (мастик, герметиків тощо) або прокладок щоб запобігти прониканню води і засміченню деформаційних швів у покриві автомобільної дороги
en
joint sealing 


fr
garnissage des joints


ru
герметизация швов 




4.5.2
ґрунт перезволожений 
Ґрунт, що в період його використання для спорудження земляного полотна має вологість, яка перевищує максимальну допустиму величину, за якої його не можна ущільнити до нормативних вимог
ru
грунт переувлажненный 





4.5.3
кар’єр ґрунтовий                        
de
Bodenausnehmung 

Ділянка території, у межах якої добувають ґрунт для спорудження земляного полотна.
Примітка. На відміну від бічних резервів, кар’єри мають більшу глибину розробки та віддалені від споруджуваного земляного полотна 
en
soil borrow pit 


fr
emprunt 


ru
карьер грунтовый 




4.5.4
керн
Зразок монолітного матеріалу циліндричної форми, відібраний з шару (або декількох шарів) дорожнього одягу без руйнування структури

ru
керн 
4.5.5
коефіцієнт ущільнення відносний
Відношення потрібної щільності сухого ґрунту в насипу до щільності сухого ґрунту в резерві або ґрунтовому кар’єрі
ru
коэффициент уплотнения относительный




4.5.6
контроль вхідний
Контролювання відповідності якості матеріалів, виробів та конструкцій, які постачають для будування автомобільної дороги, вимогам чинних нормативних документів
ru
контроль входной 




4.5.7
контроль операційний
Контролювання відповідності будівельних процесів (технологічних операцій) вимогам технологічної і нормативної документації в ході виконання робіт з будування автомобільної дороги
ru
контроль операционный




4.5.8
контроль приймальний
Контролювання відповідності якості відповідальних конструкцій та закінчених робіт з будування автомобільної дороги, в тому числі і прихованих
ru
контроль приемный




4.5.9
корито
Заглибина в земляному полотні для влаштування в ньому шарів дорожнього одягу
ru
корыто 




4.5.10
підгрунтовування 
Розливання бітумного в’яжучого матеріалу гудронатором на поверхню шару основи дорожнього одягу із заданою нормою розливання перед влаштовуванням наступного шару
ru
подгрунтовка 




4.5.11
планування узбіччя 
Зрізування зайвого ґрунту або досипання нового для вирівнення та відновлення потрібного профілю узбіччя
ru
 планирование обочин 




4.5.12
прогалина
Невідсипана ділянка насипу земляного полотна для влаштування в цьому місці труби водопропускальної 
ru
прогал 

4.5.13

реконструкція дороги автомобільної       

ru

реконструкция дороги автомобильной 

Комплекс робіт, виконання яких змінює параметри автомобільної дороги та категорію 






4.5.14
ремонтування капітальне                  
de
Grundreparatur 

Роботи з комплексного відновлювання чи покращування транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг та інженерних споруд або увідповіднювання геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів нормативним вимогам з урахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантаг

en
rehabilitation 


fr
rechargement général 


ru
ремонт капитальный 
4.5.15
роботи дорожні                           
de
Straßenarbeiten 

Роботи під час будування, реконструювання, ремонтування та утримування автомобільних доріг
en
road works 


fr
travaux routiers 


ru
работы дорожные 




4.5.16
розклинцьовування 
Заповнювання поверхневих порожнин у шарі дорожнього одягу із крупного щебеню розподіленням на його поверхню зерен щебеню меншого розміру з подальшим ущільненням
ru
расклинивание 






4.5.17
фрезування
de
Fräsen 

Зрізування верхніх шарів дорожнього одягу фрезою
en
milling 


fr
fraisage à froid 


ru
фрезерование  




            4.6 Споруди

4.6.1

автопавільйон

de

Bushaltestellenhäuschen

Дорожня споруда, елемент зупинки для захисту людей, які чекають громадський транспортний засіб, від атмосферних опадів і вітру
en
fr
ru
bus shelter 
abribus 
автопавильон 




4.6.2
банкет
ru
банкет 

Споруда правильної форми з ґрунту, відсипаного вздовж верхньої брівки, щоб огороджувати й захищати її укоси від розмивання поверхневими водами






4.6.3
берма
de
Berme 

Ґрунтова споруда на укосі насипу або виїмки, яка надає їм стійкості
en
berm 


fr
berme 


ru
берма 




4.6.4
дренаж
de
Entwässerung 

Геотехнічна споруда, що перехоплює і відводить ґрунтові води від конструкції дорожнього одягу та/або знижує їхній рівень
en
drainage 


fr
drainage 


ru
дренаж 




4.6.5
з’їзд аварійний 
de
Notfallstreifen





Дорожня споруда для безпечного зупинення транспортного засобу у випадку відмовлення його гальмівної системи під час руху на довгому спуску
en
fr
ru
escape ramp 
voie de détresse
съезд аварийный 





4.6.6
конструкція дорожня                
de
Straßenkonstruktion 

Інженерна споруда автомобільної дороги, що поєднує дорожній одяг та робочу зону земляного полотна
en
pavement structure 


fr
structure de chaussée 


ru
конструкция дорожная 




4.6.7
конструкція протизсувна анкерна
en
ground anchore structure 

Утримувальна конструкція з гнучким анкерним зв’язком, яка вбезпечує автомобільну дорогу від зсувів, притискаючи масу зміщуваного ґрунту до корінних стійких порід
ru
конструкция противооползневая анкерная 





4.6.8
майданчик відпочинковий            
de
Rastanlage]

Дорожня споруда для нетривалого відпочинку учасників дорожнього руху, яка має майданчик для стоянки автомобілів, зону відпочинку й санітарне устатковання
en
rest area 


fr
aire de repos 


ru
площадка для отдыха 

4.6.9

напівнасип - напіввиїмка           

de

Bodenab- und auftrag 

Земляна споруда на косогорі, у поперечному перерізі якої насип переходить у виїмку
en
cut-and-fill 


fr
déblai-remblai 


ru
полунасыпь – полувыемка 




4.6.10
облаштовання архітектурне   
de
Landschaftspflege 

Архітектурні споруди й декоративні рослини, які надають естетичного вигляду автомобільним дорогам
en
landscaping 


fr
aménagement paysager 


ru
обустройство архитектурное 

4.6.11

полотно земляне                        

de

Untergrund 

Ґрунтова споруда для зменшення значних природних поздовжніх похилів
en
subgrade 


fr
couche de forme 


ru
полотно земляное 

4.6.12

розв’язка транспортна 

de

Knotenpunkt 

Інженерна споруда (або комплекс споруд) на автомобільній дорозі, яка забезпечує змінювання напрямків руху транспортних потоків у місцях їхнього примикання або перетинання. 
Примітка. Транспортну розв’язку можна влаштовувати в одному чи різних рівнях 
en
road junction 


fr
jonction de routes 


ru
развязка транспортная 

4.6.13

система [водовідвідна] [дренажна] 

en

[drainage] system 

Система споруд, які відводять воду з покриву та знижують рівень ґрунтових вод, щоб надати потрібної стійкості ґрунтовій основі й шарам дорожнього одягу для сприймання навантаги у розрахунковий період найбільшого зволоження ґрунтів, а також унеможливлення аквапланування коліс автомобілів під час руху по покриву
ru
система [водоотводная] [дренажная] 




4.6.14
споруда водовідведення дорожнього 
en
road drainage stucture 

Споруди, які відводять поверхневі та ґрунтові води від проїзної частини та земляного полотна (бічні канави, водовідвідні канави, нагірні канави, водопропускальні труби, відкриті й закриті дренажні системи, зливова каналізація тощо)
ru
сооружение водоотвода дорожного 




4.6.15
споруда дорожня                        
en
road structure 

Споруда в комплексі інженерних споруд автомобільної дороги
ru
сооружение дорожное 




4.6.16
споруда снігозахисна 
Споруда, що вбезпечує автомобільну дорогу від снігових лавин (снігозахисні галереї і тунелі)
ru
сооружение снегозащитное

4.6.17

труба водопропускальна                

de

Rohrdurchlaß 


Споруда для пропускання води у тілі насипу
en
culvert 


fr
ponceau 


ru
труба водопропускная 




4.6.18
тунель транспортний 
de
Zufahrtstollen 

Підземна споруда на автомобільній дорозі, яку збудовано в товщі землі, у гірському масиві або під водною перешкодою для проїзду транспортних засобів
en
tunnel 


fr
passage souterrain pour voitures 


ru
тоннель транспортный 

           4.7 Безпека руху

4.7.1
видимість недостатня
en
insufficient visibility 

Видимість автомобільної дороги у напрямку руху менше нормативної
ru
видимость недостаточная 


4.7.2
видимість у напрямку руху
Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів автомобільної дороги й розміщення учасників руху, що вможливлює водієві орієнтування під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та безпечного маневрування
en

ru
visibility in traffic direction 
видимость в направлении
движения 




4.7.3
відстань видимості для зупиннення розрахункова 
en
design stopping sight distance 

Відстань видимості з висоти зору водія предмета заввишки 0,2 м, що лежить на покриві, достатня для зупинення автомобіля, який рухається з розрахунковою швидкістю
ru
расстояние видимости для остановки расчётное




4.7.4
відстань видимості зустрічного автомобіля розрахункова 
ru
расстояние видимости встречного автомобиля расчётное

Відстань, потрібна для зупинення двох зустрічних автомобілів, що рухаються назустріч один одному з розрахунковою швидкістю






4.7.5
відстань видимості предмета   
de
Sichtweite 

Відстань, що забезпечує видимість із місця водія на висоті 1,2 м будь-якого предмета заввишки 0,20 м, який перебуває на середині смуги руху 
en
sight distance 


fr
distance de visibilité 


ru
расстояние видимости
предмета



 




4.7.6
засоби технічні [організування] [організації] дорожнього руху (Нр у нових НД)       
en
traffic control devices 

Спеціальні технічні засоби організування та регулювання дорожнього руху (дорожні знаки, інформаційні табло, дорожня розмітка, тумби сигнальні, транспортні, пішохідні та обмежувальні огородження, світлофори тощо)
ru
средства технические организации дорожного 
движения 

4.7.7

затор

de

Stockung 

Зупинення потоку транспортних засобів за максимального рівня завантаженості автомобільної дороги
en
congestion 


fr
embouteillage 


ru
затор 




4.7.8
коефіцієнт аварійності
de
Unfallrate 

Імовірність дорожньо-транспортних пригод на конкретній ділянці автомобільної дороги, порівняно з імовірністю дорожньо-транспортних пригод на еталонній ділянці  
en
accident rate 


fr
taux d'accidents 


ru
коэффициент 
аварийности




4.7.9
коефіцієнт безпеки руху           
Відношення максимально можливої величини швидкості руху на будь-якій ділянці автомобільної дороги до величини максимально можливої швидкості в’їзду на цю ділянку
ru
коэффициент безопасности движения  




4.7.10
обстановка дорожня                  
en
traffic situation 

Сукупність чинників, що характеризують дорожні умови, наявність перешкод на певній ділянці автомобільної дороги, інтенсивність і рівень організованості дорожнього руху, які має враховувати водій, обираючи швидкість, смугу руху та прийоми керування транспортним засобом
ru
обстановка дорожная 




4.7.11
оглядовість дороги
ru
обзорность дороги 

Об’єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія






4.7.12
[організування] [організація] руху дорожнього (Нр у нових НД)       
de
Verkehrsmanagement 

Комплекс заходів для забезпечення безпеки та комфортних умов руху по автомобільній дорозі
en
traffic management 


fr
gestion de la circulation 


ru
организация движения дорожного                                                           




4.7.13
острівець безпеки
de
Schutzinsel 

Острівець, обрамлений блоками, бордюрами або виділений розміткою на проїзній частині чи розділювальній смузі, де  пішоходи очікують можливості закінчити переходити дорогу
en
refuge 


fr
refuge 


ru
островок безопасности 

4.7.14

острівець напрямний 

de

Leitinsel 

Конструктивно виділений на проїзній частині або розділювальній смузі острівець призначений для позначення меж смуг руху для безпечного розділення, злиття та зміни напрямку транспортних потоків 
en
traffic island 


fr
îlot directionnel 


ru
островок направляющий 

4.7.15

смуга шумова 

de

Rumpelstreifen]

Смуга з періодичними виступами різної форми чи заглибленнями, улаштована поперек або вздовж осі проїзної частини чи на укріпленій смузі узбіччя паралельно краю проїзної частини, яка під час наїзду на неї спричиняє вібрацію елементів підвіски автомобіля та створює рівень шуму вищий, ніж на суміжній ділянці для привернення уваги водія та попередження про небезпеку
en
rumble strip 


fr
bandes rugueuses 


ru
полоса шумовая 




4.7.16
стовпчик напрямний 
de
Leitpfosten 

Стовпчик визначеної форми й габаритів з світлоповертальними елементом призначений для зорового сприйняття напрямку дороги та забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч у темну пору доби та за несприятливих метеорологічних умов
en
delineator 


fr
délinéateur 


ru
столбик направляющий 




           4.8 Характеристики автомобільної дороги 

4.8.1
вантажонапруженість дороги
en
road traffic loading 

Сумарна маса вантажів та автомобілів, що пройшли певною ділянкою автомобільної дороги в обох напрямках за одиницю часу. 
Примітка. Вантажонапруженість дороги вимірюють у тоннах за рік (або за добу)
ru
грузонапряженность 
дороги 




4.8.2
вартість балансова дороги автомобільної 
en
balance sheet value of motor road 

Вартість активів автомобільної дороги у бухгалтерських книгах обліку без урахування вартості амортизації
ru
стоимость балансовая дороги автомобильной 




4.8.3
властивості дороги [споживчі] [функційні]
en
[consumer] [functional] properties of road 

Сукупність показників, що безпосередньо відповідають потребам користувачів автомобільних доріг, а саме: безпека, швидкість, неперервність, комфортність дорожнього руху; перепускальна здатність дороги, зокрема спроможність перепускати автомобілі і автопоїзди з дозволеними для руху осьовими навантагами, загальною масою і габаритами; екологічний та естетичний стан дороги; рівень утримування та інформаційного забезпечення
ru
свойства дороги [потребительские] функциональные]




4.8.4
властивості поверхні дорожнього [покриву] [покриття] зчіпні (Нр у нових НД)       
de
Griffigkeit  

Сукупність властивостей, що зумовлюють здатність дорожнього покриву забезпечувати стійкий рух транспортного засобу без заносу й ковзання коліс, а у випадку виникнення останнього – здатність чинити опір ковзанню
en
surface skid resistance 


fr
résistance au dérapage 


ru
свойства поверхности дорожного покрытия сцепные




4.8.5
завантаженість дороги рухом
en
traffic loading level 

Показник, що характеризує умови та безпеку руху автомобілів; його визначають як відношення інтенсивності руху автомобілів на певній ділянці до перепускальної здатності цієї ділянки
ru
загруженность дороги
движением 




4.8.6
здатність дороги перепускальна 
de
Verkehrsleistung

Максимальна кількість автомобілів, яка може проїхати певною ділянкою автомобільної дороги або дорогою в цілому за одиницю часу
en
traffic capacity of road 


fr
capacité du trafic


ru
Способность дороги пропускная




4.8.7
зсувостійкість шарів одягу дорожнього 
en
shear resistance of pavement layers

Здатність матеріалу шарів дорожнього одягу витримувати дію зсувних напруг без інтенсивного накопичення недопустимої залишкової деформації та руйнувань
ru
сдвигоустойчивость слоёв                                                         одежды дорожной 








4.8.8
інтенсивність руху                     
de
Verkehrsstärke 

Кількість транспортних засобів, що проходять через деякий поперечний переріз автомобільної дороги за одиницю часу
en
traffic volume 


fr
volume de circulation 


ru
интенсивность 
движения




4.8.9
коефіцієнт забезпечення розрахункової швидкості
ru
коэффициент обеспечения расчётной скорости  

Відношення величини максимальної швидкості 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 зчеплення
ru
коэффициент сцепления 

Відношення максимального дотичного зусилля, що діє вздовж дороги на площі контакту зблокованого колеса з дорожнім покривом, до нормальної реакції в площі контакту колеса з покривом






4.8.11
міцність одягу дорожнього       
en
pavement strength 

Здатність дорожнього одягу сприймати вплив заданої кількості навантаг від проходжень автомобілів у розрахункових умовах зволоження з заданим обмеженням інтенсивності накопичення залишкової деформації
ru
прочность одежды дорожной 





4.8.12
показники дороги транспортно-експлуатаційні 
en
performance indexes 

Низка параметрів, які визначають технічний рівень автомобільної дороги та її експлуатаційний стан. 
Примітка 1. Належність дороги до  тієї чи тієї категорії залежить від значень показників. 
Примітка 2. Основними показниками є: розрахункова швидкість, інтенсивність та склад транспортного потоку, перепускальна здатність, рівень аварійності, стан дорожнього покриву, час сполучення, собівартість перевезень автомобільним транспортом тощо
ru
показатели дороги транспортно-эксплуатационные 




4.8.13
строк служби дороги автомобільної 
de
Benutzungsdauer 

Календарний строк використання автомобільної дороги за призначенням від часу початку прийняття її в експлуатування після будування до реконструювання чи капітального ремонтування
en
service life 


fr
durée de vie 


ru
срок службы дороги автомобильной 





4.8.14

тріщиностійкість [покриву] [покриття] (Нр у нових НД)       
Здатність дорожнього покриву протистояти утворенню тріщин під дією транспортних навантаг і впливом змінних погодно-кліматичних умов

en

surface course crack 
resistance 


ru
трещиностойкость 
покрытия 




4.8.15
характеристики дорожнього одягу деформаційні
en
deformation characteristics of road pavement 

Показники, що характеризують здатність дорожнього одягу або окремих його шарів деформуватися під навантагою. 
Примітка. Основним показником пружного деформування є модуль пружності; у разі пружно-пластичного деформування – модуль деформації; у разі в’язкого деформування – коефіцієнт в’язкого опору
ru
характеристики дорожной 
одежды деформационные




4.8.16
шорсткість поверхні [покриву] [покриття] (Нр у нових НД)       
de
Rauheit 

Властивість, зумовлена наявністю та характером мікронерівностей поверхні, які сприяють кращому зчепленню колеса автомобіля з поверхнею дорожнього покриву
en
surface roughness 


fr
rugosité 


ru
шероховатость поверхности покрытия 




4.8.17
якість дороги автомобільної 
Відповідність експлуатаційного стану автомобільної дороги вимогам користувача під час експлуатування
ru
качество автомобильной дороги 




ДОДАТОК А
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ
А 

автомобільна дорога 4.1.1
автомобільна дорога загального користування 4.1.2
автопавільйон 4.6.1
армоґрунт 4.1.3
асфальтобетон; асфальт (Нд) 4.2.1

Б 
банкет 4.6.2
басейн снігозбірний 4.1.4
берма 4.6.3
бітум дорожній 4.2.2
бітум модифікований 4.2.3


В

вантажонапруженість дороги 4.8.1
вартість балансова дороги автомобільної 4.8.2
вибоїна 4.3.1
видимість недостатня 4.7.1
видимість у напрямку руху 4.7.2
виїмка 4.1.5
висота снігового покриву розрахункова 4.3.2
відмітка проєктна 4.4.1
відмітка робоча 4.4.2
відмовлення дороги автомобільної 4.3.3
відстань видимості для зупинення розрахункова 4.7.3
відстань видимості зустрічного автомобіля розрахункова 4.7.4
відстань видимості 

предмета 4.7.5
віраж 4.4.3
вісь дороги автомобільної 4.4.4
властивості дороги [споживчі] [функційні] 4.8.3
властивості поверхні дорожнього покриву зчіпні 4.8.4

Г

герметизація швів 4.5.1
гідроізолювальний прошарок 4.1.6
гідроізоляція 4.1.7
глибина виїмки 4.4.5

Ґ

ґрунт дренувальний 4.2.4
ґрунт перезволожений 4.5.2

Д

деформація одягу дорожнього 4.3.4
діагностика дороги 4.3.5
добавка адгезійна 4.2.5
дорога слизька 4.3.6
дренаж 4.6.4

Е

емульгатор 4.2.6
емульсія дорожня бітумна 4.2.7
емульсія модифікована  4.2.8

Ж

живопліт 4.3.7

З

завантаженість дороги рухом 4.8.5
засоби технічні організування  дорожнього руху 4.7.6
затор 4.7.7
здатність дороги перепускальна 4.8.6
здимання ґрунту 4.3.8
здимання дорожнього одягу 4.3.9
з'їзд аварійний 4.6.5
[з’їзд] [в’їзд] з’єднувальний 4.4.6
знепилювання 4.3.10
знос дорожнього покриву 4.3.11
зона транспортної розв’язки 4.1.8
зсув 4.3.12
зсувостійкість шарів одягу дорожнього 4.8.7

І

інгібітор корозії  4.3.13
інтенсивність руху 4.8.8
інтенсивність руху 
розрахункова 4.4.7

К

категорія дороги 4.4.8
кар’єр ґрунтовий 4.5.3
керн 4.5.4
класифікація доріг автомобільних технічна 4.4.9
коефіцієнт аварійності 4.7.8
коефіцієнт безпеки руху 4.7.9
коефіцієнт забезпечення розрахункової швидкості 4.8.9
коефіцієнт зчеплення 4.8.10
коефіцієнт приведення інтенсивності руху до легкового автомобіля 4.4.10
коефіцієнт приведення інтенсивності руху до розрахункового  автомобіля 4.4.11
коефіцієнт ущільнення 
відносний 4.5.5
колія 4.3.14
конструкція дорожня 4.6.6
конструкція протизсувна 
анкерна 4.6.7
контроль вхідний 4.5.6
контроль операційний 4.5.7
контроль приймальний 4.5.8
корито 4.5.9
крайка проїзної частини 4.4.12
крива перехідна 4.4.13
крива у плані 4.4.14
кут повороту траси 4.4.15
кювет 4.1.9

Л

лід склистий 4.3.15
лінія проєктна 4.4.16
лісосмуга захисна 4.1.10
лоток телескопічний 4.1.11

М

майданчик відпочинковий 4.6.8
матеріал в’яжучий бітумно-полімерний  4.2.9
матеріали дорожньо-будівельні 4.2.10
матеріали протиожеледні 4.3.16
міцність одягу дорожнього 4.8.11

Н

навантага статична  4.4.17
накот сніговий 4.3.17
напівнасип – напіввиїмка 4.6.9
напруга температурна 4.1.12
насип 4.1.13
насип фільтрувальний 4.1.14

О

об’єм снігопринесення 4.3.18
об’єм снігопринесення розрахунковий 4.3.19
облаштовання архітектурне 4.6.10
оброблення поверхневе 4.3.20
обстановка дорожня 4.7.10
оглядовість дороги 4.7.11
одяг дорожній 4.1.15
одяг дорожній жорсткий 4.1.16 
одяг дорожній нежорсткий 4.1.17
ожеледь 4.3.21
організування руху дорожнього 4.7.12
основа ґрунтова 4.1.18
основа дорожня 4.1.19
основа насипу земляного полотна 4.1.20
основа насипу слабка 4.1.21
острівець безпеки 4.7.13
острівець напрямний 4.7.14

П

паспорт дороги 4.3.22
перехрещення доріг 4.1.22
підгрунтування 4.5.10
підошва насипу 4.1.23
пікет 4.4.18
планування узбіччя 4.5.11
подушка піщана 4.1.24
показники дороги транспортно-експлуатаційні 4.8.12
покрив дорожній 4.1.25
покрив тонкошаровий 4.1.26
полотно земляне 4.6.11
похил поздовжній 4.4.19
похил поперечний 4.4.20
пошкодженість покриву дорожнього 4.3.23
прогалина 4.5.12
проєктування ландшафтне 4.4.21
профіль дороги автомобільної поздовжній 4.4.22
профіль дороги автомобільної поперечний 4.4.23
прошарок капіляропереривальний 4.1.27

Р

районування дорожньо-
кліматичне 4.4.24
режим доріг сніжно-
хуртовинний 4.3.24
реконструкція дороги автомобільної 4.5.13
ремонтування капітальне 4.5.14
роботи дорожні 4.5.15
розв’язка транспортна 4.6.12
розклинцьовування 4.5.16

С

серпантин 4.4.25
система [водовідвідна] [дренажна] 4.6.13
сітка тріщин 4.3.25
слизькість зимова 4.3.26
смуга відведення 4.1.28
смуга відведення тимчасова 4.1.29
смуга зупинкова 4.1.30
смуга крайова 4.1.31
смуга накоту 4.3.27
смуга перехідно-швидкісна 4.1.32
смуга розділювальна 4.1.33
смуга руху 4.1.34
смуга снігозахисна 4.3.28
смуга шумова 4.7.15
снігозатримування комплексне 4.3.29
снігозахист комплексний 4.3.30
снігоочищування патрульне 4.3.31
споруда водовідведення дорожнього 4.6.14
споруда дорожня 4.6.15
споруда снігозахисна 4.6.16
стан автомобільної дороги експлуатаційний  4.3.32
стан транспортно-
експлуатаційний 4.3.33
стовпчик напрямний 4.7.16
строк міжремонтний експлуатування одягу дорожнього 4.3.34
строк міжремонтний експлуатування покриву дорожнього 4.3.35
строк служби дороги автомобільної 4.8.13
строки зимового утримування доріг директивні 4.3.36
суміш асфальтобетонна 4.2.11
суміш емульсійно-мінеральна 4.2.12

Т

траса дороги 4.4.26
тріщина відображена 4.3.37
тріщина втомна 4.3.38
тріщина силова 4.3.39
тріщина температурна 4.3.40
тріщиностійкість покриву 4.8.14
труба водопропускальна 4.6.17
тунель транспортний 4.6.18

У

узбіччя 4.1.35
укіс полотна земляного 4.4.27
утримування доріг автомобільних 4.3.41 
утримування  доріг автомобільних експлуатаційне 4.3.42
утримування доріг автомобільних зимове 4.3.43

Ф

фрезерування 4.5.17

Х

Характеристики дорожнього одягу деформаційні 4.8.15

Ч

частина насипу укісна 4.4.28
частина проїзна 4.1.36

Ш

шар дренувальний 4.1.37
шар морозозахисний 4.1.38
шар основи додатковий 4.1.39
шар теплоізолювальний одягу дорожнього 4.1.40
швидкість руху 
розрахункова 4.4.29
ширина полотна земляного 4.4.30
ширина частини проїзної 4.4.31
шорсткість поверхні 
покриву 4.8.16

Щ

щебінь чорний 4.2.13

Я

якість дороги автомобільної 4.8.17


ДОДАТОК Б
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВА

Abdichtung 4.1.6
Antikorrosionsmittel 4.3.15
Asphaltbeton 4.2.2
Asphaltbetonmasse 4.2.3
Aushub 4.1.4
Automobilstraße 4.1.1

B

Benutzungsdauer 4.8.15
bergangsbogen 4.4.12
Berme 4.6.6
Bewehrte Erde 4.1.3
Bitumenemulsion 4.2.4
Bodenab- und auftrag 4.6.15
Bodenausnehmung 4.5.3
Bushaltestellenhäuschen 4.6.2

C

capillary break layer 4.1.18

D

 Damm 4.1.18
 Deckschicht 4.1.10
 depth of cutting 4.4.2
Dichtungsschicht 4.1.7

E

Eisglätte 4.3.24
Emulgator 4.2.8
Entwurfsgeschwindigkeit 4.4.23
 Entwässerung 4.6.11
 Entwässerungsschicht 4.1.13


F

Fahrbahn 4.1.28
Fahrbahnbreite 4.4.31
Fahrbahnbefestigung 4.1.11
Fahrstreifen 4.1.32
flexible Fahrbahnbefestigung 4.1.23
Frosthebung 4.3.9
Fugenverguss 4.5.2

G

Geotextil 4.1.5
glatte Fahrbahn 4.3.34
Graben 4.1.20
Griffigkeit 4.8.7
Grundreparatur 4.3.16

H

Haftmittel 4.8.1

K

Knotenpunkt 4.1.25

L

Landschaftspflege 4.6.4
Lawinengalerie 4.1.15
Leitpfosten 4.7.8
Linienführung im Lageplan 4.4.10
Linienführung der Straße 4.4.27
Längsgefälle 4.4.15
 Längsprofil 4.4.16

M

Mittelstreifen 4.1.29
modifiziertes Bitumen 4.2.5
N

Notfallstreifen 4.6.1

O

 Oberflächenbehandlung 4.3.27
 Querneigung 4.4.17
 Querprofil 4.4.18

R

Radspur 4.3.35
Rumpelstreifen 4.1.21
Randstreifen 4.1.19
 Rastanlage 4.6.14
 Rauheit 4.8.18
 Rohrdurchlaß 4.6.8

S

Seitenstreifen 4.1.37
Sichtweite 4.7.2
Schlagloch 4.3.1
Schneeglätte 4.3.37
Schub 4.3.11
Schutzinsel 4.7.12
Spurrinnenbildung 4.3.18
starre Fahrbahnbefestigung 4.1.14
Statische Last 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
 Stützmauer 4.6.16
 subgrade soil 4.1.8
 
T

Tragschicht 4.1.12

U

Untergrund 4.6.13
 Unfallrate 4.7.5

V

 Verkehrsstärke 4.8.8
 Verkehrsmanagement 4.7.11
 Vorfahrt 4.1.31

W

 Winterglätte 4.3.13

Z

Zufahrtstollen 4.6.20

Ü

Überhöhte Kurve 4.4.1


ДОДАТОК В
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВA

abrasive wear of surface  course 4.3.14
acceleration-deceleration lane 4.1.26
accident rate  4.7.5
additional base course 4.1.9
adhesion agent 4.1.8
alligatoring 4.3.32
angle of bend 4.4.11
asphalt concrete 4.2.2
asphalt mixture 4.2.3

B

balance cost of motor road  4.8.1
bankette 4.6.5
berm 4.6.6
bitumen road emulsion 4.2.4
bus shelter 4.6.2

C

capillary break layer 4.1.18
carriageway 4.1.26
carriageway width 4.4.31
central reserve 4.1.29
packed snow 4.3.37
complex retension of snow 4.3.19
complex snow protection 4.3.20
congestion 4.7.4
corrosion inhibitor 4.3.15
carriageway edge 4.4.9
cut-and-fill 4.6.15
crossfall 4.4.17
cutting 4.1.4
culvert 4.6.8
[consumer] [functional] properties of road 4.8.14


D

draining soil 4.2.7
drainage layer 4.1.13
deadline for winter maintenance 4.3.5
[drainage] system 4.6.7
drainage 4.6.11
design stopping sight distance 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
ditch 4.1.20
design flow 4.4.22
design speed 4.4.23

E

escape ramp 4.6.1
emulsifier 4.2.8
embankment slope 4.4.29
embankment 4.1.22
engineering classification of motor roads 4.4.26

F

frost heave 4.3.9
flexible pavement 4.1.23

G

general-purpose motor road 4.1.7
ground anchore structure 4.6.3
geotextile membrane 4.1.5
glaze 4.3.24

Н

hard strip 4.1.19
horizontal curve 4.4.10
hairpin bend 4.4.24

І

intersection 4.1.25
interchange zone 4.1.16
insufficient visibility 4.7.9

J

junction [exit] [access] 4.4.5
joint sealing 4.5.2

L
lane 4.1.32
landscape design 4.4.12
longitudinal grade 4.4.15
landscaping 4.6.4
layers   4.8.6

M

motor road 4.1.1
motor road failure 4.3.2
modified bitumen 4.2.10
modified emulsion 4.2.11
motor road routine  
maintenance 4.3.41
milling 4.5.6

P

polymer-modified bitumen 4.2.5
pothole 4.3.1
pavement frost heave 4.3.10
patrol snow removal 4.3.26
precoated aggregate 4.2.12
performance condition 4.3.40
pavement structure 4.6.10
pavement strength  4.8.11
pavement elasticity modulus 4.8.12
performance indexes 4.8.16

R

road traffic loading 4.8.2
road centre line 4.4.2
reinforced soil 4.1.3
road bitumen 4.2.6
reflection crack 4.3.3
road diagnostics 4.3.6
rutting 4.3.18
road maintenance 4.3.41
road centre line 4.4.2
road climatic zoning 4.4.4
road category 4.4.6
road longitudinal profile 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 pavement 4.1.11
road works 4.5.4
rigid pavement 4.1.14
rehabilitation 4.3.16
road structure 4.6.9
rest area 4.6.14
retaining wall 4.6.16
road drainage stucture 4.6.18
rumble strip 4.7.16
road base 4.1.12
road condition management 4.3.17
road pavement deformation 4.3.4
road durability 4.8.4

S

subgrade soil 4.1.8
shear 4.3.11
surface course crack resistance 4.8.17
slurry seal mix 4.2.9
surface treatment 4.3.27
slippery road 4.3.34
snowbreak 4.3.36
static load 4.4.25
superelevation 4.4.1
shoulder 4.1.37
subgrade slope 4.4.28
subgrade width 4.4.30
soil borrow pit 4.5.3
surface course 4.1.10
subgrade 4.6.13
sight distance 4.7.2
shear resistance of pavement                                                  
surface skid resistance 4.8.7
service life 4.8.15
surface roughness 4.8.18

T

thermal crack 4.3.39
transition curve 4.4.12
temporary right-of way 4.1.34
thermal insulating pavement layer 4.1.35
thin surfacing 4.1.36
tunnel 4.6.20
traffic situation 4.7.3
traffic management 4.7.11
traffic control devices 4.7.15
traffic loading level 4.8.5
traffic volume 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 maintenance  4.3.13
wheel track  4.3.35
waterproofing 4.1.6
waterproofing membrane  4.1.7
ДОДАТОК Г
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ  ТЕРМІНІВ
A

abribus 4.6.2
accotement 4.1.37
aire de repos 4.6.14
aménagement paysager 3.6.4
angle de rotation 4.4.11
axe de la route 4.4.2

B

bande dérasée 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 polymère 4.2.5
bitume routier 4.2.6

C

catégorie de route 4.4.6
chape d'étanchéité 4.1.6
chaussée souple 4.1.23
chaussée 4.1.11
chaussée glissante 4.3.34
chaussée rigide 4.1.14
cisaillement 4.3.11
couche de base 4.1.12
couche drainante 4.1.13
couche de forme 4.6.13
couche de roulement 4.1.10
courbe de transition 4.4.12

D

distance de visibilité 4.7.2



déblai 4.5.1
déblai-remblai 4.6.15
déformation de chaussée 4.3.4
délinéateur 4.7.8
dope d'adhésivité 4.8.1
drainage 4.6.11
durée de vie 4.8.15

E

embouteillage 4.7.4
émulsifiant 4.2.8
émulsion de bitume routier 4.2.4
émulsion modifiée 4.2.11
entretien des routes 4.3.41

F

fente de temperature 4.3.39
feuille d'étanchéité 4.1.7
 fissure par réflexion 4.3.3
 fraisage à froid 4.5.6
 fosse 4.1.20

G

garnissage des joints 4.5.2
geotextile 4.1.5
gestion de la circulation 4.7.11
grille 4.3.32
glissance hivernale 4.3.12

I

intersection 4.1.25
inhibiteur de corrosion 4.3.15

J

jonction de routes 4.6.19
L

largeur de chaussée 4.4.31

M

mélange bitumineux 4.2.3
mur de soutènement 4.6.16

N

neige tassée 4.3.37
nid de poule 4.3.1

O

 orniérage 4.3.18

P

passage souterrain pour 
voitures 4.6.20
pente longitudinale 4.4.15
pente transversal 4.4.17
pied de remblai 4.1.27
ponceau 4.6.8
profil en long 4.4.16
profil en travers 4.4.18

R

refuge 4.7.12
résistance au dérapage 4.8.7
rechargement general 4.3.16
remblai 4.1.22
rive de chaussée 4.4.9
route ouverte aux véhicules 4.1.1
rugosité 4.8.18


S

serpantin 4.4.24
servitude de passage 4.1.31
service hivernal 4.3.13
soulèvement du sol 4.3.9
soulèvement dû au gel 4.3.10
structure de chaussée 4.6.10
surcharge statique 4.4.25

T

taux d'accidents 4.7.5
terre armée 4.1.3
terre-plein central 4.1.29
tracé en plan 4.4.10
tracé de la route 4.4.27
traitement de surface 4.3.27
travaux routiers 4.5.4

V

verglas 4.3.24
virage 4.4.1
vitesse de base 4.4.23
voie 4.1.32
voie de détresse 4.6.1
volume de circulation 4.8.8



ДОДАТОК Д
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВА

аварийный съезд 4.6.1
автопавильон 4.6.2
автомобильная дорога 4.1.1
автомобильная дорога общего  пользования 4.1.7
адгезионная добавка 4.8.1
анкерная противооползневая конструкция 4.6.3
армогрунт 4.1.3
архитектурное обустройство 4.6.4
асфальтобетон 4.2.2
асфальтобетонная смесь 4.2.3
балансовая стоимость автомобильной дороги 4.8.1

Б

банкет 4.6.5
берма 4.6.6
битумная дорожная эмульсия 4.2.4
битумно-полимерное вяжущее 4.2.5

В

видимость в направлении движения 4.7.1
[водоотводная] [дренажная] система
4.6.7
водопропускная труба 4.6.8
временная полоса отвода 4.1.37
входной контроль  4.5.2
выбоина 4.3.1
выемка 4.1.4

Г

герметизация швов 4.5.3
гидроизоляция 4.1.6
гидроизолирующая прослойка 
4.1.7
глубина выемки 4.4.3
гололед 4.3.26
грузонапряженность дороги 4.8.2
грунтовое основание 4.1.8
грунтовый карьер 4.5.4

Д

деформационные характеристики дорожной одежды 4.8.3
деформация дорожной одежды 4.3.4
директивные сроки зимного содержания дорог 4.3.5
диагностика дороги 4.3.6
долговечность дороги 4.8.3
дополнительный слой основания 4.1.9
дорожное покрытие 4.1.10
дорожная одежда 4.1.11
дорожные работы 4.5.5
дорожное сооружение 4.6.9
дорожно-климатическое районирование 4.4.4
дорожная конструкція 4.6.10
дорожная обстановка 4.7.3
дорожное основание 4.1.12
дренаж 4.6.11
дренирующий грунт 4.2.7
дренирующий слой 4.1.13



Ж

жесткая дорожная одежда 4.1.14

З

загруженность дороги движением 4.8.5
защитная галерея 4.6.12
защитная лесополоса 4.1.15
земляное полотно 4.6.13
зимняя скользкость 4.3.13
зимнее содержание дорог 4.3.14
зона транспортной развязки в разных уровнях 4.1.16

И

изгородь 4.3.10
износ дорожного покрытия 4.3.16
ингибитор коррозии 4.3.17
интенсивность движения 4.8.8

К

капилляропрерывающая прослойка 4.1.18
капитальный ремонт 4.3.18
категория дороги 4.4.6
качество автомобильной дороги 4.8.19
керн 4.5.7
коэффициент аварийности 4.7.5
коэффициент безопасности движения 4.7.6
коэффициент обеспечения расчётной скорости 4.8.9
корыто 4.5.13
коэффициент продольного  сцепления 4.8.10
коэффициент приведения интенсивности движения к расчётному автомобилю 4.4.7
коэффициент приведения  интенсивности движения к легковому автомобилю 4.4.8
колейность 4.3.20
комплексное снегозадержание 4.3.21
комплексная снегозащита 4.3.22
краевая полоса 4.1.19
кромка проезжей части 4.4.9
кривая в плане 4.4.10
кювет 4.1.20

Л

ландшафтное проектирование 4.4.12
лоток телескопический  4.1.22

М

межремонтный срок эксплуатации дорожной одежды 4.3.23
межремонтный срок эксплуатации дорожного покрытия 4.3.24
модифицированный битум 4.2.10
модифицированная эмульсия 4.2.11
модуль упругости дорожной одежды
4.8.12
морозозащитный слой 4.1.23

Н

направляющий столбик 4.7.8
направляющий островок 3.7.7 
насыпь 4.1.25
недостаточная видимость 4.7.9
нежесткая дорожная одежда 4.1.27

О

обеспыливание 4.3.27
объем снегоприноса 4.3.26
обзорность дороги 4.7.10
обочина 4.1.40
организация дорожного движения
4.7.11
основание насыпи земляного полотна 4.1.26
остановочная полоса 4.1.17
островок безопасности 4.7.12
откос земляного полотна 4.4.28
откосная часть насыпи 4.4.29


П

паспорт дороги 4.3.25
патрульная снегоочистка 4.3.28
переувлажненный грунт 4.5.5
пересечение дорог 4.1.27
переходная кривая 4.4.12
переходно-скоростная полоса 4.1.28
пикет 4.4.14
площадка для отдыха 4.6.14
поверхностная обработка 4.3.29
повреждения дорожного покрытия 4.3.30
подгрунтовка 4.5.9
подпорная стенка 4.6.16
подошва насыпи 4.1.29
подушка песчаная 4.1.30
полоса отвода 4.1.34
полоса наката 4.3.37
полоса движения 4.1.35
полунасыпь – полувыемка 4.6.15
поперечный уклон 4.4.17
поперечный профиль автомобильной дороги 4.4.18
[потребительские] [функциональные] свойства дороги 4.8.14
продольный уклон 4.4.15
продольный профиль автомобильной дороги 4.4.16
проезжая часть 4.1.31
проектная линия 4.4.20
проектная отметка 4.4.19
пропускная способность дороги 4.8.13
противогололёдные материалы 4.3.31
пробка 4.7.4
планировка обочины 4.5.7
прогал 4.5.10
прочность дорожной одежды 4.8.11
пучение грунта 4.3.10
пучение дорожной одежды 4.3.11

Р

рабочая отметка  4.4.21
разделительная полоса 4.1.29
расклинивание 4.5.12
расчётная высота снежного покрова
4.3.30
расчётное расстояние видимости для остановки 4.7.13
расчётное расстояние видимости встречного автомобиля 4.7.14
расчётная интенсивность движения 4.4.22
расчётная скорость движения 4.4.23
расчётный объем снегоприноса 4.3.33
реконструкция автомобильной дороги 4.1.5

С

сдвиг 4.3.12
сдвигоустойчивость слоев  дорожной одежды 4.8.6
серпантин 4.4.24
сетка трещин 4.3.34
стекловидный лёд 4.3.35
слабое основание насыпи 4.1.33
скользкая дорога 4.3.36
снегозащитная полоса 4.3.38
снегозащитное сооружение 4.6.17
снегосборный бассейн 4.1.36
снежный накат 4.3.39
снежно-метелевый режим дорог 4.3.40
содержание автомобильных дорог
4.3.45
соединительный [съезд] [въезд] 4.4.5
сооружение дорожного водоотвода 4.6.18
статическая нагрузка 4.4.25
срок службы 4.8.15
сцепные свойства поверхности дорожного покрытия 4.8.7

Т

температурные напряжения 4.1.24
температурная трещина 4.3.43
теплоизолирующий слой дорожной одежды 4.1.38
техническая классификация
автомобильных дорог 4.4.26
технические средства организации дорожного движения 4.7.15
тонкослойное покрытие 4.1.39
транспортная развязка 4.6.19
транспортный тоннель 4.6.20
транспортно-эксплуатационное состояние 4.3.44
транспортно-эксплуатационные 
показатели дороги 4.8.16
трасса дороги 4.4.27
трещиностойкость покрытия 4.8.17
трещины силовые 4.3.42

У

угол поворота трассы 4.4.11
управление состоянием 
дорог 4.3.18
усталостные трещины 4.3.41

Ф

фильтрующая насыпь 4.1.41
фрезерование 4.5.12

Ч

чёрный щебень 4.2.12

Ш

ширина земляного полотна 4.4.30
ширина проезжей части 4.4.31
шероховатость поверхности покрытия 4.8.18
шумовая полоса 4.7.16

Э

эмульсионно-минеральная смесь 4.2.9
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