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Загальна характеристика 

Автомобільний транспорт займає важливе місце в єдиній транспортній системі. Він перевозить 
10-80% народногосподарського вантажу, що обумовлено високим маневруванням, можливістю 
доставки вантажу “від дверей до дверей” без додаткових перевантажень в дорозі, а отже, високою 
швидкістю доставки і збереженням вантажу. 

Висока мобільність, здатність оперативно реагувати на зміни пасажиропотоків ставить 
автомобільний транспорт “поза конкуренцією” при організації міських перевезень пасажирів. На 
його частку припадає майже половина всього пасажирообігу. 

Автомобілі поділяються на транспортні (вантажні і пасажирські), спеціальні і спортивні. 
Вантажні автомобілі призначені для перевезення вантажу і пасажирів, спеціальні – для виконання 
різних технічних функцій (підйомні крани, пересувні компресори та ін.), спортивні – переважно 
для досягнення певних рекордів швидкості та інших спортивних досягнень. 

Вантажні автомобілі в свою чергу поділяються на 3 основні категорії: пасажирські, до яких 
відносяться легкові автомобілі та автобуси; вантажні – для перевезення різного вантажу та тягачі, 
які не мають власних вантажних ємкостей і призначені для буксировки напівпричепів і причепів. 

За шляховими регламентаціями всі автомобілі поділяються на 3 основні групи. До першої групи 
“А” відносяться автомобілі шляхового типу, призначені для використання тільки на дорогах з 
досконалим капітальним покриттям і повною масою до 52 т. До другої групи “Б” належать 
автомобілі шляхового типу, які допускаються до експлуатації на всій мережі доріг загального 
використання з повною масою до 34 т. 

Крім того, існують автомобілі, що не допускаються до експлуатації по дорогах загального 
використання, які мають навіть капітальне покриття. Ці автомобілі призначені для роботи по 
спеціально побудованих для них кар’єрних, лісовозних або інших дорогах, а також поза мережею 
доріг. 

Автомобілі розрізняють також за родом двигуна. В залежності від роду встановленого двигуна 
автомобілі бувають таких типів: автомобілі з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння – 
найбільш розповсюджені серед легкових автомобілів; також дизельні автомобілі, що працюють 
на дизельному паливі та автомобілі з газовими та комбінованими двигунами. За ознаками 
проходження автомобілі поділяють: на шляхові (обмеженого проходження) для руху головним 
чином по дорогах (в тому числі і по грунтових); підвищеного і високого проходження, які можуть 
працювати у важких шляхових умовах та по бездоріжжю. 

В залежності від вантажопідйомності вантажні автомобілі поділяють на класи: особливо малої 
вантажопідйомності (до 0,5 т), малої (від 0,5 до 2 т), середньої (від 2 до 8 т), великої (від 8 до 16 т) 
і особливо великої вантажопідйомності (понад 16 т). 

Автомобілі малої вантажопідйомності призначені для доставки пошти, розвезення продуктових і 
промислових товарів. Автомобілі малої вантажопідйомності застосовують для освоєння 
незначного вантажообігу з дрібнопартійними відправками. Їх також використовують як вантажні 
таксі та автомобілі технічної допомоги. 
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Автомобілі середньої і великої вантажопідйомності служать для перевезення масових вантажів 
великими партіями. Такі автомобілі застосовують для масового перевезення сировини, палива, 
будівельних матеріалів і сільськогосподарських вантажів. 

Автомобілі особливо великої вантажопідйомності використовують при потужних і постійних 
вантажних потоках на спеціальних дорогах або поза дорогами загальної мережі (на великих 
будівництвах, при розробці корисних копалин відкритим способом, для перевезення гірської 
породи, а токож для перевезення руди, вугілля). 

Одним з негативних факторів є зростаючий шкідливий вплив їх на навколишнє середовище та 
здоров’я людини. Це зумовлено, насамперед, викидом значної кількості шкідливих речовин та 
шумом, що супроводжує роботу автомобіля. Потрапляючи в атмосферу, водойми, грунт шкідливі 
речовини негативно впливають на біосферу. 

Розглянемо дороги. Чим вища категорія дороги, тим більший потік автомобілів вона пропускає і 
тим більш вдосконаленою є в технічному відношенні. Залежно від інтенсивності руху, дозволеної 
швидкості руху і роду технічних характеристик автомобільні дороги поділяються на 5 категорій 
(табл. 10.2.1). 

 

  

Автомобільна дорога включає в себе грунтове полотно і штучні споруди, на яких будується 
проїзна частина. Траса повинна бути, по можливості, прямою з пологими кривими в площі і щоб 
поздовжній ухил не перевищував 30% на I категорії чи 70% на V категорії. На дорогах вищих 
категорій роблять розділяючі смуги для визначення потоків автомобілів, які рухаються у 
зустрічних напрямках. 

На проїзну частину дороги спеціальними фарбами або кольоровими бетонами наноситься 
розмітка, що орієнтує водіїв у відношенні напрямку руху. На дорогах встановлюють сигнали, 
знаки і вказівки. 

В гірських районах з боку обривів дороги огороджуються бар’єрами відповідних конструкцій. 
Найбільш інтенсивні ділянки (понад 10000 авт/доб.) оснащуються стаціонарним освітленням, що 
діє в нічний час і при туманах, снігопадах і т.п. В зоні дороги розташовуються заправні станції, 
дорожні буфети, станції технічного обслуговування, телефони та ін. 

 


