
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
Стадія Маса Масштаб

Лист 7 Листів 22

ДП 1:1000

КНУБіА

кафедра МБ

група МБГ-51

Виконав

Прізвище Підпис Дата

Тарасюк

Осєтрін М. М.

Реконструкція

дорожньо-транспортного вузла на

підході до моста Патона (правий

берег) в м. Києві

Принципові схеми інженерно-планувального рішення

вузла

Керівник

Зав. кафедри

Карпенко

Дьомін М. М.
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Переваги та недоліки планувального

рішення №4
ПЕРЕВАГИ :

1. Всі потоки безперервні та саморегульвані ;

2. Підземні інженерні мережі не

перекладаються;

3. Вартість будівництва складає 72 млн. грн.

4. Річні транспортні затрати становлять 6,7

млн. грн.

НЕДОЛІКИ :

1. Можливість здійснення розвороту тільки в

одному напрямку (бульвар Дружби Народів);

2. Значні величини уклонів на лівоповоротних

з'їздах (до 60‰);

3. Значна довжина естакад та наявність

криволінійних участків естакади ;

4. Проблеми при необхідності здійснення

реконструкції в майбутньому ;

5. Збільшення території вузла та знос

окремих технічних споруд ;

6. Значні перепробіги при здійсненні лівих

поворотів;

7. Зміна місця розташування підземних

пішохідних переходів.

ПРИНЦИПОВІ СХЕМИ ІНЖЕНЕРНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА

Переваги та недоліки планувального

рішення №5
ПЕРЕВАГИ:

1. Всі потоки безперервні та саморегульвані;

2. Підземні інженерні мережі не

перекладаються;

3. Вартість будівництва складає 102 млн. грн.

4. Незначні перепробіги при здійсненні лівих

поворотів;

5. Річні транспортні затрати становлять 6,2

млн. грн.

НЕДОЛІКИ:

1. Неможливість здійснення розворотів;

2. Значні величини уклонів на лівоповоротних

з'їздах (більше 60‰);

3. Значна довжина естакад та наявність

криволінійних участків естакади;

4. Проблеми при необхідності здійснення

реконструкції в майбутньому;

5. Збільшення території вузла та знос

окремих технічних споруд;

6. Примикання в одній точці ліво- та

правоповоротного потоків;

7. Погане візуальне сприйняття розв'язки.

8. Зміна місця розташування підземних

пішохідних переходів.

Переваги та недоліки планувального

рішення №2
ПЕРЕВАГИ :

1. Всі потоки безперервні та саморегульвані ;

2. Вартість будівництва складає 294 млн.

грн.

3. Річні транспортні затрати становлять 25,7

млн. грн.;

4. Сумарні енергетичні витрати на вузлі

становлять 2370 л/год .;

5. Велика швидкість руху в межах з'їздів;

6. Розділення транспортних потоків прямих

напрямків від потоків, які здійснюють

лівоповоротні маневри .

НЕДОЛІКИ :

1. Можливість здійснення розвороту тільки в

одному напрямку (Наддніпрянське шосе);

2. Значні величини уклонів на лівоповоротних

з'їздах (до 60‰);

3. Значна довжина естакад та наявність

криволінійних участків естакади ;

4. Збільшення території вузла та знос

окремих технічних споруд ;

5. Зміна місця розташування підземних

пішохідних переходів;

6. Об 'єм земляних робіт 58,2 тис. м³.

Переваги та недоліки планувального

рішення №3
ПЕРЕВАГИ :

1. Всі потоки безперервні та саморегульвані ;

2. Вартість будівництва складає 151,7 млн.

грн.

3. Річні транспортні затрати становлять 25,2

млн. грн.;

4. Сумарні енергетичні витрати на вузлі

становлять 2250 л/год ;

5. Розділення транспортних потоків прямих

напрямків від потоків, які здійснюють

лівоповоротні маневри;

6. Площа перетину практично не змінюється .

НЕДОЛІКИ :

1. Значні величини уклонів на лівоповоротних

з'їздах (до 60‰);

2. Велика кількість штучних споруд (7 шт.) та

підпірних стінок (24 шт.);

3. Зміна місця розташування підземних

пішохідних переходів;

4. Відстань видимості на лівоповоротних

з'їздах обмежується підпірними стінками ;

5. Мала швидкість руху в межах з'їздів;

6. Об 'єм земляних робіт 62,6 тис. м³.
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