
Уроки 35-36 Б-1 

ТЕМА : ГРЕЙДЕРИ, АВТОГРЕЙДЕРИ, ПРИЗНАЧЕННЯ 

(продовження) 

Грейдер складається з наступних основних частин (вузлів) : 

основної рами ,  

робочого обладнання,  

ходового пристрою,  

дишла  

механізмів управління . 

На основній рамі кріпляться всі механізми і робочі органи грейдера. Робоче 

обладнання являє собою відвал  зі змінним ножем. Залежно від характеру 

виконуваної грейдером роботи (різання, переміщення або розрівнювання) і 

роду грунту можливі наступні перестановки ножа: 

а) зміна кута повороту ножа а в горизонтальній площині в межах від 35 до 145°. 

Від величини цього кута залежить ширина захвату ножем полотна дороги; 

б) зміна кута різання грунту т в межах від 28 до 70 °; 

в) зміна кута нахилу ножа <p у вертикальній площині при зачистці і зрізку 

укосів насипів і виїмок. Для повороту ножа під час роботи грейдера на ньому 

встановлені відповідні механізми - підйому і опускання ножа, виносу ножа в 

сторону, зміни кута захвату ножа (поворот ножа в горизонтальній площині), 

винесення рами в сторону, нахилу передніх і задніх коліс і повороту дишла. Всі 

механізми управління і майданчик Грейдерист розміщені на основній рамі 

грейдера. Важелі управління всіма механізмами грейдера знаходяться на 

майданчику Грейдерист, за винятком механізмів управління винесенням рами в 

сторону і зміною кута різання. 

 



 

 

Рис. 4. Схема профілювання ділянки грейдером. 



 

 

Крім ножа для профілювання , грейдер (автогрейдер) забезпечується 

додатковим обладнанням: подовжувачем, укісниками, планувальником укосів, 

змішувачем, снігоочисником, землепогрузчиком, бульдозером. 



Подовжувач служить для збільшення довжини відвалу і являє собою короткий 

відвал з ножем, який може бути прикріплений до лівого кінця основного 

відвалу болтами (через отвори, наявні в відвалі і подовжувачі). 

Укісниками є спеціальний трикутний відвал, призначений для профілізації 

трикутних і трапецеїдальних бічних канав. 

Планувальник укосів є додатковим навісним обладнанням до грейдеру, 

призначеним для планування укосів насипів і виїмок при русі грейдера зверху 

по брівці насипу 

Основна рама машини спирається переднім кінцем на передню вісь, а заднім - 

на вісь балансирних візків. До рами, крім двигуна, кріпляться силова передача, 

механізм управління та робочі органи. На рамі розміщена також майданчик 

водія з важелями управління. Автогрейдери виготовляються дво- і тривісними 

на пневматичних шинах. Привід може бути на задні колеса або на всі колеса. 

Двовісні машини з приводом на всі колеса має велику прохідність, ніж тривісні 

з приводом тільки на задні колеса. У деяких автогрейдерах важкого типу задні 

колеса виконані також поворотними. Вони можуть встановлюватися під кутом 

до осі автогрейдера, що значно полегшує роботи по змішуванню матеріалу і 

зменшує радіус повороту автогрейдера. 

До робочого обладнання автогрейдера відносяться відвал з ножем, поворотний 

круг, тягова рама, кірковщіка. Змінне додаткове обладнання - двухотвальний 

плужний снігоочисник, бульдозерний відвал, скрепер навісний, грейдер-

елеватор з дисковим ножем, зубчастий ніж для очищення дорожніх покриттів 

від ущільненого і обмерзшого снігу і ін. - додається заводом до автогрейдера на 

вимогу замовника. 

Автогрейдер має механізми підйому і опускання правого і лівого решт відвалу, 

підіймання та опускання кірковщіка, повороту ножа в горизонтальній площині, 

зміни кута різання ножа, виносу відвалу в сторону. Всіма механізмами, крім 

механізму зміни кута різання, водій керує зі свого місця. Схема роботи 

автогрейдера не відрізняється від схеми роботи причіпного грейдера. 

Під час профілювання земляного полотна грейдером операції виконують в 

такій послідовності: перший прохід зарізу; другий прохід зарізу; переміщення 



зрізаного грунту; розрівнювання переміщеного грунту; третій прохід зарізу; 

четвертий прохід зарізу; переміщення зрізаного грунту; розрівнювання і т. д. 

У рівнинній місцевості при звичайній ширині полотна дороги число проходів 

коливається від 12 до 25. 

Схема проходів при зведенні земляного полотна - та ж, що і при профілювання. 

Причіпні грейдери обслуговують дві людини: тракторист і грейдерист; 

автогрейдер - 1 людина. 

З автогрейдерів іноземних марок найбільший інтерес представляють машини 

фірм Евелінг-Остін-Вестерн, Геліон Адамі, Оренштейн-Коппель і ін. 

Особливостями їх конструкцій є установка на них дизелів потужністю 150-160 

л. е., дуже великий діапазон робочих і транспортних швидкостей, оригінальна 

конструкція основної рами, механізоване управління, наявність (в ряді 

моделей) всіх провідних коліс і установка між двигуном і коробкою передач 

гідромуфти. 

У автогрейдерах деяких фірм перемикання швидкостей можна виробляти на 

ходу. Для цієї мети коробка передач має синхронізатори. 

Для роботи в зимовий час автогрейдери обладнуються опалювальної кабіною. 

Опалення кабіни забезпечується водяним калорифером з відбором гарячої води 

від системи охолодження двигуна і електричним вентилятором для циркуляції 

повітря. 

Причіпні грейдери 

 призначені для виконання робіт з будівництва та профілізації земляного 

полотна, зведення насипів, переміщення грунту і дорожньо-будівельних 

матеріалів, влаштуванню корит і бічних канав, виїмок і насипів, а також при 

будівництві, ремонті та утриманні ґрунтових доріг. Грейдери можуть бути 

також застосовані для змішування грунтів з добавками і в'яжучими матеріалами 

на полотні доріг, а в зимовий час для очищення доріг від снігу. 

Грейдер СД-105 призначений для агрегатування з тракторами, що мають 

гідравлічне обладнання! Для виконання робіт на грейдері встановлений 

робочий орган (відвал з ножами), управління яким здійснюється 



гідроциліндрами від трехзолот-никового гидрораспределителя, розташованого 

в кабіні трактора. 

Автогрейдери 

призначені для планувальних і профілювальних робіт при будівництві доріг, 

аеродромів та інших лінійних або майданних об'єктів. Їх також широко 

застосовують при зведенні земляного полотна, пристрої дорожніх підстав, при 

ремонті та утриманні доріг, міських проїздів, при очищенні доріг від снігу, для 

зачистки і планування укосів, насипів, виїмок, каналів, для киркування 

дорожніх покриттів при ремонті. 

Автогрейдери потужністю до 120 кВт використовують на грунтах I-III 

категорій, автогрейдери потужністю 180 кВт і вище - на грунтах I-IV категорій. 

Автогрейдери використовуються вище рівня грунтових вод і непрацездатні на 

заболочених землях. Випускаються в залежності від кліматичних умов: в 

звичайному виконанні - для експлуатації в середніх широтах СРСР, інших 

країнах при температурі навколишнього середовища -45 ° C ... -40 ° C; в 

тропічному виконанні - для експлуатації в районах з тропически вологим і 

сухим кліматом; в північному виконанні - для експлуатації в районах Крайньої 

Півночі. 

Автогрейдери розділені на три класи в залежності від потужності 

встановленого двигуна (табл. 1.18): клас 100 - потужність встановленого 

двигуна 66 ... 88 кВт (90 ... 120 л. Е.); клас 160 - потужність встановленого 

двигуна 99 ... 147 кВт (135 ... 200 л. е.); клас 250 - потужність встановленого 

двигуна 176 ... 220 кВт (240 ... 300 л. с.). 

Конструкція.  

Автогрейдери мають загальну компоновочную схему, при якій двигун і кабіна 

розташовані в задній частині машини, а відвал з механізмом виносу - в середині 

колісної бази. У Радянському Союзі випускаються тільки тривісні 

автогрейдери, при цьому у автогрейдерів класів 100 і 160 провідні колеса тільки 

задні, а у автогрейдера класу 250 все колеса виконані провідними. 

В останні роки розширилося застосування шарнірнозчленованою рами 

(автогрейдер ДЗ-140 і модифікація автогрейдера ДЗ-122А), яка дозволяє значно 



збільшити маневреність автогрейдера і отримати ряд технологічних переваг, які 

розширюють його сферу застосування і підвищують продуктивність. 

Зчленування передньої і задньої напів-рам здійснюється за допомогою 

вертикального шарніра, розташованого поблизу осі балансирной візки, що 

дозволяє при невеликих кутах складання (± 20 °) зменшувати радіус повороту в 

1,5-2 рази і зміщувати колію передніх коліс автогрейдера щодо колії 

балансирной візки (до 2,0 м). Кабіна при цьому розташована перед шарніром. 

 

Рис. Автогрейдер: 

1 - двигун; 2 - муфта зчеплення або гідротрансформатор; 3 - задній міст; 4 - вал; 5 - балансир; 

6 - коробка передач; 7 - система гідравлічного вала; 8 - система автоматичного управління; 9 

- поворотний круг; 10 - з відвалом; 11 - основна рама; 12 - передня вісь; 13 - бульдозер або 

кірковщнк; 14 - механізм повороту коліс; 15 - рульовий механізм 

 

 


