техніко-економічне обґрунтування, що дозволяє визначити не тільки строки
окупності від впровадження, але й правильно організувати технологічний
процес із урахуванням можливостей привода із частотним регулюванням.
Доцільне використання перетворювачів частоти не як елементи системи
керування конкретного агрегату, а як складових комплексних системних рішень із підключенням широкого набору засобів автоматизації технологічного
процесу. Такі рішення дозволяють одержати додатковий ефект, що свідомо
більше простої економії електричної енергії.

УДК 62-874, 62-237
ВЕРНИГОРА О.М., НАЗАРОВ Л.В., докт. техн. наук
АВТОГРЕЙДЕРИ, ЯКІ ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ В СНД
1. Призначення автогрейдерів, об’єм робіт в Україні
Тенденції економічного розвитку України, її географічне положення визначають необхідність створення в найближчі роки широкої мережі висококласних автомобільних доріг великої довжини. Але будівництво високими темпами вимагає корінного відновлення парку дорожньо-будівельних машин,
серед яких одне із провідних місць належить автогрейдерам. Досвід їхнього
використання для цих цілей у високорозвинених країнах свідчить, що економічно кращими в дорожньому будівництві є автогрейдери масою 15...17 т з
потужністю двигунів до 165 к.с. Автогрейдери використовують для виконання земляних робіт у дорожньому будівництві, пов’язаних з профілюванням та плануванням поверхонь, розробкою кюветів та корит дороги. У зимовий час автогрейдери використовують для розчищення автодоріг від снігу.
У зв'язку з проведенням Євро 2012 призначено побудувати 1300 км доріг, реконструювати 2600 км доріг. З цією метою Європейським Союзом було
виділено 400 млн. доларів. Україні необхідно вводити в експлуатацію щорічно не менш 1000 км сучасних автомобільних доріг. Забезпечення таких високих темпів будівництва неможливо без поповнення парку дорожньобудівельних машин. На сьогодні парк автогрейдерів у системі Укравтодору
нараховує близько 2000 одиниць. Ще приблизно близько 1000 автогрейдерів
експлуатуються в комунальних службах міст, в Укрзалізниці, гірничорудній
промисловості й в агропромисловому комплексі. Серед цієї кількості автогрейдерів більше 80% практично відробили свій амортизаційний період або
морально застаріли. У той же час в Україні в одиничному порядку випускаються автогрейдери ДЗК-250 (Кременчук) і АТЕК-421 масою 12т (Київ), а це
є вкрай недостатньо. Продуктивність грейдерів(вирізка кювета, оздоблення
доріг) -80м3/год 1700..1800 год задіяні в рік,1800 автогрейдерів експлуатовано по УКРАВТОДОРУ, всього в Україні 3000 автогрейдерів, з яких 1200 задіяні у комунальному господарстві.
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2. Аналіз енергетично-експлуатаційних параметрів автогрейдерів
Промисловий потенціал України, досвід створення автогрейдерів сімейства ДЗК-250 переконують у доцільності розширення виробництва вітчизняних автогрейдерів нового покоління масою 15-16 т, що не поступаються експлуатаційним якостям кращих закордонних зразків, але які мають істотно
меншу в порівнянні з ними вартість. Російські автогрейдери не достатньо задовольняють усім умовам. Отже розглянемо які саме автогрейдери випускають в Росії та Україні.
Першу сходинку займають автогрейдери з масою до 10 т. Фірма
«АТЕК»,що базується в Україні випускає автогрейдери ГС-100,потужністю
80 к.с. Відповідно загальноприйнятій класифікації ці грейдери відносяться до
класу легких.
До середніх автогрейдерів можна віднести наступні машини: ДЗ180(маса 15 т, потужність 135 к.с, Брянськ, Росія); ДЗК-250(маса 15 т, потужність 165 к.с, Україна); ДЗК-251 (маса 16 т , потужність 270 к.с, Україна);
До складу важких грейдерів відносять: ГС-180, ГС-250 (Брянськ, Челябінськ); А-120.1.

Рис. 1. Статистичний аналіз автогрейдерів в Україні

В Україні випускають грейдер ДЗК-250. За своїми технічними показниками він відповідає світовим тенденціям.
Із статистичного аналізу, N  11  m , де N – потужність автогрейдера в
к.с, m – його маса в тонах, витікає, що Україні необхідно приблизно 150 машин в рік: для лінійних робіт близько 100 грейдерів масою 16 т, потужністю
270 к.с та 50 грейдерів легкого типу масою 10-12 т. для комунальних робіт.
Отже підвищення продуктивності цих машин є актуальною проблемою,
вирішення якої дозволить підвищити ефективність даної галузі будівництва.
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