


Buldozers ir pašpiedziņas zemes 
pārvietošanas mašīna, kas paredzēta, 
lai apstrādātu  un pārvietotu augsni, 
akmeņus, celtniecības materiālus un 
citus materiālus. Buldozeri tiek 
izmantoti dažādu konstrukciju 
celtniecībā, minerālu ieguvē un 
materiālu uzglabāšanā. 



Ierīce Buldozers sastāv no bāzes mašīnām un 
piekarēm. Kā pamata mašīna tiek izmantots 
kāpurķēžu vai riteņu traktors. Attēlā 1 ir 
parādīts buldozers, pamatojoties uz kāpuru 
ķēdēm. Buldozers pieder pie grunts rakšanas un 
transportēšanas mašīnām. 
Buldozers paredzēts zemes virskārtas 
norakšanai, tās pārvietošanai 60-180 m 
attālumā, laukumu planēšanai. 
 



Buldozeri tiek klasificēti pēc vilces spēka, pēc bāzes 
traktora gaitas iekārtas, pēc pielietošanas un pēc 
darba orgānu konstruktīvajām atšķirībām. 
Pēc vilces spēka buldozeri iedalās: 
 sevišķi vieglajos līdz 25 kN;  
-     vieglajos 26-135 kN; 
-     vidējos 136-200 kN; 
-     smagos 200-350 kN; 
-     sevišķi smagos virs 350 kN. 
Pēc darba orgāna konstruktīvajām atšķirībām: 
universālie; 
pusuniversālie. 
Pēc gaitas iekārtas buldozeri iedalās:  
kāpurķēžu; pneimoriteņu. 
 
 



Pēc vērstuves tipa:  
taisnā; 
pussfēriskā;  
sfēriskā; 
 speciālā 



Buldozera darbs ir saistīts ar vajadzību nodrošināt 
spiedienu vai vilces spēku, lai pārvarētu pretestību pret 
vērstuves iekļūšanu zemē un tā pārvietošanos. Tāpēc 
plašāk izmanto 
bāzes mašīnas buldozers - kāpurķēžu traktorus, kas 
vilcējiem veido labāku saķeri uz atbalsta virsmas ļaus 
izmantot daudz vairāk enerģijas, salīdzinot ar riteņa 
traktoriem. Ritošos buldozerus biežāk izmanto, veicot 
neliela apjoma darbus vai palīgdarbus. Strādājot cietām 
vai saldētām  zemēm un akmeņiem vērstuvei ir grūti 
veikt darbu, šajos gadījumos vienlaikus izmantojot 
buldozers piekares irdinātāju.  



BULDOZERA  UZBŪVE 
Buldozera galvenās sastāvdaļas ir bāzes traktors un darba 

orgāni. 
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1 - vērstuve,  

2 - bīdstienis,  

3 - traktors,  

4 - pacelšanas-nolaišanas hidrocilindrs, 

5 - motors,  

6 - sajūgs,  

7 - kabīne,  

8 - pārnesumkārba,  

9 - pakaļējais tilts,  

10 - ķēžrats,  

11 - rāmis, 

12 - kāpurķēde,  

13 - sfēriskais gultnis,  

14 - hidrauliskais atgāznis,  

15 - universālais šarnīrs 



Darba orgāni tiek montēti uz traktora un tie ir: 
•   negrozāmā vērstuve; 
•   grozāmā vērstuve; 
•   irdinātājs; * 
•   iekrāvējkauss. 

Savukārt negrozāmās vērstuves tiek komplektētas ar nekustīgiem 
bīdstieņiem, kā arī ar šarnīrveida bīdstieņiem, kuri ir rāmja galvenā 
sastāvdaļa. 
Vairums gadījumos bīdstieņi ir kārbveida, ar tukšu vidu, mazāk 
cauruļveida. 
Attēlā redzamam buldozeram ir piemontēta negrozāmā vērstuve. Tas 
nozīmē, ka skatoties no virspuses, vērstuve atrodas perpendikulāri 
buldozera garenasij. 
Ar viena (vieglajiem) vai divu hidrocilindru (vidējās klases 
buldozeriem) palīdzību vērstuve tiek pacelta un nolaista. 
Vērstuve balstās pret diviem bīdstieņiem.  



Bīdstieņa priekšējais gals ar universālā šarnīra palīdzību 
savienots ar vērstuvi. Aizmugurējais bīdstieņa gals balstās pret 
sfērisko gultni Tie savukārt nostiprināti siju galos. Sija savukārt 
stiprināta ar bultskrūvju palīdzību šķērsām traktoram sajūga vai 
pārnesumkārbas rajonā. Lai  ar  minimālu  enerģijas  patēriņu   
notiktu  grunts  virskārtas  griešana,   nepieciešams  vērstuvi 
atgāzt atpakaļ vai arī uz priekšu. Šim nolūkam kalpo pacelšanas-
nolaišanas hidrocilindrs. Pacelšanas un nolaišanas hidrocilindri 
un hidrauliskais atgāznis pieslēgti bāzes traktora hidrosistēmai, 
kura sastāv no hidrauliskā sūkņa, hidrauliskā sadalītāja, 
hidrauliskās tvertnes un cauruļvadiem, kas šīs ierīces savieno 
vienotā sistēmā. 
 





Attēlotā  buldozers ar grozāmu vērstuvi. Atšķirībā no 
iepriekš aprakstītā buldozera, šim tipam ir tā 
saucamais aptverošais rāmis ( 5 ). Tas var būt 
izgatavots vienlaidu vai arī no divām daļām, kuru vidū 
satur pirksts. Šo rāmi paceļ un nolaiž pacelšanas-
nolaišanas hidrocilindrs ( 3 ). Rāmja priekšgalā 
piemetināts lodveida balsts, kurš veido kustīgu šarnīru. 
Pret šo šarnīru balstās vērstuves vidusdaļa. Vērstuves 
galus notur regulējami (pēc garuma) un pārstādāmi 
bīdstieņi, jaunākās konstrukcijās hidrocilindri. 



1,4- kārbveida sijas 
2, 5- rāmja pacelšanas sviras 
ar pirkstiem  
3 - lodveida balsts 
6 - regulējamā bīdstieņa stiprinājuma cilpu vietas 
7 - rāmja cilpa 
8 - balsta kronšteins 
9 - balstritenu rāmis 
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Vērstuvi izgatavo no velmēta tērauda loksnes, to izlokot 
saskaņā ar liekuma rādiusu R un tās aizmugurējā daļā 
piemetinot kārbveida pastiprinājumus, cilpas un 
kronšteinus bīdstieņu un pacelšanas-nolaišanas 
hidrocilindru pievienošanai. 



Nazis, kuru piestiprina ar bultskrūvēm pie 
vērstuves apakšējās daļas, ir visvairāk noslogotā 
buldozera detaļa. Griežot grunts kārtu, tas 
pastiprināti dilst. 
No naža konstrukcijas, tā formas un apstrādes 
izgatavošanas procesā atkarīga tā ilgmūžība. 
Savukārt no naža nodilumizturības atkarīga 
buldozera ražība. 
Atkarībā no naža nostiprināšanas pie vērstuves - 
vidusdaļā vai malā, izšķir divu tipu nažus: vidējie 
un malējie. Atkarībā no novietojuma atšķiras arī 
to izgatavošana. Vidējo nazi izgatavo no 
lentveidīga velmējuma. 
 Šis ir malējais nazis.  



Nazi izgatavo ar smailuma leņķi 30°. Lai palielinātu naža 
nodilumizturību, tā griezēj šķautnēm uzkausē leģēto 
hromtēraudu. 
Katram nazim divās rindās izurbj urbumus, kuru malas ar 90° 
gremdurbi paplašinātas, lai varētu iegremdēt naža stiprinājumu 
skrūvju galvas. Tas nodrošina naža gludumu un netraucē gruntij 
slīdēt pa asmeni. 
 Kad naža nodilums pietuvojas vērstuvei, tad nazi atbrīvo un 
apgriež par 180° un nostiprina par jaunu pie vērstuves un skrūvi 
ievieto. Ja naža šķautnes mala līdz vērstuvei tuvāk par 15-25 
mm, nazis jānomaina. Atkarībā no vērstuves platuma vidējo 
nažu skaits ir no 2-3. Ja pieskaita malējos, tad vērstuvei kopumā 
ir jāmaina arī vidējie naži. 
 Malējo nažu izgatavošana ievērojami atšķiras, tos atlej no 
nodilumizturīga tērauda. Arī asinājuma leņķis atšķiras  
 
 



                                 a – vidējais, b - malējais 





Vērstuvju stiprināšana. 

Iepazīstoties ar buldozera vispārīgo uzbūvi, noskaidrojām, 

ka pastāv divi veidi, kā piestiprina vērstuvi pie buldozera. 

Negrozāmā vērstuve novietota perpendikulāri buldozera 

garenasij, grozāmā vērstuve var mainīt savu stāvokli, t.i., 

atrasties gan perpendikulāri, gan slīpi attiecībā pret 

garenasi. Izejot no tā, tad arī vērstuvju rāmji papildinās ar 

dažām ierīcēm. 
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                    Caurule                 regulēšanas rokturis 

Lai izmainītu vērstuves griezējleņķi ± S° robežās, grozāmai 

vērstuvei pierīkots sagāzējstienis. Ar regulēšanas rokturi 

griežot cauruli, stieņa garumu var pagarināt gan  saīsināt. 

Modernākos buldozeros sagāzējstienis aizstāts ar 

hidrocilindru. 



Irdinātāja iekārta. 

Lai palielinātu buldozera ražīgumu, strādājot sasalumā vai 

arī ar citām gruntīm, bāzes traktora aizmugurē pierīko 

irdinātāju. 

Vienzoba irdinātāju  ar vairāku tapskrūvju  palīdzību  

stiprina  pie traktora aizmugurējās sienas (vairums 

gadījumos pie galvenā pārvada kartera). Rāmi veido plāksne 

ar diviem izgriezumiem, lai piekļūtu pie galvenā pārvada 

regulēšanas.  

 Stiepnis un svira veido paralelograma divas malas. Tas 

nodrošina zoba nemainīgu leņķi neatkarīgi no tā 

iegremdēšanas dziļuma. Ar bultskrūves palīdzību rāmja 

apakšējā daļa savienota ar sakabes saiteni . 



Vadīklās ievieto irdinātāja kātu. Kātā ir vairāki urbumi un ar 

pirksta palīdzību var ieregulēt irdinātāja zoba augstumu. Ar 

pirkstu zobam piestiprināts uzgalis. Tas atvieglo uzgaļa maiņu 

nodilšanas gadījumā. 

Trīszobu irdinātājiem malējie zobi noņemami. Tas nozīmē, ka 

šādu irdinātāju var izmantot ļoti cietās gruntīs. 
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Atbalsta rāmis 
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uzgalis 

Augšējais stiepnis 

zobs 

Darba sija 

Irdināšanas dziļums 





Buldozera hidrauliskās iekārtas ierīču izvietojums 

1 - krāns, 

2 - savienotājlīnija, 

3 - hidrosistēmas tvertnes, 

4 - spiediena izlīdzinātājs, 

5 - atplūdes līnija, 

6 - manometra pievienošanas vieta, 

7 - vadības sviras, 

8 - hidrolīnija uz traktoru, 

9 - palīgierīču līnija, 

10 - sadalītājs, 

11 - sūkņa spiedvads, 

12 - pacelšanas - nolaišanas hidrocilindrs, 

13 - sūkņa ieslēgšanas svira, 

14 - hidrosūknis, 

15 - gaisa caurule 
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Buldozera hidrauliskās shēma 
a - shematiski, b,c,d - principiālās shēmas I - neitrāls stāvoklis, 

II, III - darba stāvoklis 

1 - tvertne,  

2 - filtrs,  

3, 4, 15, 18 - hidrolīnijas, 

 5, 7, 8, 12, 13 - sadalītāja dobumi, 

6 - hidrocilindrs,  

9 - svira,  

10 - korpuss,  

11 - plūsmdalis,  

14 - sadalītājs, 

16 - pārplūdes vārsts,  

17 - sūknis 



Uzgali maina, ja tajā ir plaisas vai arī tas ir nodilis. Lai veiktu 

šo operāciju, irdinātājs jāpaceļ jānovieto uz droša balsta. Ar 

palīgierīces palīdzību izsitam pirkstu no zoba kāta. Ar drāšu 

suku notīra pamatni un pievieno jaunu uzgali, pirkstu no jauna 

iepresējot urbumā. 



Izmantojot speciālus metālus, ķēžu lentu posmi ir precīzi 

izkalti un termiski apstrādāti (rūdīti). Kāpurķēžu traktora: 

1 ritošais sastāvs - rāmis, 2 - vadošie riteņi, 3 - veltņi, 4 - 

ass, 5 - balansēšanas ratiņi, 6 - sliežu ķēde, 7 - 

spriegojuma mehānisms 



Balansa iekārta (a) un atbalsta veltnis (b): 1, 10 - 

veltņi, 2, 6 - balansētāji, 3, 7, 9 ass, 4 - atsperes, 5 

- uzgriežņi, 8, 11 - gultņi, 12 - blīvējums  



1 - vadošais ritenis, 2 gultņi, 3 asis, 4 - 
kronšteins, 5 - skrūve, 6 - atsperes, 7 - 
bloķēšanas uzgrieznis, 8.9.11 - uzgriežņi, 10 - 
paplāksne. 

a: 1 - vadošais ritenis, 2 gultņi, 3 asis, 4 - kronšteins, 5 - 

skrūve, 6 - atsperes, 7 - bloķēšanas uzgrieznis, 8.9.11 - 

uzgriežņi, 10 - paplāksne. Ķēdes nokarei jābūt  30-50 mm. 

a 

b 



 b:  1 - vadošais ritenis, 2 kāpurķedes 

nospriegošanas mehānisms, 3 - atsperes, 4. 5 - 

veltņi, 6 rāmju ratiņi, 7 - atbalsts, 8 - ķēdes rats, 9 

zobrati, 10 - atsperes, , 12 - kāpurķēžu ķēdes , 13 - 

smērvielas, 14 - korķa, 15 - virzuļa, 16 - 

spriegošanas mehānisma ķermeņa. 



a - Uzbūve ; b - kāpurķēžu saites; c - shēma; 1 - spriegotāja regulēšanas 

uzgrieznis; 2 - rāmis; 3 - atbalsta veltnis; 4 - balansētājs; 5 - kāpurķēžu ķēde; 6 - 

posms; 7 - tapa ; 8 - paplāksne; 9 - šķeltapa,  10 - spriegojuma mehānisms; 11 -

velkošais zobrats ; 12 -vadritenis ; 



Buldozera tehniskā apkope. 
Tā kā vairums buldozeru būvēti uz traktora bāzes, tad TĀ 

jāvadās pēc spēkrata instrukcijas, t.i., darbus veicot saskaņā 

ar grafiku pēc nostrādātajām motorstundām. 

Buldozeriem noteikta perioditāte - 10; 50; 100; 250; 500; 

1000; 2000; 3000; 6000 motorstundas. Ja izstrāde ir mazāka, 

tad lieto tā saucamo kalendāro grafiku. Šeit perioditāti 

nosaka - ikdienas, 1 nedēļas, 1 mēneša, 3 mēnešu, 6 mēnešu, 

1 gada, 2 gadu, 3 gadu un 4 gadu perioditāti. 

Ikdienas apkope ietver motora un darba šķidrumu sūču un 

līmeņu pārbaude, piedziņas siksnu spriegojumu pārbaude, 

kustīgo šarnīrsavienojumu eļļošana ar konsistenciālo ziedi 

saskaņā ar instrukciju un eļļošanas karti. 

Ikdienas apkopi veic buldozera vadītājs. Nākošās apkopes 

darbnīcās un piedaloties attiecīgās kvalifikācijas operatoram. 


