
ҮР ТАРИАНЫСКП-2.1 <<ОМЕЧКА>>
ҮРЛҮҮР ДЭЭР ҮРЛЭХ НОРМ,
ГҮНИЙ ТОХИРГОО ХИЙХ

Үрлэх машинд тавигдах  агротехникийн шаардлага:
- Үр тариа, тосны ургамалыг үрлэх нормын хэлбэлзэл 3 хувиас

хэтрэхгүй байх,
- Үрлэх аппаратуудаар хуваарилагдах үрийн жигд бус байдал 3

хувиас хэтрэхгүй байх,

- Үрлэх гүний хэлбэлзэл үр тариа, тосны ургамалд 1 см-ээс
хэтрэхгүй байх,

- Суман хошуут сошниктой үрлүүрээр үрийг шууд тарих үед
тарисан гүнд байсан хог ургамлын иш, үндэс бүрэн таслагдсан байх,

- Үр цацруулагч хэвийн ажиллагаатай, таримлын үр 18-20 см өргөн
зурваст жигд цацагдаж унасан байх,

- Үрлүүр шүдэт арзгар бултай бол талбайн гадаргууг жигд нягттэй,

тэгш болгосон байх, мөр дагасан бултай бол сошникийн араас шил дарж
булдсан байх.

Үрлүүрийг ажилд бэлтгэх:
- Засварласан юмуу ажилд
бэлэн байгаа үрлүүрүүдэд тухайн
машины ашиглалтын зааврын
дагуу техникийн үйлчилгээ хийх.

- Катушкийг удирдах
бариулыг хуваарь бүхий сектор
дээр нь гүйлгэж <<0>> заалт дээр

авчирахад бүгд хаагдсан байх
ёстой бөгөөд аль нэг катушк
бүрэн хаагдаагүй байвал
түүнийг тусад нь задалж
бусадтай нь ижилсгэх. 1 мм
орчим зөрөөтэй байж болно.

- Элэгдсэн суман хошууг
сольж цацруулагч, ременэн
хаалт хэвийн эсэхийг шалгах.

- Үрлэсэн эгнээ бүрийг
дагаж шил дарж байгаа байгаа
эсэхийг шалгах.

- Элэгдэж жавьжаараа
будаа гоожуулж байгаа гэрийг
солих.

- Үрлүүрийн автомат
салах, залгагдах байдал хэвийн
байгаа эсэхийг шалгах.

1-хэл, 2-катушкийн
шургуулга (розетка)

Үрлэх нормын тохируулга.
1.Холбовчийн (муфтны) дэлнээс хэл (2)
хүрэх зай үр тарианы ургамал тарих
бол 1-2 мм хэмжээтэй байна. Энэ
хэмжээ өөр байвал хэлний пүршийг
шахсан эргээр тааруулна.

2. Ажлын үед үрлэх аппаратыг аль
болох бүрэн хэмжээнд онгойлгож
ажиллуулах нь сайн бөгөөд энэ нь
үрийг элдэв механик гэмтлээс
хамгаална.

Хэрэв булны араа 7 шүдтэй,

давхар дамжуулгын том араа
12 шүдтэй, бага нь (үрлэх
аппаратад эргэлт өгдөг) 16

шүдтэй байвал үрлэх
аппаратын гол дээрх араа 32

шүдтэй байх ёстой ба катушка
бүрэн онгорхой үед
ойролцоогоор нэг га-д 165 кг үр
хуваарилаж өгөх ёстой. (Дээрх
зураг дээрээс хар.)

3. Үрлүүрийг тээврийн байдалд
өргөн доор гялгар цаас дэвсэх
юмуу эсвэл бүх үрийн хоолойд
уут углана. Тэгээд үрлэх
аппаратыг тусгай гар
бариулаар цагийн зүүний эсрэг
буюу   ажлын   үедээ    эргэдэг

чиглэлд нь жигд эргүүлнэ.

Хэрэв үрлэх аппаратын гол дээр 32

шүдтэй араа байгаа бол 9.2 удаа, 24

шүдтэй араа байгаа бол 12.5 удаа
эргүүлэх ёстой. Тэгээд гарсан үрийг
жигнэж хэмжээг нь 100-аар үржвэл
нэг га-д таригдаж байгаа үрийн
хэмжээ (кг) гарна. Агротехникийн
шаардлагаас үрлэж байгаа хэмжээ
их зөрж байвал
дахин тохируулга хийнэ.

Хэрэв талбайд үрлэх үедээ бордоо
хийх бол гормыг нэгэн адил шалгах
хэрэгтэй



Анхны тавьсан тохиргоог дахин
хийх хэрэгтэй бол катушкийн
гэрээс муфтын цухуйх хэмжээгээр
баримжаалж катушкийн уртыг
өөрчлөх ба бариулаас нь татаж
гүйлгэнэ.
Гэрнээс гадгашаа цухуйх муфтын
уртын хэмжээг зураг дээр
харуулсан шиг  шугамны хугархай

ашиглаж хэмжихээс гадна бусад
үрлүүрүүдэд ижилсгэх зорилгоор
төмөр утсаар уртыг хэмжиж
тааруулан нугалсан байдаг.

а). 1-Гидроцилиндрийн шилбэ, 2-Шилбэний шилжилт хязгаарлах тулаас
буюу хавчаар, 3-төв татуургын тохируулгын чөмөг.

S-үр суулгах гүн, см.
b).1-шилбэ, 2-суман хошуу, 3-үр цацруулагч

Үрлэх гүнийг тохируулах.Гүний тохиргоо хийхийн тулд булны дор
үрлэх гүнээс S=2 см орчим нимгэн ивээс хийсний дараа үрлүүрийг буулган
гидроцилиндрийн (өмнөх зургийн а хэсгийн 1) шилбэний шилжилтийг
хязгаарлах хавчаарын байрлалыг өөрчлөх замаар тааруулна.

Үрлүүрийн суман хошуу газар жигд буусан үед түүний арал тэгшхэн
байх ёстой бөгөөд өөрчлөлтийг төвийн татуургаар (3) тохируулна. Төв
татуургын уртын хэмжээг түүний тохируулгын чөмгийн хоёр талын үзүүр
дэх эрээстэй (резьбатай) хэсгийн төгсгөл дэх мөлүү ирмэгүүдийн
хоорондох зайг анхны тохируулгад 42-44 см урт байхаар тавьна. Хэрэв
татуургыг богинодуулбал суурь эд ангийг мушгиж гулзайлгаж болохыг
анхаар.

Үрлүүрийн суман хошууны үзүүрээс өсгий нь ойролцоогоор 5 мм
өргөгдсөн (өмнөх зураг дээр харах) байх ёстой бөгөөд суман хошууг
дарагч пүршний чангалгааг өөрчилдөг эргийг эргүүлж тохиргоог
тааруулна.

СКП-2.1 <<Омечка>> үрлүүр нь СЗС-2.1 үрлүүрийн адил эгнээ
хоорондоо 22.8 см зайтай үрлэдэг боловч цацруулагч (өмнөх зургийн
b-ийн 3) ) тавьсаны үрээр нэг эгнээний үрийг 18-20 см өргөн зурвасаар
шанд нь байрлуулдаг. Ажлын үед үрлүүрийн хошууг чулуун дээр буулгах
юмуу ямар нэг байдлаар цацруулагчийг гэмтээснээс энэ чадвараа
алдаж болох ба манай тариаланчид өөрсдөө төмрөөр цацруулагч хийдэг.
Гэтэл ажлын үед ийм цацруулагч мөн л гэмтэхээс гадна үрийн
хоолойруугаа чихэгдэж ордогоос болж түүнийг бөглөх явдал гардаг тул
байнга шалгаж явах шаардлагатай.
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