
  

  

  

Налуу  зөөгүүрийн  хоёр  шанааны  пүршний  чангалгааний  хэмжээ  нь          
жаткийн  нэг  үзүүрээс  гараар  өргөхөд  15-20  кг  хүрч  шаардаж  байвал            
зохино.   

Тарианы  өндрөөс  хамааруулан  хадах  өндрийг  20-25  см  хэмжээнд          
тавих  нь  тохиромжтой  ба  шаахайны  тохируулгын  механизмаар         
гүйцэтгэнэ.  Тачир  ургасан  тариаг  5  см  өндөртэй  гуурс  үлдээн  хадах            
боломжтой.  Жаткийг  түүний  пүршин  дээр  нь  хөвүүлж  ажиллуулах  нь           
хурдтай  ажиллах  үед  хадагдсан  тарианы  хаягдал  эрс  нэмэгддэг  гэдгийг           
анхаарах   хэрэгтэй.   

  

Шнекийн  ороодосоос  шал  хүртэлх  зай  түүний  бүх  уртын  хэмжээнд           
ижил  байх  ёстойг  анхаарах.  Шнекийн  хурууг  аль  болох  урт  цухуйлгах            
боловч  шаланд  шүргүүлж  болохгүй.  Тариа  шнекийг  ороохоос  сэргийлж          
хуруу  налуугийн  цонхон  талд  очих  үедээ  дотогшоо  далд  орж  байхаар            
тахир   гол   дээр   нь   эргүүлж   тааруулна.   

Хэрээ  хошууны  тагнай  (1)  сегмент  (2)  хоёрын  хоорондох  завсрын           
хэмжээ  урд  талаар  0.5  мм-ээс  ихгүй  агаараа  0.5-1.0  мм  байхаар  мэлхий             
даруулгаар  (3)  болон  түүний  доорх  жийрэг,  хөрөө  хуучирсан  тохиолдолд           
үрэлдэх   ялтасыг   (2)   эргүүлж   тавих   замаар   тааруулна.     

Мотовилын  далбааны  шүд  хадах  аппарат  хоёрын  хоорондох  зайг          
тарианы  налсан  байдал,  өндөр  намаас  хамааруулан  15-20  мм  орчим           
хэмжээнд   тавьна.     

Мотовилын  эргэх  хурд  нь  комбайны  урагшлах  хурдаас  хамаарах          
боловч  манай  нөхцөлд  түүний  эргэлт  комбайны  хурдаас  1.5-1.7  дахин  их            
байвал   зохино.   

  

ҮР   ТАРИА   ХУРААХ  
<<ВЕКТОР   410>>   

КОМБАЙНЫ   ТЕХНОЛОГИЙН   
ҮНДСЭН   ТОХИРУУЛГА   

 

Хөдөлгүүрийн   чадал   210   м.х   
Жаткийн   өргөн      7   эсвэл    9   м   
Барабаны  голч/өргөн    
600/1200   мм   
Бункерын   багтаамж    6   м 3   
Ажлын   хурд   10   км/ц   хүртэл   
Өдрийн   бүтээмж   40-50   га     

1-р   зураг.   Налуу   зөөгүүр.   
1   ба   3-налуугийн   пүрш,   2-арын   пүрш.   

Налуу  зөөгүүрийн  ар  талд  байрлах       
хос  пүршний  (2)  чангалгааг  жаткийн       
авцын  өргөний  хэмжээнд     
тохируулан  өөрчилдөг  бөгөөд  хэрэв      
жатка  6  м  авцтай  бол  пүршний        
уртын  хэмжээ  770  мм,  7  юмуу  9  м          
авцтай   бол   810   мм   хэмжээнд    байна.   

  

 

2-р   зураг.   Хадах   өндөр   тохируулах   
шаахай   

Ажлын  үед  комбайны  жаткийг      
зөвхөн  шаахай  (1)  дээр  нь       
гулсуулж  явах  ба  түүгээр  өндрийг       
тааруулна.   

3-р   зураг.   Жаткийн    шнек.   
Шнекийн  ороодосын    
ирмэгээс  (3)  жаткийн  шал  (2)       
хүртэл  тарианы  өтгөн     
шингэнээс  хамааран  5-35  мм      
хэмжээнд   байна.   

  

4-р   зураг.Хадах   аппарат   
1-хэрээ   хошуу,   2-сегмент,   3-мэлхий   

даруулга,   4-үрэлдэх   ялтас,   
5-бэхэлгээний   булан   төмөр   

  

 

5-р   зураг.   Мотовил.   
1-далбаа,  2-далбааны  налуу     
тохируулах  механизм,  3-гол  төмөр,      
4-туяа,   5-шүд   
Мотовилын  далбааны  (1)  шүдний      
(5)  налууг  Г  байрлалд  тавихад  эгц        
босоо,  Д  байрлалд  тавихад  арагшаа       
10 0 ,  Е  ба  Ж  байрлалд  тавихад  тус         
бүр  20 0  ба  30 0  аргашаа  налууу        
болно.   



Тариа  өндөр  болох  (90  см-ээс  дээш)  тутам  мотовилыг  хадах           
аппаратаас  урагшлуулах  ба  намхан  байвал  (50-60  см)  хадах  аппарат  дээр           
голлуулж   тавьна.   

  

Тосгуурыг  сольсон,  хахсан  үед  татуургыг  (1  ба  2)  таамгаар  өөрчилж            
сулласан  бол  нарийвчилсан  тохируулгыг  удирдлагын  цахилгаан  систем         
залгаатай  үед  хийнэ.  Тосгуурыг  доош  нь  бүрэн  буулгасан,  хүчлүүрийн           
шилбэ  цилиндрүүгээ  орсон  үед  урд  талын  татуургыг  (1)  572  мм,  ар             
талын  таруургыг  (2)  754  мм  урттайгаар  хоёр  талд  ижил  тавьна.  Дараа  нь              
нударгыг  (3)  тээглүүррүү  (4)  оруулж  түгжээд  хүчлүүрийн  (5)  шилбийг           
цилиндрээс  2-3  мм  цухуйлган  тохируулгаар  нь  суурийн  (6)  уртыг           
өөрчилж  холбоно.  Тэгээд  удирдлагын  товчлуураар  хүчлүүрийг        
ажиллуулж   шилбийг   сунгахад   урт   нь   150   мм   байх   ёстой.   

Төв  давхар  дамжуулгын  ремений  чангалгааг  (7-р  зураг)  дарагч          
өнхөргийн  (8)  татуургаар  гүйцэтгэх  ба  чангалагч  механизмууд  хийх          
эргэлт  гаргахгүйгээр  байнга  чангалж  байх  ёстой.  Харин  дарагч          
өнхрөгүүдийг  (2  болон  5)  ремень  дээр  нь  голлуулж  байрлуулах           
шаардлага  гарвал  давхар  дамжуулгын  дамар  дээрх  тулагч  цөнгийн          
байрлалыг  өөрчлөх,  цохих  битер  дээр  түүний  тэнхлэг  дээрх  даравчийг           
нэмэх   хасах   байдлаар   гүйцэтгэнэ.   

  

Дээрх  зураг  дээр  харагдаж  байгаа  гурван  хуруу  төмөр  (4)  дээр  байрлах             
даравчийг  (8)  шинэ  ремень  тавих  үедээ  сэнсийг  илүү  бага  эргэлттэй            
болгох   шаардлагатай   бол   тохируулгад   хэрэглэнэ.   

Дээд,  доод  шигшүүрийн  загалмайн  онгойлтыг  түүний  дээгүүр  шилжиж          
байгаа  материалын  хэмжээ,  бункерын  будааны  цэвэршилт,  хаягдал         
зэргээс  хамааруулан  хийнэ.  Хэвийн  нөхцөлд  дээд  шигшүүрийн         
загалмайн  онгойлтыг  12-14  мм,  доод  шигшүүрийнхийг  6-7  мм  хэмжээнд           
тавьна   

 

6-р   зураг.   Цайруулах   анги.   
1-урд   талын   татуурга,   
  2-ар   талын   татуурга,     
3-нударга,  4-тээглүүр,  5-хүчлүүр,     
6-хүчлүүрийн  тохируулгатай    
суурь,   7-мушгигч   гол.   

 Ажлын  үед  цайруулах  хүрд,       
тосгуур-сараалж  хоёрын    
хоорондох  зайн  хэмжээг     
цахилгаан  удирдлагаар  гүйцэтгэх     
ба  хяналтын  тохируулгыг  дараах      
байдлаар   хийнэ.   

Үндсэн  тохиргоо  хийсний  дараа  орох  талдаа        
цайруулах  хүрдний  хэдрэг,  тосгуурын  хоёр  дахь        
хөндөл  хоёрын  хооронд  18  мм,  гарах  талдаа  3-4  мм           
зайтай   болгон,   хоёр   талд   нь   ижил   тавьна.     

7-р   зураг.   Төв   давхар   дамжуулга   
1-цохих   битерын   дамар,   2-дарагч   
өнхрөг,   3-сэрээ,   4-пүрш,   5-дарагч   
өнхрөг,   6-дөрвөн   хамарт   ремень,   
7-хөдөлгүүрийн   дамар,   8-таван   

хамарт   ремень,   9-төв   давхар   
дамжуулгын   дамар,   10-   татуурга,     

  

  

Давхар  дамжуулгын  ремений  дарагч  механизмуудыг       
шалгаж  тохируулсаны  дараа  цайруулах  хүрдний       
эргэлтийн  үндсэн  тохиргоог  тааруулах  ба  эргэлтийг        
минутад  950  байхаар  тавьж  ажлын  үед  тарианы         
цайралт,   няцлалтын   байдлаас   хамааруулан   өөрчилнө.   

8-р   зураг.   Сэнсний   вариатор.   
1-хөдөлгөөнгүй  диск,  2-хөдөлгөөнтэй     
диск,  3-хацар,  4-хуруу  төмөр,      
5-тохируулгын  эрэг,  6-гидроцилиндр,     
7-тулагч  таваг,  8-тохируулгын  даравч      
(шайба).   

Сэнсний  эргэлтийг  нэмэхийн  тулд      
түүнийг  удирдах  товчлуурыг  дарахад      
ремений  шахалтаар  хөдөлгөөнт  диск  (2)       
холдож,  цилиндрээс  тос  гадгаш      
шахагдана.   

  

 

9-р   зураг.Салхин   сэнс.   
Ургац  хэвийн  нөхцөлд  сэнсний  эргэлтийг  минутад        

750  эргэж  байхаар  тохируулж  болох  ба  эргэлтийг         
хянах   самбар   дээр   заана.   

Анхаар :  Снсний  эргэлтийг  өөрчлөхдөө  цайруулах       
анги   ажиллаж   байх   үед   хийнэ.    



Харин  уртасгагчийн  эхний  секцийг  12-16  мм,  арын  хэсгийг  10  мм  тавих             
боловч    тухайн   нөхцөлд   тааруулан   тохируулгыг   өөрчлөх   шаардлагатай.   

Бэлтгэсэн.Зөвлөх   профессор   Ч.Бямбадорж   
Утас:   99135582,   75117500   

404   тоот.   Unity   Center,   Оюутны   гудамж   44.   
8-р   хороо.   Сүхбаатар   дүүрэг.   

Улаанбаатар   хот.   2021   он.   
  

  

10-р   зураг.Шигшүүр   уртасгагчийн   
загалмайн   тохиргоо   


