
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

BĠÇERDÖVER BAKIMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

i 

 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ..................................................................................................... 3 
1. BĠÇERDÖVERĠN GENEL BAKIMI................................................................................... 3 

1.1. Biçerdöverlerde Bakım ................................................................................................. 3 
1.2. Biçerdöverin Temizlenmesi ve Temizlik Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 ............................................................................................................................................. 5 
1.3. KayıĢ-Kasnak Sistemi ................................................................................................... 6 
1.4. Rulmanlar .................................................................................................................... 11 

1.4.1. Rulmanların Sınıflandırılması ............................................................................. 12 
1.4.2. Rulman BileĢenleri .............................................................................................. 13 
1.4.3. Rulmanlarda Yağlama ÇeĢitleri ve Gres ............................................................. 13 

1.5. Zincir ve Zincir DiĢli Sistemi ...................................................................................... 14 
1.6. Hasat Öncesi ve Sonrası Servis Bakımı ...................................................................... 18 

1.6.1. Hasat Öncesi (KıĢ ÇıkıĢı) Bakım ......................................................................... 18 
1.6.3.Hasat Sonrası (KıĢa Girerken) Bakım .................................................................. 19 

1.7. Biçerdöverin Genel Bakımını Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken ĠĢ Güvenliği 

Kuralları ve Dikkat Edilecek Hususlar .............................................................................. 22 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 24 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 26 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ................................................................................................... 27 
2. BĠÇERDÖVERĠN HĠDROLĠK BAKIMI .......................................................................... 27 

2.1. Biçerdöverlerde Hidrolik Sistemler ............................................................................ 27 
2.2. Hidrolik Yağlar ........................................................................................................... 35 

2.2.1. Hidrolik Yağın Bozulma Nedenlerini ve BozulmuĢ Yağın Tespit Yöntemleri ... 37 
2.2.2. Hidrolik Yağın DeğiĢtirilme Yöntem ve Teknikleri ............................................ 39 

2.3. Hidrolik Sistem Filtre ÇeĢitleri ................................................................................... 40 
2.3.1. Hidrolik Sistem Filtrelerinin DeğiĢtirilme Nedenleri, Yöntemleri ve Teknikleri 41 

2.4. Kendi Yürür Tarım Makinelerinde Kullanılan Hareket Ġletim Sistemleri .................. 43 
2.4.1. Mekanik Güç Ġletimi ............................................................................................ 43 
2.4.2. Hidrostatik-Mekanik Güç Ġletimi ........................................................................ 45 
2.4.3. Hidrostatik Güç Ġletimi ........................................................................................ 45 
2.4.4. Kendi Yürür Tarım Makinelerinde Kullanılan Hareket Ġletim Sistemlerinde 

Kullanılan Yağlar .......................................................................................................... 46 
2.4.4.1. Hareket Ġletim Sistemlerinde Kullanılan Yağın Bozulma Nedenleri, Yağların 

Tespit ve DeğiĢtirilme Yöntemleri ................................................................................ 46 
2.5. Biçerdöverin hidrolik bakımını yaparken dikkat etmesi gereken iĢ güvenliği 

kurallarını ve dikkat edilecek hususlar ............................................................................... 47 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 49 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 51 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 52 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 54 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 55 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

ii 

 

 

AÇIKLAMALAR 

ALAN Tarım 

DAL Tarım Alet ve Makineleri 

MODÜLÜN ADI Biçerdöver Bakımı 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye / öğrenciye biçerdöverin bakımının yapılması ile 

ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun 

olarak biçerdöverin genel bakımını yapacaksınız. 

2. Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun 

olarak biçerdöverin hidrolik bakımını yapacaksınız. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz zemin 

Donanım: Biçerdöver,  basınçlı hava, basınçlı su, 

gazyağı, temizlik malzemeleri, anahtar ve tornavida 

takımları, kayıĢ-kasnak sistemleri, rulmanlar, zincir ve 

zincir diĢli sistemleri, servis defteri, temizlik bezi, hidrolik 

yağı, huni, ölçü kabı, yağ boĢaltma kabı, Ģanzıman yağı, 

süzgeç, filtre,  bakım kullanma kitabı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 



 

1 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Biçerdöverlerin saatlik iĢ ücreti diğer makinelere oranla çok yüksektir. Kaybedilecek 

zamanın telafisi, hasat mevsiminin sınırlı olması dolayısıyla çoğu zaman mümkün değildir. 

Sıkıntılı bir durumla karĢılaĢmamak için biçerdöverlerin doğru ve aksaksız bir Ģekilde 

bakıma ihtiyaçları vardır. “Bakım, zamansız arızaları önleme sanatıdır.” Her biçerdöverin 

imalatı projelenirken kullanılacak malzemeye göre bakımı da düĢünülmektedir ve bu 

nedenden dolayı her biçerdöverin kendine özel bakım ve kullanma el kitabı bulunur. 

Bakımlar yapılırken bu konuda yazılmıĢ kitaplar ve bakım kullanma kitaplarına göre 

bakımlar yapılmalıdır. 

  

Bu modülde biçerdöverin genel ve hidrolik bakımını nasıl yapabileceğinizi 

öğreneceksiniz. 

GĠRĠġ 



 

2 



 

3 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Belirtilen sürede bakım / kullanma kitaplarına uygun olarak biçerdöverin genel 

bakımını yapacaksınız. 
 

 

 

 

 

 Biçerdöver ve biçerdöver çeĢitleri hakkında bilgi edininiz. 

 Tarımda kullanılan biçerdöverleri Ġnternet’ten ve biçerdöver satıĢ bayilerinden 

araĢtırınız. 

 Tarımda kullanılan biçerdöverlerin genel bakımında nelerin, nasıl yapıldığını 

Ġnternet’ten ve biçerdöver bakım servislerinden araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalarla ilgili sunum hazırlayarak sunumu arkadaĢlarınız ve 

öğretmeninizle paylaĢınız. 

 Edindiğiniz bilgileri resim ve fotoğraflarla destekleyerek uyarıcı panolar 

hazırlayınız. 

 

1. BĠÇERDÖVERĠN GENEL BAKIMI 
 

1.1. Biçerdöverlerde Bakım 
 

Biçerdöverler yılın belirli zamanlarında kullanılan tarım iĢ makineleridir. Bu nedenle 

makinelerin bu kısa kullanım zamanı içerisinde arızasız ve verimli bir Ģekilde çalıĢmasının 

önemi büyüktür. Bu da ancak zamanında, doğru ve eksiksiz bir bakımla mümkün olur.  

 

Biçerdöverlerde yapılacak bakımları üç ana baĢlık altında toplamak mümkündür. 

Bunlar: 

 

 Hasat öncesi (kıĢ çıkıĢı) bakım, 

 Hasat sırasında bakım, 

 Hasat sonrası (kıĢa girerken) bakımdır. 

 

Bu bakımlar biçerdöver imalatçı firmalarının önerdiği Ģekilde tam ve düzgün olarak 

yapılırsa biçerdöver arızasız çalıĢır ve böylece zaman, para tasarrufu sağlanır. Ülkemiz 

koĢullarında biçerdöver parkının yaĢ aralığı çok büyük farklık göstermektedir. Yeni 

biçerdöverlerin teknolojisi 15-20 yıllık eski biçerdöverlerden çok farklıdır. Bunlarda yer alan 

ileri teknoloji sistemleri, bunların bakımı için ciddi bir bilgi birikimi ve özel ekipman 

gerektirmektedir. Bu nedenle bu tip biçerdöverlerin bakımlarının kesinlikle yetkili 

servislerinde ve bakım kullanma kitaplarında yer alan talimatlara uygun olarak yaptırılması 

gerekir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Biçerdöverler yüzlerce parçası olan, bu nedenle yaralamalı ve bazen de ölümcül 

kazaların çokça yaĢandığı iĢ makineleridir. Bu nedenle bakım sırasında iĢ güvenliğine ayrı 

bir önem verilmelidir.  

 

Hasat sırasında bakımda; kontrbatör, sarsaklar ve elekler sürekli temiz tutulmalıdır. 

Zira yalnızca bu Ģekildeki bir biçerdöver, arızasız ve yüksek verimli çalıĢabilir. Bu temizlik 

yanında değiĢik bakımların da yapılması gerekmektedir.  

 

AĢağıda bu önemli bakımlar bir tablo hâlinde verilmiĢtir: 

 

 
Motor 

 Motor yağ seviyesi kontrol edilmeli, yağ değiĢimi 

zamanında yapılmalıdır. 

 
Radyatör 

 Radyatörün su seviyesi kontrol edilmeli, gerektiğinde 

su ilave edilmelidir. 

 Radyatör koruyucu eleği ve radyatör petekleri 

temizlenmelidir. 

 

Hava 

filtresi 

 Tozlanma kabı ve filtre elemanı temizlenmelidir, yağ 

zamanında değiĢtirilmelidir. 

 
Akü 

 Gözlerdeki asitli su seviyesi kontrol edilmeli, 

gerektiğinde saf su ilave edilmelidir. 

 

Yakıt 

deposu 

 Mümkünse temiz bir yakıt ile yakıt ikmali 

yapılmalıdır. 

 

Vites 

kutusu 

 Yağ kontrolü yapılmalı, takviye diĢli kutusunun yağ 

seviyesi kontrol edilmelidir. 

 
Hidrolik  Hidrolik yağı kontrol edilmelidir. 

 

Yağlama 

noktaları 

 Yağlama sırasında belirtilen yerlerin greslenmesi 

eksiksiz yapılmalıdır. 

 
KayıĢlar 

 Gerginlikleri kontrol edilmeli gerekiyorsa 

gerdirilmelidir. 

 
Zincirler  Yağlanmalı ve zaman zaman da gerdirilmelidir. 

Tablo 1.1: Hasat sırasındaki önemli bakımlar 

 

Tabloda belirtilen her bir bakımın hangi aralıklarla yapılacağı, biçerdöver bakım-

kullanma kitaplarında imalatçı firma tarafından bildirilmiĢtir. Bu nedenle biçerdöverin 

bakım-kullanma kitabı dikkatli bir Ģekilde okunmalı ve gerekli bakım zamanında eksiksiz 

yapılmalıdır. Arıza ve zaman kaybı ancak bu Ģekilde azaltılabilir. 
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1.2. Biçerdöverin Temizlenmesi ve Temizlik Sırasında Dikkat 

Edilmesi Gereken Hususlar 
 

Biçerdöver karmaĢık elektronik kumandalara sahip bir makinedir. Elektronik parça ve 

bağlantıları korumak için her türlü önlemin alınması gerekir.  

 

Motor bölümü ve motor üzerindeki yağ, kısa saman ve ekin artıkları yangın tehlikesi 

oluĢturacağı için günlük bakımda temizlenmelidir. Bu alan sıkça kontrol edilmelidir.  

 

Motor çalıĢırken motor ve motor bölmesi asla temizlenmemelidir. Bakım esnasında bu 

bölümlerde temizlik iĢlemi yapılırken mutlaka motor durmuĢ, el freni çekilmiĢ ve kontak 

anahtarı biçerdöver üzerinden alınmıĢ olmalıdır.   

 

Temizliğe biçerdöverin bakım kullanma kitabında önerilen sıra ile baĢlanmalıdır.  

Biçerdöveri temizlemeye baĢlamadan önce tabla ve harmanlama düzenleri, kavramaları boĢa 

alınmalıdır.  

 

Paslanmayı hızlandıran ve nemliliğe yol açan dane artıklarını ve pisliklerini 

temizlemek için biçerdöver yüksüz olarak birkaç dakika çalıĢtırılmalıdır. Biçerdöverin 

temizleme iĢlemini kolaylaĢtırmak için besleme elevatörleri sökülmelidir. Özellikle tabla ve 

sap elevatörü sökülmelidir.  

 

Biçerdöverin iç ve dıĢ parçaları ( helezonları, elevatörleri, dane deposu, elekler, 

kontrbatör, ızgaralar vb.) iyice temizlenmelidir. Kemirgenlerin yuvalanmasını engellemek 

için ürün ile ilgili tüm kapak ve bağlantıları açılıp her türlü ürün artığı ve pisliği 

temizlenmelidir.  

 

10°C altındaki sıcaklıklarda ya da biçerdöver ıslakken basınçla temizlik 

yapılmamalıdır. Basınçlı su ile yıkamadan önce biçerdöver basınçlı hava ile temizlenmelidir. 

Biçerdöver basınçlı hava ile temizlerken biçerdöverin tam kuru olmasına dikkat edilmelidir. 

Motor çevresi ve dıĢ kısmı iyice temizlenmelidir. Basınçlı hava ile döner filtre ve özellikle 

radyatör temizlenmelidir. 

 

 

Resim 1.1: Radyatörün temizliği 
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Özellikle basınçlı yıkama sistemleri tarafından meydana getirilen basınçlı suyun 

girmesine karĢı biçerdöverde tamamen koruma sağlanamamaktadır. Hava filtresi elemanı 

temizlenmelidir. Klima kondansatörü kanatçıklarını temizlemek için düĢük basınçlı su ya da 

hava kullanmalıdır.   
 

Basınçlı su; elektronik parçalara, bağlantılara, havalandırma borularına, yataklara, 

keçelere, motor ve kabin hava filtrelerine, filtre kapaklarına, yağ deposu ve yakıt deposu 

dolum kapaklarına, motor egzozuna tutulmamalıdır. Yüksek basınçlı yıkama kullanılırken 

biçerdövere yakın durulmamalıdır. Su tabancası ve temizlenmekte olan yüzey arasında en 

azından 30 cm’lik bir mesafe bulundurulmalıdır. Maksimum su sıcaklığı 60°C olmalıdır. Dik 

açıda su püskürtülmemelidir. Minimum 25 derecenin altındaki bir açıyla su püskürtülmelidir. 

Maksimum su basıncı 60 bar olmalıdır. Basınçlı su içerisinde kimyasal maddeler 

olmamasına dikkat edilmelidir.  
 

Elevatörlerin tabanındaki kapaklar suyun dıĢarı akması için açık bırakılmalıdır. Dane 

boĢaltma helezonu temizlik kapakları açık bırakılmalıdır. Biçerdöver suyla temizlendikten 

sonra biçerdöverin motoru çalıĢtırılmalı ve bütün suyun biçerdöverden atılmasını sağlamak 

için harmanlama sistemi çalıĢtırmalıdır. 15 dakika harmanlama sistemi çalıĢtırıldıktan sonra 

sistem durdurulmalı ve motor stop edilmelidir. 
 

Elekler sökülerek temizlenmeli ve yağ, pas önleyici sürülmelidir. Sezon öncesinde 

çalıĢmaya baĢlamadan önce eleklerin üzerindeki yağ temizlenmelidir. Temizlik yapıldıktan 

sonra elekler biçerdövere takılmalıdır.  
 

KayıĢlar sökülüp bir bez parçası ile temizlenmelidir. Temizlik sırasında sert etkili 

deterjanlar yerine, amonyaklı solüsyon ya da sabunlu su kullanılmalıdır.    
 

Zincirler madeni yağ ile yıkayarak temizlenmelidir. Zincirler sıcak yağa (90°C / 

110°C) batırılmalı ve 12 saat boyunca bu yağ içinde tutulmalıdır. Zincirler yerine takılmadan 

önce yağların iyice süzülmüĢ olmasına dikkat edilmelidir. 
 

Biçme tablası yerinden çıkartılarak bıçaklar sökülmeli ve temizliği yapılmalıdır. 

Biçme tablası iyice temizlendikten sonra tabla toprak üzerine konmuĢ kalaslar üzerine ya da 

özel bir römork üzerine yerleĢtirilmelidir. 
 

Temizliğe baĢlarken keskin saç kenarlarından yaralanma tehlikesine karĢı korunmak 

amacıyla eldiven giyilmelidir. Tüm temizlik çalıĢmalarında filtreli bir maske, iĢ gözlüğü ve 

eldiven kullanılmalıdır.  
 

1.3. KayıĢ-Kasnak Sistemi 
 

Biçerdöverin kuvvet kaynağı motordur. Motordan hareket; V kayıĢ, düz kayıĢ ve 

zincirlerle biçerdöverin çeĢitli kısımlarına iletilmektedir. Yüksek hızlarda hareket iletiminde 

kayıĢlar kullanılmaktadır. Kasnaklar arasında çok uzun mesafe olduğunda genellikle düz 

kayıĢlar kullanılır. Düz kayıĢlar uzak mesafeler arası güç iletimini sessiz ve etkili bir biçimde 

sağlar. Eksenleri paralel miller arasında güç iletiminde kullanıldığı gibi eksenleri açılı, hatta 

90° olan miller de kullanılır.  
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Resim 1.2: Düz kayıĢ 

 

KayıĢ, kasnak üzerine düz ve çapraz olmak üzere iki tür sarılır. Düz sarımda her iki 

kasnak da aynı yönde döner. Çapraz kayıĢta ise zıt yönde döner. Özellikle kademeli 

kasnaklarda kullanılmaya elveriĢlidir. 

 

 

Resim 1.3: Çapraz sarım 

 

KayıĢlar yapılarına göre çeĢitli malzemelerden yapılır. KayıĢların ana malzemesi 

kösele, kauçuk ve yapay malzemelerdir. Bunlardan baĢka plastik malzemelerden yapılan çok 

tabakalı kayıĢlar da vardır. Sığırların sırt derilerinden yapılan kösele kayıĢların içine bitkisel 

malzemeler ve krom bileĢikleri katılmaktadır. Aside ve neme karĢı dayanıklıdır. KayıĢların 

kalınlıkları 3-7 mm arasında değiĢir. Bazı durumlarda üst üste yapıĢtırılarak kalınlığı 

arttırılır.  

 

Kauçuklu kayıĢlar; birbirine kauçukla yapıĢtırılmıĢ çelik tel, naylon ya da pamuk 

ipliğinden dokunmuĢ bezden (bezli balata kayıĢlarından) oluĢur.  KayıĢlar, tarım, yem ve un 

fabrikalarında, matkap tezgâhlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapay kayıĢlar; 

sentetik yün, yapay ipek ve bazı hâllerde naylon gibi sentetik liflerden yapılır. Çok tabakalı 

kayıĢlar ise orta tabaka plastik, üst ve alt tabakalar kösele ya da biri kösele diğeri kauçuk 

olabilir.  

Düz kayıĢlar ucu açık olarak satılır. Gerekli kayıĢ uzunluğuna eriĢildikten sonra iki 

açık ucu, kayıĢ perçinleri, raptiye ya da cıvata-somun ile mafsallanır. 

 

Kasnaklar aynı düzlemde olmadığı takdirde kayıĢlar kasnakta tutunamayıp çıkar. 

KayıĢlar fazla bakım istemez ve sessiz çalıĢır. Nakledilen güç; kayıĢın hızına, geniĢliğine, 

profiline, kesit Ģekline ve gerginliğine bağlıdır.  
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V kayıĢlar, düz kayıĢların aksine kısa mesafelerde kullanılır. V kayıĢı ile iletimde 

büyük sürtünme kuvveti oluĢur. KayıĢ, kaynak üzerindeki kanallara oturduğundan kayıĢın 

kasnak üzerindeki kayması azdır. KayıĢın eni dar olduğundan kasnak üzerinde birkaç kayıĢ 

gerdirmek mümkündür. V kayıĢlar lastikten, özel Ģekilde imal edilir. Esnemeye karĢı çeĢitli 

liflerle takviye edilir. Büyük güçleri V kayıĢ ile iletebilmek için yan yana birkaç V kayıĢı 

yerleĢtirilir. V kayıĢ rutubetli Ģartlar altında çalıĢabilir. Düz kayıĢlar rutubetli Ģartlar altında 

çalıĢamaz. Düz ve birleĢik V kayıĢlar, biçerdöverlerde ana hareket kayıĢı olarak kullanılır. 

BirleĢik V kayıĢın düz kayıĢa göre avantajları Ģunlardır: 

 

 Fazla güç iletir. 

 Rutubetli Ģartlarda daha iyi çalıĢır. 

 Uzama payı azdır. 

 Hareket iletme ve kesme vazifesini daha iyi yapar. 

 

 

Resim 1.4: V kayıĢ 

 

KayıĢlara gres yağı bulaĢmamalıdır. KayıĢ üzerine bulaĢan yağlar güvenilir bir eritici 

ile ıslatılmıĢ bir bez ile silinmelidir. Temizlemek için kayıĢ eritici içerisine batırılmamalıdır. 

Tozlu ve kurak hasat Ģartlarındaki çalıĢmalarda tozlanan kayıĢlar, karbon tetroklorid veya 

yanmayan bir temizleyici ile silinmelidir. KayıĢlar fazla miktarda temizleyici sıvı 

kullanmadan fırça ile fırçalanarak temizlenmelidir.  

 

Hasat mevsimi sonunda kayıĢlar yerinden çıkartılıp serin bir yerde muhafaza 

edilmelidir. KayıĢlar düzgün, sağlam olmalı, eskimiĢ olmamalıdır.  

 

KayıĢların gerginliği iyi ayarlanmalıdır. KayıĢların gerginliği iki kasnak arasındaki 

avare kasnağın gerdirilmesiyle olur. V kayıĢlara normal kuvvet ile bastırıldığında 1-1,5 cm 

esneme payı olmalıdır. GeniĢ V kayıĢlarda kayıĢın gerginliğini tespit etmek için kayıĢı 

elimizle tutup yine normal bir kuvvetle çevirdiğimizde kayıĢın iç yüzü kendimize doğru 

dönmelidir. KayıĢ gerginlik ayarları yapılırken biçerdöver durdurulmalı, hareket iletimi 

kesilmelidir.  
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Biçerdöver çalıĢırken kayıĢ ayarlanmamalıdır. Biçerdöverde kayıĢları yerine takarken 

gerdiriciler, gevĢetilir ya da kasnak çıkartılır. Kesinlikle kayıĢ kasnak üzerinden aĢırtılarak 

takılmamalıdır. Aksi takdirde kayıĢ zayıflar. 

 

V kayıĢları yeniyse bir miktar uzayabilir, bu nedenle baĢlangıçta sık sık kontrol 

edilmeli ve gerdirilmelidirler. KayıĢlar genellikle çok gergin olmalarından değil, gevĢek 

olmalarından zarar görür.  

 

Bazen kayıĢın kasnak içinde büküldüğü ya da döndüğü görülür, kısa bir zamanda olsa 

kayıĢın bu Ģekilde çalıĢması kayıĢa zarar verir. KayıĢın bu Ģekilde çalıĢmasının nedeni ya 

yerine iyice yerleĢmemesinden ya da uygun Ģekilde olmamasındandır.  

 

 

Resim 1.5: Biçerdöverde tahrik kayıĢ ve zincirleri (sol taraf) 
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Resim 1.6: Biçerdöverde tahrik kayıĢ ve zincirleri (sağ taraf) 

 

Kasnaklar, güç vermeye ve almaya elveriĢli olmayan millerin güç iletimini arzu edilen 

Ģekle getirmek için kullanılır. Kasnaklar sabit ve varyatör tipte olabilirler. 

 

Resim 1.7: Kasnaklar 
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Kasnaklar çeĢitli metallerden yapıldıkları gibi ağaç ve sentetik malzemelerden de 

yapılabilir. Kasnakların her zaman sağlam olmaları gerekir. Kenarları kırılmıĢ veya eğilmiĢ 

kasnaklarla çalıĢmak kazalara ve maddi zararlara neden olabilir. Böyle kasnakların 

yenilenmesi gerekir. Kasnak yüzeylerinin durumu kayıĢın ömrünü etkilemektedir. Kasnak 

yüzeyleri aĢınmıĢsa kayıĢlar iyi çalıĢmaz. KayıĢın ipliklenmesi vaktinden önce bozulduğunu 

göstermez. Ayrıca kayıĢlarda sarkan iplikler varsa kesilmelidir. 

 

1.4. Rulmanlar 
 

Biçerdöverlerde bıçak Ģanzıman rulman, boğaz rulman, büyük teker rulman, kamalı 

mil rulman,  ve sürtme rulman yatakları gibi rulmanların kullanıldığı yerler bulunmaktadır.  

 

Rulmanın temel görevi, aralarında dönme hareketi olan iki eleman arasında 

sürtünmeyi minimuma indirmek, verilmesi gereken hareketin mümkün olan en az 

sürtünmeyle iletilmesini sağlamak, az güçle hareketin iletilmesini sağlamak ve sorunsuz yük 

aktarımını sağlamaktır. Rulman dönen her mekanizmanın elemanıdır. Mükemmel bir rulman 

mükemmel bir mekanizmadır. Dairesel veya eksenel hareketle iĢ yapan veya çalıĢtırılan 

birçok makinede rulmanlar kullanılır. Redüktör, vantilatör ve pompalarda, takım tezgâhları 

millerinde, otomobil Ģaftı, aks, diĢli kutusu, kayıĢ gergi sistemi, alternatör ve direksiyon 

sistemlerinde, su pompası ve kapılarda, her çeĢit endüstriyel elektrik motorunda, çamaĢır 

makinası ve elektrikli süpürgelerinde, tarım makinelerinde, ağır iĢ makinelerinde, rüzgâr 

türbinlerinde, kısacası dönen her türlü mekanizmada rulman kullanılır. 

  

Resim 1.8: Basit bir rulman 

 

Resim 1.8 de, bir iç halka ve bir dıĢ halkanın iç içe geçirilmesiyle oluĢturulmuĢ basit 

bir rulman görülmektedir. Bu halkaların birbiri içinde rahatça dönebilmesi için ara kısma 

yerleĢtirilmiĢ bir dizi makara serisi bulunur. Bu makaraların hepsinin aynı boyut ve 

pürüzsüzlükte, çok hizalı olması ve düzgün Ģekilde yerleĢtirilmesi rulmanın kalitesi ve ömrü 

açısından hayati önem taĢır.  

 

Rulmanlara en güzel örnek, bisikletlerin tekerlek merkezinde jantın bağlı olduğu milin 

üzerinde bulunan rulmandır.  Bu rulmanlar, tekerlek milinin yataklanmasıyla tekerleğin 

ekseni etrafında rahatça dönmesini sağlar. Bu noktada rulman ne kadar kaliteli ve 

sürtünmesiz olursa pedallardan bisiklete iletilen hareket de o denli kolay olacaktır. 

Bisikletlerde kullanılan bu rulmanlar makaralı değil, bilyalı rulmanlardır. 
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1.4.1. Rulmanların Sınıflandırılması 

Rulmanlar, yuvarlanma elemanlarının tipine göre ve maruz kaldıkları yüke göre 

sınıflandırılır.  

 Yuvarlanma elemanlarının tipine göre: 
 Bilyalı Rulmanlar 

 Makaralı Rulmanlar 

 Maruz kaldıkları yüklere göre: 

 Radyal 

 Eksenel 

 

Resim 1.9: Rulmanlar 

 

1.4.1.1. Bilyalı Rulmanlar (Radyal) 

 

Bilyalı rulmanlar tüm rulman tipleri içerisinde en yüksek devir sayısı sınırına eĢittir. 

Bu tarz rulmanlarda- bilyaların küresel yapısı nedeniyle- bilyaların sadece üst noktası halka 

yataklarına temas etmektedir. Bu nedenle makaralı rulmanlara göre daha az yüzey teması 

ettiği için daha az sürtünme ile daha yüksek devir sayısı elde edilebilir. Her iki tarafında da 

kapağı bulunan rulmanlar bakım gerektirmez ve 20-120°C (253 K – 293 K)arası çevre 

koĢullarında çalıĢmaya uygundur. Çift sıra bilyalı rulmanların radyal yük taĢıma kapasitesi 

tek sıralı olanlara göre daha yüksektir ancak eksenel olarak daha az yük taĢıyabilirler.  

 

1.4.1.2. Bilyalı Rulmanlar (Eksenel)  

 

Eksenel bilyalı rulmanlar parçalarına ayrılabilir. Bu rulmanlar hem tek hem çift yönde 

görev yapabilen tiplerde imal edilmektedir. Her iki rulman tipide büyük eksenel yükleri 

taĢıyabilir. 

 

1.4.1.3. Silindirik Makaralı Rulmanlar 

            

Silindirik makaralı rulmanlar parçalarına ayrılabilen radyal rulmanlardır. Bu rulmanlar 

bilyalı olanlara göre çok daha dayanıklıdır. Çok zor dağılır. 
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1.4.2. Rulman BileĢenleri 

 
Rulmanlar kafes, kapak ve yuvarlanma yolu elemanlarından oluĢurlar. 

 

1.4.2.1. Kafesler 

 

Yuvarlanma elemanlarını çevresel olarak eĢit aralıkta tutan ve dönüĢ esnasında 

birbirlerine sürtünmesini önleme amacıyla kafesler kullanılmaktadır. Kuvvet iletiminde 

kafesler rol almaz.  

 

1.4.2.2. Kapaklar 

 

Kapaklar, rulman içerisindeki gresin dıĢarı çıkmasını ve dıĢarıdan rulman içerisine 

yabancı madde girmesini engeller. 

 

1.4.2.3. Yuvarlanma Yolu Elemanları 

 

Kuvvet iletimini sağlar, rulmanların sınıflandırmasında ana etken olarak rol oynar. 

Bilyalar küresel Ģekillidir. Kullanıldıkları yataklarda sürtünme kuvveti diğer rulmanlara göre 

daha düĢüktür ve çok yüksek hızlarda dönen rulmanlı yataklarda tercih edilirler. Çelik 

bilyaların yanı sıra seramik bilyalarda rulmanlarda kullanılmaktadır. Bilyaların rulmandaki 

teması noktasaldır. 

Rulmanlarda kullanılan makaralar konik, silindirik, küresel ve iğne makaralı olmak üzere 

çeĢitleri mevcuttur. Rulmanda çizgisel temas ile yük taĢırlar. Temas uçlarındaki yük 

dağılımını minimize etmek için yüzeylerinde bombe mevcuttur. Çizgisel temasa sahip olması 

nedeniyle aynı ölçülerdeki bilyalı rulmana göre daha fazla yük taĢır. 

 

1.4.3. Rulmanlarda Yağlama ÇeĢitleri ve Gres 
 

Rulmanların, yuvarlanma elemanları ile yuvarlanma yolları arasındaki direkt metal 

temasını ve yüzeylerin aĢınmasını önlemek amacıyla yağlanması gerekir. Bu nedenle uygun 

yağın seçimi, yağlama metodu vb. unsurlar önemlidir.  

Rulmanların yağlanması için gresler, sıvı yağlar ve özel bazı durumlarda da katı yağlar 

kullanılabilir.  

 

Yağlama, sürtünmeyi, dolayısıyla aĢınmayı azaltır ve paslanmayı önler. Yağ, soğutma 

ve sızdırmazlık görevini de üstlenebilir. TaĢıyıcı özelliğe sahip bir yağ filminin oluĢması 

genelde rulman yüküne, devir sayısına, yağın çalıĢma viskozitesine ve rulman büyüklüğüne 

bağlıdır. 

 

Gres ile yağlama, rulmanlarda kullanılan en yaygın yağlama Ģeklidir. Yuvarlanma 

elemanı ile bilezik yuvarlanma yolları arasında film tabakası oluĢturarak sürtünmeyi 

minimum düzeye indiren gresler, rulmanların kullanım yerlerine göre (yük, sıcaklık, devir, 

ortam koĢulları vs.) çok çeĢitlilik gösterir, bu oran tüm uygulamaların %90'ı civarındadır. 

Kullanım koĢullarının iyi analiz edilmesi ve  uygun özellikte gresin seçilmesi gerekir.  
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Rulman içerisine konulacak gres miktarı kullanıcının isteğine göre değiĢmekle beraber genel 

olarak rulman iç hacminin %20 - 30'u arasındadır. Özel uygulamalarda bu değerler 

değiĢebilir. Örneğin, yüksek hızlarda gres miktarı azaltılır. Genel olarak imalat esnasında 

rulmana konulan gres, rulmanın tüm çalıĢma ömrü için yeterlidir. 

 

Sıvı yağ ile yağlama genellikle yüksek hız veya çalıĢma sıcaklığının gres kullanımına 

uygun olmadığı zamanlarda uygulanır. Ayrıca az sürtünme ve rulmanlardaki sıcaklığın dıĢarı 

atılması, gürültü ve vibrasyon azaltması gerektiğinde sıvı yağ ile yağlanabilir. Yağ banyosu, 

sıçratmalı- çarpmalı, damlatmalı, sirkülasyon, sisli ve hava-yağ karıĢımıyla, püskürtmeli 

yağlama gibi yağlama Ģekilleri vardır. 

 

1.5. Zincir ve Zincir DiĢli Sistemi 
 

Birçoğumuzun çocukken tanıĢmıĢ olduğu ilk mekanizma bisiklet pedalından arka 

tekere hareketi aktaran zincir diĢliler olmuĢtur. DüĢük devir ve kıt mesafeli olan hareketler 

genellikle zincirle nakledilir.  

 

Resim 1.10: Zincir diĢli sistemi 

 

Eksenler arası mesafenin uzun olduğu ve aynı düzlemde dönme hareketin aktarılması 

gereken yerlerde zincir diĢliler kullanılır. Hareket ve momenti Ģekle bağlı olarak iletmeleri 

bakımından diĢli çarklara; döndüren ve döndürülen çarkların arasında hareketi nakleden bir 

elemanın bulunması bakımından da kayıĢ kasnak mekanizmalarına benzerler. Zincir diĢlilere 

yüksek tork uygulanabilir ancak yüksek devirlerde kullanılamazlar ve çok gürültülüdürler. 

Bunların bir diğer dezavantajı gevĢek tarafta zincirin sarkmasıdır. Sarkmayı gidermek için 

genellikle gerdirme diĢlileri kullanılır. Zincirlerin avantajları: 

 

 Oldukça uzak mesafelere güç ve hareket iletebilir, 

 Ġstenilen çevrim oranının tam olarak sağlar,  

 Bir milden, aynı anda birkaç mile hareket iletebilir, 

 ÇeĢitli ortamlarda (sıcak, pis, tozlu ve rutubetli) iyi bir çalıĢma kabiliyeti 

gösterir,  

 Verimleri yüksektir (%96 - 98), kayıĢlara oranla aynı güçler için daha küçük 

boyutlu olabilir.  
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Zincirlerin dezavantajları: 

 

 Oldukça ağır ve pahalı bir konstrüksiyon oluĢturur,  

 Ġletilen hızın sabit olmaması nedeniyle kütlesel kuvvet, darbe ve titreĢim oluĢur. 

Bu nedenle gürültülü çalıĢır, 

 Dikkatli bir montaj ve bakım ( iyi bir yağlama ) gerekir,  

 Çapraz millerde iletim mümkün değildir. 

 

Zincir, zincir diĢli ile beraber kullanılmak üzere üretilmiĢ güç aktarım elemanıdır. 

Makaralar, pimler vasıtasıyla plakalara tutturularak zincir diĢli elde edilir. Makaranın 

oturabilmesi için diĢlinin alt kısmının dairesel bir yay Ģeklinde olması gerekir. Üstelik 

diĢlinin diĢ Ģekli zinciri kesmeyecek biçimde olmalıdır. Zincir; iç ve dıĢ plakalar (baklalar), 

pim, burç ve makaradan oluĢur. Zincirler döküm demirden, döküm çelikten, dövme çelikten, 

plastikten ve seramikten yapılır. 

 

 

 

Resim 1.11 Zincirin yapısı 

 

Zincirin ölçüm kısımları Ģunlardır: Kalınlık, hatve, yükseklik, burç çapı, (iç ve dıĢ) 

plaka kalınlığı. 
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Resim 1.12: Zincirin ölçüm kısımları 

 

 

Resim 1.13: Hareket ve güç iletiminde kullanılan zincir örnekleri 

 

Eksenleri birbirine paralel, aralarındaki mesafenin orta uzaklıkta olduğu bir milden 

diğer mile zincirler vasıtasıyla ve kayma olmadan hareket ve güç iletmek için kullanılan diĢli 

çarklara zincir diĢli çark denir. Endüstriyel zincir ile beraber kullanılırlar. Hareket iletim 

oranını diĢlinin çapı ve diĢ sayısı belirler. Zinciri iyi kavrayabilmesi için montajına dikkat 

edilmelidir. Hassasiyet düĢüktür. Zincirler standart parçalardır ve piyasadan hazır olarak 

alınır. Zincir diĢli çarklar ise amaca uygun seçilmiĢ zincirlere göre biçimlendirilerek üretilir. 

 

Resim 1.14: Zincir diĢli çarklar 
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Zincirlerin gerginliği oldukça önemlidir. Zincirler miller üzerine gereğinden fazla yük 

bindirmeyecek ve çalıĢma esnasında yerinden çıkmayacak Ģekilde geçirilmelidir. DiĢli 

milleri arasında her metre için 3-4 cm sarkma olmalıdır.  

 

Gerginlik; germe makarası, diĢlisi ya da takozu ile yapılmalıdır.  Zincirler yüksek 

devirlerde çalıĢtırılacaklarsa banyolu yağlama sistemi uygulanmalıdır. Zincir ve diĢliler 

birbirlerine kolay kolay alıĢamadıkları için birlikte değiĢtirilmelidir. Eksenleri gerdirerek 

diĢliyi ayarlamak mümkündür. Zincir eğimli olarak kullanılacaksa açı 60º ya da daha az 

olmalıdır. Açılı olarak kullanıldığında avare bir diĢli ya da pabuç kullanarak zincirin 

gevĢemesini önlenir.  

 

Resim 1.15: Zincir diĢlinin kullanımı 

 

Zincirle hareket tertibatında ayarlanabilen bir emniyet kavramı tertibatı bulunur. Bu 

emniyet tertibatı zorlama esnasında hareketli kısımların bozulmasını önler. 

 

 DiĢli ve zincirler, çalıĢma zamanı dıĢında birebir oranında karıĢtırılmıĢ mazotlu motor 

yağı ile yağlanmalıdır. Bu iĢlem paslanma ve sertleĢmeyi önleyecektir.  

 

 

Resim 1.16: Zincir diĢlinin yağlanması 

 

DiĢliler arası daima temiz tutulmalı, toz ve pislikten sakınılmalıdır. Temiz tutulmazsa 

hem diĢli hem de zincir gereğinden fazla aĢınır. Zincirler sökülmeden önce dönme yönleri iyi 

tespit edilmeli ve takarken de dikkat edilmelidir. Çünkü zincirdeki her hakla, diĢlide kendine 

göre bir yer yapmıĢtır. DiĢlilerde de aynı durum söz konusudur. Bunun için diĢlilerde eski 

söküldükleri millerine monte edilmelidirler.  
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Zincir kilitleme baklaları her söküĢten sonra yenilenmeli ya da kilit baklasının 

segmanı değiĢtirilmelidir.  

 

Hasar büyümeden önce hasar görmüĢ zincir ya da diĢli değiĢtirilmelidir. DeğiĢtirilen 

zincir ya da diĢli mutlaka orjinalleri ölçüsünde olmalıdır. Her iĢlemden sonra zincir ve zincir 

diĢli sistemi çalıĢtırılarak çalıĢmasını düzgün olarak yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir. 

 

DiĢli gruplarını içerisinde bulunduran diĢli kutularının diĢli yağ durumları zaman 

zaman kontrol edilmelidir. DiĢli kutularının contalarından yağ sızıntısı varsa bunlar 

giderilmelidir. 

 

1.6. Hasat Öncesi ve Sonrası Servis Bakımı 
 

Hasat öncesi ve sonrası servis bakımında biçerdöverlerin bakımlarının kesinlikle 

yetkili servislerinde ve bakım kullanma kitaplarında yer alan talimatlara uygun olarak 

yaptırılması doğru olur. 

 

1.6.1. Hasat Öncesi (KıĢ ÇıkıĢı) Bakım  
 

Hasat baĢlamadan önce kıĢ Ģartlarında kapalı bir yerde veya bir örtü altında koruma 

altına alınan biçerdöver, yerinden çıkarılarak yaklaĢan yeni bir hasat sezonuna aĢağıda 

açıklanan bakım iĢleri yapılarak hazırlanır: 

 

 Akü Ģarja bağlanarak doldurulur ve sonra biçerdöver üzerindeki yerine takılır. 

 Radyatör suyu doldurulur. 

 Yakıt deposu doldurulur, havası alınır. 

 Lastik hava basınçları biçerdöverin bakım-kullanma kitabında belirtilen değerlere 

göre ayarlanır. Tekerlek bijonlarının sıkılığı kontrol edilir. 

 Takozdaki makine takozdan indirilir. 

 Tüm kayıĢ ve zincirler takılır, gerdirilir. 

 

Resim 1.17: Zincir diĢlinin ve kayıĢların kontrol edilmesi 

 Egzoz ve hava filtresi yerine takılır. 

 Motor çalıĢtırılır ve ısınmaya terk edilir. 

 Isınan motordaki koruyucu yağ boĢaltılır ve bakım-kullanma kitabında yazılan 

çalıĢma yağı kartere konulur. 
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 DiĢli kutusu yağı kontrol edilir. 

 Son redüksiyon diĢli kutusu yağı kontrol edilir. 

 Hidrolik donanım yağ seviyesi kontrol edilir. 

 Hidrolik donanıma bir zarar vermemek için motor yaklaĢık olarak 5 dakika 

rölanti devrinde çalıĢtırılarak soğuk hidrolik yağının ısınması sağlanır. 

 Makinenin bütün ayarları ve geçme, kavrama tertibatları kontrol edilir ve 

bunlarının ayarlarının bakım-kullanma kitabında yazılan değerlerde olmasına 

özen gösterilir. 

 Frenler ve fren hidroliği kontrol edilir. 

 Bütün cıvata somunlarının sıkılıkları kontrol edilir ve gerekenler sıkılır 

(özellikle hareket ve dümenleme sistemlerindeki bütün somunlar). Emniyet 

pimlerinin de kontrollerinin yapılması unutulmamalıdır. 

 Bütün kaydırmalı emniyet kavramalarındaki (dolap, tabla helezonu ve boğaz 

elevatörü mili) gres temizlenerek uzaklaĢtırılır. 

 

1.6.3.Hasat Sonrası (KıĢa Girerken) Bakım 

 
Hasattan sonra biçerdöver temizlenmeli, gerekiyorsa tamir edilmeli ve kıĢ Ģartlarına 

dayanıklı hâle getirilmelidir. Yalnız burada biçerdöverin kıĢ için hazırlanması ile motorun 

kıĢ Ģartlarından korunmasını ayırmalıdır. 

 

Biçerdöverin kıĢa hazırlanmasına makinenin temizliği ile baĢlanır. PeĢinden aĢağıda 

sıralanan iĢler yapılır: 

 

 Koruyucu tertibatlar sökülür, bütün kapak ve sürgüler açılır, elekler dıĢarı alınır. 

 Bütün yataklar üzerlerinde birikmiĢ olan yağ ve tozlardan mazotla temizlenir. 

 Biçerdöverin içi ve dıĢı tazyikli su ile güzelce yıkandıktan sonra çukur 

noktalarda kalan su tazyikli hava tutularak uzaklaĢtırılır. 

 

Resim 1.18: Yağlama Ģeması 
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 Bütün yağlama yerleri yağlama Ģemasına göre titiz bir Ģekilde yağlanır. 

 

Resim 1.19: Yağlama yerlerinin yağlanması 

 

 Zincirler çıkarılır, mazotla temizlendikten sonra zincir yağı ile yağlandıktan 

sonra tekrar yerlerine takılır. 

 

Resim 1.20: Zincirlerin yağlanması 

 

 Kaydırmalı emniyet kavramaları birbirlerinden ayrıldıktan sonra temizlenir ve 

kuru grafit tozu ile muamele edildikten sonra yerlerine takılır. 

 KayıĢlar gevĢetilir ve kayıĢ kasnaklarından çıkarılıp dıĢarı alınır. 

 Rutubete hassas düz kayıĢlar çıkarılır ve kuru bir yerde muhafaza edilir. 

 Bütün parlak sürtünme yüzeyleri (bıçak, baĢak kaldırıcı, sap kaldırıcı) greslenir. 

 Makinenin hasarlı kısımları kontrol edilir ve gerektiğinde derhal tamir ettirilir. 

 Makine takoza alınır. 

 Lastik havaları yarıya indirilerek azaltılır ve lastikler koruyucu boya ile boyanır. 

 Tabla aĢağı indirilir ve tabla yayları gevĢetilir. 

 Bu iĢler yapılırken diĢli kutusu yağı da değiĢtirilir. 

 Mekanik dümenlemeli biçerdöverlerde direksiyon diĢli kutusu yağı yenilenir. 

 Hidrolik donanım içerisindeki hidrolik yağı değiĢtirilir. Hidrolik deposu 

içerisindeki filtre süzgeç temizlenir.  

 Bütün çalıĢan hidrolik silindirlerdeki hidrolik boĢaltılır ve hidrolik yağı 

değiĢtirilir. 

 Biçerdöver kıĢ Ģartlarından etkilenmeyen kuru bir hangarda korunur. Bu hangar 

veya deponun kesinlikle bir ticari gübre deposu olmaması gerekmektedir. 
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Hasat sezonunda ortaya çıkan arızaları tekrar tamir etmemek için kıĢın hareketsiz 

duran biçerdöver motorunun bakımları titiz bir Ģekilde yapılmalıdır. 

 

Hareketsiz duran bir motor için en büyük tehlike: 

 

 Hassas çalıĢma yüzeyleri ve yataklarda paslanmanın baĢlaması, 

 Yağlama yağı ve yakıt içinde asit oluĢumudur. 

 

Motor bu iki tehlikenin etkisinden ancak motor tipine göre geliĢtirilmiĢ yağlama ve 

soğutma donanımında paslanmayı önleyici koruyucu yağ kullanarak korunabilir.  

 

Motorun korunması, aĢağıda açıklanan iĢlemlerin sırasıyla yapılmasıyla 

gerçekleĢtirilir: 

 

 Motorun dıĢ kısmı güzelce yıkanarak temizlenir. 

 Dizel motorlarda yakıt deposu boĢaltılır ve depo içi gazyağı veya benzinle 

yıkanır.  

 Yakıt sistemi ön temizleyicisi yıkanır ve yakıt filtresi yenilenir. 

 Yakıt deposu; 10 kısım mazot, 1 kısım paslanmayı önleyici yağ karıĢımı ile 

doldurulur (Benzinli motorlarda motor kısa bir süre çalıĢtırılır.). 

 Radyatör ve hava emiĢ hortumları yenilenir. 

 Makinenin soğutma sistemine antifiriz konulmayıp yerine 10 litre suya yaklaĢık 

1/2 litre paslanmayı önleyici madde ilave edilerek hazırlanan karıĢım konur. 

Paslanmayı önleyici madde doldurulmadan önce radyatöre konularak su ile 

güzelce karıĢtırılmalıdır (Paslanmayı önleyici madde antifiriz ile 

karıĢtırıldığında özel bir etkileĢim yapmadıkları için hasat sırasında da radyatöre 

katılabilir.).  

 Motor çalıĢma ısısına ulaĢıncaya kadar çalıĢtırılır ve durdurulur. Sıcak 

motordaki yağlama yağı boĢaltılır. Yağ filtresi yenilenir. 

 Paslanmayı önleyici yağ konulur. 

 Hava filtresinin filtre elemanı yenilenir. Hava filtresi giriĢindeki tel elek 

çıkarılır. Hava giriĢ deliği ve egzoz çıkıĢı sıkıca kapatılır.  

 Yağ doldurma kapağı üzerine ve direksiyon üzerine uyarı etiketleri takılır. Bu 

etiket aĢağıdaki Ģekildedir: 

 Dikkat ! Motora paslanmayı önleyici koruyucu yağ konulmuĢtur. 

ÇalıĢma sezonuna baĢlamadan önce yağı boĢaltınız. Bakım-kullanma 

kitabını okuyunuz. 

 Antifrizsiz radyatör suyu ve motor bloğu içerisindeki su boĢaltılır. BoĢaltma 

vanası ve tapası açık bırakılır. Radyatör kapağı ve direksiyon üzerine: “Dikkat ! 

Radyatörde su yoktur” etiketi takılır. Eğer radyatörde antifirizli su varsa 

radyatör ve radyatör bağlantı ve hortumlarında kaçak olup olmadığı araĢtırılır. 

 Yakıt deposu tamamen boĢaltılır ve depo içerisine koruyucu yağ püskürtülür. 

 Motorun dıĢına koruyucu yağ püskürtülür. 

 Akü sökülür ve bakım-muhafaza bölümüne bakımının yapılması için verilir 

veya baĢka yerde kullanılır. 
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1.7. Biçerdöverin Genel Bakımını Yaparken Dikkat Edilmesi 

Gereken ĠĢ Güvenliği Kuralları ve Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Biçerdöverlerin belli periyotlarda, günlük, haftalık, aylık veya çalıĢma saatine 

göre kontrol ve bakım programları yapılmalıdır. Bu programlarda, bu kontrol ve 

bakımların, kimler tarafından, nasıl, yapılacağı belirlenmelidir. Bu programlara 

uygun olarak bakım ve kontrolü yapılmalıdır. Bu bakımların, malzemeli bakım 

Ģeklinde yapılması, en iyi malzemelerin kullanılması, bazı parçaların ömürleri 

tayin edilerek bu malzeme tahrip olmadan ve kazaya sebebiyet vermeden  

değiĢtirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

 Operatörlerin, her gün gerekli kontrolleri yapmaları, makinedeki emniyet 

tertibat ve teçhizatlarını çok iyi bilmeleri, çalıĢmaya baĢlamadan önce bu 

tertibatların yerinde olduğundan uygun ve çalıĢır durumda olduğundan emin 

olmak için gerekli kontrolleri yapmaları Ģarttır. 

 Makine bakımı düz bir yerde yapılmalıdır. Tekerlekler bloke edilmelidir. 

 Hasat sırasında meydana gelebilecek tıkanmalarda arızayı gidermek için 

giriĢimde bulunmadan önce mutlaka biçerdöver stop edilerek kontak anahtarı 

alınmalıdır. 

 Akü boĢa alınmalıdır. 

 Gerekli ikaz ve uyarı levhaları takılmalıdır. 

 Dolap gibi bağlantılar zemine indirilmelidir. Basınçlı sistemler boĢta 

bırakılmalıdır. 

 Motor veya tabla çalıĢırken biçerdöver üzerinde yağlama veya bakım 

operasyonları asla yapılmamalıdır.  

 Makine kontrol edilmeli, her parçasının emniyetli olarak yerinde ve görev yapar 

durumda olduğu belirlenmelidir. 

 Mafsallı makinelerde direksiyon çevresi kilidi bağlanmalıdır. 

 Dolap gibi kısımlar kaldırılacak ise emniyet(demirleri ) sistemleri ile 

desteklenmelidir. Tabla altında çalıĢırken kaldırma silindir kolu üzerine emniyet 

doğru olarak takılmalıdır. 

 Hidrolik sistem sıvıları ve enjeksiyon sistem içindeki yakıt yüksek tazyik 

altındadır. Bunlar cilde zarar verebilir. Pompalar, enjektörler ve enjeksiyon veya 

hidrolik sistemindeki diğer parçaların sökülüp takılması tecrübeli personel 

tarafından yapılmalıdır. 

 Sap, saman ve toz gibi maddeler motorun soğuma etkinliğini azaltıp yangına 

neden olabileceği için buradan uzaklaĢtırılmalıdır. 

 Bakım ve temizleme iĢleri çalıĢan makinede yapılmamalıdır. 

 Tarladaki bakım tamir uygulamalarında çok tozlu ve gürültülü ortamlarda 

çalıĢırken görme emniyeti açısından iĢ gözlüğü ve kulak iĢitme kaybını önleme 

açısından kulak koruyucular takılmalıdır. 

  Biçerdöverde meydana gelen tıkanma, engelleme, zorlama vb. herhangi bir 

durumda hareket iletimini otomatik olarak kesen kavrama ve benzeri ayırıcı 

düzenler bulunmalıdır. 

 Hareket iletimini sağlayan düz kayıĢ, V kayıĢı ve zincirlerin gerginliği her iĢe 

çıkıĢta kontrol edilmelidir. 
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 Biçerdöver dane boĢaltma sistemi çalıĢırken dane deposuna herhangi bir 

nedenle girilmemelidir. 

 Ayar, tamir, bakım ve temizlik sırasında hareket iletimi kesilmeli; gerekiyorsa 

biçerdöver motoru tamamen durdurulmalıdır. 

 Biçerdöver motoru, radyatörü, egzoz borusu, susturucusu vb. ünitelerinde 

biriken toz, sap, saman gibi birikinti her iĢ molasında temizlenmelidir. 

 Biçerdöver motoru üzerine dökülen yakıt ve yağlar anında temizlenmelidir. 

 Biçerdöver elektrik donanımı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, yalıtımı 

bozulmuĢ olan kablolar tamir edilmeli veya değiĢtirilmelidir. 

 Olası yangınlara karĢı susturucu ve egzoz bağlantıları günde en az bir defa 

kontrol edilmelidir. 

 Yangın tehlikesini azaltmak için sabit olarak çalıĢtırılan makinelerin yanında su 

ve yangın söndürme cihazları bulundurmalıdır. 

 Biçerdöver üzerinde biri sürücü yerinde, diğeri davlumbazın arka sağ tarafında 

olmak üzere iki adet en az 15 kg’lık yangın söndürme cihazı, kazma, kürek 

ve 10 – 15 m
2
 branda bezi bulundurulmalıdır. 

 Hangarda veya açık alanda bir arada bulunan biçerdöverle diğer tarım alet ve 

makineleri bir yangın hâlinde hızla uzaklaĢtırılabilecek Ģekilde park edilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak biçerdöverin genel bakımını aĢağıda verilen 

iĢlem basamaklarına göre gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bakım kullanma kitaplarına göre 

yapılacak bakımları tespit ediniz. 

 

 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyebilirsiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini almalısınız. 

 Bakımın hasat öncesi, hasat sırası veya hasat 

sonrası yapılan bakım olup olmadığını tespit 

edebilirsiniz. 

 Biçerdöverin genel bakımını yaparken dikkat 

edilmesi gereken iĢ güvenliği kurallarını 

almalısınız. 

 KayıĢları ve zincirleri kontrol 

ediniz. 

 

 KayıĢ gerginliklerini kontrol ediniz gerekiyorsa  

gerdirebilirsiniz gerdirebilirsiniz. 

 Zincirleri yağlamalı ve zaman zaman da 

gerdirmelisiniz. 

 Biçerdöverin temizliğini- hasat 

öncesi, hasat sırasında ve hasat 

sonrası yapılan bakım olup 

olmadığına göre- yapınız. 

 

 Biçerdöverin temizliği  sırasında gerekli 

tedbirleri almalısınız. 

 Elektronik parça ve bağlantıları korumak için 

her türlü önlemleri almalısınız. 

 Paslanmayı hızlandıran ve neme neden olan 

dane artıklarını ve pisliklerini temizlemek için 

biçerdöveri yüksüz olarak birkaç dakika 

çalıĢtırabilirsiniz. 

 Biçerdöveri, basınçlı su ile yıkamadan önce 

basınçlı hava ile temizlemelisiniz. 

 Biçerdöverdeki kayıĢları ve 

kasnakları kontrol ediniz. 

 KayıĢ üzerine bulaĢan yağları güvenilir bir 

eritici ile ıslatılmıĢ bezle silebilirsiniz. 

 Hasat mevsimi sonunda kayıĢları yerinden 

çıkarıp serin bir yerde muhafaza etmelisiniz. 

 KayıĢların gerginliğine dikkat etmelisiniz. 

 Kasnakların her zaman sağlam durumda 

bulunmaları gerektiğine dikkat etmelisiniz. 

 KayıĢın ipliklenmesi vaktinden önce 

bozulduğunu göstermez. Kontrollerde kayıĢlarda 

sarkan iplikler varsa kesebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Biçerdöverdeki rulmanları 

kontrol ediniz. 

 Rulmanların güvenilir çalıĢması için uygun bir 

Ģekilde yağlamalısınız. 

 Biçerdöverdeki zincir ve zincir 

diĢli sistemini kontrol ediniz. 

 Zincir gerginliğine dikkat etmelisiniz. 

 Zincirleri miller üzerine gereğinden fazla yük 

bindirmeyecek ve çalıĢma esnasında yerinden 

çıkmayacak Ģekilde geçirmelisiniz. 

 DiĢli gruplarını içerisinde bulunduran diĢli 

kutularının diĢli yağ durumlarını zaman zaman 

kontrol etmelisiniz. 

 DiĢli ve zincirleri, çalıĢma zamanı dıĢında 

birebir oranında karıĢtırılmıĢ mazotlu motor yağı ile 

yağlamalısınız. 

 Hasat öncesi ve sonrası servis 

bakımını yaptırınız. 

 Hasat öncesi ve sonrası servis bakımında 

biçerdöverlerin bakımlarını kesinlikle yetkili 

servislerinde ve bakım kullanma kitaplarında yer 

alan talimatlara uygun olarak yaptırınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (  ) Paslanmayı hızlandıran ve nemliliğe yol açan dane artıklarını ve pisliklerini 

temizlemek için biçerdöveri yüksüz olarak birkaç dakika çalıĢtırmaya gerek yoktur. 

2. (   ) Biçerdöver basınçlı hava ile yıkamadan önce basınçlı su ile temizlenmelidir. 

3. (   ) Biçerdöverlerde yüksek hızlarda hareket iletiminde kayıĢlar kullanılmaktadır. 

4. (  ) Zincir diĢli gruplarını içerisinde bulunduran diĢli kutularının diĢli yağ durumları 

zaman zaman kontrol edilmelidir. 

5. (   ) Biçerdöverlerin belli periyotlarda, günlük, haftalık aylık veya çalıĢma saatine göre 

kontrol ve bakım programları yapılmalıdır. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü / 

sözcükleri yazınız. 

 

6. KayıĢ, kasnak üzerine …….. ve …………….. olmak üzere iki tür sarılır. 

7. …………. kayıĢlar uzak mesafeler arası güç iletimini sessiz ve etkili bir biçimde 

sağlar. 

8. ……………….. temel görevi, aralarında dönme hareketi olan iki eleman arasında 

sürtünmeyi minimuma indirmek, güçten en az ödün verilerek hareketin iletilmesini 

sağlamak ve sorunsuz yük aktarımını sağlamaktır. 

9. Eksenler arası mesafenin uzun olduğu ve aynı düzlemde dönme hareketin aktarılması 

gereken yerlerde ………………………… kullanılır. 

10. 10°C altındaki sıcaklıklarda ya da biçerdöver ıslakken …………. ile temizlik 

yapılmamalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 
 

 

 

 

 

Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun olarak biçerdöverin hidrolik 

bakımını yapacaksınız. 
 

 

 

 

 

 Bulunduğunuz bölgedeki tarımsal iĢletmeler veya biçerdöver servislerinden 

biçerdöverlerin hidrolik bakımları hakkında ön bilgi edininiz. 

 Hidrolik bakımın nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak 

arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle paylaĢınız. 
 

2. BĠÇERDÖVERĠN HĠDROLĠK BAKIMI 
 

2.1. Biçerdöverlerde Hidrolik Sistemler 
 

Hidrolik, Yunanca su anlamına gelen hydro ile boru anlamına gelen aulos 

kelimelerinden türetilmiĢtir. Günümüzde hidrolik”, akıĢkanlar aracılığıyla kuvvet ve 

hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Hidrolik, akıĢkanların 

mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.  

 

Hidrolik ile ilgili bazı terimler aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Hidrokinetik: Enerji, sıvının hareketi ile aktarılır. 

 Hidrostatik: Enerji, basınç sayesinde aktarılır.  

 Hidrodinamik: Enerji, sıvının hareketi ve basınç sayesinde aktarılır. 

 

Biçerdöverlerde hidrolik, hidrostatik tahrikin yanında birçok fonksiyon içinde 

kullanılmaktadır. Aracın dizel motoruna bağlı kapalı devre çalıĢan değiĢken deplasmanlı 

hidrolik pompa ve bu pompaya bağlı diğer pompalardan basılan yağ ile çalıĢan hidrolik 

ekipmanları ve yaptıkları fonksiyonları aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz. Ayrıca bu 

sistemlerin bağlantıları Resim 2.1 de gösterilmiĢtir. 

 

 Sabit veya değiĢken deplasmanlı hidrolik motorla hidrostatik tahrik 

 Kontrol blokları ile araç üzerindeki silindirlerin ve hidromotorların tahriki 

 Kapalı veya açık devre olarak çalıĢabilen soğutma fanı 

 Direksiyon sistemi  

 Fren sistemi  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Biçerdöverlerin Hidrolik Bağlantı ġeması 

 

Biçerdöver üzerindeki çok sayıdaki hidrolik fonksiyonların kontrolü için elektronik 

kontrol cihazları da kullanılmaktadır. Elektronik kontrol ile çok daha basit Ģekilde hassas 

ayar yapabilme imkânımız bulunmaktadır. 

 

Biçerdöverlerde bulunan tüm organları tahrik eden motor hidrolik temel taĢı olan 

hidrolik pompayı da tahrik eder. Enerji mekanikten hidroliğe dönüĢtürülür. Ortaya çıkan 

hidrolik enerjiyi; biçerdöverde en çok bulunan enerji tüketicileri (hidrolik silindir, hidrolik 

motor), mekanik enerjiye dönüĢtürür.  

 

Mekanik enerji ile vantilatör, haĢbay, dane ve kesmik elevatörü, batör, boğaz 

elevatörü, dolap, biçme düzeni gibi kısımlar döndürülür. Bu Ģekilde tabla, dolap, varyatör 

veya hidrolik dümenleme kaldırılıp indirilir veya bir çizgi üzerinde hareket ettirilir.  

 

Biçerdöverlerdeki hidrolik sistemin avantajları: 

 

 Hidrolik sisteme yapılan ufak bir dokunuĢ biçerdöverin her yerinde 

hissedilebilir. 

 Hidrolik sistemin yarattığı basınç ve kuvvetle aynı anda birçok gruba komut 

vermek mümkündür. 

 Biçerdöverin problemli konstrüksiyon yapısına kolaylıkla uyar. 

 Küçük ve hafif hidrolik agregatlar biçerdöverin birçok yerine kolayca 

yerleĢtirilebilir.  

 Biçerdöver hidrolik sistemle büyük verimle çalıĢır. 

 Biçerdöverdeki hidrolik sistemin bakımı kolay ve aĢınımı azdır. 

 Biçerdöver hidrolik sistemle daha sessiz çalıĢır. 

 

Tüm hidrolikle çalıĢan makinelerde olduğu gibi biçerdöverlerde de var olan hidrolik 

sistem genel hidrolik devreye aynen uyar. 
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Günümüz biçerdöverlerinin hidrolik sistemleri çok geliĢmiĢ olup silindir sayıları ve 

buna bağlı olarak kumanda kolları artmıĢtır. Biçerdöverlerde bulunan hidrolik sistemin 

baĢlıca parçaları Ģunlardır: 

 

 Hidrolik Deposu: Motorun yanında bulunur. Depo, yağ doldurma kapağı, 

havalandırma kapağı, boĢaltma tapası, seviye çubuğu ve bazen de filtreyi 

üzerinde taĢır. 

 

Resim 2.2: Hidrolik ve hidrostatik yağ depoları 

 

 Hidro Motor: Hidrolik motorlar bir hidrolik akıĢkan akıntısının hareketini 

(kinetik enerjisini) ve basıncını (potansiyel enerjisini) dönen bir milin sürekli 

hareket enerjisine çevirir. Milin enerji çıkıĢı, motorun makineye veya 

çalıĢtırılacak cihaza bağlandığı noktadır. Motora giren akıĢkanın basıncı onun 

kuvvet ve tork çıktısını saptar. Hidrolik motorun yapısı hidrolik pompaların 

yapısına benzer. Bununla beraber, mekanizmalar motor olarak çalıĢacak ve daha 

verimli olacak Ģekilde bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

 

Hidrolik motor, hidrolik pompa tarafından üretilen hidrolik enerjiyi dairesel harekete 

çeviren hidrolik sistem elamanıdır.  Bu açıdan bakıldığında hidrolik motor, hidrolik 

pompanın tersi yönde bir prensip ile çalıĢır. Hidrolik motorlar, hidrolik pompanın üretmiĢ 

olduğu hidrolik enerjiyi alarak tekrar mekanik enerjiye çevirir ancak bunu yaparken harekete 

bir dairesellik özelliği katmaktadır.   

 

Hidrolik motorlar sıvının sıkıĢtırılamama özelliğini kullanarak çalıĢır. Hidromotorlar 

hidrolik yağa basınç uygulayarak onu sıkıĢtırmaya çalıĢır ancak hidrolik yağ sıkıĢmaz ve 

gücün geldiği yönün tam tersine doğru hareket etmeye baĢlar. Kendine bir kaçıĢ yolu arar 

iĢte bu özellik kullanılarak hidrolik motor modelleri oluĢturulur.  

 

Hidrolik motorlar gelen akıĢkan miktarı aynı kaldığı sürece çalıĢma hızı da 

değiĢmeyecektir. Bu sebeple hidrolik motorlar  gücün değiĢmediği bir hareket sağlayabilir.  

Hidrolik motorlar 3 farklı tipe sahiptir: Pistonlu hidrolik motorlar, diĢli hidrolik motorlar ve 

katriçli(kanatlı) hidrolik motorlar. 
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 Hidrolik Pompa: Sıvıları akıĢını sağlayan düzendir. Hidrolik pompa bazı 

biçerdöverlerde deponun içinde, bazılarında ise depo çıkıĢ borusunun ucunda 

bulunur. Amacı; hidrolik yağın sistemin gerektirdiği basınç ve debide 

kullanılma yerine gönderilmesini sağlamaktır. Biçerdöverlerin hidrolik 

sisteminde genellikle diĢli pompa kullanılmaktadır. 

 

Resim 2.3: Hidrolik pompa 

 

 Valfler: Hidrolik devrede dolaĢan hidrolik yağın yönünü, basıncını ve debisini 

kontrol eden elemanlara hidrolik valf denir. Devrede dolaĢan yağın devreye 

verilmesi veya kesilmesi yağın basıncının ayarlanması, devredeki silindir, motor 

gibi alıcıların hızlarını artırmak ya da yavaĢlatmak için yağ miktarını değiĢtiren 

elemanlardır. 

 

 Ara Organlar (Boru ve Bağlantıları): Bir hidrolik devrenin çeĢitli aletleri 

borular tarafından birbirlerine bağlanır. Devrede basınçlı yağ dolaĢtığı için 

borular basınca dayanıklıdır. Basınca dayanıklı olmaları için dıĢları 3 kat çelik 

telle örülmüĢtür.  

 

Boru bağlantıları da çok önemli olup bağlantılarda rekor denilen bağlantı 

elemanlarından faydalanılır. Rekorlar kaçak yapmayacak Ģekilde bağlanmalıdır.  

 

Resim 2.4: ÇeĢitli bağlantı elemanları 
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 Kumanda Düzenleri: Hidrolik devrelerde alıcıların pompa ve depo ile 

bağlantısını sağlayan ara organlardır. Yani pompadan gelen basınçlı yağa yol 

veren, tabla, dolap ve varyatör silindirleri gibi diğer silindirlere yağ gönderen 

bir merkezdir. Kumanda düzeni içerisinde yapılacak iĢe göre sevk kanalları ve 

supaplar vardır. DıĢarıda ise yine yapılacak iĢe göre kumanda kolları vardır. 

 

 Emniyet Düzenleri: Emniyet sübabı hidrolik sistemi fazla basınçtan korur. 

Belirli basınçlar için ayarlanmıĢtır. Borulardaki yağ basınçları arttığında ya da 

kumanda kolları uzun süre tutulduğunda zaman açılır ve basınçlı yağın geri 

dönüĢ borusuyla depoya dönmesini sağlarlar. Sübap fazla basınç ortadan 

kalkıncaya kadar açık kalır, basınç normale dönünce otomatik olarak kapanır.  

 

 Hidrolik Akümülatörler: Gerektiğinde kullanılmak üzere hidrolik devrede 

hidrolik enerjiyi basınç altında depo eden elemanlardır. Hidrolik akümülatörler 

hidrolik devrede meydana gelecek ani darbeleri ve Ģokları etkisiz hâle getirterek 

sistemi korur. Devrede kaçaklar yüzünden basınç ve verim düĢer. 

Akümülatörler böyle durumlarda kaçakları telafi ederek sistemi besler. 

 

Akümülatör sistemin çalıĢma basıncını bütün zaman aralıklarında düzenli tutar. 

Kullanılmadığı zaman basınçta iniĢ çıkıĢlar meydana gelir. Hidrolik akümülatörün ağırlıklı, 

yaylı ve pnömatik gibi çeĢitleri vardır. 

 

Resim 2.5: Hidrolik akümülatör 

 

 Hidrolik Yağ Filtresi: Genellikle biçerdöverlerde filtre depo içerisinde 

bazılarında ise dıĢarıda ve depo giriĢinde bulunur. 

 

Resim 2.6: Geri dönüĢ filtresi 
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 Silindirler: Hidrolik enerjiyi alarak bunu çevreye mekanik enerji olarak ileten 

organlardır. Hidrolik enerjiyi itme hareketi yaparak mekanik enerjiye çevirirler. 

Hidrolik sistemde en sade, en sağlam ve en iyi çalıĢan parçadır.  Hidrolik 

silindirler iki ana gruba ayrılır:  

 Tek Etkili Silindirler: Basınçlı akıĢkan silindirin tek yönünden girip 

pistonun tek bir yüzeyine etki ediyorsa bu tip silindirlere tek etkili 

silindir, denir. DönüĢü, yaylı ve yaysız olabilir.  

 

Resim 2.7: Tek etkili silindirler 

 

 Çift Etkili Silindirler: Basınçlı akıĢkan silindirin iki ayrı yerinden girip 

pistonun iki yüzeyine etki ederek ileri geri hareketleri akıĢkan gücüyle 

üreten silindirlerdir.  

 

Resim 2.8: Çift etkili silindirler 
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Klasik bir biçerdöverin hidrolik sistemi Resim 2.9’ da gösterilmektedir. 

 

1. Üç yollu dağıtma ventili 

2. Tek yollu dağıtma ventili 

3. Hidrolik direksiyon ana merkezi 

4. Tabla kaldırma hidrolik silindirleri 

5. Hidrolik akümülatör 

6. Dolap kaldırma hidrolik silindiri (çift tesirli) 

7. Dolap kaldırma hidrolik silindiri (tek tesirli) 

8. Dolabı ileri-geri hareket ettiren hidrolik silindirleri 

9. Varyatör hidrolik silindiri 

10. Hidrolik direksiyon dümenleme hidrolik silindiri 

 

 

 

Resim 2.9: Klasik bir biçerdöverde hidrolik sistem 
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Resim 2.10’da görüldüğü gibi modern biçerdöverlerde dolap, biçme sistemi (bıçaklar), 

tabla helezonu, götürücü elevatör, dövücü düzen gibi hemen hemen tüm hareketli yerlere 

hidrolik motorlarla hareket vermek mümkün olmaktadır. Bu Ģekilde yerden kazanıldığı gibi 

hareket de daha emniyetli bir Ģekilde iletilmektedir.  

 

 

Resim 2.10: Modern bir biçerdöverde hidrolik sistem 

 

Genellikle ileri-geri, yukarı- aĢağı gibi bir çizgi üzerindeki hareketler biçerdöverlerde 

hidrolik silindirlerle (çizgi motorlarıyla) gerçekleĢir. Kullanılan hidrolik silindirlerin çoğu 

çift etkilidir. 

 



 

35 

Motorun tahriki ile enerji üreten hidrolik pompadan gelen basınçlı yağ kumanda 

kollarına komuta edilerek tabla kaldırılır. 

 

Ġlerleme hızının arttırılması ve azaltılması varyatörün hidrolik silindirine komuta 

ederek aynı viteste maksimum ve minimum hız yapmayı sağlar. 

 

Biçerdöverde dümenleme; arka tekerden hidrolik bir silindirle ufak bir dokunuĢla çok 

kolay yapılır. Hidrolik dümenleme tümüyle hidrolik yağ ile yapılır ve hiçbir mekanik hareket 

yoktur. Hidrolik dümenleme sisteminin merkez ünitesi direksiyon milinin hemen ucunda yer 

alır ve operatörün hareketine göre yağı ölçen bir stator ve rotor sağa-sola dümenleme ve nötr 

durumda kalmayı sağlar. 

 

 

Resim 2.11: Modern bir biçerdöverde hidrolik silindirler ve yerleri 

 

2.2. Hidrolik Yağlar 
 

Hidrolik sıvılar (akıĢkanlar), hidrolik gücün iletilmesinde kullanılır. Ayrıca hidrolik 

devre elemanlarının yağlanmasını ve soğutulmasını sağlar. Hidrolik akıĢkan olarak suyun 

kullanılmasında korozyon, kaynama noktası, donma noktası ve düĢük viskozite gibi 

sorunlarla karĢılaĢılır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için bazı karıĢımlar (yağ, glikol gibi) 

eklenir. Madenî yağlar, en çok kullanılan akıĢkandır. Ġçerisine katkı maddeleri eklenerek 

dayanıklılığı ve kullanım süresi artırılır. 
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Resim 2.12: Hidrolik yağ 

 

Hidrolik yağda aranan özellikler aĢağıda verilmiĢtir: 

 

 Viskozite: AkıĢkanların akıcılık özelliklerini ifade eder. Yağların akmaya 

karĢı gösterdiği zorluktur. Kalın yağlarda akmaya karĢı direnç fazla, ince 

yağlarda azdır. Kalın yağların viskozitesi yüksek, ince yağlarda küçüktür.   

 

 Oksidasyon: Hidrolik yağın bileĢimindeki hidrokarbonların havanın oksijeni 

ile kimyasal reaksiyona girerek çamur veya sakız Ģeklinde tortuların meydana 

gelmesi olayına oksidasyon denir. Meydana gelen çamurlar, metal yüzeylerde 

korozyona neden olur.   

 

 Yağlama Yeteneği: Uygun seçilen yağlar, metal yüzeylerde bir film tabakası 

meydana getirerek çalıĢan elemanların hareketlerinin kolaylamasını ve 

sürtünme direncinin azalmasını sağlar.  

 

 Köpüklenme: Yüksek basınçtaki akıĢkan sistem içinde yüksek hızda hareket 

ederken hava molekülleri ile yağ moleküllerinin çarpıĢması sonucunda 

meydana gelen Ģoklar, köpüklenmeye yol açar. Bunu engellemek için boru 

hattında sızdırmazlık sağlanmalıdır. Yağ üreticileri, yağın içine köpüklenmeyi 

önleyici katkı maddeleri ilave eder.   

 

 Akma Noktası: Yağın akıcılığını kaybedip katılaĢmaya baĢladığı sıcaklığa 

denir. 

 

 Alevlenme Noktası: Standart yağlarda alevlenme sıcaklığı 180-210ºC 

arasındadır.  

 
 Hidrolik sistemlerde 50 ºC’nin üzerine çıkılmadığı için herhangi bir problem 

yaĢanmaz. 

  

 PolimerleĢme: Birden fazla aynı cins yağ moleküllerinin artık vermeden 

birleĢmesi ve yeni bir molekül meydana getirmesidir. Yağın özelliğini 

değiĢtireceği için istenmeyen bir durumdur.  
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Resim 2.13: Hidrolik yağ hammaddeleri 

 

H: Hidrolik yağ,  

L: Korozyona karĢı koruyucu ve / veya yaĢlanmaya karĢı dayanıklılık kazandıran 

etkili madde,  

P: Yüklenebilirliği yükselten veya düĢüren etkili madde, 

 

 

Resim 2.14: Hidrolik sistemde kullanılan yağlar 

 

2.2.1. Hidrolik Yağın Bozulma Nedenlerini ve BozulmuĢ Yağın Tespit 

Yöntemleri 

 
Hidrolik sistemlerde en sık karĢılaĢılan ve kolayca tespit edilebilen, müdahale 

edilmediğinde ileride büyük ve pahalı arızalara dönüĢebilecek sıkıntılar; anormal ses, yüksek 

akıĢkan sıcaklığı ve yavaĢ çalıĢma olarak sıralanabilir. 
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Hidrolik sistemlerde anormal sesin sebebi genellikle hava ve kavitasyondur. Hava 

girmiĢ hidrolik sistemlerde, yağın dolaĢımı sırasında basınca ve düĢük basınca maruz 

kaldığında çarpma ve vurma sesine benzer sesler çıkarmasıdır. Hidrolik sistemdeki havanın 

diğer nedenleri köpük ve sistemin düzensiz çalıĢmasıdır. Hava yağın çabuk yaĢlanmasına, 

dolayısıyla yağlanmanın azalmasına ve sistemin ısınarak keçe contalarının bozulmasına 

sebep olur. Hava sisteme pompa emiĢinden girer. Bu yüzden pompa giriĢ hattındaki hortum, 

kelepçe ve rekorların iyi durumda ve sıkı olduğunun kontrol edilmesi çok önemlidir.  

 

Resim 2.15: Kavitasyon  

 

Hidrolik yağın içerisindeki çözünmüĢ gazlar ya da çözünmüĢ sıvı hâldeki hava, pompa 

emiĢinde yüksek vakum basıncı oluĢması hâlinde sıvı fazdan gaz fazına geçer. Pompanın, 

basınç tarafında ise yüksek basınç sebebiyle aniden tekrar çözünerek sıvı faza dönüĢmesi 

sonucunda yüksek hacim değiĢimi, gaz baloncuğunun etrafındaki hidrolik yağın 

hızlanmasına sebep olur. Pompa gövdesine ani olarak çarpan yağ, su jeti etkiyle metal 

yüzeyde aĢınmalar oluĢturur. Bu aĢınma tipine kavitasyon ya da boĢlum aĢınması denir. 

Kavitasyon sebebi ile hidrolik sistemde metal erozyonu (aĢınması) meydana gelir. Kopan 

metal parçalar yağ ile sistemde dolaĢarak diğer hidrolik elemanların zarar görmesine ve 

yağın kirlenmesine neden olur. Kavitasyon, hidrolik sistemlerde genellikle pompalarda 

meydana gelir. Bu yüzden rezervuar ve pompa arasındaki giriĢ hattında kavitasyonu önlemek 

için yağ akıĢını kısıtlayıcı bir durumun olmadığına dikkat etmek gerekir.  

 

 

Resim 2.16: Kavitasyon aĢınması 

KAVĠTASYON 
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Yağın sıcaklığı 82ºC’nin üzerine çıktığında hidrolik sistemdeki sızdırmazlık 

elemanları zarar görür ve yağın yaĢlanması hızlanır. Bu sebeple hidrolik sistemleri 82ºC’nin 

üzerindeki yağ sıcaklıkları ile çalıĢtırmaktan kaçınılmalıdır. Isınan yağın viskozitesi düĢerek 

sistem elemanlarının sorunsuz çalıĢması için gerekli olan optimum değerden uzaklaĢır. 

Isınan hidrolik sistem yağı, sistemin ısı dağıtma kapasitesini düĢürür ve ısı yükünü arttırır. 

Hidrolik sistemler ısıyı rezervuarlar aracılığıyla dıĢarı attıklarından sistemin ısınmasının 

önüne geçmek için öncelikle hidrolik yağ seviyesi takip edilmeli ve gerektiğinde doğru 

seviyeye getirilmelidir. 

 

Köpük; hidrolik sistemlerde sıkça karĢılaĢılan bir problemdir ve ihmal edildiğinde 

büyük arızalara sebep olmaktadır. Hidrolik sıvının içerisinde köpük oluĢmasının sebebi, 

genellikle sisteme giren hava ve harici kirleticiler ile yükselen yüzey gerilimidir. Pahalı 

arızalara sebep olan köpüğü önlemek için köpüğün sebebini bulup ortadan kaldırmak 

gerekmektedir. Ġlk olarak kontrol edilmesi gereken; pompa emiĢ tarafına, sisteme hava 

giriĢine sebep olan gevĢek bir bağlantının ya da çatlağın olup olmadığıdır. Diğer bir köpük 

sebebi de yanlıĢ viskozitede hidrolik yağlardır. Özellikle sistemin ihtiyacından daha kalın 

yağ kullanılması hâlinde köpük oluĢur. Gres, toz ve nem gibi harici kirleticilerde hidrolik 

sistem yağı ile bir araya geldiğinde köpük oluĢumuna sebep olurlar.  

 

Ġklim Ģartlarından, havada bulunan nemden, bakım esnasında yapılan temizlikten 

dolayı su hidrolik sisteme birçok yerden gelmektedir. Hidrolik sistemde bulunan su oranı 

önemlidir, hidrolik sistemde en fazla 200 ppm (%0,02 oranında) su oranı olması 

sağlanmalıdır. 

 

Kimyasal reaksiyon yağının ömrünü tamamlaması, farklı standartlardaki yağların 

karıĢtırılması ve kopan parçacıkların yağın özelliğini bozması ile oluĢmaktadır. Hidrolik 

sistemde maksimum 2000 saatte yağın değiĢtirilmesi gerekmektedir. Yağ değiĢimi sırasında 

farklı standartlardaki yağlar kullanılmamalı imalatçı firmaların önermiĢ olduğu 

standartlardaki yağlar tercih edilmelidir. 

 

2.2.2. Hidrolik Yağın DeğiĢtirilme Yöntem ve Teknikleri 

 
Hidrolik yağ değiĢtirme aralığı kullanılan yağa göre değiĢir. Genellikle ilk 100 çalıĢma 

saati sonunda, bundan sonra her 600 çalıĢma saati sonunda veya senelik olarak hidrolik yağ 

değiĢir. Kullanılan yağı öğrenmek için bakım kullanma kitaplarına bakılmalıdır.  

 

 Makine düz bir zemine park edilir. Dolap gibi bağlantılar zemine indirilmelidir. 

 Motor doğru Ģekilde stop edilmezse turbo zarar görebilir. Motor boĢta 5 dakika 

süreyle rölanti devrinde çalıĢtırılmalıdır ve daha sonra motoru durdurmak 

gerekir. Kontak anahtarı alınır. 

 Hidrolik sisteme toz ve kir girmemesi için kapağı açmadan önce dıĢı temizlenir. 

Mümkünse tazyikli hava ile deponun ve filtrenin çevresi temizlenir. 

 Yağ soğuyana dek boĢaltma tapası açılmamalıdır. Hidrolik yağ sıcak olabilir ve 

temas hâlinde yaralanmalara yol açabilir.  

 Filtre kapağı çıkarılır. 
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 Hidrolik yağı, biçerdöver üzerindeki tahliye hortumu ile bir yağ boĢaltma 

kabına boĢaltılır. Bütün silindirlerin içeri çekilmiĢ olduğundan emin olunarak 

yağ boĢaltılır. 

 Geri dönüĢ filtresi bir anahtar ile sökülür. Yeni geri dönüĢ filtresinin halka 

contasına yağ sürülür. 

 Yeni filtre anahtar kullanmadan el ile yerine takılır. 

 Yağ deposuna, bakım kullanma kitabında belirtilen hidrolik yağ doldurulur. 

 Hidrolik pompalar yağ ile doldurulmazsa motor çalıĢtırıldığında hasar görebilir. 

Pompanın üstündeki tapa açılır ve pompalara bu tapalardan yağ doldurulur. 

Tapalar kapatılır. 

 Motor çalıĢtırılıp düĢük rölantide olmalıdır. Tapa içeride sıkıĢan havayı 

boĢaltmak için yavaĢça gevĢetilir. Tamamen yağ gelene kadar bu durumda 

tutulur ve sonra tapa sıkılır. 

 Hidrolik sistemdeki hava, 15 dakika boyunca motor çalıĢır durumda tutulup tüm 

kumanda levyeleri ileri geri oynatılarak tahliye edilir.  

 Motor, durdurulur ve kontak anahtarı alınır.  

 Yağ seviyesi göstergeden kontrol edilir. Gerekirse depo kapağı açılıp yağ ilave 

edilir. 

 

 

Resim 2.17: Yağın göstergeden kontrolü 

 

2.3. Hidrolik Sistem Filtre ÇeĢitleri 
 

Hidrolik sistemlerde birçok arıza, kirli yağ yüzünden oluĢur. Hidrolik sistemlerin 

kapalı olduğu düĢünülerek yabancı madde giriĢinin olamayacağının düĢünülmesi yanlıĢtır. 

Çünkü montaj ya da çalıĢma esnasında devre elemanlarından kopan parçalar ya da yağ 

deposunun havalandırma bölümünden içeri giren kirleticiler yüzünden hidrolik akıĢkanların 

orijinal hâlleri bozulur. Bunun için hidrolik devrelerde toz, pislik, metal talaĢı, pas gibi katı 

kirleticileri ve yabancı maddeleri tutmak üzere, hidrolik elemanları aĢınmadan korumak için 

akıĢkanın temizliğini sağlamak amacıyla filtreler kullanılır. Küçük ve önemsiz görünseler de 

filtreler hidrolik bir devrenin en önemli koruyucularıdır. Elemanların ömrünü uzatırken 

sistemin verimli çalıĢmasını sağlarlar, üstelik bakım onarım masraflarını ve zamanını 

oldukça azaltan parçalardır.  
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Resim 2.18: Hidrolik filtre çeĢitleri 

 

Hidrolik sistemde emiĢ hattı, basınç hattı, dönüĢ hattı ve sistemden bağımsız olarak 

çalıĢan 4 farklı filtre kullanılmaktadır.  

 

 EmiĢ Hattı Filtreleri: EmiĢ hattında pompayı korumak amacıyla kullanılır. 

Depodan hidrolik sisteme vermek amacıyla çekilen akıĢkanı temizler, sisteme 

temiz akıĢkan gönderir. EmiĢ hattında kullanılan filtreler, 100-125 micron 

seviyesinde temizlik sağlamaktadır. Depo içine yerleĢtirildikleri için bakımları 

zordur. Tıkandıklarında pompanın emiĢi güçleĢir. Bu da basıncın düĢmesine 

neden olur. Bu durumu engellemek için ilaveten pompadan önce iri gözenekli 

pompa kullanılmalıdır.  

 DönüĢ Hattı Filtreleri: Hidrolik sistemden görevini bitirip depoya dönen 

akıĢkanı filtre eder. Ekonomiktir ve bakımı kolaydır. Dezavantajı ise akıĢkanın 

temizliğinin kir elemanları dolaĢtıktan sonra yapılmasıdır. DönüĢ hattında 

kullanılan filtreler 25-40 micron seviyesinde temizlik sağlamaktadır. 

 Basınç Hattı Filtresi: Hidrolik pompanın çıkıĢına, devre elemanlarının zarar 

görmesini engellemek için kullanılır. Kirlenmeye karĢı daha hassastır. Basınç 

hattında kullanılan filtreler genelde hassas çalıĢan ekipmanların önüne bağlanır 

ve 10-15 micron seviyesinde temizlik sağlamaktadır. Dezavantajları ise yüksek 

basınçla karĢı karĢıya kaldıkları için basınca dayanıklı gövde gerektirmesidir. 

Bundan dolayı yapımı zor ve pahalıdır. 

 

2.3.1. Hidrolik Sistem Filtrelerinin DeğiĢtirilme Nedenleri, Yöntemleri ve 

Teknikleri 

 
Kirlilik; boru, hortum gibi elemanları değiĢtirirken yeni hidrolik akıĢkan 

konulmasından veya sızdırmazlık elemanlarının bozulması nedeniyle oluĢabilir. Hidrolik 

elemanlarda izin verilen kirlilik değerini üretici firmalar kataloglarında belirtir. Mikron 

cinsindendir (1 Mikron= 0,001 mm’dir.). Kirlilik değeri, kirlilik göstergesi kullanılarak 

ölçülmelidir. Buradan alınan değerlere göre filtre temizlenmeli ve kullanım ömrü dolanlar 

değiĢtirilmelidir. 



 

42 

Hidrolik sistem filtresi, hidrolik yağ, kirlilik göstergesi sinyali verdiğinde, 1000 saatlik 

iĢletme zamanından sonra en az senede 1 defa, yağ yenilendiğinde filtreler değiĢtirilmeli ve 

yenilenmelidirler. Kâğıt elemanlı filtreler her yağ değiĢiminde değiĢtirilir. Temizlenebilir 

elemanlılar ise her yağ değiĢiminde mazotla yıkanıp basınçlı hava ile temizlenmelidir. 

Kullanılan filtreyi öğrenmek için bakım kullanma kitaplarına bakılmalıdır.  

 

Hidrolik geri dönüĢ filtresi, hidrostatik filtre her yağ değiĢiminde değiĢtirilmelidir. 

Hidrolik yüksek basınç filtresi ve yağ deposu filtresinin de her yağ değiĢiminde 

temizlenmesi gerekmektedir.  

 

Resim 2.19: Hidrolik Tiltre çeĢitleri (kağıt elemanlı-temizlenebilir elemanlılar) 

 

 Makine düz bir zemine park edilir. Dolap gibi bağlantılar zemine indirilmelidir. 

 Motor doğru Ģekilde stop edilmezse turbo zarar görebilir. Motor boĢta 5 dakika 

süreyle rölanti devrinde çalıĢtırılmalıdır ve daha sonrada motoru durdurmalıdır. 

Kontak anahtarını alınır. 

 Hidrolik sisteme toz ve kir girmemesi için kapağı açmadan önce dıĢı temizlenir. 

Mümkünse tazyikli hava ile deponun ve filtrenin çevresi temizlenir. 

 Yağ soğuyana dek boĢaltma tapası açılmamalıdır. Hidrolik yağ sıcak olabilir ve 

temas hâlinde yaralanmalara yol açabilir.  

 Filtre kapağı çıkarılır. 

 Geri dönüĢ filtresi bir anahtar ile sökülür. Yeni geri dönüĢ filtresinin halka 

contasına yağ sürülür. 

 Yeni filtre anahtar kullanmadan el ile yerine takılır. 

 Yağ deposuna bakım kullanma kitabında belirtilen hidrolik yağ doldurulur. 

 Hidrolik sistemdeki hava, 15 dakika boyunca motor çalıĢır durumda tutulup tüm 

kumanda levyeleri ileri geri oynatılarak tahliye edilir.  

 Motor durdurulur ve kontak anahtarı alınır.  

 Yağ seviyesi göstergeden kontrol edilir. Gerekirse depo kapağı açılıp yağ ilave 

edilir. 
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2.4. Kendi Yürür Tarım Makinelerinde Kullanılan Hareket Ġletim 

Sistemleri 
 

Kendi yürür biçerdöverler; bir motor, diĢli kutusu ve hareket organları ile 

donatılmıĢlardır. Motor genellikle ya dane deposu önüne ya da arkasına yerleĢtirilmiĢtir. 

Motorun ürettiği güçle elde edilen hareket enerjisi makinenin: 

 

 Tarla ve taĢıma iĢlerinde ileri ve geri hızlı hareket etmesini,  

 Hız değiĢikliğinin kademesiz yapılması imkânını, 

 Çabuk bir Ģekilde ters çalıĢmasını (kusturma), 

 Hareketinin yüksek çeki kuvveti olarak nakledilmesini ve arkaya takılan 

römorkun çekilmesini sağlar.  

 

Motorun yalnızca çalıĢmasının hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan çalıĢma sonucu elde 

edilen gücün, iĢ yapılacak yere kadar istenilen Ģekilde ulaĢtırılmasıdır. 

 

Motor dönü hareketinin, tekerleklere, batöre, elek ve sarsaklara, vantilatöre 

(rüzgarlık), hidrolik silindirlerine, motor devir saatine ulaĢabilmesi için bazı güç iletim 

organlarına ihtiyaç vardır. Gücün yukarıda sayılan yerlere değiĢik Ģekillerde iletilmesine güç 

iletimi denilmektedir. 

Biçerdöverlerde güç iletimi: 

 

 Mekanik,  

 Hidrostatik-Mekanik, 

 Hidrostatik, olmak üzere üç Ģekilde yapılmaktadır. 

 

2.4.1. Mekanik Güç Ġletimi 
 

Güç iletimi; Resim 2.20’de görüldüğü gibi dizel motordan bir kayıĢla (a) varyatör 

sistemine, kavrama ile diĢli kutusu ve son redüksiyona (c) buradan da  hareket tekerleklerine 

doğru olmaktadır. 

 

Resim 2.20: Mekanik güç iletimi 
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Bu sistemde diĢli kutusunun bir varyatörle kombine edilerek kullanılması, biçerdöver 

hızının ileri viteslerde kademesiz olarak değiĢtirilmesine olanak tanır. 

 

Örneğin: 3 ileri viteste, hız kademesiz olarak;  

1,3 km/saatten –3,3 km/saate, 

2,9 km/saatten –7,1 km/saate, 

8,1 km/saatten –20,0 km/saate kadar değiĢtirilebilir.  

 

Ġlerleme hızının yukarıdaki örnekte açıklanan sınırlar arasında kademesiz 

değiĢtirilebilmesi ile biçerdöverin değiĢik hasat Ģartlarına uygun çalıĢması sağlanabilir. 

Biçerdöverin değiĢik üniteleri, düzenli bir devir sayısında çalıĢmak mecburiyetindedir. Bu 

üniteler sabit bir devir sayısında çalıĢırken biçerdöver, ilerleme hızı ekseriyetle 3-4 kademeli 

bir diĢli kutusu üzerinden kayıĢ-varyatör sistemiyle ayarlanır. Varyatör, motor devir sayısı 

sabit kalırken biçerdöver ilerleme hızının vites kademesinin hız aralıkları ile ilerleme hız 

sınırları üst üste çakıĢtırılır. Bu da makinenin hasat Ģartlarına tam olarak uymasına izin verir.  

 

 

Resim 2.21: Geri çalıĢtırma düzeni 

Geri çalıĢtırma (kusturma) düzeni takılmıĢ biçerdöverlerde varyatör, hızlı bir Ģekilde 

ileri vitesten geri vitese değiĢiklik yapılmasını da kolaylaĢtırır. 

 

Resim 2.22’de kayıĢ-varyatör düzeninin, ilerleme ve batör devrinin değiĢtirilmesi ile 

ilgili kullanılıĢındaki çalıĢması görülmektedir. 

 

Resim 2.22: KayıĢ varyatör düzeni 
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2.4.2. Hidrostatik-Mekanik Güç Ġletimi 
 

Güç iletiminin akıĢ yönü; Dizel motor  Hidrolik pompa  Hidrolik motor  Vites 

kutusu ve son redüksiyon  Hareket tekerlekleri Ģeklindedir. Bu sistemde, üç hidrostatik 

ayarlanabilir vites kademesi bulunur. Bu vites kademeleri ile makine tarlada kademesiz 

olarak; 

 

 0 – 6,8 km / saat 

 0 – 12,9 km / saat çalıĢma hızlarında  

 Karayolunda 0 – 20 km / saat hız sınırlarında kullanılabilmektedir. 

 

 

Resim 2.23: Hidrostatik-mekanik güç iletimi 

 

2.4.3. Hidrostatik Güç Ġletimi 
 

Günümüzde büyük biçerdöverlerin çoğu hidrostatik hareketli sistemlerle 

donatılmıĢlardır. Bu sistemde güç iletiminin akıĢ yönü; Dizel motor  Hidrolik pompa  

Hidrolik motor  FlanĢlı bağlantısı yapılmıĢ planet ve son redüksiyon diĢli kutusu 

Ģeklindedir. 

 

Hidrostatik harekette ilerleme hızını kademesiz ayarlamak mümkündür. ġöyle ki 

makinenin ileri vitesten geri vitese geçmesi kavramasız ve vites değiĢtirmeksizin kolay ve 

hızlı bir Ģekilde yalnızca bir kol yardımıyla olur. Kademesiz olarak güç ve hız ayarlaması 

sağlar. Kısa zamanda istenilen yüksek hız ve güce ulaĢılır. Bunun anlamı; makinenin 

kullanımının basit ve konforlu olması ve köĢe dönüĢlerinde az zaman kaybı olacağı için 

kullanım süresinde bir tasarrufun sağlanacak olmasıdır. Kısacası tek kumanda kolu ile 

hareket anında kumanda kolaylığı sağlar. Bunların dıĢında frenler aĢınmaz.  Büyük güce göre 

az yer iĢgal eder. Kavrama ve diĢli kutusu gibi iki organın görevini tek baĢına yapabilir. 

Sarsıntısız çalıĢır, daha az bakım ister. Hidrostatik hareketli biçerdöverlerin tek dezavantajlı 

yanı ise hidrostatik hareketin kuvvetli bir motor istemesi ve fiyatlarının çok fazla olmasıdır. 

Hidrostatik dört çekerli harekette bütün tekerlekler ya direkt veya son redüksiyon diĢli 

kutusu üzerinden hidrolik bir motorla Resim 2.24’te görüldüğü gibi hareket alır. 
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Resim 2.24: Biçerdöverde hidrostatik güç iletimi 

 

2.4.4. Kendi Yürür Tarım Makinelerinde Kullanılan Hareket Ġletim 

Sistemlerinde Kullanılan Yağlar 
 

Hidrostatik yağlama; yağ filminin kalınlığı 6000 angström’den az ise bu tip yağlamaya 

hidrostatik yağlama (ince film yağlaması) denir. Biçerdöverlerde hidrolik ve hidrostatik 

sistem için tek bir yağ deposu bulunmaktadır. Her iki sistem yağlarını aynı depodan 

almaktadır. Ancak her bir devrenin yağı ayrı filtre sistemlerinden geçmektedir.  Hidrostatik 

ve hidrolik sistemde kullanılan yağ, yüksek viskoziteye sahip bir yağdır yani yağ düĢük 

sıcaklıklarda akıĢkan kalmaktadır.  

 

2.4.4.1. Hareket Ġletim Sistemlerinde Kullanılan Yağın Bozulma Nedenleri, 

Yağların Tespit ve DeğiĢtirilme Yöntemleri 
 

Biçerdöverlerde hidrolik ve hidrostatik sistem için tek bir yağ deposu bulunduğu ve 

her iki sistem yağlarını aynı depodan aldığı önceki bölümlerde belirtilmiĢti. Dolayısıyla 

2.2.1. Hidrolik Yağın Bozulma Nedenlerini ve BozulmuĢ Yağın Tespit Yöntemleri 

bölümünde ve 2.2.2. Hidrolik Yağın DeğiĢtirilme Yöntem ve Teknikleri bölümünde 

yağın bozulma nedenleri, bozulmuĢ yağın tespit edilme yöntemleri, yağın değiĢtirilme 

yöntem ve teknikleri detaylı olarak anlatılmıĢtır. 
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2.5. Biçerdöverin hidrolik bakımını yaparken dikkat etmesi gereken 

iĢ güvenliği kurallarını ve dikkat edilecek hususlar 
 

 Hidrolik akıĢkan tehlikelidir. Hidrolik sistemde bulunan sıvı yüksek basınç 

altındadır ve herhangi bir kaçak tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Sıvı kaçaklar 

gözle görülemeyebilir ancak deriye nüfuz etmek için yeterli basınca sahiptir. 

Sistemdeki hidrolik basınç altında bulunan sıvının basıncı 2000psi den / 140 

bar’dan daha fazla basınca eĢdeğerdir. Bu traktör tekerine vurulan hava 

basıncının 70-80 katından daha fazla basınçtır. Bu basınç deriyi delebilir ve eğer 

deriye nüfuz ederse acil tıbbi müdahale ile çıkartılması gerekmektedir. Doğru 

bir Ģekilde tedavi edilmezse kangren oluĢabilir.  

 

Resim 2.25: Hidrolik yağ sızıntısı tehlikesi 

 

 Hidrolik sistemdeki hapsedilmiĢ yağ ile diğer bir tehlike de ısıdır. GüneĢten 

gelen ısı, hidrolik yağı genleĢtirir ve basıncı arttırır. Bu basınç altında hareketsiz 

olan makine bu nedenden dolayı hareket edebilir ve sızdırmazlık contaları 

patlayabilir. 

 Herhangi bir hidrolik ekipmanı kullanmadan önce mutlaka kullanma 

talimatlarını dikkatlice okunmalı ve anlaĢıldığından emin olunmalıdır. 

 Onarım ve bakım çalıĢmalarına baĢlamadan önce motor durdurulur, park freni 

çekilir ve kontak anahtarı alınır. 

 Bakım sırasında dorudan biçerdöverle ilgili tehlikeler yanı sıra ikincil 

tehlikelere de dikkat edin. Etrafta yağ birikintileri, gres bulaĢıkları, yağ 

sızıntıları vb. durumlar göz önünde bulundurulmalı ve bu bulaĢıklar 

giderilmelidir. 

 Yağlama, bakım, onarım ya da ayar çalıĢmaları yalnızca biçerdöverken 

dururken yapılmalıdır.  

 Ekipmanın verilen maksimum kapasitesi kesinlikle aĢılmamalıdır. Kapasite, 

basınç ve stroğun %80’inin kullanılması en ideal çözümdür. 

 Bakımdan önce bakım sırasında kullanılan ekipmanlar, tüm sistem gözden 

geçirilmelidir. Kesinlikle hasarlı veya aĢırı derecede aĢınmıĢ yıpranmıĢ 

malzemeler kullanılmamalıdır. 
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 Sistemdeki tüm ekipmanların birbiri ile uyumlu basınç ve kapasite değerlerine 

sahip olduğunu kontrol edilmelidir.  

 Hiç bir zaman hidrolik bir ekipmanı hortumundan tutarak taĢımayınız veya 

sürüklemeyiniz, bu hortumda hasara veya muhtemel bir arızaya sebep olabilir. 

 Hidrolik hortumların burkulmasını veya kırılması önlenmelidir.  

 Daima satıcı tarafından tavsiye edilen uygun hidrolik yağ kullanılmalıdır.  

 Hidrolik ekipmanlar daima açık ateĢten ve 65 dereceyi geçen sıcaklıklardan 

uzak tutulmalıdır. 

 Basınç altında hiçbir zaman hidrolik bağlantıları takıp çıkartılmamalıdır.  

 Bakım iĢlemleri sırasında hidrolik sistemlerin basıncını azaltmak için tüm 

hareket sistemlerini ve kumandaları etkisiz konuma (nötr-boĢ) alınmalıdır. 

 Kesinlikle ekipmanlar fabrika değerlerini aĢan basınca ayarlanmamalıdır. Arıza 

giderilene veya tespit edilene kadar ekipman kullanılmamalıdır. 

 Daima yağ sızıntıları kontrol edilmelidir. 

 Hortumları çıkarmadan önce daima pistonun tam olarak kapalı olup olmadığı 

kontrol edilmelidir.  

 Tabla altında çalıĢırken hidrolik sistem tabla kilidi ile varsa yine mekanik ilave 

kilidi ile kilitlenmelidir. Kilit yoksa metal sehpalarla tabla desteklenmelidir.  

 Hidrolik hortumların yaĢını belirleyen bilgi, hortum üzerinde bulunan metal 

kelepçe burcu üzerinde yer alır. Hidrolik hortumların özellikleri basınç altında, 

termal ve UV ıĢınlar altında yıllar içerisinde değiĢir. Hidrolik hortumlar 

üzerindeki ortaya çıkan değiĢikliklere göre hortumlara gerekli müdahaleler 

yapılır. Belirli kanunlar ve uygulamalar çerçevesinde hidrolik hortumların 6 yıl 

kullanıldıktan sonra değiĢtirilmesi gerekmektedir. Bazı uygulamalar hidrolik 

hortumların tamir bakımda söküldükten sonra tekrar kullanılmasını 

yasaklamaktadır. 

 Sıcak yağ filtresine çıplak el ile dokunulmamalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak biçerdöverin hidrolik bakımını aĢağıda 

verilen iĢlem basamaklarına göre gerçekleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bakım kullanma kitaplarına 

göre yapılacak bakımları tespit 

ediniz. 

 

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyinebilirsiniz. 

 ĠĢ güvenliği önlemlerini alabilirsiniz. 

 Herhangi bir hidrolik ekipmanı kullanmadan 

önce mutlaka kullanma talimatlarını dikkatlice 

okumalısınız. 

 Biçerdöverin genel bakımını yaparken iĢ 

güvenliği kurallarını göz önünde bulundurmalısınız. 

 Biçerdöverin hidrolik 

bakımını yaparken dikkat 

edilmesi gereken iĢ güvenliği 

kurallarını alınız. 

 Onarım ve bakım çalıĢmalarına baĢlamadan önce 

motoru durdurmalı, park frenini çekip kontak 

anahtarını almalısınız. 

 Etraftaki yağ birikintileri, gres bulaĢıkları, yağ 

sızıntıları vb. durumları göz önünde bulundurunuz ve 

bu bulaĢıkları gidermelisiniz. 

 Yağlama, bakım, onarım ya da ayar 

çalıĢmalarını yalnızca biçerdöver dururken 

yapmalısınız. 

 Hidrolik ekipmanları daima açık ateĢten ve 65 

dereceyi geçen sıcaklıklardan uzak tutmalısınız. 

 Basınç altında hiçbir zaman hidrolik bağlantıları 

takıp çıkartmalısınız.  

 Bakım iĢlemleri sırasında hidrolik sistemlerin 

basıncını azaltmak için tüm hareket sistemlerini ve 

kumandalarını etkisiz konuma (nötr-boĢ) almalısınız. 

 Hortumları çıkarmadan önce daima pistonun tam 

olarak kapalı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.  

 Bakımdan önce, bakım 

sırasında kullanılan ekipmanlar, 

tüm sistemi gözden geçiriniz. 

 Kesinlikle hasarlı veya aĢırı derecede aĢınmıĢ 

yıpranmıĢ malzemeleri kullanmamalısınız. 

 Sistemdeki tüm ekipmanların birbiri ile uyumlu 

basınç ve kapasite değerlerine sahip olduğunu kontrol 

emelisiniz. 

 Biçerdöver hidrolik 

sistemlerindeki yağ filtrelerini 

değiĢtiriniz. 

 Kirlilik değerini, kirlilik göstergesi kullanılarak 

ölçünüz. Buradan alınan değerlere göre filtreyi 

temizleyiniz ve kullanım ömrü dolanları 

değiĢtirebilirsiniz.  

 Kullanılan filtreyi öğrenmek için bakım 

kullanma kitaplarına bakabilirsiniz. 

 Temizlenebilir elemanlı filtreleri her yağ 

değiĢiminde mazotla yıkayıp basınçlı hava ile 

temizlemelisiniz. 

 Kâğıt elemanlı filtreleri her yağ değiĢiminde 

değiĢtirmelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Biçerdöver hidrolik 

sistemlerindeki yağı değiĢtiriniz. 

 Hidrolik sistemlerde en sık karĢılaĢılan ve 

kolayca tespit edilebilen, müdahale edilmediğinde 

ileride büyük ve pahalı arızalara dönüĢebilecek 

sıkıntıları tespit etmelisiniz. 

 Kullanılan yağı öğrenmek için bakım kullanma 

kitaplarına bakmalısınız. 

 Yağ değiĢimi sırasında farklı standartlardaki 

yağları kullanmamalı, imalatçı firmaların önermiĢ 

olduğu standartlardaki yağları tercih etmelisiniz. 

 Makineyi düz bir zemine park edebilir dolap gibi 

bağlantıları zemine indirmelisiniz. 

 Hidrolik sisteme toz ve kir girmemesi için 

kapağı açmadan önce dıĢını, mümkünse tazyikli hava 

ile deponun ve filtrenin çevresi temizlemelisiniz. 

 Hidrolik yağı biçerdöver üzerindeki tahliye 

hortumu ile bir yağ boĢaltma kabına alıp bütün 

silindirlerin içeri çekilmiĢ olduğundan emin olarak 

yağ boĢaltabilirsiniz. 

 Motor çalıĢtırılıp düĢük rölantide tutabilirsiniz. 

 Motoru durdurup  kontak anahtarı alabilirsiniz. 

 Yağ seviyesini göstergeden kontrol edebilirsiniz. 

Gerekirse depo kapağını açılıp yağ ilave 

edebilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Hidrolik sisteme toz ve kir girmemesi için kapağı açmadan önce dıĢı temizlenir. 

Mümkünse tazyikli hava ile deponun ve filtrenin çevresi temizlenir. 

2. (    ) Basınçlı akıĢkan silindirin iki ayrı yerinden girip pistonun iki yüzeyine etki 

ederek ileri geri hareketleri akıĢkan gücüyle üreten silindirler tek etkili silindirlerdir.  

3. (     ) Basınçlı hava ile yıkamadan önce biçerdöver basınçlı su ile temizlenmelidir. 

4. (   ) Hidrolik pompanın görevi, hidrolik yağın sistemin gerektirdiği basınç ve debide 

kullanılma yerine gönderilmesini sağlamaktır. 

5. (     ) Hidrolik motor, hidrolik pompanın tersi yönde bir prensip ile çalıĢır.  

6. (   ) Biçerdöverde dümenleme, arka tekerden hidrolik bir silindirle ufak bir dokunuĢla 

çok kolay yapılır. 

7. (   ) Hidrolik sistemde bulunan sıvı yüksek basınç altındadır ve herhangi bir kaçak 

tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Sıvı kaçaklar gözle görülemeyebilir ancak deriye nüfuz 

etmek için yeterli basınca sahiptir. 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü / 

sözcükleri yazınız. 
 

8. …………….., akıĢkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası 

anlamında kullanılmaktadır.  

9. ………………………………, bir hidrolik akıĢkan akıntısının hareketini (kinetik 

enerjisini) ve basıncını (potansiyel enerjisini) dönen bir milin sürekli hareket 

enerjisine çevirirler. 

10. Hidrolik yağın bileĢimindeki hidrokarbonların havanın oksijeni ile kimyasal 

reaksiyona girerek çamur veya sakız Ģeklinde tortuların meydana gelmesi olayına 

……………………. denir.  

11. Hidrolik sıvının içerisinde …………………. oluĢmasının sebebi, genellikle sisteme 

giren hava ve harici kirleticiler ile yükselen yüzey gerilimidir.  

12. Hidrolik devrelerde toz, pislik, metal talaĢı, pas gibi katı kirleticileri ve yabancı 

maddeleri tutmak üzere, hidrolik elemanları aĢınmadan korumak için akıĢkanın 

temizliğini sağlamak amacıyla ……………….. kullanılır. 

13. Biçerdöverlerde güç iletimi; ………………….. , ……………………………… , 

…………….………… olmak üzere üç Ģekilde yapılmaktadır. 

14. Bakım iĢlemleri sırasında hidrolik sistemlerin basıncını azaltmak için tüm hareket 

sistemlerini ve kumandaları ………………………………. (nötr-boĢ) alınmalıdır. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirmeye’’ geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında biçerdöver bakımı yapmak için, aĢağıda listelenen 

davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  

(X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 

Atölyede ve tarlada çalıĢmaya baĢlamadan önce koruyucu gözlük, 

maske, eldiven vb. koruyucu malzemeleri ve uygun iĢ elbisesi 

kullandınız mı? 

  

2 
Atölye ve çalıĢılan yerlerde (tarlada ve arazide) çevre koruma 

tedbirlerini aldınız mı? 

  

3 Yapacağınız iĢe göre uygun el aletlerini seçtiniz mi?   

4 
Verilen bir dizi temizleme yöntemleri içerisinden amacına uygun 

olan temizleme yöntemini seçtiniz mi? 

  

5 
Biçerdöverde temizlik sırasında temizlik için dikkat edilmesi gereken 

iĢlemleri tespit ettiniz mi? 

  

6 
Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun olarak temizlik 

iĢlemini yaptınız mı? 

  

7 
Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak kayıĢ-kasnak sisteminin 

bakımını belirtilen sürede yaptınız mı? 

  

8 
Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak rulmanların bakımını 

belirtilen sürede yaptınız mı? 

  

9 
Bakım kullanma kitaplarına uygun olarak zincir ve zincir diĢli 

sisteminin bakımını belirtilen sürede yaptınız mı?. 

  

10 

Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun olarak hasat 

öncesi ve sonrası servis bakımında yapılması gereken iĢlemleri 

açıkladınız mı? 

  

11 
Hidrolik sistemde kullanılacak hidrolik yağı bakım kullanma 

kitaplarına uygun olarak tespit ettiniz mi? 

  

12 
Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun olarak hidrolik 

sistemdeki hidrolik yağını kontrol ettiniz mi? 

  

13 
Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun olarak hidrolik 

sistemdeki hidrolik yağını değiĢtirdiniz mi? 

  

14 
Filtreler arasından amacına uygun olan hidrolik sistem filtresini 

doğru olarak seçtiniz mi? 

  

15 
Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun olarak hidrolik 

sistem filtresini değiĢtirdiniz mi? 

  

16 
Biçerdöverdeki hareket iletim sistemlerinde kullanılacak yağı bakım 

kullanma kitaplarına uygun olarak tespit ettiniz mi? 

  

17 
Belirtilen sürede bakım kullanma kitaplarına uygun olarak hareket 

iletim sistemlerindeki yağı değiĢtirdiniz mi? 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 D 

6 Düz - Çapraz 

7 Düz 

8 Rulmanın 

9 Zincir diĢli 

10 Basınç 
 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Hidrolik 

9 Hidrolik Motor 

10 Oksidasyon 

11 Köpük 

12 Filtre 

13 
Mekanik, Hidrostatik-

Mekanik, Hidrostatik 

14 Etkisiz Konuma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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