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MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

Öğrenciye/bireye, hububat hasat makinelerinin bakımının,
ayarlarının yapılması ve kullanılması (hasat yapma işlemi)
ile ilgili bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
1. Kanatlı orak makinelerinin; bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarları için
gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapabilecek
ve kullanabileceksiniz.
2. Dolaplı orak makinelerinin; bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarları için
gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapabilecek
ve bu makineleri kullanabileceksiniz.
3. Toplardöver hasat harman makinelerinin; bakım ve
kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını
yapabilecek ve bu makineleri kullanabileceksiniz.
4. Biçerbağlar orak makinelerinin; bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak bakım ve ayarları için
gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapabilecek
ve bu makineleri kullanabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Açık ortam (uygulama alanı, makine parkı ),
kapalı ortam (sınıf, atölye).
Donanım: Traktör, kanatlı orak makinesi, dolaplı orak
makinesi, toplardöver, biçerbağlar orak makineleri, yedek
parçaları, ayar için gerekli araç gereçler, metre, temizlik
bezi, tamir ve bakım için gerekli el aletleri, yedek bağlantı
elemanları, makine yağı çeşitleri, gres pompası, bakım
kullanma kitabı.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Tarımsal üretimde kullanılan tüm makinelerin ayrı biri yeri vardır. Bunların arasında
hububat hasadında traktörle çekilerek kullanılan makinelerde ayrı bir yer tutmaktadır. Her
bölgenin arazi şartlarına ve işletmelerin ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen bu makineler
daha çok küçük ve meyilli arazilere sahip işletmelerde kullanılmaktadır.
Arazi şartları ve işletmelerin küçüklüğü bu makineleri daha önemli kılmakta daha az
arıza yapan ve daha az bakım gerektiren kullanımı kolay, daha az beygir gücüne ihtiyaç
duyan makineler imal etmek gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Yukarıda da belirttiğim gibi engebeli arazilerde de kullanılan bu makinelerin
kullanımı bir kat daha önem kazanmaktadır. Azami dikkatin yanında doğru bakım ve
onarımla iş kazası risklerinin en aza indirilebileceği bilinmektedir.
Bu modülde sizler hububat hasat ve harmanında kullanılan kanatlı orak makinesi,
dolaplı orak makinesi, toplardöver harman makinesi ve biçerbağlar orak makinesinin bakımı,
kullanımı ve genel çalışma prensiplerini öğrenecek, bu makineleri iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına uygun olarak kullanıp bakımlarını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Kanatlı orak makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapar ve bu makineleri kullanır.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde kanatlı orak makinesi kullanan çiftçilerle görüşerek bu makinenin
kullanımı konusunda bilgi alınız.



Bu makinelerin kullanımı sırasında sık karşılaşılan arızaları ve arızaların
giderilme yöntemlerini öğreniniz.



İlgili tarım teşkilatlarınca bu makinelerin kullanımı, ayarı ve bakımı
konularında nasıl bir destek gördüklerini öğreniniz.



İnternet video paylaşım sitelerinden, üretici firma web adreslerinden kanatlı
orak makinelerinin çalışma videolarını izleyiniz.

1. KANATLI ORAK MAKİNESİ
1.1. Kanatlı Orak Makinesinin Kullanım Alanları
Kanatlı orak makineleri hububat ürünlerini biçer ve biçilen ürünü anız üzerine düzenli
desteler halinde bırakır.
Bu makineler genellikle küçük işletmelerde, biçerdöverin çalışamadığı eğimli, taşlık
arazilerde ve ürünün zayıf olduğu kıraç arazilerde hububat (buğday, arpa, çavdar vb.) hasadı
için kullanılır.

Resim 1.1: Kanatlı Orak Makinesi
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1.2. Kanatlı Orak Makinesinin Parçaları
Kanatlı orak makinesinin parçaları aşağıda gösterilmiştir.
1. Bıçak
2. Başak kaldırıcı
3. Dişli kutusu
4. Bıçak kolu
5. Eksantrik
6. Taraklı kanat yörünge rayı

7. Taraklı kanat hareket mili (rotor)
8. Taraklı kanat yörünge kulesi
9. Taraklı kanat
10. Sap taşıma tablası
11. Ayar düzeneği
12. Kayış kasnak düzeneği

Şekil 1.1: Kanatlı Orak Makinesinin Parçaları

1.3. Kanatlı Orak Makinesinin Çalışma Sistemi
Yeşil yem hasadında kullanılan parmaklı çayır biçme makinelerinin hububat hasadına
uyarlanmış tipi olan bu makinelerde ürün, taraklı kanatlar tarafından bıçaklara doğru yatırılır
yatırılan ürünlerde bıçaklar tarafından kesilir ve kesilen ürünler yine kanatlar tarafından tabla
üzerine itilir. Tabla üzerinde birikmiş tahıl saplarını, bağsız olarak yığınlar hâlinde anız
üzerine bırakır.
Makine, hareketini traktörün kuyruk milinden alır. Mafsallı şaft vasıtasıyla alınan
hareket, kayış kasnak sistemiyle dişli kutusuna iletilir. Dişli kutusundan hareket, eksantrik
mili ve kanat hareket miline (iki ayrı yönde) iletilir.
Eksantrik mili aldığı dönü hareketini doğrusal harekete çevirerek bıçakların ileri geri
hareket ettirir ve kesme işlemi böylece gerçekleşmiş olur.
Kanat miline iletilen hareket konik bir dişli vasıtasıyla yatay düzlemden düşey
düzleme çevrilir ve kanatlara hareket veren mil saat yönünde dönmeye başlar. Kanatlar mil
ile beraber dönme işlemini özel raylar üzerinde gerçekleştirir. Kanatlar bu raylar üzerinde
yön ve açılarını değiştirerek ürünü makinanın tablasına yatırmaktadırlar.
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Çalışma sırasında orak makinesi tablasında yeteri kadar ürün biriktiğinde otomatik
mekanizmaya bağlı ipin çekilmesiyle taraklı kanatlardan biri tablada süpürme işlevi yapar,
biçilmiş olan ürünler deste halinde anız üzerine bırakılır.
Makinenin biçme düzeni, sap toplama tablası önüne yerleştirilmiştir. Makine yol
durumundan iş durumuna getirilirken gidiş yönüne dik duran sap toplama tablasının altındaki
yol tekerleği çıkarılır. Tabla aşağı indirilir ve tablanın tabla kenarındaki sarhoş teker üzerine
binmesi sağlanır. Birbirlerine zincir, pim veya diğer şekilde bağlı olan kanatlar, karşılıklı
olarak indirilir. Makine iş durumundayken biçme yüzeyi tarla yüzeyine paralel bir konum
almakta ve tüm ağırlık, tabla taşıma tekerleği ve ana çatı taşıma tekerleği üzerine
binmektedir. Biçme bıçaklarının yerden yüksekliği ve paralelliği tabla ve ana çatı taşıma
tekerleği üzerine konulmuş birer vida düzeniyle ayarlanmaktadır.

1.4. Kanatlı Orak Makinesinin Bakımı
Makinelerin ekonomik ömrünün uzaması ve düzgün bir şekilde çalışabilmesi için
bakımlarının ve temizliklerinin iş sonlarında ve mevsim sonlarında yapılması gerekir.
Kanatlı orak makinelerinin bıçak ayarları ve bakımı, yeşil yem hasat makineleri modülü
içerisinde işlenen parmaklı çayır biçme makineleri ile aynı olduğundan ve mükerrer
olmaması için burada tekrar ayrıntılı olarak anlatılmayacaktır.
Makine ile çalışmaya başlamadan önce makinenin bütün gresörlüklerine gres yağı
basılmalıdır.
Gevşeyen cıvata ve somunlar sıkılmalı, kırılanlar ve özelliğini kaybedenler yenileri ile
değiştirilmelidir.
Bıçakların ve parmakların üzerindeki bitki artıkları temizlenmeli ve ince yağ ile
yağlanmalıdır.
Bıçak parçaları kontrol edilmeli gevşemiş ise sıkılmalıdır.
Bıçaklar ve parmaklar arası mesafeler kontrol edilmeli bozulma var ise bakım
kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde ayarlanmalıdır.
Bıçaklar ve parmaklardan körelenler ve kırılanlar yenileri ile değiştirilmelidir.
Makinenin iş bitiminde ve sezon sonlarında temizliği yapılmalı, basınçlı su ile
yıkanmalıdır.
Sezon sonlarında makinenin kayışları gevşetilmelidir.
Makine ile çalışmaya başlamadan önce gevşetilmiş kayışlar gerdirilmelidir.
Şanzıman yağı kontrol edilmeli ve bakım ve kullanma kitaplarında belirtilen sürelerde
de yağı değiştirilmelidir.
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Makine lastiklerinin havaları çalışma öncesinde kontrol edilmeli gerekli ise havaları
tamamlanmalıdır.

1.5. Kanatlı Orak Makinesinin Ayarları
Makineler ile çalışmaya başlamadan önce yapılması gereken bu ayarlar makinenin
düzgün çalışması ve hasat işleminin düzenli yapılması için gereklidir.
Biçme Yükseklik Ayarı
Tabla kenarında bulunan küçük sarhoş tekerleğin ayar cıvatasının gevşetilip sıkılması
ve ana şasiyi taşıma tekerleğinin ayar cıvatasının aşağı yukarı alınması ile tabla aşağı yukarı
alınarak biçme yüksekliği ayarlanır.

Resim 1.2: Tabla kenarı sarhoş tekerlek

Resim 1.3: Ana şasi sarhoş tekerlek

İz Genişliği Ayarı
Kanatlı orak makinesi ile çalışmaya başlamadan önce makine iş konumunda iken
destek ayağı kaldırılır ve traktörün alt bağlantı kolları gevşetilir. Makinenin iç pabucu
uzantısının orta noktası ile traktörün sağ arka tekerleğinin dış yüzeyinden 5 cm olacak
şekilde makine düz zemine indirilir ve bu konumda traktörün yan bağlantı kolları gergileri
sıkılır bu işlem sırasında bıçakların yere paralel olmasına dikkat edilmelidir.
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Resim 1.2: İz genişlik ayarı

Kanat Yükseklik Ayarı
Taraklı kanatların ayarı dönme merkezine yakın yerde ve kanatları taşıyan kol
üzerindeki ayar cıvatalarından yapılmaktadır. Pervazlar sapların boyunun üstten 1/3’ü
mesafeden çarpacak şekilde ayarlanmaktadır. Ayrıca kanat tarakları bıçak uçlarından 5-6 cm
ileride olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kanatların dakikada 12-14 devir yapması ( kuyruk
milinin 1/45 ) verimli bir hasat için uygundur.

Resim 1.3: Kanat açıklık ayar cıvatası

Emniyet Kavraması Ayarı
Biçme düzeninde bıçağın ağzına sert bir maddenin gelmesi veya herhangi bir nedenle
bıçağın kesmemesi hâlinde, bıçakların ve hareketli kısımların kırılmasını engellemek için
yaylı bir kavrama sistemi mevcuttur. Kavrama üzerinde bulunan yayın ayar cıvatası ile
sıkılık ayarı yapılır. Yayın çok sıkı olması istenmez. Tahılın cinsine göre tıkanmayı
engellemek için traktörün hızının 5-7 km/saat olması gerekir.
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Resim 1.4: Emniyet kavraması

1.6. Kanatlı Orak Makinesi İle Hasat
Düz bir zeminde olan makineye traktör geri manevra ile yanaştırılır. Traktör hidrolik
bağlantı kollarından sıra ile önce sol bağlantı kolu sonra sağ bağlantı kolu ve daha sonra üst
bağlantı kolu ile makine traktöre bağlanır. Makine traktöre bağlandıktan sonra mafsallı şaft
ile traktöre kuyruk miline bağlanır.

Resim 1.5: Kanatlı orak makinesi ile hasat

Makinenin traktörden sökülme işlemi tam tersi şekilde yapılmalıdır.
Makinenin tarlaya getirilmesi esnasında yol konumunda olması gerekmektedir.
Taşıma esnasında tablanın, kanatların dik durumda olması emniyet mandalları ve pimleri ile
makine taşına tekerlekleri takılı olmalıdır.
Tarlaya getirilen makinenin yol durumundan iş konumuna getirilmesi için dik
konumda olan tablanın yatay konuma getirilmesi gereklidir. Bu işlem için öncelikle dingil
altına takoz konularak makine askıya alınır ve tabla altında bulunan taşına tekerleği çıkartılır.
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Dingil üzerine takılan ve tablanın yere düşmesini engelleyen emniyet laması
çıkarılmadan önce tabla krikosu kontrol edilir ve emniyet vidası sıkılarak birkaç kez kriko
kolu çevrilir, kriko basınç yaptırıldıktan sonra dingil üzerindeki emniyet laması çıkarılır ve
tabla altındaki yerine takılır. Tabla iç yüzeyindeki yuvaya takılı taşıma kancası da yerinden
çıkartıldıktan son dingil üzerinde bulunan pedala basılarak emniyet sürgüsü açılır ve serbest
bırakılarak kriko kolu çevrilerek yavaşça tabla yatay konuma getirilir. Kanatlı tırmıkları
havada tutan ve sabitleştiren kancalar yerlerinden çıkarılarak serbest kalmaları sağlanır.
Varsa tablanın iç kısmına takılan iç ayırıcı parça yerine takılır.
Deste mandal ipi, ray sistemi üzerindeki deliğe bağlanır ve sürücünün kolayca
çekebileceği şekilde traktörde bir noktaya bağlanır. Makinenin dengeleme ayağı sonuna
kadar yukarıya kaldırılarak yere düşmemesi için pimi takılır.
Taraklı kanatları havada tutan ve sabitleştiren kancalar yerlerinden çıkarılarak serbest
kalmaları sağlanır. Varsa tablanın iç kısmına takılan iç ayırıcı parça yerine takılır.
Makine iş konumuna getirildikten sonra makinenin biçme yükseklik ve iz genişlik
ayarlarının da yukarıda anlatıldığı şekilde yapılmasından sonra makine hasat işlemine
hazırlanmış olur.
Traktör çalıştırılıp kuyruk miline hareket verildikten sonra hasat biçme işlemine
başlanır. İlerleme hızı mahsulün ve arazinin yapısına uygun olarak 5-7 km/sa. aralığında
ayarlanır. Biçme işlemi esnasında bıçakların ve kanatların düzgün çalışıp çalışmadığı sürücü
tarafından kontrol edilmelidir.
Biçim işleminde kanatlar ürünü bıçaklara doğru itmekte ve bıçaklar kesme işlemini
gerçekleştirmektedir. Biçim gerçekleştikten sonrada kanatlar itmekte oldukları ürünü tabla
üzerine yatırarak yığın haline getirmektedir. Tablada yeteri kadar ürün deste haline geldiği
zaman sürücü deste mandal ipini çekerek kanatlardan bir tanesinin tablaya süpürme hareketi
sağlayarak ürünün deste ( yığın ) olarak tarlaya bırakılmasını sağlar.
Biçme işlemi esnasında kanat pervazlarının ürüne istenilen yükseklikte temas etmiyor
ise sürücü traktörü durdurarak kanat ayarlarını yapmalıdır. Bu ayar doğru yapılmaz ise ürün
kayıpları meydana gelmektedir.

1.7. Kanatlı Orak Makinesi ile Hasat İşlemi Sırasında Karşılaşılan
Arızalar ve Arızaların Giderilmesi.
Kanatlı orak makinelerinde hasat sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm
yolları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

8

Sorunlar

Sebepleri

 Kuyruk mili çalışıyor,
biçme düzeni
çalışmıyor.

 Emniyet kavrama
düzeni gevşektir.
 Biçme düzenine sert
bir cisim sıkışmıştır.

 Biçilen mahsul tabla
üzerinde kalıyor.

 Taraklı kanatların
yükseklik ayarı
bozulmuştur.

 Tarlanın konumuna
göre makinanın iki
baş tarafı eşit
biçmiyor.
 Yüksek boylu anız
kalıyor.
 Namlu atarken, ekin
namlusu dağılıyor.

 Büyük ve küçük
tekerleklerin ayarı
bozuktur.
 Biçme yüksekliği
ayarı bozuktur.
 Traktör ilerleme hızı
yüksektir.

 Otomatik düzen ipi
çekince makine
devamlı namlu atıyor.

 Otomatik düzen
masurası aşınmıştır.

 Biçilmemiş mahsul
kalıyor.
 Bıçaklar tıkanıyor.

 Bıçaklar körelmiştir.
 Bıçaklar aşınmış
veya kırılmıştır.
 Bıçak baskı plakaları
gevşemiştir.

Giderilmesi
 Emniyet kavrama
ayarı sıkılır.
 Biçme düzeni kontrol
edilir, temizlenir ayarı
yapılır.
 Taraklı kanat
kollarının
(pervazların)
yükseklik ayarı
yapılır.
 Tekerlerin ayar
cıvataları ile tarlanın
konumuna uygun
ayarlanmalıdır.
 Biçme yükseklik ayarı
yapılır.
 İlerleme hızı
düşürülür.
 Otomatik değiştirilir.
 Masuraların aşındığı
yüzeyler kaynakla
doldurulur ve taşlanır.
 Körelmiş bıçaklar
bilenir.
 Kırılan ve aşınan
bıçaklar yenileri ile
değiştirilir.
 Bıçak baskı plakaları
sıkılır.

Tablo 1.1: Kanatlı orak makinelerinde hasat sırasında karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm
yolları

1.8. Kanatlı Orak Makinelerinde İş Güvenliği Kuralları ve Dikkat
Edilecek Hususlar
Üretici tarafından hazırlanmış olan makine kullanma kılavuzunu okunmalı ve üretici
tarafından belirtilen çalıştırma kurallarına uyulmalıdır.
Çalışmalar esnasında giyilecek iş elbisesi bol ve sarkar olmamalı kolları lastikli
olmalıdır.
Makine çalışma esnasında aşırı tozdan korunmak için maske ve koruyucu gözlük
takınız.
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Makine üzerinde bulunan iş güvenliği levhalarında belirtilen kurallara uyunuz.
Makineyi yağlamadan çalıştırmayınız.
Makinenin bütün bakım ve ayarlarını, traktörü stop ettirdikten sonra ve makinenin
bütün aksamları durduktan sonra yapınız.
Traktörden hareket ileten mafsallı şaftın doğru takılmış olduğuna ve muhafazalarının
takılı olduğundan emin olunuz.
Kayış kasnak muhafazalarının takılı olmasına dikkat ediniz.
Makine çalışırken hareket ileten kayış, kasnak düzenine yaklaşılmamalıdır.
Makine çalışma esnasında kanatlar
fırlatabileceğinden 5 m’den fazla yaklaşmayın.

çarpabileceğinden

ve

yabancı

madde

Makine çalışma sırasında istenmeyen bir cisme ( kök, çalı, taş vb.) çarparsa makine
hemen durdurulmalı ve makinede hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışılmamalıdır.
Makine, uzun süre boşta çalıştırılmamalıdır. Boşta çalışırken de aşırı gaz
verilmemelidir.
Makine kuyruk mili devri ve ilerleme hızının kullanma kılavuzunda yazandan fazla
olmamasına dikkat edilmelidir.
Her çalışma bitiminde makine yağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kanatlı orak makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve bu makineleri kullanınız.

İşlem Basamakları

 Bakım kullanma kitaplarına
yapılacak bakımları tespit ediniz.

Öneriler

göre

 Kayışları ve kontrol ediniz.
 Lastik hava basıncını kontrol ediniz.
 Makineyi traktöre bağlayınız.
 Traktör hidrolik seçme
konumunu belirleyiniz.

kolunun

 Ön arka paralellik ayarını yapınız.
 Biçme yüksekliği ayarını ve sağ sol
paralellik ayarını yapınız.
 Bıçak strok ayarını yapınız.
 Kanatların yükseklik ayarını yapınız.
 Kanatların devir ayarını yapınız.

 Kanat ipi bağlayınız.
 Traktör kuyruk mili devir ayarını
yapınız.

 İş önlüğünüzü / tulumunuzu giyebilirsiniz.
 İş güvenliği önlemlerini almalısınız.
 Bakımın hasat öncesi, hasat sırası veya
hasat sonrası yapılan bakım olup
olmadığını tespit edebilirsiniz
 Makinenin bakımını yaparken iş güvenliği
tedbirlerini almalısınız.
 Kayış gerginliklerini kontrol ediniz
gerekiyorsa gerdiriniz.
 Barometre ile lastik basıncını ölçünüz.
 Basınç düşük ise basınçlı hava ile
tamamlayınız.
 Gerekli iş güvenliği kurallarına uyarak
makineyi traktöre bağlayınız.
 Traktör hidrolik önce seçme kolunu
çalışma sırasında pozisyon kontrolde
olacak şekilde ayarlayınız.
 Üç noktadan askılı tiplerde paralellik
ayarını üst bağlantı kolundan yapınız.
 Biçme yüksekliğini ve sağ sol paralellik
ayarını, hidrolik kolla ve yandaki ayar
tekerleriyle ayarlayınız.
 Bıçaklara hareket veren eksantrik kolu
uzunluğunu değiştirerek strok ayarı
yapınız.
 Kanatlar üzerindeki taraklar tablaya hafif
sürtecek şekilde ayar yapınız.
 Kuyruk mili 540 d/dk. olduğunda
kanatların devri 12–14 d/dk. olacak şekilde
devir ayarı yapınız.
 Kanatların tablayı süpürmesini sağlamak
için çekilen ipi makineye ve traktörüde
sürücünün kolay ulaşabileceği bir yere
bağlayınız.
 El gazını, kuyruk mili devri 540 d/dk.
olacak şekilde ayarlayınız.
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 Kanatlı orak makinesinin çalışma sırasında
Uygun çalışma hızını belirleyiniz ve
tıkanmaması için imalatçı firmanın tavsiye
çalışmaya başlayınız.
ettiği
hız
aralıklarında
çalışmasını
sağlayın.
 Çalışma sırasında gözlemler yaparak
Çalışma sırasında olabilecek arızaları
aksaklıkları daha büyük arızalara sebep
tespit ediniz ve gideriniz.
olmadan gideriniz.
 İş sonunda makinenin üzerindeki kaba
İş sonunda makineyi temizleyiniz.
materyali süpürdükten sonra basınçlı hava
ve basınçlı suyla temizleyiniz.
 Kanatlı orak makinesini traktöre bağladığı
Makineyi traktörden sökünüz.
sıranın tersi olacak şekilde traktörden
sökünüz.
 İş mevsimi sonrası aleti kapalı bir yerde,
Alet/makineyi kapalı bir yerde ve takoz
çalışan yüzeylere gres yağı sürerek tahta
üzerinde muhafaza ediniz.
bir takoz üzerinde muhafaza ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Kanatlı orak makinelerinin iz genişliği makinenin iç pabucu uzantısının orta noktası
ile traktörün sağ arka tekerleğinin dış yüzeyinden ……… olacak şekilde ayarlanır.

2.

Çalışmalar esnasında giyilecek iş elbisesi ………………… olmamalı kolları lastikli
olmalıdır.

3.

Biçme işlemi esnasında kanat pervazları ürünün ……… den daha az veya fazla
olmamalıdır.

4.

Çalışma esnasında makinenin ilerle hızı …………. km/sa. olmalıdır.

5.

Çalışma esnasında kanatların ……... d/dk. olarak ayarlanır.

6.

Tarlaya getirilen makinenin yol durumundan iş konumuna getirilmesi için dik
konumda olan tablanın …………konuma getirilmesi gereklidir.

7.

Dingil üzerine takılan ve tablanın yere düşmesini engelleyen emniyet laması
çıkarılmadan önce tabla ………… kontrol edilir.

8.

Makine çalışma esnasında aşırı tozdan korunmak için ………… ve koruyucu ………..
takınız.

9.

Bıçakların ve hareketli kısımların kırılmasını engellemek için yaylı bir …………..
sistemi mevcuttur.

10.

Biçim işleminde …………. ürünü bıçaklara doğru itmekte ve …………….. kesme
işlemini gerçekleştirmektedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME KAZANIMI

Dolaplı orak makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapar ve bu makineleri kullanır.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde dolaplı orak makinesi kullanan çiftçilerle görüşerek bu makinenin
kullanımı konusunda bilgi alınız.



Bu makinelerin kullanımı sırasında sık karşılaşılan arızaları ve giderilme
yöntemlerini öğreniniz.



İlgili tarım teşkilatlarınca bu makinelerin kullanımı, ayar-bakımı konularında
nasıl bir destek gördüklerini öğreniniz.



İnternet video paylaşım sitelerinden, üretici firma web adreslerinden dolaplı
orak makinelerinin çalışma videolarını izleyiniz.

2. DOLAPLI ORAK MAKİNESİ
2.1. Dolaplı Orak Makinesinin Kullanım Alanları
Bu makineler genellikle küçük işletmelerde, biçerdöverin çalışamadığı eğimli, taşlık
arazilerde ürünün zayıf olduğu kıraç bölgelerde (biçerdöverle uygun olmayacağından)
kullanılır.

Resim 2.1: Dolaplı orak makinesi
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Dolaplı orak makineleri çeşitli hububat ürünlerinin hasadında özellikle de nohut gibi
kısa boylu ürünlerin hasadında kullanılmaktadır.

2.2. Dolaplı Orak Makinesinin Parçaları
Dolaplı orak makinesinin parçaları şunlardır:
1. Üç nokta bağlantısı
3. İşçi koltuğu
5. Dolap hareket kayışı
7. Dolap mil yatağı
9. Bıçaklaması
11. Eksantrik mili
13. Eksantrik hareket mili
15. Eksantrik hareket kasnağı

2. Mafsallı şaft bağlantısı
4. Yön değiştirme kasnağı
6. Dolap kasnağı
8. Dolap
10. Dolap karşı mil yatağı
12. Eksantrik mili yatağı
14. Eksantrik mili yatağı

Resim 2.2: Dolaplı orak makinesinin parçaları

2.3. Dolaplı Orak Makinesinin Çalışma Sistemi
Traktör üç nokta askı sistemine bağlandıktan sonra geri geri gidilerek kullanılan bu
makineler tarla zeminine temas ederek çalışmaktadır.
Dolap tarafından tablaya doğru itilen ürün parmaklı bıçaklar tarafından kesilir, kesilen
ürünler tabla üzerine düşer. Tabla üzerinde biriken ürünü, tabla üzerine bulunan işçi
tarafından dirgen vasıtası ile deste haline getirilir ve yığınlar hâlinde anız üzerine itilir.
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Resim 2.3: Dolaplı orak makinesinin çalışma sistemi

Traktör kuyruk milinden mafsallı şaft yardımıyla alınan hareket, kayış kasnak sistemi
ile iki yöne dağıtılır. Makinenin sol üst kısmında bulunan kasnağa iletilen hareket buradan
yön değiştirme işlemine yardımcı olan kasnak vasıtası ile yönü 90º değiştirilerek dolap
üzerinde bulunan kasnağına iletilir.
Kayış kasnak sistemi tarafından makinenin sağ alt tarafında bulunan kasnağa iletilen
hareket, kasnak vasıtası ile eksantrik sistemine hareket veren mile aktarılmaktadır. Eksantrik
sistemi tarafından dönü hareketi alternatif harekete çevrilerek bıçaklara iletilir.

2.4. Dolaplı Orak Makinesinin Bakımı
Makinelerin ekonomik ömrünün uzaması ve düzgün bir şekilde çalışabilmesi için
bakımlarının ve temizliklerinin iş sonlarında ve mevsim sonlarında yapılması gerekir.
Bu makinelerinin bıçak ayarları ve bakımı, yeşil yem hasat makineleri modülü
içerisinde işlenen parmaklı çayır biçme makineleri ile aynı olduğundan ve mükerrer
olmaması içim burada tekrar ayrıntılı olarak anlatılmayacaktır.
Makine ile çalışmaya başlamadan önce makinenin bütün gresörlüklerine yağ
basılmalıdır.
Gevşeyen cıvata ve somunlar sıkılmalı, kırılanlar ve özelliğini kaybedenler yenileri ile
değiştirilmelidir.
Bıçak parçaları kontrol edilmeli gevşemiş ise sıkılmalıdır.
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Bıçaklar ve parmaklar kontrol edilmeli,
değiştirilmelidir.

körelen ve kırılanlar yenileri ile

Bıçak ve parmaklar ince yağ ile yağlanmalı ve üzerindeki bitki artıkları
temizlenmelidir.
Makinenin iş ve sezon sonlarında temizliği yapılmalı, basınçlı su ile yıkanmalıdır.
Sezon sonlarında makinenin kayışları gevşetilmelidir.
Makine ile çalışmaya başlamadan önce gevşetilmiş kayışlar gerdirilmelidir.
Aşınmış ve bayatlamış olan kayışlar yenileri ile değiştirilmelidir.

Resim 2.4: Dolaplı orak makinesi dolap kayış kasnak sistemi

2.5. Dolaplı Orak Makinesinin Ayarları
Sağ Sol Paralellik Ayarı
Makinenin arazi yüzeyine paralel olması gerekir. Aksi hâlde makine biçim
yükseklikleri eşit olmadığı gibi kısa boylu bitkilerde ürün kayıplarına sebep olabilir. Sağ sol
paralellik ayarının kontrolü için makinenin arka tarafından bakılır. Makine tablasının yere
paralel olması gerekir. Bu ayar traktör alt bağlantı askı kollarındaki ayar kolundan sağlanır.
Bazı traktörlerde alt bağlantı kolunun birisinde bazı traktörlerde de her iki kolda da ayar yeri
vardır. Ayar kolları vasıtasıyla alt bağlantı kolları aşağı yukarı alınarak sağ sol paralellik
ayarı yapılır.
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Ön Arka Paralellik Ayarı
Makinenin ön arka paralellik ayarı üst bağlantı kolu kısaltılıp uzatılması ile
yapılmaktadır. Bu makineler geri geri kullanıldığı için bu ayar daha da fazla önem
kazanmaktadır.
Üst bağlantı kolu kısa ayarlanırsa bıçaklar yukarı bakacağından dolayı çalışma
sırasında anız yüksekliği artacak özellikle kısa boylu ürünlerde ürün kaybı oluşacaktır.
Üst bağlantı kolu uzun ayarlanır ise makine bıçakları aşağıya doğru bakacak arazinin
eğim durumuna göre bıçakların toprağa batması söz konusu olacağından düzensiz
çalışacaklar ve arızalar meydana gelecektir.
Kayış Kasnak Gerginlik Ayarı
Paralel eksenlere sahip millere hareket iletiminde en çok tercih edilen iletim sistemi
olan kayış kasnak sisteminin kayış gerginlik ayarının doğru yapılmış olması şarttır.
Kayış gerginlik ayarı yapılırken kayışa parmakla bastırıldığında %1 esneme payı yani
100 cm çapında bir kayışın 1 cm esneme payının olmasına dikkat edilmelidir.
Traktör Ön Seçme Kolu Ayarı
Bu makineler tarla zeminine kendi ağırlıkları ile temas ederek çalıştıkları için traktör
ön seçme kolu konumu yüzücü pozisyonda olmalıdır.

2.6. Dolaplı Orak Makinesi İle Hasat
Düz bir zeminde olan makineye traktörle geri manevra ile yanaşılır. Traktör hidrolik
bağlantı kollarından sıra ile önce sol bağlantı kolu sonra sağ bağlantı kolu ve daha sonra üst
bağlantı kolu ile makine traktöre bağlanır. Makine traktöre bağlandıktan sonra mafsallı şaft
ile traktöre kuyruk mili bağlantısı sağlanır.
Makinenin tarlaya getirilmesi esnasında gerdirme kollarının sıkılması ve traktör ön
seçme kolu pozisyonunun pozisyon kontrolde olması gereklidir. Bu makinelerin iş genişliği
gabari sınırları içerisinde olduğundan dolayı bu makineler traktöre bağlandıkları şekilde
tarlaya götürülürler.
Tarlaya getirilen makine düz bir zemine indirilir bağlantı kolları gevşetilerek
makinenin sağ sol paralellik ve ön arka paralellik ayarları yapılır. Makine ile hasadı
yapılacak çiziye girildiği zaman traktör kuyruk mili çalıştırılarak makinenin kayış kasnak
sistemine hareket verilerek dolabın ve bıçakların çalışması sağlanır.
Traktörün geri geri hareketi ile dolap ürünü bıçaklara iter itilen ürünlerin bıçaklar
tarafından kesilmesi ile dolap ürünü tabla üzerine iter tabla üzerine düşen ürünler tabla
üzerinde bulunan işçi tarafından dirgen kullanılarak düzeltilir ve yığınlar haline getirilerek
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destelenir. Desteler yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra işçi tarafından yine dirgen vasıtası ile
anız üzerine bırakılır.
Bu makinelerden biçme işlemi esnasında dikkat edilmesi gereken bir durumda dolap
yüksekliği ve hızının değiştirilememesinden dolayı ürün kayıplarını en aza indirmek için
ilerleme hızının iyi ayarlanması gerekmektedir.

2.7. Dolaplı Orak Makinesi ile Hasat İşlemi Sırasında Karşılaşılan
Arızalar ve Arızaların Giderilmesi
Dolaplı orak makinelerinde görülen başlıca sorunlar ve çözüm yolları aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.

Sorunlar

Sebepleri

 Kuyruk mili devri
düşüyor.

 Biçme düzenine sert
bir cisim sıkışmıştır.

 Makine ekini yüksek
biçiyor.

 Ön arka paralellik
ayarı bozuktur.

 Biçilmemiş mahsul
kalıyor.
 Bıçaklar tıkanıyor.

 Bıçaklar körelmiştir.
 Bıçaklar aşınmış
veya kırılmıştır.
 Bıçak baskı plakaları
gevşemiştir.

Giderilmesi
 Biçme düzeni kontrol
edilir, temizlenir
ayarı yapılır.
 Ön arka paralellik
ayarı yapılır.
 Körelmiş bıçaklar
bilenir.
 Kırılan ve aşınan
bıçaklar yenileri ile
değiştirilir.
 Bıçak baskı plakaları
sıkılır.

Tablo 2.1. Dolaplı orak makinelerinde görülen başlıca sorunlar ve çözüm yolları

2.8. Dolaplı Orak Makinelerinde İş Güvenliği Kuralları ve Dikkat
Edilecek Hususlar
Üretici tarafından hazırlanmış olan makine kullanma kılavuzunu okunmalı üretici
tarafından belirtilen çalıştırma kurallarına uyulmalıdır.
Çalışmalar esnasında giyilecek iş elbisesi bol ve sarkar olmamalı kolları lastikli
olmalıdır.
Makine çalışma esnasında aşırı tozdan korunmak için maske ve koruyucu gözlük
takınız.
Makine üzerinde bulunan iş güvenliği levhalarında belirtilen kurallara uyunuz.
Makineyi yağlamadan çalıştırmayınız.
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Makinenin bütün bakım ve ayarlarını traktörü stop ettirdikten ve makinenin bütün
aksamları durduktan sonra yapınız.
Traktörden hareket ileten mafsallı şaftın doğru takılmış olduğuna ve muhafazalarının
takılı olmasına dikkat edilmelidir.
Makine çalışırken hareket ileten kayış, kasnak düzenine yaklaşılmamalıdır.
Makine çalışma esnasında dolap çarpabileceğinden
fırlatabileceğinden 5 m’ den fazla yaklaşmayın.

ve

yabancı

madde

Makine üzerinde çalışmakta olan işçi azami dikkatle çalışmalı başka bir şeyle
ilgilenmemelidir.
İşçi fazla hareket etmemeli ve eğilerek çalışmamalıdır.
Makine çalışma sırasında istenmeyen bir cisme çarparsa makine hemen durdurulmalı
ve makinede hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Aşırı dik ve eğimli yerlerde çalışılmamalıdır.
Makine, uzun süre boşta çalıştırılmamalıdır. Boşta çalışırken de aşırı gaz
verilmemelidir.
Makine kuyruk mili devri ve ilerleme hızının kullanma kılavuzunda yazandan fazla
olmamasına dikkat ediniz.
Her çalışma bitiminde makine basınçlı su ile yıkanmalı ve bıçaklar yanık yağ ile
yağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dolaplı orak makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve bu makineleri kullanınız.

İşlem Basamakları

 Bakım kullanma kitaplarına
yapılacak bakımları tespit ediniz.

Öneriler

göre

 Kayışları ve kontrol ediniz.
 Makineyi traktöre bağlayınız.
 Traktör hidrolik seçme
konumunu belirleyiniz.

kolunun

 Ön arka paralellik ayarını yapınız.
 Sağ sol paralellik ayarını yapınız.
 Bıçak strok ayarı yapınız.
 Traktör kuyruk mili devir ayarını
yapınız.
 Uygun çalışma hızını belirleyiniz ve
çalışmaya başlayınız.
 Çalışma sırasında olabilecek arızaları
tespit ediniz ve gideriniz.
 İş sonunda makineyi temizleyiniz.
 Makineyi traktörden sökünüz.
 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve takoz
üzerinde muhafaza ediniz.

 İş önlüğünüzü / tulumunuzu giyin
 İş güvenliği önlemlerini almalısınız.
 Bakımın hasat öncesi, hasat sırası veya
hasat sonrası yapılan bakım olup
olmadığını tespit ediniz.
 Makinenin bakımını yaparken iş güvenliği
tedbirlerini almalısınız.
 Kayış gerginliklerini kontrol ediniz
gerekiyorsa gerdiriniz.
 Gerekli iş güvenliği kurallarına uyarak
makineyi traktöre bağlayınız.
 Traktör hidrolik önce seçme kolunu
çalışma sırasında yüzücü pozisyonsa
taşıma sırasında pozisyon kontrolde olacak
şekilde ayarlayınız.
 Traktör üst bağlantı kolundan bu ayarı
yapınız.
 Traktör hidrolik alt bağlantı kollarından bu
ayarı yapınız.
 Bıçaklara hareket veren eksantrik kolu
uzunluğunu değiştirerek strok ayarı
yapınız.
 El gazını, kuyruk mili devri 540 d/dk.
olacak şekilde ayarlayınız.
 Dolaplı orak makinesinin çalışma sırasında
tıkanmaması için imalatçı firmanın tavsiye
ettiği hız aralıklarında çalıştırınız.
 Çalışma sırasında gözlemler yaparak
aksaklıkları daha büyük arızalara sebep
olmadan gideriniz.
 İş sonunda makinenin üzerindeki kaba
materyali süpürdükten sonra basınçlı su ile
temizleyiniz.
 Dolaplı
orak
makinesini
bağlama
sıralamasının tam tersi olacak şekilde
traktörden sökünüz.
 İş mevsimi sonrası aleti kapalı bir yerde,
çalışan yüzeylere gres yağı sürerek tahta
bir takoz üzerinde muhafaza ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Traktörden hareket ileten mafsallı ………… doğru takılmış olduğuna ve
muhafazalarının takılı olmasına dikkat edilmelidir.

2.

Makine kuyruk mili devri ve ilerleme hızının kullanma ………………. yazandan fazla
olmamasına dikkat ediniz.

3.

Dolaplı orak makineleri çeşitli hububat ürünlerinin daha çokta ………… gibi kısa
boylu ürünlerin biçilmesinde tercih edilmektedir.

4.

Dolaplı orak makinesi traktör ile …… , …….. gidilerek kullanılan makineleridir.

5.

Makinenin sol üst kısmında bulunan kasnağa iletilen dönü hareketi burada bulunan
…… değiştirme işlemine yardımcı olan kasnak vasıtası yönü ………yönü
değiştirilerek dolap üzerinde bulunan kasnağına iletilerek dolaba hareket verilir.

6.

Sezon sonlarında makinenin …………… gevşetilmelidir.

7.

Bu makinelerin iş genişliği ………… sınırları içerisinde olduğundan dolayı bu
makineler traktöre bağlandıkları şekilde tarlaya götürülürler.

8.

Üst bağlantı kolu kısa ayarlanırsa bıçaklar …………….. bakacağından dolayı çalışma
sırasında anız yüksekliği artacak özellikle kısa boylu ürünlerde ürün kaybı oluşacaktır.

9.

Kayış kasnak sistemi tarafından makinenin sağ alt tarafında bulunan kasnağa iletilen
hareket, bu kasnak vasıtası ile …………… sistemine hareket veren mil iletilir.

10.

Paralel eksenlere sahip millere hareket iletiminde en çok tercih edilen iletim sistemi
olan ……………. sisteminin kayış gerginlik ayarının doğru yapılmış olması şarttır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Toplardöver hasat harman makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak
bakım ve ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapar ve bu makineleri kullanır.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde toplardöver harman makinesi kullanan çiftçilerle görüşerek bu
makinenin kullanımı konusunda bilgi alınız.



Bu makinelerin kullanımı sırasında sık karşılaşılan arızaları ve arızaların
giderilme yöntemlerini öğreniniz.



İlgili tarım teşkilatlarınca bu makinelerin kullanımı, ayar ve bakımı konularında
nasıl bir destek gördüklerini öğreniniz.



İnternet video paylaşım sitelerinden, üretici firma web adreslerinden
toplardöver harman makinelerinin çalışma videolarını izleyiniz.

3. TOPLARDÖVER HARMAN MAKİNESİ
3.1. Toplardöver Harman Makinesinin Kullanım Alanları
Biçilmiş, yolunmuş ve namlu olarak araziye bırakılmış olan ürünleri araziden
toplayarak harmanlama yapan, samanı arkasına takılı olan römorka ileten elenmiş ürünü
depolayan makinelerdir.

Resim 3.1: Toplardöver harman makinesi
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Daha çok hububat ve dane baklagillerin hasat harmanında kullanılan bu makineler
traktör kuyruk milinden ve hidrolik sisteminden kuvvet alarak traktör tarafından çekilerek
çalışan makineleridir.

3.2. Toplardöver Harman Makinesinin Parçaları
Toplardöver harman makinelerinin başlıca parçaları şunlardır:

Resim 3.2: Toplardöver harman makinesinin parçaları

1. Çeki oku
3. Hidrolik hortumlar
5. Park ayağı
7. Taşıma tekeri
9. Kayış kasnak sistemi
11. Aspiratör
13. Saman iletim borusu
15. Batör
17. Boğaz elevatörü
19. Tabla

2. Mafsallı şaftlar
4. İncir dişli iletim sistemi
6. Şanzıman
8. Eksantrik sistemi
10. Elekler
12. Dane elevatörü
14. Depo
16. Kayış kasnak sistemi
18. Tabla helezonu
20. Pikap

3.3. Toplardöver Harman Makinesinin Çalışma Sistemi
Traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan bu makineler aynı zamanda traktörün
hidrolik sistemine kolay bağlantı jakları vasıtası ile bağlanarak ve yardımcı hidrolik güç
kumanda kolları vasıtası ile yol, iş konumuna alınır, pikap yüksek ayarı ve depo boşaltma
işlemi de aynı kollar vasıtası ile yapılmaktadır.
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Traktörün kuyruk milinden mafsallı şaft yardımı ile alınan hareket uzatma şaftları
vasıtası ile şanzımana iletilir. Yönü ve devri değiştirilen hareket kayış kasnak sistemi ile
batöre iletilir, buradan hareket iki yöne aktarılır. Ön taraftaki ürün toplama ve iletim düzeni
ile arka kısımda bulunan eleme, aspiratör ve depo iletim ünitelerine hareket verilmektedir.
Batör kasnaklarından ön tarafa aktarılan hareket boğaz elevatörüne kayış kasnak
sistemi ile iletilmektedir. Boğaz elevatörüne gelen hareket zincir dişli sistemi ile tabla
helezonuna iletilmektedir. Tabla helezonuna iletilen hareket, zincir dişli sistemi ile pikap
iletilmektedir.
Arka bölüme hareket yine batör üzerinde bulunan kayış kasnak sistemi ile
iletilmektedir. Elekleri sallayan eksantrik sistemine ise şanzıman hareket vermektedir. Yine
batöreden kayış kasnak sistemi ile aspiratöre hareket verilmektedir. Hareket buradan kesmik
elevatörüne, dane helezonu ve dane elevatörüne iletilmektedir.

3.4. Toplardöver Harman Makinesinin Bakımı
Sezon sonlarında ve iş sonlarında makinelerin bakımının yapılması çalışma verimini
artırmakta, makinenin ekonomik ömrünü uzatmakta, güvenli çalışma sağlamaktadır.
Makinenin bakımını yapmadan önce iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.
Makinenin üzerinde bulunan uyarı ve ikaz tabelalarındaki talimatlara uyulmalıdır.
Makinenin şanzıman yağı bakım ve kullanma kitabında belirtilen sürelerde
değiştirilmelidir.
Makine üzerinde bulunan gresörlüklere bakım ve kullanma kılavuzunda belirtilen
sürelerde gres yağı basılmalıdır.
Kayışların gerginlikleri belirli aralıklarla kontrol edilmeli gerekli ise gerdirilmelidir.
Eskiyen ve yıpranan kayışlar yenileri ile değiştirilmelidir.
Zincir dişlileri kontrol ediniz yıpranan aşınan baklaları tamir ediniz.
Zincir gerginliğini kontrol ediniz ve gerekli ise zincirleri gerdiriniz.
Pikap parmaklarını kontrol ediniz eğilmiş kırıl ve kırılmış olanlarını yenileri ile
değiştiriniz.
Pikap kaburgalarını kontrol ediniz kırılmış olanlarını yenileri ile değiştiriniz.
Tabla helezonun kanatlarını kontrol ediniz kırılmış ve yıpranmış ise tamir ediniz.
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Tabla helezon parmaklarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz arızalı
olanları yenileri ile değiştiriniz.
Boğaz elevatörünün zincirinin gerginliğini ve götürücü lamaları kontrol ediniz aşınmış
olanları yenisi ile değiştirin.
Batör eleğini kontrol ediniz gerekli ise temizleyiniz yıpranmış ise yenisi ile
değiştiriniz.
Batör parmaklarına dolanan balya ipi, tel vb. materyalleri temizleyiniz.
Batör balansını kontrol ediniz ve balans var ise gideriniz.
Batör parmaklarında kırılma ve aşınma var ise yenisi ile değiştiriniz.
Aspiratörün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Kesmik elevatöründe yapancı materyal var ise temizleyiniz.
Dane elevatörünün kepçelerinden kırılmış ve aşınmış olanları yenileri ile değiştiriniz.
Dane elevatörünün alt kısmında bulunan kapağı sökerek temizleyiniz.
Elekleri sallayan eksantriğin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz arızalı ise
yenisi ile değiştiriniz.
Depo boşaltma, tabla indirip kaldırma ve makine yön verme liftleri ve hortumlarını
kontrol ediniz yağ kaçıran ve düzgün çalışmayanları yenileri ile değiştiriniz.
Çalışmaya başlamadan önce lastik havaları kontrol edilmeli eksikse tamamlanmalıdır.
Volan ve volan kasnaklarını kontrol ediniz ve gevşeyenleri sıkıştırınız.
Makine her kullanımdan sonra basınçlı hava ile temizlenmelidir.
Sezon sonlarında ise ayrıca basınçlı su ile yıkanmalıdır.

3.5. Toplardöver Harman Makinesinin Ayarları
Pikap Ayarı
Pikap tertibatının ayarı namlunun yüksekliğine veya derinliğine bağlıdır. Pikap
ünitesinin toplayıcı yaylı parmaklarının yerden yüksekliği 20-30 mm olacak şekilde
ayarlanmalıdır. Yükseklik ayarı makinenin üzerinde bulunan hidrolik lift vasıtası ile
yapılmaktadır.
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Resim 3.3: Pikap ayar lifti

Batör Ayarı
Batör devrinin; harmanı yapılacak ürün cinse göre ayarlanması gerekir. Şanzıman ve
batör mili üzerinde bulunan farklı çaplardaki kasnaklar kullanılarak batör devri ayarlanır.

Resim 3.4: Toplar döver harman makinesi batör kasnakları

Batör Elek Ayarı
Parçalı olarak imal edilmiş olan batör elekleri harmanlamanın düzgün şekilde
yapılabilmesi için mahsulün cinsine ve yoğunluğuna uygun olan delik çapı seçilerek
eleklerin değiştirilmesi gerekir.
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Resim 3.5: Batör parmakları ve eleği

Ürün Eleği
Batör den dövülmüş olarak mala eleği üzerine dökülen daneler, ilerleyerek samandan
ayrılmış olarak dane eleği üzerine dökülür. Temizlenen daneler dane helezonuna düşer, kalan
kesmikler kesmik yuvasına dökülür.
Burada ürünün cinsine göre elek seçiminin yapılması gereklidir.

Resim 3.6: Ürün eleği

Eksantrik Ayarı
Titreşimli (sallanan) eleği hareket ettiren mekanizmadır. Bu makinelerde eksantrikler
genellikle ayarlanabilir olarak imal edilmektedir. Salınım ayarları 12-38 mm arasında
olmaktadır.
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Ürün cinsine ve ürünün yoğunluğuna göre bakım kullanma kılavuzunda belirtilen
açıklıkta eksantrik kurs boyu ayarlanmalıdır.

Resim 3.7: Malama eleği eksantriği

Boğaz elevatörü ayarı
Boğaz elevatörünün götürücü zinciri, yataklarda zorlanmaya ve kopmaya sebep
olmayacak kadar gergin olmalıdır. Fazla gergin olursa yataklarda zorlanmalar, aşınmalar ve
zincirde kopmalar meydana gelebilir. Fazla gevşek olursa lamalar, boğaz taban sacına
çarparak yıpranmalara ve dane kırılmalarına sebep olabilir.

Resim 3.8: Boğaz elevatörü

Gerginlik ayarı makinenin yan tarafında bulunan gerdirme mekanizmasının yay
gerginliği artırılarak veya azaltılarak yapılır.
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Resim 3.9: Boğaz elevatörü gerginlik ayar mekanizması

3.6. Toplardöver Harman Makinesinin Kullanılması
Dane kayıplarını en aza indirmek için hasat-harman işlemine başlamadan önce ürünün
yeterli olgunlukta olup olmadığı ve nem durumunun uygunluğu kontrol edilmelidir. Ürünün
nemli olması veya fazla kuru olması harmanlama işlemini etkileyen faktörlerin başında
gelmektedir. Ayrıca hasat edilip ve arazi üzerine bırakılan ürünlerin düzgün yığınlar
yapılmamış olması da harmanla işleminde istenmeyen durumlara sebep olabilmektedir.
Traktör geri manevrası ile çeki okuna bağlanan makine mafsallı şaft yardımıyla da
kuyruk mili bağlantısı sağlanır. Makinenin hidrolik hortumları da traktörün kolay hidrolik
bağlantı jaklarına takılar yardımcı hidrolik güç bağlantısı da sağlanmış olur. Makine yol
konumunda ürün harmanı yapılacak tarlaya getirilir. Hız sınırlarına dikkat edilmeli
manevralar geniş yapılmalıdır.
Tarlaya gelindiğinde traktör yardımcı hidrolik güç kumada kolları vasıtası ile makine
önce iş konumuna alınır ardından makinenin pikap yükseklik ayarı yapılır.

Resim 3.10: Makine yön lifti
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Traktör kuyruk mili devri 540 d/dk. olacak şekilde ayarlandıktan sonra traktöre
hareket veriler. Traktör ilerleme hızı ürünün cinsine ve yoğunluğuna göre bakım kullanma
kılavuzunda belirtildiği değerlerde ayarlanır.
Ürün pikap parmakları vasıtası ile tabla helezonun önüne düşürülür bu ürünler helezon
kanatları ile boğaza doğru yönlendirilir ve helezon parmakları vasıtası ile de boğaz
elevatörüne iletilir.
Boğaz elevatörü kanatlı plakaları vasıtası ile ürünü dövme ünitesine yani batöre iletir.
Dövme ünitesinde saplarından ayrılan ürün batör eleklerinden geçerek toz eleklerine ve son
eleğe doğru hareket eder. Harmanlama ünitesinde tane ve saman bir birinden ayrılır. Saman
aspiratör vasıtası ile arka kısımda bulunan römorka gönderilir. Eleklerden geçen daneler
helezonunun önüne dökülür ve kepçeli elevatöre iletilir. Kepçeli ürün elevatörü vasıtası ile
de depoya taşınır.
Makine deposu dolduktan sonra traktör yardımcı hidrolik güç kumanda kolları vasıtası
ile römorka veya kamyona boşaltılır.

3.7. Toplardöver Harman Makinesi ile Hasat İşlemi Sırasında
Karşılaşılan Arızalar ve Arızalarım Giderilmesi
Toplardöver harman makinesi ile hasat işlemi sırasında karşılaşılan başlıca arızalar ve
çözüm yolları şunlardır:

Sorunlar

Sebepleri

 Makine dane
kırıyor.

 Batör parmakları yeni
olduğundan keskindir.
 Parmaklar batör
eleğine çok yakındır.
 Makine devri
yüksektir.
 Saplar çok gevşektir
yani nemlidir.

 Samana dane
kaçıyor.

 Makine devri
yüksektir.
 Aspiratör sacı eleğe
çok yaklaşmıştır.
 Makineye dengeli sap
gelmiyordur.
 Malama elek iyi
akmıyor ve elek
üzerinde yığılıyor.
 Dane çok zayıftır.
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Giderilmesi
 Makineyi birkaç gün
boş sapla çalıştırılır.
 Batör mil yataklarını
elekten 20-30 mm
olacak şekilde ayarlanır.
 Kuyruk mili devri
düşürülür.
 Ürün neminin düşmesi
beklenir.
 Kuyruk mili devri
düşürülür.
 Aspiratör ayar sacı
yukarı kaldırılır.
 Sapın makineye dengeli
girmesine dikkat
edilmeli ve makine boş
bırakmamalıdır.
 Eksantrik kurs boyunu
artırıp elek salınımını
artırınız.

 Elek iyi
sallanmıyor.

 Kayış gevşektir.
 Elek düzeninde
değildir.

 Dane içerisinde
yabancı materyal
fazla

 Aspiratör ayar sacı çok
yukarıdadır.
 Makinenin devri
düşüktür.
 Saman borusunun ağzı
tıkanmıştır.
 Aspiratörle elek arası
mesafe azdır.
 Aspiratör kayışları
gevşektir.

 Aspiratör iyi emiş
yapamıyor.

 Aspiratör kayışları
gevşektir.
 Makine devri
düşüktür.
 Emiş kolları
tıkanmıştır.

 Elek üzerinde
malama yığılıyor.

 Elek hızı yavaştır.
 Elek eğimi azdır.
 Aspiratör iyi
emmiyordur.

 Elek sarsıntılı
çalışıyor.

 Elek askı kolları
gevşemiştir.
 Elek kurs boyu açıklığı
fazladır, elek hızlı
sallanıyordur.
 Eleğe bağlı olan
eksantrik pernosu
aşınmıştır.
 Eksantrik kol bilyesi
dağılmıştır.

 Elek kollarındaki
deliklerden elekleri bir
derece aşağı indiriniz.
 Kayışlar gerdirilir.
 Kollardan ayarlamak
sureti ile elek düzenine
getirilir.
 Aspiratör ayar sacı eleğe
doğru yaklaştırarak
açıklığı azaltılır.
 Kuyruk mili devri
artırılır.
 Saman borusunun ağzı
temizlenir.
 Elek kollarındaki
deliklerden elekler bir
derece yukarı kaldırılır.
 Aspiratör kayışları
gerdirilir.
 Kayışlar gerdirilir veya
yıpranmış ise yenisi ile
değiştirilir.
 Kuyruk mili devri
artırılır.
 Aspiratörün altı iyice
temizlenir.
 Eksantrik kurs boyu
açıklığı fazlalaştırılır.
 Elek kollarından elek
eğimi artırılır.
 Devri artırarak emiş
yolları temizlenir ve
devri normale düşürülür.
 Elek kolları uygun
ayarda sıkıştırılır.
 Elek kurs boyu açıklığı
azaltılır.
 Perno yenisi ile
değiştirilir.
 Eksantrik kolundaki
bilyeler yenileri ile
değiştirilir.

Tablo 3.1: Toplar döver harman makinesi ile hasat işlemi sırasında karşılaşılan başlıca arızalar
ve çözüm yolları
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3.8. Toplardöver Harman Makinelerinde İş Güvenliği Kuralları ve
Dikkat Edilecek Hususlar
Makinenin bakım ayarlarını yaparken iş elbisesi, koruyucu gözlük, baret, eldiven gibi
iş güvenliği ekipmanlarını kullanınız.
Makine bakımını yaparken makinenin destek ayağının indirilmiş olmasına,
tekerleklerinin arkasına takoz konulmuş olmasına dikkat ediniz.
Makine bakımını ve ayarlarını yaparken makinenin tam durmuş olmasına ve traktörün
stop etmiş olmasına dikkat ediniz.
Kuyruk mili bağlantısının doğru yapıldığına ve muhafazalarının takılı olduğuna emin
olunuz.
Hidrolik sistem jak bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
Hidrolik sistemde yağ basıncı yüksek olduğundan bağlantılar yapılırken dikkatli
olunuz.
Çalışmaya başlamadan önce makinenin kayış kasnak ve zincir dişli muhafazalarının
takılı olduğundan emin olunuz.
Batör muhafaza kapağının kapalı olduğundan ve mandallarının kilitli olduğundan
emin olunuz.
Makineyi kullanırken iş güvenliği ekipmanlarından iş elbisesi, maske, şapka
kullanınız.
Makine ile tarlaya gidişlerde hızlı gitmeyiniz , dönüşlerinizi ve manevralarınızı geniş
yapınız.
İlerleme hızı ve kuyruk mili devri ayarı ürünün cinsine ve ürünün kuruluk oranına
göre bakım kullanma kılavuzunda seçilen değerlerde ayarlanmalıdır.
Batörün ve aspiratörün devrini ayarlayan kasnak çaplarını ürün cinsine göre
ayarlayınız.
Eleklerin titreşimini sağlayan eksantriğin titreşim mesafesini yani kurs boyunu ürün
cinsine göre ayarlayınız.
Aspiratör ön ayar sacı açıklığını kullanma kılavuzunda belirtildiği açıklıkta
ayarlayınız.
Tarla dönüşlerinde makineyi zorlamamak için geniş manevralar yapınız.
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Çalışma sırasında makineye 5 m’ den fazla yaklaşmayınız.
Depo boşaltma işlemine başlamadan önce kuyruk milini durdurunuz.
Depo boşaltma işlemi sırasında makinenin düz bir zeminde olmasına dikkat ediniz.
Depo boşaltılırken altında durmayınız.
Depo tam olarak inmeden hareket etmeyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Toplardöver hasat harman makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak
bakım ve ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve bu araçları kullanınız.

İşlem Basamakları

 Bakım kullanma kitaplarına göre
yapılacak bakımları tespit ediniz.

 Kayışları kontrol ediniz.
 Hidrolik hortum ve lifleri kontrol
ediniz.

 Eksantrik sistemini kontrol ediniz.

 Batör ayarlarını kontrol ediniz.

 Elekleri kontrol ediniz.

 Makineyi traktöre bağlayınız.
 Traktör kuyruk mili devir ayarını
yapınız.
 Uygun çalışma hızını belirleyiniz ve
çalışmaya başlayınız.

Öneriler
 İş önlüğünüzü / tulumunuzu giyebilirsiniz.
 İş güvenliği önlemlerini almalısınız.
 Bakımın hasat öncesi, harmanlama sırasında
veya sonrasında yapılan bakım olup
olmadığını tespit edebilirsiniz.
 Makinenin bakımını yaparken iş güvenliği
tedbirlerini almalısınız.
 Kayış
gerginliklerini
kontrol
ediniz
gerekiyorsa gerdiriniz.
 Hidrolik hortumlarda aşınma ve yırtılma var
ise yenisi ile değiştiriniz.
 Hidrolik jaklarda aşınma var ise değiştiriniz.
 Liftlerde yağ kaçırma ve yıpranma var ise
yenisi ile değiştiriniz.
 Eksantrik sisteminin düzgün
çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.
 Bozulmuş
ve
yıpranmış
eksantrik
mekanizmasını yenisi ile değiştiriniz.
 Batör mil yataklarında aşınma ve bozulma
var ise yenisi ile değiştiriniz.
 Batör parmaklarında aşınma ve bozulma var
ise yenisi ile değiştiriniz.
 Batör parmakları ile elekler arası açıklığın
yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.
 Batör eleklerinin ve ürün eleklerinin hasat
edilecek ürüne uygun olup olmadığına
dikkat ediniz.
 Batör eleklerinin aşınmamış olduğuna ve
doğru bağlanmış olduklarına dikkat ediniz.
 Ürün
eleklerinin
doğru
bağlanmış
olduğundan emin olunuz.
 Gerekli iş güvenliği kurallarına uyarak
makineyi traktöre bağlayınız.
 El gazını, kuyruk mili devri 540 d/dk. olacak
şekilde ayarlayınız.
 Toplardöver harman makinesinin çalışma
sırasında tıkanmaması için imalatçı firmanın
tavsiye ettiği hız aralıklarında çalışmasını
sağlayınız.
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 Çalışma sırasında gözlemler yaparak
aksaklıkları daha büyük arızalara sebep
olmadan gideriniz.
 İş sonunda makinenin üzerindeki kaba
 İş sonunda makineyi temizleyiniz.
materyali süpürdükten sonra basınçlı hava
ile temizleyiniz.
 Toplardöver harman makinesini bağlama
 Makineyi traktörden sökünüz.
sıralamasının tam tersi olacak şekilde
traktörden sökünüz.
 İş mevsimi sonrası makineyi kapalı bir
 Makineyi kapalı bir yerde muhafaza
yerde, çalışan yüzeylere gres yağı sürerek
ediniz.
muhafaza ediniz.
 Çalışma sırasında olabilecek arızaları
tespit ediniz ve gideriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Biçilmiş, yolunmuş ve namlu olarak araziye bırakılmış olan ürünleri araziden
toplayarak harmanlama yapan, samanı arkasına takılı olan römorka ileten elenmiş
ürünü depolayan makinelere …….. ..……. harman makinesi denir.

2.

Dane kayıplarını en aza indirmek için hasat– harman işlemine başlamadan önce ürünün
yeterli …………….. olup olmadığı ve ….. durumunun uygun olup olmadığı kontrol
edilmelidir.

3.

…. taraftaki ürün toplama ve iletim düzeni ile …… kısımda bulunan eleme, aspiratör
ve depo iletim ünitelerine hareket verilmektedir.

4.

Ürün ……… parmakları vasıtası ile tabla helezonun önüne düşürülür

5.

Boğaz elevatörü kanatlı plakaları vasıtası ile ürünü dövme ünitesine yani ……… iletir.

6.

Batör kasnaklarından ön tarafa aktarılan hareket boğaz …………….. kayış kasnak
sistemi ile iletilmektedir.

7.

Elekleri sallayan eksantrik sistemine ………….. hareket verilmektedir.

8.

Pikap ünitesinin toplayıcı yaylı parmaklarının yerden yüksekliği ………… mm olacak
şekilde ayarlanmalıdır.

9.

Boğaz elevatörü götürücü zinciri, yataklarda zorlanmaya ve kopmaya sebep olmayacak
kadar ……….. olmalıdır.

10. ………. aspiratör vasıtası ile arka kısımda bulunan römorka gönderilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

37

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4

ÖĞRENME KAZANIMI

Biçerbağlar orak makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve bu araçları kullanınız.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde biçerbağlar hasat makinesi kullanan çiftçilerle görüşerek bu
makinenin kullanımı konusunda bilgi alınız.



Bu makinelerin kullanımı sırasında sık karşılaşılan arızaları ve bu arızaların
giderilme yöntemlerini öğreniniz.



İlgili tarım teşkilatlarınca bu makinelerin kullanımı, ayar-bakımı konularında
nasıl bir destek gördüklerini öğreniniz.

4. BİÇERBAĞLAR HASAT MAKİNESİ
Bu makinelerin çeşitli tipleri vardır. Bunlar kendinden motorlu olan küçük tipleri ve
traktörle kullanılan traktör arkasına takılan veya traktör önüne takılanlardır. Bu modülde ele
alınacak olan traktör arkasına takılarak kullanılan tipleridir.

Resim 4.1: Biçerbağlar hasat makinesi

4.1. Biçerbağlar Hasat Makinesinin Kullanım Alanları
Daha çok küçük meyilli arazilerin ürün hasadında kullanılan bu makineler özellikle
tahıl ve susam hasadında kullanılmaktadır. Hasat etmiş olduğu ürünü bağlayarak araziye
bırakan bu makinelerin kullanılmasında 35 BG gücündeki traktörler yeterli olabilmektedir.
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4.2. Biçerbağlar Hasat Makinesinin Parçaları
Biçerbağlar hasat makinesinin parçaları şunlardır:

Şekil 4.1: Biçerbağlar hasat makinesinin parçaları

1.Yaylı iş komu ayar kolu
3. Eksantrik sistemi
5. Sap ayırıcı
7. Biçme yükseklik ayar kızakları
9. Zincir dişli sistemi
11. Deste götürücü elevatör
13. Destek ayağı

2. Üç nokta askı sistemi
4. Sap toplayıcı çatal
6. Bıçaklar
8. Bağlama düzeni
10. İp kutusu
12. Çeki emniyet yayı

4.3. Biçerbağlar Hasat Makinesinin Çalışma Sistemi
Traktör 3 nokta askı sistemine bağlanarak kullanılan makinenin biçme yüksekliği
traktör hidrolik ön seçme kolundan ayarlanır. Makine traktörden mafsallı şaft yardımıyla
aldığı hareketi sap toplama çatallarına, kesme sistemi eksantrik miline, bağlama sistemine
ve deste görücü elevatör sistemine zincir dişli ve kayış kasnak sistemi ile iletmektedir.
Biçme düzeni parmaklı çayır biçme makineleri ile aynıdır. Parmaklar arasında git gel
hareketi yapan bıçaklar dönü hareketini alternatif harekete çeviren eksantrik sisteminden
hareket alarak makaslama kesme işlemi yapar ve ürünü biçer. Ürünler sap ayırıcılar vasıtası
ile bıçaklara doğru yönlendirilir.
Sap toplayıcı çatalar kayış kasnak sisteminden aldıkları hareket ile biçilmiş ürünleri
demet haline getirmek için bağlama kanalına doğru iter.
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Burada biriken saplar yeterli büyüklüğe geldiğinde zincir dişli sisteminde hareketini
alan bağlama sistemi çalışır ve demeti bağlayarak elevatöre iter. Elevatör vasıtası ile demet
makinenin biçim yönün tersine yani traktörün sağ yanına araziye bırakır.

Resim 4.2: Biçerbağlar hasat makinesinin çalışması

4.4. Biçerbağlar Hasat Makinesinin Bakımı
Makine çalışmaya başlamadan önce makinenin bütün gresörlüklerine yağ basılmalıdır.
Gevşeyen cıvata ve somunlar sıkılmalı, kırılanlar ve özelliğini kaybedenler yenileri ile
değiştirilmelidir.
Bıçak parçaları kontrol edilmeli gevşemiş ise sıkılmalıdır.
Bıçaklar ve parmaklar kontrol edilmeli, körelen ve kırılanlar yenileri ile
değiştirilmelidir.
Bıçak ve
temizlenmelidir.

parmaklar

ince

yağla

yağlanmalı

ve

üzerindeki

bitki

artıkları

Makinenin iş ve sezon sonlarında temizliği yapılmalı, basınçlı su ile yıkanmalıdır.
Sezon sonlarında makinenin kayışları gevşetilmelidir.
Makine ile çalışmaya başlamadan önce gevşetilmiş kayışlar gerdirilmelidir.
Aşınmış ve bayatlamış olan kayışlar yenileri ile değiştirilmelidir.
Zincirler kontrol edilmeli bozulma ve aşınma olanlar onarılmalı veya yenileri ile
değiştirilmelidir.
Deste iletim elevatörü parmakları kontrol edilmeli kırılan ve bozulanlar yenileri ile
değiştirilmelidir.
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Bağlama düzenini manuel olarak kontrol ediniz herhangi uygunsuzluk ve zorlama var
ise bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakımını yapınız.

4.5. Biçerbağlar Hasat Makinesinin Ayarları
Bağlama İpinin Takılışı








İp kutusunun kapağını açın, ip bobinin ortasından aldığınız ipin ucunu dışarı
çıkartın ve bobini kutuya yerleştirin.
İpin ucunu ip kutusu kapağının ortasından geçirerek kapağı kapatın.
Gerginlik sağlayıcı mandalı kapağın üzerindeki yuvasına getirin ve ipin sıkılık
ayarını yapın. İpi kutudan çekilirken çok sıkı veya çok gevşek olmamalıdır.
İpi şase üzerine bağlı iki adet tel havuzdan ve iğnenin ortasındaki ilk gözden
geçirdikten sonra iğne ucundaki diğer gözden geçirin.
Daha sonra ipi iğnenin karşısındaki mekik şasesinde uygun bir yere bağlayın.
Otomatik mandalına el ile basılır.
Ana transmisyon kayışını, kasnak ok yönünde dönecek şekilde el ile çevirin.
İğne mekiğe doğru harekete geçecektir. İğne harekete başladığı yere dönünceye
kadar el ile kayışı çevirmeye devam edin. İğne ile mekik arasındaki gerili ipi
görünce makine kullanıma hazırdır.

Resim 4.3: Bağlama İpinin Takılışı
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Biçme Yüksekliği Ayarı
Bu makinelerde biçme yükseklik ayarı traktör ön seçme kolu ile ayarlanmaktadır.
Traktör ön seçme kolu pozisyon kontrol konumunda ayarlandıktan sonra biçme işlemine
başlanır.
Eğimli arazide biçme işlemi yapılacak ise eğimin yönüne göre traktör yan bağlantı
kollarının uzatılıp kısaltılması ile ayarlanmalıdır.
Demet Büyüklüğü Ayarı
Demet boyu; ayar yayının konumunun değiştirilmesi ile ayarlanır. Demet boyunu
büyütmek isteniyor ise resim 4.5’de görüldüğü gibi büyük numaralı deliğe yayın takılması
ile demet büyütülmüş olur.

Şekil 4.2: Demet boyu ayar yayı

4.6. Biçerbağlar Hasat Makinesinin Kullanılması
Destek ayağı üzerinde düz bir zeminde yol konumunda park edilmiş olan makineye
traktörle geri manevra ile yanaşılır. Traktör hidrolik bağlantı kollarından sıra ile önce sol
bağlantı kolu sonra sağ bağlantı kolu ve daha sonra üst bağlantı kolu ile makine traktöre
bağlanır. Bu makinelerde mafsallı şaftın arazide monte edilmesi daha uygundur şaft mesafesi
kısa olduğunda kırılmalar ve deformasyonlar meydana gelebilmektedir.
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Hasat işlerinin yapılacağı tarlaya getirilen makine öncelikle iş konumuna
getirilmelidir. Makine askıda iken yol konumu ayar lamasının pimleri sökülerek makine
traktörün sol yanına çekilir, iş konumu yaylı ayar kolu yerine takılarak pim ile sabitlenir.

Resim 4.4: Biçerbağlar hasat makinesi yol konumu

İş konumuna alınan makinenin mafsallı şaftı takılarak traktör bağlantısı sağlanır.
Makine 1 dakika boşta çalıştırılarak makinenin 540 d/dk. kuyruk mili devrine ulaşması
sağlanır. Biçim yükseklik ayarı yapılan makine ile biçme işlemine başlanır. Arazinin ve
mahsulün durumuna göre ilerleme hızı ayarlanmalıdır.

Resim 4.5: Biçerbağlar makinesinin yol ve iş ayar kolları

1. Yol ayar laması bağlantı oku.
3. İş konumu bağlantı oku
5. Yol konumu bağlantı oku.

2. İş konumu emniyet yaylı bağlantı oku
4. Yol konumu bağlantı laması

43

4.7. Biçerbağlar Hasat Makinesi ile Hasat İşlemi Sırasında
Karşılaşılan Arızalar ve Arızaların Giderilmesi.
Biçerbağlar hasat makinesi ile hasat işlemi sırasında karşılaşılan arızalar ve çözüm
yolları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sorunlar

 Demet bağlanmıyor,
düğüm atılmıyor.
 İp kargaburnun
ağzında kalıyor.

 Düğüm atılıyor ama
ip kargaburundan
çıkmıyor.
 İplerin ucu düzgün
kesilmiyor.
 Birbirine bağlı
demetler çıkıyor.

Sebepleri

 İp kargaburun
tarafından
kesilemiyor eziliyor.
 İp geçiş yerlerinde
düğümlenmiştir.
 İp çok gergindir.

 Kargaburun ayarı
bozulmuş.
 İp kesici bıçak
körelmiştir.
 Kargaburnun ağzında
ip birikmiştir.

 Kuyruk mili çalışıyor,
biçme düzeni
çalışmıyor

 Emniyet kavrama
düzeni gevşektir.
 Biçme düzenine sert
bir cisim sıkışmıştır.

 Makine ürünü yüksek
biçiyor.

 Biçme yüksekliği
ayarı bozuktur.

 Biçilmemiş mahsul
kalıyor.
 Bıçaklar tıkanıyor.

 Bıçaklar körelmiştir.
 Bıçaklar aşınmış veya
kırılmıştır.
 Bıçak baskı plakaları
gevşemiştir.

Giderilmesi
 Kargaburnun
üstündeki ayar
cıvatasını bağlama
düzele kadar sıkın.
 Düğümleri keserek
temizleyiniz.
 İp kutusu üstündeki
disketi gevşeterek ipin
rahat gelmesini
sağlayınız.
 Kargaburunun
üstündeki saplamayı
sıkıştırın.
 İp kesici bıçağı söküp
bileyin.
 Kargaburnun ağzını
temizleyin.
 Emniyet kavrama
ayarı yapılır.
 Biçme düzeni kontrol
edilir, temizlenir ayarı
yapılır.
 Biçme yükseklik
ayarı yapılır.
 Körelmiş bıçakların
bilenir.
 Kırılan ve aşınan
bıçaklar yenileri ile
değiştirilir.
 Bıçak baskı plakaları
sıkılır.

Tablo 4.1: Biçerbağlar hasat makinesi ile hasat işlemi sırasında karşılaşılan arızalar ve çözüm
yolları
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4.8. Biçerbağlar Hasat Makinelerinde İş Güvenliği Kuralları ve
Dikkat Edilecek Hususlar
Makine bakımını ve ayarlarını yaparken iş elbisesi, koruyucu gözlük, baret, eldiven
gibi iş güvenliği ekipmanlarını kullanınız.
Makine bakımını yaparken makinenin destek ayağının indirilmiş ve takoz üzerinde
sabitlenmiş olmasına dikkat ediniz.
Makine bakım ayarlarını yaparken makinenin tam durmuş olmasına ve traktörün stop
etmiş olmasına dikkat ediniz.
Makine araziye götürülürken yol konumunda olduğundan, yol konumu laması ve
pimlerinin takılı olduğundan emin olunuz.
İş konumuna alınan makineyi emniyet yaylı iş komu ayar kolu ile sabitleyiniz.
Makineyi iş konumuna almadan kuyruk mili bağlantısını yapmayınız.
Kuyruk mili bağlantısını doğru yapıldığından ve muhafazalarının takılı olduğundan
emin olunuz.
Çalışmaya başlamadan önce makinenin kayış kasnak ve zincir dişli muhafazalarının
takılı olduğundan emin olunuz.
Makineyi kullanırken iş elbisesi, maske, şapka gibi iş güvenliği ekipmanlarını
kullanınız.
Makine ile tarlaya gidişlerde hızlı gitmeyiniz , dönüşlerinizi ve manevralarınızı geniş
yapınız.
İlerleme hızı ve kuyruk mili devri ayarı ürünün cinsine ve ürünün kuruluk oranına
göre bakım kullanma kılavuzunda seçilen değerlerde ayarlanmalıdır.
Makine çalışma esnasında devamlı olarak sola dönerek çalışınız.
Boşta çalışmalarda kuyruk milini durdurunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Biçerbağlar orak makinelerinin; bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak bakım ve
ayarları için gerekli araçlarla bakımını, ayarlarını yapınız ve bu araçları kullanınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 İş önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz.
 İş güvenliği önlemlerini alınız.
 Bakımın hasat öncesi, hasat sırası veya hasat
 Bakım kullanma kitaplarına göre
sonrası yapılan bakım olup olmadığını tespit
yapılacak bakımları tespit ediniz.
ediniz.
 Makinenin bakımını yaparken iş güvenliği
tedbirlerini almalısınız.
 Kayış
gerginliklerini
kontrol
ediniz
 Kayışları kontrol ediniz.
gerekiyorsa gerdiriniz.
 Gerekli iş güvenliği kurallarına uyarak
makineyi traktöre bağlayınız.
 Traktör hidrolik önce seçme kolunu çalışma
 Traktör hidrolik seçme kolunun
pozisyon kontrol konumunda olacak şekilde
konumunu belirleyiniz.
ayarlayınız.
 Sağ sol paralellik ayarını yan bağlantı
kollarından yapınız.
 Paralellik ayarlarını yapınız.
 Ön arka paralellik ayarını üst bağlantı
kolundan yapınız.
 Bıçaklara hareket veren eksantrik kolu
 Bıçak strok ayarını yapınız.
uzunluğunu değiştirerek strok ayarı yapınız.
 Makineyi traktöre bağlayınız.

 Traktör kuyruk mili devir ayarını  El gazını, kuyruk mili devri 540 d/dk. olacak
yapınız.
şekilde ayarlayınız.
 Biçerbağlar orak makinesinin çalışma
 Uygun çalışma hızını belirleyiniz ve
sırasında tıkanmaması için imalatçı firmanın
çalışmaya başlayınız.
tavsiye ettiği hız aralıklarında çalışmasını
sağlayınız.
 Çalışma sırasında gözlemler yaparak
 Çalışma sırasında olabilecek arızaları
aksaklıkları daha büyük arızalara sebep
tespit ediniz ve gideriniz.
olmasını engelleyiniz.
 İş sonunda makinenin üzerindeki kaba
 İş sonunda makineyi temizleyiniz.
materyali süpürerek sonra basınçlı hava ile
temizleyiniz.
 Biçerbağlar orak makinesini bağlama
 Makineyi traktörden sökünüz.
sıralamasının tam tersi olacak şekilde
traktörden sökünüz.

46

 Alet/makineyi kapalı bir yerde ve
takoz üzerinde muhafaza ediniz.

 İş mevsimi sonrası aleti kapalı bir yerde,
çalışan yüzeylere gres yağı sürerek tahta
takoz üzerinde muhafaza ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Hasat etmiş olduğu ürünü bağlayarak araziye bırakan bu makinelerin kullanılmasında
…………… gücündeki traktörler yeterli olmaktadır.

2.

İplerin ucu düzgün kesilmiyor ise ip kesici bıçak ……………….

3.

Demet boyu; ……… ……….. konumunun değiştirilmesi ile ayarlanır.

4.

Biçme düzeni …………. ……….. ………… makineleri ile aynıdır.

5.

Bu makinler de biçme yükseklik ayarı traktör …. …... ….... ile ayarlanmaktadır.

6.

Sap toplayıcı çatalar kayış kasnak sisteminden aldıkları hareket ile biçilmiş ürünleri
…….. haline getirmek için bağlama kanalına doğru iter.

7.

Elevatör vasıtası ile demet makinenin biçim yönün tersine yani traktörün …… yanına
araziye bırakır.

8.

Burada biriken saplar yeterli büyüklüğe geldiğinde zincir dişli sisteminde hareketini
alan bağlama sistemi çalışır ve demeti bağlayarak ………….. iter.

9.

Ürünler ….. ………..vasıtası ile bıçaklara doğru yönlendirilir.

10.

İpi kutudan çekilirken çok sıkı veya çok ………. olmamalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
ÖRNEK:
Harman sonrası toplardöver harman makinesinin iş sonu temizliğini ve bakımını
yapınız.


Malzemeler
o
Basınçlı hava
o
Basınçlı su
o
Tel fırça
o
Bıçak
o
Makineye uygun el aletleri
o
Gres yağı
o
Yağdanlık
o
Temizleme bezleri
o
Tahta takoz

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?

2.

Bakım işleminde kullanılacak aletleri temin ettiniz mi?

3.

Makine üzerindeki kaba materyali temizlediniz mi?

4.

Makinenin batörünü temizlediniz mi?

5.

Makinenin eleklerini temizlediniz mi?

6.

Makinenin dane elevatörünü temizlediniz mi?

7.

Makinenin deposunu temizlediniz mi?

8.

Makineyi basınçlı hava ile temizlediniz mi?

9.

Makineyi basınçlı su ile temizlediniz mi?

10.

Makinenin gresörlüklerini temizlediniz mi?

11.

Makinenin gresörlüklerini yağ bastınız mı?
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Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında hububat hasat makinelerinin bakımının, ayarlarının yapılması
ve kullanılması (hasat yapma işlemi) ile ilgili kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1.

Makineler ile çalışmaya başlamadan önce iş güvenliği tedbirlerini
aldınız mı?

2.

Kanatlı orak makinesinin ayarlarını yaptınız mı?

3.

Kanatlı orak makinesinin bakımını yaptınız mı?

4.

Kanatlı orak makinesi ile hasat yaptınız mı?

5.

Kanatlı orak makinesinin kullanım sonrası bakım işlemlerini
yaptınız mı?

6.

Dolaplı orak makinesinin ayarlarını yaptınız mı?

7.

Dolaplı orak makinesinin bakımını yaptınız mı?

8.

Dolaplı orak makinesi ile hasat yaptınız mı?

9.

Dolaplı orak makinesinin kullanım sonrası bakım işlemlerini
yaptınız mı?

10.

Toplardöver harman makinesinin ayarlarını yaptınız mı?

11.

Toplardöver harman makinesinin bakımını yaptınız mı?

12.

Toplardöver harman makinesi ile harman mı?

13.

Toplardöver harman makinesinin
işlemlerini yaptınız mı?

14.

Biçerbağlar orak makinesinin ayarlarını yaptınız mı?

15.

Biçerbağlar orak makinesinin bakımını yaptınız mı?

16.

Biçerbağlar orak makinesi ile hasat yaptınız mı?

17.

Biçerbağlar orak makinesinin kullanım sonrası bakım işlemlerini
yaptınız mı?

kullanım

sonrası

bakım

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

5 cm

2

bol sarkar

3

1/3

4

5-7

5

12 - 14

6

yatay

7

krikosu

8

maske - gözlük

9

kavrama

10

kanatlar - bıçaklara

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

şaftın

2

kılavuzunda

3

nohut

4

geri - geri

5

yön - 90º

6

kayışları

7

gabari

8

yukarı

9

eksantrik

10

kayış kasnak
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

toplar döver

2

olgunlukta - nem

3

ön - arka

4

pikap

5

batöre

6

elevatörüne

7

şanzıman

8

20-30

9

gergin

10

saman

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

35 BG

2

körelmiş

3

ayar yayını

4

parmaklı çayır biçme

5

ön seçme kolu

6

demet

7

sağ

8

elevatöre

9

sap ayırıcılar

10

gevşek
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