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ÖN KOŞUL

YETERLİK Çayır biçme makinelerinin periyodik bakımlarını yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve araç gereç verildiğinde bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak çayır biçme makinelerinin periyodik
bakımını yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Parmaklı çayır biçme makinelerinin bakımını

yapabileceksiniz.
2. Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin bakımını

yapabileceksiniz.
3. Tamburlu çayır biçme makinelerinin bakımını

yapabileceksiniz.
4. Diskli çayır biçme makinelerinin bakımını

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
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ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
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kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Hızla artan dünya nüfusu ve bu nüfusun artan gıda ihtiyacı, tarımsal ürünlere olan
talebi her geçen gün daha da artırmaktadır. İnsanların gıda ihtiyacı içinde önemli bir yere
sahip olan hayvansal gıda üretiminin gerek miktar, gerekse kalite olarak artırılmasında temel
nokta hayvanların doğru ve dengeli beslenmesidir. Hayvan beslemesinde de yem bitkileri
çok önemli bir yer tutar. Hayvanların beslenmesindeki öneminin yanında toprak ıslahı,
toprak ve su muhafazası konularında da yem bitkileri önemli bir konuma sahiptir. Bu kadar
öneme sahip yem bitkilerinin yetiştiriciliğinin son aşaması olan hasat aşaması en az diğer
aşamalar kadar dikkat ve özen isteyen bir konudur.

Büyük emek ve maliyet harcanarak üretilen yem bitkilerinin hasadı, tekniğine uygun
ve doğru bir şekilde yapılmazsa hem miktar açısından, hem de kalite açısından büyük
kayıplar yaşanması kaçınılmazdır. Günümüz teknolojisi içinde makinesiz tarım
düşünülemeyeceğine göre, yem bitkilerinin hasadı da mutlaka makine ile yapılacaktır.
Makine ile yapılacak çalışmalarda istenen verimin elde edilmesi de makinenin her an
kullanıma hazır ve bakımlı olmasıyla mümkün olacaktır. Bir makine ne kadar teknolojik
olarak ileri seviyede de olsa belirli zamanlarda yapılması gereken bakımlar ihmal edilip
yapılmadığında mutlaka sorun çıkaracaktır. Eğer makinemizin periyodik bakımını yapmaz
isek çalışma esnasında vereceği bir aksaklık veya arıza hem emek hem de zaman açısından
kayıplara neden olacağı gibi ürün kalitesinde de ciddi kayıplara neden olacaktır.

Alet ve makinemiz birer millî servettir. “En iyi tamir, bakımdır.” genel kuralına göre
yapacağımız periyodik bakımlar hem alet ve makinemizin ekonomik ömrünü uzatmış olacak
hem de yapacağımız hasat işlerinde randımanımızı yükseltecektir.

Sevgili öğrenciler, işte bu modülle size verilecek eğitim sonunda, yeşil yem bitkileri
yetiştiriciliğinde kaliteli ve verimli bir hasat için gerekli olan yeşil yem hasat makinelerinden
çayır biçme makinelerinin periyodik bakımlarını yapabilir hâle geleceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak parmaklı çayır biçme makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.

 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerin yem bitkisi yetiştirip yetiştirmediklerini

araştırınız.

 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerden, yem bitkileri hasadı için parmaklı çayır

biçme makinesi kullanan varsa niçin bu makineyi tercih ettiklerini araştırınız.

 Yem bitkileri hasadı için parmaklı çayır biçme makinesi kullanan tarımsal

üreticilerin makinenin hangi bakımlarını nasıl yaptıklarını araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları, sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. PARMAKLI ÇAYIR BİÇME
MAKİNELERİ

1.1. Yeşil Yem Hasat Makinelerinin Kullanım Alanları

Yem bitkileri; hayvan yemi olarak yetiştirilen ancak bunun yanında toprak ve suyu
muhafaza etme, ekim nöbeti içinde kendinden sonra gelen ürünlerin verimini artırma
özellikleri taşıyan, doğrudan doğruya veya sonradan yedirilmek üzere hasat edilerek
kurutulan veya silajı yapılan bitkilerdir.

Yeşil yem hasat makineleri, hayvanlara yedirilmek amacıyla yetiştiriciliği yapılan bu
yem bitkilerinin biçilmesi, biçilen bitkilerin kuruması amacıyla karıştırılıp çevrilmesi ve
toplanması aşamaları ile silaj yapılacak ürünlerin hasadında kullanılan makinelerdir.

Yeşil yem bitkilerinin hasat aşamalarında, biçim amacıyla muhtelif çayır biçme
makineleri kullanılır. Biçilen bu bitkilerin en az kayıpla en kısa sürede kurutulması amacıyla
ot tırmıkları kullanılır. Bu bitkilerden silaj yapılmak isteniyorsa yine yeşil yem hasat
makineleri grubuna giren silaj makineleri ile bu bitkilerin hasadı yapılarak silaj yapımına
hazır hâle getirilir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

ARAŞTIRMA
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Ayrıca çayır biçme makineleri, tarla, su kanalı ve yol kenarlarında yetişen ve
istenmeyen yabancı otların biçilmesinde de kullanılır.

Resim 1.1: Kanal kenarının çayır biçme makineleri ile biçilmesi

1.2. Yeşil Yem Hasat Makinelerinin Sınıflandırılması

Yeşil yem hasat makinelerini değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür. Öncelikle
yaptıkları temel görevler açısından incelediğimizde, yeşil yem hasat makinelerini üç ana
başlık altında toplayabiliriz. Bunlar:

 Çayır biçme makineleri
 Namlu yapma ve ot çevirme makineleri
 Silaj makineleri

Burada sayılan bu üç ana grup da kendi arasında alt gruplara ayrılmaktadır. Bu alt
gruplar her öğrenme faaliyeti içinde sırası geldikçe anlatılacaktır.

1.3. Çayır Biçme Makinelerinin Sınıflandırılması

Çayır biçme makinelerinin görevi, her türlü yeşil yem bitkilerini istenen biçme
yüksekliğinde en az kayıpla ve en kısa sürede biçmektir.

Çayır biçme makinelerini, yeşil yem hasat makinelerinin genelinde olduğu gibi
değişik açılardan sınıflandırmak mümkündür.
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1.3.1. Traktöre Bağlanma Şekline Göre Sınıflandırılması

Traktöre bağlanma şekline göre çayır biçme makineleri, askılı tip (traktörün üç nokta
askı sistemine bağlananlar) ve çekilir tip (yarı askılı tip) olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Askılı tip çayır biçme makineleri, taşıma kolaylığı nedeniyle daha çok tercih
edilmektedir. Traktör hidroliğine üç nokta askı sistemi ile bağlanır. Taşınması ve çalışma
sırasında tarla başlarında dönüş işlemleri çekilir tiplere göre daha kolaydır.

Resim 1.2: Askılı tip çayır biçme makinesi

Çekilir (yarı askılı) tip çayır biçme makineleri, iş genişliği daha fazla ve dolayısıyla
ağırlığı fazla olan makinelerdir. Traktörün iki yan bağlantı koluna bağlanarak destek
tekerlekleri üzerinde çekilerek taşınır.

Resim 1.3: Çekilir tip çayır biçme makinesi

Bu iki ana grubun dışında özel çayır biçme makineleri de mevcuttur. Bu tür
makineler, özellikle küçük traktörlerde, özel bağlantılar yardımıyla doğrudan kuyruk mili
çıkışına bağlanmaktadır.
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1.3.2. Traktöre Bağlandığı Yere Göre Sınıflandırılması

Bu grup sınıflandırma, çayır biçme makinelerinin traktöre bağlandığı konuma göre
yapılmıştır. Bu sınıflandırma şekline göre çayır biçme makineleri dört gruba ayrılmaktadır.
Bunlar:

 Traktörün arkasına bağlanan çayır biçme makineleri

Yaygın olarak kullanılan bağlama şeklidir. Arkadaki hidrolik üç nokta bağlantı sistemi
bütün traktörlerde mevcut olduğundan her traktörde kullanılabilen bir bağlama şeklidir.

Resim 1.4: Traktörün arkasına bağlanan çayır biçme makinesi

 Traktörün önüne bağlanan çayır biçme makineleri

Önünde üç nokta askı sistemi ve kuyruk mili bulunan traktörler için uygun olan bir
gruptur. Makine traktörün önüne bağlanmaktadır (Resim 1.5). Çalışma sırasında kontrol ve
emniyet açısından tercih edilmesi gereken bir grup olmasına rağmen özellikle ülkemizdeki
çoğu traktörün ön kısmında uygun bağlama sistemi ve kuyruk mili çıkışı olmadığından fazla
yaygın olmayan bir gruptur.

Resim 1.5: Traktörün önüne bağlanan çayır biçme makinesi

Bu gruba giren makineler ülkemizde daha ziyade küçük alanlarda, bahçecilikte ve
çevre düzenleme işlemlerinde, genellikle tek akslı el traktörlerinde kullanılmaktadır.
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 Traktörün ortasına bağlanan çayır biçme makineleri

Bu gruptaki makineler traktörün orta yan tarafına bağlanmaktadır. Bu makinelerin
kullanılabilmesi için yine traktörün ortasında bağlama sistemi ve kuyruk mili çıkışının
olması gerektiğinden bütün traktörler için uygun olmayan bir sistemdir.

Resim 1.6: Traktörün ortasına bağlanan çayır biçme makinesi

Traktörün yapısal özellikleri ve gücü uygunsa yukarıda bahsedilen özelliklerin birkaçı
aynı anda kullanılabilir. Özellikle geniş ve düz arazilerde yetiştirilen yem bitkilerinin
hasadında traktörün hem önüne hem de arkasına çayır biçme makinesi bağlanarak hasat
işleminin daha kısa sürede bitirilmesi sağlanmış olur. Özellikle iklim yönünden, hasadın çok
kısa sürede bitirilmesi zorunlu olup geniş ve düz arazilere sahip Avrupa ülkelerinde bu
şekilde çalışma yoğun olarak kullanılmaktadır (Resim 1.7).

Resim 1.7: Traktörün önüne ve arkasına bağlanmış makinelerle çalışma

 Özel çayır biçme makineleri

Yukarıda sayılan grupların dışında, yine özellikle küçük alanlarda ve çevre
düzenlemesi işlemlerinde kullanılmak üzere motoru üzerinde bulunan, küçük traktör
şeklinde imal edilmiş özel çayır biçme makineleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Resim 1.8: Özel çayır biçme makinesi

1.3.3. Biçme Tekniğine Göre Sınıflandırılması

Çayır biçme makineleri, biçme sistemlerine (biçme tekniğine) göre genel olarak
makaslama kesme yapanlar ve serbest kesme yapanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Makaslama kesme yöntemiyle çalışan çayır biçme makineleri ise kendi arasında
parmaklı çayır biçme makineleri ve çift bıçaklı çayır biçme makineleri olmak üzere iki gruba
ayrılır. Parmaklı çayır biçme makinelerinde, kesilecek ürün sabit olan parmak ve hareketli
olan bıçak arasına alınarak kesilir.

Resim 1.9: Parmaklı çayır biçme makinesi

Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinde ise iki adet hareketli bıçak olup kesilecek ürün
bu iki bıçak arasına alınarak kesilir.
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Resim 1.10: Çift bıçaklı çayır biçme makinesi

Serbest kesme yöntemiyle çalışan (döner bıçaklı) çayır biçme makineleri de tamburlu
ve diskli olmak üzere ikiye ayrılır. Döner bıçaklı çayır biçme makinelerinde karşı bıçak
sistemi olmayıp biçme serbest kesme yöntemi ile gerçekleşir.

Resim 1.11:Tamburlu çayır biçme makinesi

Resim 1.12: Diskli çayır biçme makinesi

1.4. Parmaklı Çayır Biçme Makineleri

Parmaklı çayır biçme makineleri, makaslama kesme yaparak çalışan çayır biçme
makineleri grubuna girmektedir. Bu makineler, gelişmiş ülkelerde özellikle geniş alanlarda
üretilen yem bitkileri hasadından ziyade, küçük alanlarda daha fazla kullanım alanına
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sahiptir. Özellikle peyzaj amaçlı çim biçme işlemlerinde küçük traktörlere monte edilerek
kullanılmaktadır.

1.4.1. Parmaklı Çayır Biçme Makinelerinin Parçaları

Parmaklı çayır biçme makinelerinin parçaları, ana organlar ve biçme düzeninin
parçaları şeklinde iki alt başlıkta incelenebilir.

 Ana organlar

Parmaklı çayır biçme makinelerinin ana organları şunlardır:
1. Bağlama düzeni
2. Hareket iletim düzeni
3. Emniyet düzeni
4. Biçme düzeni
5.

Resim 1.13: Parmaklı çayır biçme makinesinin ana organları

Bağlama düzeni: Çayır biçme makinesinin traktöre bağlanmasını sağlayan kısımdır.
Özel makineler hariç yem bitkileri hasadında kullanılan çayır biçme makineleri genellikle üç
nokta askı sistemi ile traktörün hidrolik bağlama sistemine bağlanır.

Hareket iletim düzeni: Traktör kuyruk mili çıkışından alınan hareket bir mafsallı şaft
aracılığı ile makineye iletilir. Şafttan alınan hareket de bir kol ya da kayış kasnak sistemi ile
biçme düzenine iletilir.
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Emniyet düzeni: Çalışma sırasında bir engele (taş, ağaç kökü vb.) denk gelindiğinde
makinenin hasar görmesini engellemek amacıyla bir emniyet düzeni konmuştur. Parmaklı
çayır biçme makinelerinde emniyet düzeni, genellikle bir bası yayından oluşur. Çalışma
sırasında makinenin önüne gelen engel, makinenin keserek aşabileceği dirençten fazla olunca
emniyet yayının basıncı yenilir ve makine bağlantı noktasından geriye doğru açılarak biçme
sisteminin zarar görmesini önlemiş olur. Engeli aştıktan sonra traktörle geri geri gelerek
emniyet sisteminin yerine oturması sağlanır.

Biçme düzeni: makinenin asıl görevi olan biçme işleminin yapıldığı organdır.

Bahsedilen dört ana organ dışında, pabuç (kızak) ve namlu tahtası (namlu kanadı)
denen iki parça daha mevcuttur.

Biçme düzeninin iki baş tarafında bulunan iç ve dış pabuçlar, ana lamayı toprakta
kaydırarak taşınmasını ve çalışma sırasında biçme düzeninin zarar görmeden çalışabilmesini
sağlar. Biçme düzeninin toprakla temasını engelleyerek daha rahat çalışmasını sağlar.

Pabuçlar altında bulunan kızaklar yardımıyla biçme yüksekliği ayarlanabilir. Dış
pabucun uç kısmı sivri bir çıkıntıya sahiptir ve aynı zamanda ayırıcı vazifesini görmüş olur.
Namlu tahtası (namlu kanadı) ise biçilmiş olan ürünü içeri doğru yatırarak biçilecek üründen
ayrılmasını sağlar. Bu şekilde biçilmiş ürün tarlada bir namlu hâlinde bırakılmış olur.

 Biçme düzeninin parçaları

Çayır biçme makinelerinin görevini yerine getirmesini sağlayan ana organdır.
Parmaklı çayır biçme makinelerinin biçme düzeni esas itibariyle sabit olan parmak ile bu
parmak arasında alternatif hareket yaparak kesme işlemini yapan hareketli bıçak ve diğer
yardımcı parçalardan oluşur.

Resim 1.14: Parmaklı çayır biçme makinesinde biçme düzeninin parçaları

Parmaklı çayır biçme makinelerinde biçme düzeninin parçaları şunlardır:
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1. Parmak
2. Karşı bıçak (parmak plakası)
3. Bıçak (bıçak yaprağı)
4. Temizleme plakası
5. Aşınma (yöneltme) plakası
6. Baskı plakası
7. Ana lama
8. Ana bağlantı cıvatası

Parmaklı çayır biçme makinelerinde iki bıçaktan biri sabittir ve sabit olan bu bıçak
parmak adını alır. Sabit bıçağa halk arasında zıpka da denmektedir. Parmak üzerinde,
parmağa perçinle sabitlenmiş olan karşı bıçak (parmak plakası) bulunur.

Resim 1.15: Parmak çeşitleri

Bıçaklardan ikincisi hareketli olup bu bıçaklar bir lama (bıçak laması) üzerine
perçinlerle sabitlenmiştir. Bıçak yaprakları genel olarak üçgen şeklinde olup genişlikleri 76,2
mm’dir. Yeşil yem bitkilerinin hasadında kullanılan bıçakların kenarı düz, kuru ürün
hasadında kullanılan bıçakların kenarları da dişli bir yapıdadır. Üzerinde bıçak yapraklarının
bulunduğu bıçak laması, alternatif hareket (git-gel hareketi) yaparak çalışır.

Resim 1.16: Düz ve dişli bıçak yaprağı
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Baskı plakaları, bıçağın parmağa uygun bir baskı yapmasını sağlar. Aşınma plakaları
bıçak lamasının arka desteği olup lamanın ileri geri boşluğunun giderilmesi için ayarlanabilir
durumdadır. Bıçak lamasının fazla aşınmasını engeller. Temizleme plakaları da bıçakların
tıkanmaması için temizlemeye yardımcı olur.

1.4.2. Parmaklı Çayır Biçme Makinelerinin Çalışma Sistemi

Daha önce de belirtildiği gibi parmaklı çayır biçme makineleri makaslama kesme
yapan makineler grubuna girmektedir. Makaslama kesme adından da anlaşılacağı gibi
bitkinin iki bıçak arasına alınarak kesilmesi esasına dayanır.

Traktör kuyruk milinden bir mafsallı şaft ile alınan dairesel hareket, eksantrik düzenek
yardımıyla alternatif harekete dönüştürülür.

Kuyruk milinden alınarak alternatif hâle dönüştürülen hareket, bir kol yardımıyla ya
da kayış kasnak sistemi ile hareketli bıçağa iletilir. Bıçakların, parmaklar arasında yaptığı
alternatif hareket (3) sırasında, bıçak yaprağı (2) ile sabit bıçakta bulunan karşı bıçağın (1)
arasına alınan bitki burada sıkıştırılarak makaslama kesme yöntemiyle kesilmiş olur.

Resim 1.17: Parmaklı çayır biçme makinesinin çalışma sistemi

1.4.3. Parmaklı Çayır Biçme Makinelerinin Çeşitleri

Parmaklı çayır biçme makinelerinin biçme düzeni açısından üç değişik şekli
mevcuttur.

 Alttan kesme yapanlar

Alttan kesme yapanlarda; iki parmak arası mesafe 1,5 inç, yani 38,1 mm’dir. İki
parmağa bir bıçak denk gelmektedir. Genellikle küçük çayır otları ve çim alanlarında
kullanılır. Toprak yüzeyinde kalan bitki boyu kısadır. Rahat çalışma yapılabilmesi için biçim
yapılacak zemin düz olmalı ve taş, ağaç parçaları gibi yabancı maddeler bakımından temiz
olmalıdır.
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Resim 1.18: Alttan kesme yapan parmaklı çayır biçme makinesi

 Ortadan kesme yapanlar

İki parmak arası mesafe 2 inç yani 50,8 mm’dir. Bu tipte üç parmağa karşılık iki bıçak
denk gelmektedir. Bütün çayır biçme makineleri çeşitleri için kullanılabilecek standart tiptir.
Alttan kesme yapan tiplere göre daha yüksek biçim yapar ve tıkanma tehlikesi daha azdır.

Resim 1.19: Ortadan kesme yapan parmaklı çayır biçme makinesi

 Yüksekten kesme yapanlar

İki parmak arası mesafe 3 inç yani 76,2 mm’dir. Bu tipte bir parmağa karşılık bir
bıçak denk gelmektedir. Diğer iki tipe göre de daha yüksekten biçim yaptığı için tıkanma
tehlikesi daha azdır. Daha bozuk arazi şartlarında kullanılabilir.
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Resim 1.20: Yüksekten kesme yapan parmaklı çayır biçme makinesi

1.4.4. Parmaklı Çayır Biçme Makinelerinin Bakımı

Parmaklı çayır biçme makinelerinden uzun süre ve ekonomik olarak faydalanabilmek
için bunların bakımı, zamanında ve bakım kullanma kitaplarına uygun olarak yapılmalıdır.
Bakım işlemlerinde esas ölçü her bir makine için makineyi üreten firmanın hazırlamış
olduğu bakım ve kullanma kitabıdır. Ancak burada genel olarak yapılması gereken bakımlar
verilecektir.

 Makinenin yağlanması

Makinelerin hareketli organlarında sürtünmeden dolayı meydana gelebilecek aşınma
ve güç iletim kayıplarını önlemek amacıyla makineler bakım ve kullanma kitabında belirtilen
özellikteki yağlarla yağlanmalıdır. Hareketli kısımlarda bulunan gresörlüklere gres pompası
ile bakım kullanma kitabında belirtilen sürelerde gres yağı basılmalıdır.

Resim 1.21: Gresörlüklerin yağlanması
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Gres yağı basılmadan önce gresörlüklerin etrafı bir bez yardımıyla güzelce
temizlenmeli, daha sonra gres yağı basılmalıdır. Yataklardan temiz yağ gelinceye kadar gres
basmaya devam edilmeli, gres yağı basma işlemi bittikten sonra yine gresörlük ve etrafı
temizlenmelidir. Yağ artıklarına, etraftan toz toprak yapışarak makinenin daha çabuk
kirlenmesine sebep olacağından taşmış yağ artıkları mutlaka temizlenmelidir.

Ayrıca iş sezonu sonunda paslanmaya maruz kalabilecek yüzeyler de (bıçaklar,
parmaklar vb.) koruyucu yağ veya kullanılmış makine yağı ile yağlanmalıdır.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması

Bakım sırasında, makine parçaları arasında bağlantıyı sağlayan her türlü bağlantı
elemanı (cıvata, somun, kelepçe vb.) gözden geçirilmelidir. Gevşemiş olan bağlantı
elemanları uygun bir anahtarla mutlaka sıkılmalıdır. Basit bir işlemle yapılabilecek bu sıkma
işlemi ihmal edilirse çalışma sırasında daha büyük problemlerle karşı karşıya kalınabilir.
Makine zarar görebilir, çalışma aksayabilir. Bu tür sıkıntılara meydan vermemek için
çalışma öncesi ve sonrası bakımlarda mutlaka gevşemiş bağlantı elemanları sıkılmalıdır.

Resim 1.22: Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması

 Aşınmış bağlantı elemanlarının değiştirilmesi

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında, görev yapamayacak derecede aşınmış, zarar
görmüş bağlantı elemanları mutlaka değiştirilmelidir. Eski bağlantı elemanları uygun
anahtarlar yardımıyla sökülmelidir. Sökülemeyecek derecede aşınmış cıvata ve perçinler
keski yardımıyla kesilerek alınabilir. Çıkarılan eski bağlantı elemanlarının yerine aynı
özellikte olan yeni bağlantı elemanları takılmalıdır.
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Resim 1.23: Bir perçinin keski yardımıyla çıkarılması

 Bıçak parmaklarının kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

Kesme işlemi, bıçakların parmaklar arasındaki alternatif hareketi sayesinde
gerçekleştiği için parmakların durumu çok önemlidir. Eğilmiş, kırılmış, karşı bıçağı
bozulmuş bir parmak, makinenin çalışmasını ve kesme kalitesini olumsuz yönde
etkileyecektir. Bu yüzden bakımlar sırasında parmakların kontrolü çok önemlidir. Parmak
arkalarının aynı çizgide olup olmadığını anlamak için bir cetvel yardımıyla parmakların
arkası ölçülür. Aynı hizada olmayan parmaklardan düzeltilebilecek olanlar düzeltilir,
düzeltilemeyecek kadar bozuk olanlar yenisi ile değiştirilir.

Resim 1.24: Bıçak parmaklarının kontrol edilmesi

Aşırı zarar görmemiş, eğik parmaklar çekiçle düzeltilerek tekrar kullanılabilir. Ancak
düzeltme sırasında çok dikkatli hareket edilmelidir. Parmaklardaki eğilmeler özel aletler
yardımıyla veya çekiçle düzeltilebilir. Parmak düzeltmek için eğer makineden sökmeden
sabitleme imkânı varsa parmağı sökmeye gerek yoktur. Aksi hâlde parmak sökülüp bir
mengeneye bağlanmalıdır.
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Parmağın ucu yukarı doğru eğilmişse alt tarafı bir çekiçle desteklenerek diğer bir
çekiçle parmağın ucuna dengeli bir şekilde vurulmalıdır.

Resim 1.25:Ucu yukarı doğru eğilmiş parmağın düzeltilmesi

Parmağın ucu aşağı doğru eğilmişse parmağın uç alt kısmı bir çekiçle desteklenip ana
lamaya bağlandığı noktaya diğer çekiçle dikkatli bir şekilde vurularak eski hâline getirilir.

Parmaklarda bıçakların çalıştığı parmak ağız açıklığı da kontrol edilmelidir. Parmak
ağız açıklığı artmışsa bir çekiçle üzerine vurularak açıklık azaltılmalıdır.

Resim 1.26: Parmak ağız açıklığının azaltılması

Parmak ağız açıklığı azalmışsa keski vb. aletler ve çekiç yardımıyla düzeltilmelidir.
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Resim 1.27: Parmak ağız açıklığının artırılması

Parmaklarda yapılması gereken bir başka işlem de karşı bıçakların (parmak
plakasının) kontrol edilmesidir. Aşırı derecede aşınmış, bozulmuş karşı bıçakların yenisi ile
değiştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem için parmak mengeneye bağlanarak zımba ile karşı
bıçağı parmağa bağlayan perçinler sökülmelidir. Yeni karşı bıçaklar, aynı özellikteki
perçinle parmağa bağlanmalıdır.

Düzeltilemeyecek kadar bozulmuş olan parmaklar, uygun bir anahtar yardımıyla ana
bağlantı cıvatası sökülerek ana lamadan ayrılır ve yerine yenisi takılır.

 Bıçakların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

Bıçak yapraklarının gevşemiş ve aşınmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bıçaklar
aşınmış veya gevşemiş olursa makine iyi kesim yapamaz, bitkiyi yolarak keser ve makinede
tıkanmalar meydana gelir. Bıçaklar sağlam fakat perçinler gevşek ise çekiçle
sağlamlaştırılmalı veya yeni perçin takılmalıdır.

Resim 1.28: Bıçakların kontrolü

Aşırı şekilde aşınmış ve bozulmuş bıçaklar yenisi ile değiştirilmelidir. Bu işlem için
bıçak laması mengeneye yerleştirilmeli ve değiştirilecek bıçakların perçin başları keski ile
kesilmelidir. Kalan perçin artıkları nokta ile temizlenmelidir.
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Resim 1.29: Bıçakların sökülmesi

Bıçak söküldükten sonra yeri bir tel fırça ile temizlenmeli, kalan çapaklar bir eğe
yardımıyla kaldırılmalıdır. Sökülen bıçağın yerine aynı tipte bıçak, yine aynı özelliklerdeki
perçinle takılmalıdır. Perçinlerin başı yuvarlatılmalı, son olarak da perçin baş yapıcı ile
perçin başı yapılmalıdır.

Resim 1.30: Yeni bıçak yaprağının takılması

Aşırı derecede bozulmamış bıçakların düzgün kesim yapması için belirli aralıklarla
bilenmesi gerekir. Ancak bu işlem için özel bileme makinesi gerekmektedir.

 Emniyet sistemlerinin kontrol edilmesi

Çalışma sırasında taş, ağaç kökü gibi engellere gelindiğinde makinenin zarar
görmemesi için emniyet sisteminin sağlam ve çalışıyor olması gerekir. Bakım sırasında
emniyet yayı kontrol edilmelidir. Emniyet sisteminin hassasiyeti, emniyet yayının basıncı ile
ayarlanmaktadır. Yay basıncı da genellikle bir somun yardımıyla yayın uzunluğu
değiştirilerek ayarlanmaktadır. Makine bakım ve kullanma kitabında verilen ölçülere göre
yayın uzunluğu yani basıncı ayarlanmalıdır.
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Resim 1.31: Emniyet sisteminin kontrolü ve ayarlanması

Emniyet yayının uzunluğu, bakım kullanma kitabında verilen ölçüden daha uzun
olursa yay basıncı az olacağından makineye zarar vermeyecek en küçük engelde bile
emniyet sistemi devreye girer ve çalışma aksayarak iş başarısı düşer. Yayın uzunluğu olması
gerekenden daha kısa olursa da yayın basıncı artacağından makineye zarar verebilecek
dirençte bile emniyet sistemi devreye giremez, bundan dolayı makinenin biçme düzeni zarar
görebilir. Bu açıdan bakım sırasında emniyet yayı mutlaka kontrol edilmeli ve makine bakım
kullanma kitabında verilen ölçülere uygun olarak ayarlanmalıdır.

 Hareketli kısımların muhafazalarının takılması

Bütün tarım makineleri ile çalışma sırasında gerek çalışan ve etrafta bulunan
insanların güvenliği, gerekse makinenin sağlıklı ve uzun süre çalışabilmesi açısından bütün
muhafazalar takılmış olmalıdır. Özellikle kuyruk mili muhafazası mutlaka takılmış ve
kuyruk mili ile birlikte dönmemesi için sabitlenmiş olmalıdır.

 Makinenin kapalı bir yerde ve emniyete alınarak muhafaza edilmesi

Makinemizin uzun ömürlü olabilmesi için mutlaka kapalı bir yerde muhafaza edilmesi
gerekir. Açıkta bırakılarak yağmur, kar gibi iklim olaylarına maruz bırakılan makineler
paslanma ve çürüme olaylarıyla karşı karşıya kalarak kısa sürede kullanılamaz hâle
gelecektir.

Ayrıca iş sonunda makine yerine bırakılırken mutlaka sabitlenmeli, destek ayakları
takoz vb. ile emniyete alınmalıdır. Bıraktığımız makinenin yanında diğer makineleri söküp
takarken tehlike oluşturmaması için makine mutlaka sabitlenmelidir. Ayrıca makinenin
bulunduğu alana çocukların girebileceği de unutulmamalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Parmaklı çayır biçme makinelerinin bakımını aşağıdaki işlem basamaklarına göre

yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi yağlayınız.

 Çalışmaya başlamadan önce iş
önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz.

 İşe başlamadan önce çalışma için iş
güvenliği ve emniyet tedbirlerini alınız.

 Gres pompasını, bakım kullanma kitabına
uygun yağ ile doldurunuz.

Gres pompası

 Bakım kullanma kitabını kullanarak
makine üzerinde yağlanacak noktaları
belirleyiniz.

 Gresörlükleri ve etrafını temizleyiniz.
 Yataklardan temiz yağ gelinceye kadar

gres yağı basınız.
 Yağlama işi bittikten sonra gresörlük ve

yatak etrafındaki artık yağları
temizleyiniz.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarını
sıkınız.

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol
ediniz.

 Bu konuda yapacağınız basit bir ihmalin
çalışma sırasında büyük problemlere

UYGULAMA FAALİYETİ
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neden olabileceğini unutmayınız.

 Aşınmış bağlantı elemanlarını
değiştiriniz.

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol
ediniz.

 Diş yapısı bozulmuş cıvata ve somunları
mutlaka yenisi ile değiştiriniz.

 Bozulmuş perçinlerin başlarını keski ile
kesip zımba yardımıyla çıkarınız.

 Yerine aynı özellikte yeni perçin takınız.

 Bıçak parmaklarını kontrol ediniz.

Parmakların kontrol edilmesi

 Makinenin düzgün bir kesim yapabilmesi
için parmaklar sağlam ve düzgün
olmalıdır. Bunun için bütün parmakları
kontrol ediniz.

 Öncelikle parmak arkalarının aynı çizgide
olup olmadığını bir cetvel yardımıyla
kontrol ediniz. Aynı çizgide olmayanları
düzeltiniz veya değiştiriniz.

Parmak arkalarının kontrol edilmesi

 Parmakların ağız açıklığını kontrol ediniz.
Bu ölçünün bakım kullanma kitabında
belirtilen ölçü ile aynı olmasına dikkat
ediniz. Ölçü doğru değilse
düzeltilebilecek olanları düzeltiniz.
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Parmak ağız açıklığının kontrolü

 Karşı bıçağı (parmak plakası) kontrol
ediniz. Bozulmuşsa yenisi ile değiştiriniz.

Karşı bıçağın sökülmesi

 Aşırı aşınmış, kırılmış bıçak
parmaklarını değiştiriniz.

 Önce parmağı, bağlı bulunduğu ana
lamadan sökünüz.

 Ardından yeni parmağı yerine takıp
bağlantı cıvatasını iyice sıkınız.

 Bıçakları kontrol ediniz.

Bıçakların kontrolü

 Makinenin düzgün bir kesim yapabilmesi
için parmaklarla birlikte bıçakların da
doğru bilenmiş ve sağlam olması gerekir.
Bu yüzden bakım sırasında bıçaklar
dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir.

 Bıçak yapraklarının bıçak lamasına
bağlantısını sağlayan perçinleri kontrol
ediniz. Gevşeyen, bozulan perçin varsa
aynı özellikte yeni perçin ile değiştiriniz.

 Bıçaklar sağlam fakat bilenmeye ihtiyacı
varsa bilenmesini sağlayınız.
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 Aşırı aşınmış ve kırılmış bıçakları
değiştiriniz.

 Bileme ile düzeltilemeyecek kadar aşırı
aşınmış ve kırılmış bıçakları tespit ediniz.

 Bıçak lamasını makine üzerinden söküp
mengeneye bağlayınız.

 Bıçak yapraklarını bıçak lamasına
bağlayan perçinlerin başını keserek
perçinleri çıkarınız.

 Yeni bıçak yaprağını takınız. Yeni bıçak
yaprağını takarken yine aynı özellikte
bıçak yaprağı ve perçin kullanınız.

 Perçini taktıktan sonra perçin başını
yuvarlatmayı unutmayınız.

 Emniyet sistemini kontrol ediniz.

Emniyet sisteminin kontrolü

 Çalışma sırasında makinenin zarar
görmemesi için emniyet sisteminin
sağlam ve çalışıyor olması gerekir. Bunun
için bakım sırasında emniyet sistemini
mutlaka kontrol ediniz.

 Emniyet yayının uzunluğu bakım
kullanma kitabında verilen ölçüden farklı
ise mutlaka ayarlayınız.

Emniyet sisteminin ayarlanması

 Hareketli kısımların muhafazalarını
takınız.

 Çalışma sırasında kazaya ve makinenin
zarar görmesine engel olmak için
hareketli kısımların muhafaza kapakları
takılı olmalıdır. Bakım sırasında bütün
muhafazaları kontrol ederek takınız,
eskiyenleri yenisi ile değiştiriniz.

 Traktör kuyruk milinden aldığı hareketi
makineye ileten şaftın muhafazasını
mutlaka takınız. Sabitleme zincirlerini
yerine takarak muhafazaların şaftla
birlikte dönmesini engelleyiniz.
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Kuyruk mili ve şaft muhafazaları

 Makineyi kapalı bir yerde ve tahta
veya takozla sehpaya alarak muhafaza
ediniz.

 Makineden uzun süre faydalanabilmek
için kullanmadığınız zamanlarda
makineyi kapalı bir alanda muhafaza
ediniz.

 Kazalara sebep olunmaması için makineyi
kolayca devrilmeyecek şekilde
sabitleyerek bırakınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışmadan önce iş önlüğünüzü/tulumunuzu giydiniz mi?

2. İşe başlamadan önce iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini
aldınız mı?

3. Makineyi yağladınız mı?

4. Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıktınız mı?

5. Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştirdiniz mi?

6. Bıçak parmaklarını kontrol ettiniz mi?

7. Aşırı aşınmış, kırılmış bıçak parmaklarını değiştirdiniz mi?

8. Bıçakları kontrol ettiniz mi?

9. Aşırı aşınmış, kırılmış bıçakları değiştirdiniz mi?

10. Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?

11. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?

12. Makineyi kapalı bir yerde ve emniyetli bir şekilde muhafazaya
aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Çayır biçme makinelerinin görevi, her türlü yeşil yem bitkilerini istenen biçme
yüksekliğinde en az kayıpla ve en kısa sürede biçmektir.

2. ( ) Çayır biçme makineleri, biçme sistemlerine göre genel olarak makaslama kesme
yapanlar ve serbest kesme yapanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Parmaklı çayır biçme makinelerinde kesilecek ürün, sabit olan ……………… ve
hareketli olan …………….. arasına alınarak kesilir.

4. Yeşil yem bitkilerinin hasadında kullanılan parmaklı çayır biçme makinelerinde
bıçakların kenarı ……….. olup kuru ürün hasadında kullanılan bıçakların kenarları ise
…….……. bir yapıdadır.

5. Tarım makinelerinin bakım işlemlerinde esas ölçü, her bir makine için makineyi üreten
firmanın hazırlamış olduğu ……………………………………….dır.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.

 Etrafınızdaki tarımsal üretim işletmelerinde, yem bitkileri hasadında çift bıçaklı

çayır biçme makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını araştırınız.

 Çift bıçaklı çayır biçme makinelerini kullanan varsa niçin bu makineyi tercih

ettiklerini araştırınız.

 Yem bitkileri hasadı için çift bıçaklı çayır biçme makineleri kullanan tarımsal

üreticilerin makinenin hangi bakımlarını nasıl yaptıklarını araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ÇİFT BIÇAKLI ÇAYIR BİÇME
MAKİNELERİ

Çift bıçaklı çayır biçme makineleri de parmaklı çayır biçme makinelerinde olduğu gibi
makaslama kesme yapan makineler grubuna girmektedir.

Parmaklı çayır biçme makinelerine göre çalışma hızı, dolayısıyla iş başarısı daha
yüksektir. Çalışma sırasında titreşimi ve tıkanma durumu daha azdır.

2.1. Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinelerinin Parçaları

Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin parçaları da ana organlar ve biçme düzeninin
parçaları şeklinde iki alt başlıkta incelenebilir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

ARAŞTIRMA
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2.1.1. Ana Organlar

Resim 2.1: Çift bıçaklı çayır biçme makinesinde ana organlar

Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin ana organları şunlardır:

1. Bağlama düzeni
2. Hareket iletim düzeni
3. Biçme düzeni
4. Emniyet düzeni

 Bağlama düzeni: Çayır biçme makinesinin traktöre bağlanmasını sağlayan
kısımdır. Özel makineler hariç, çift bıçaklı çayır biçme makineleri genellikle üç
nokta askı sistemi ile traktörün hidrolik bağlama sistemine bağlanır.

 Hareket iletim düzeni: Traktör kuyruk mili çıkışından alınan hareket, bir
mafsallı şaft aracılığı ile makineye iletilir. Şafttan alınan hareket, genellikle
kayış kasnak sistemi ile biçme düzenine iletilir.

Resim 2.2: Hareket iletim düzeni

 Biçme düzeni: Makinenin asıl görevi olan biçme işleminin yapıldığı organdır.
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 Emniyet düzeni: Çalışma sırasında bir engele (taş, ağaç kökü vb.) denk
gelindiğinde makinenin hasar görmesini engellemek amacıyla bir emniyet
düzeni konmuştur. Emniyet düzeni, genellikle bir bası yayından oluşur. Çalışma
sırasında makinenin önüne gelen engel, makinenin keserek aşabileceği
dirençten fazla olunca emniyet yayının basıncı yenilir ve makine bağlantı
noktasından geriye doğru açılarak biçme düzeninin zarar görmesi önlenmiş olur.

Resim 2.3: Emniyet düzeni

Bahsedilen dört ana organ dışında, pabuç (kızak) ve namlu tahtası (namlu kanadı)
denen iki parça daha mevcuttur. Biçme düzeninin iki baş tarafında bulunan iç ve dış
pabuçlar, çalışma sırasında biçme düzeninin zarar görmeden çalışabilmesini sağlar. Biçme
düzeninin toprakla temasını engelleyerek daha rahat çalışmasını sağlar. Pabuçlar altında
bulunan kızaklar yardımıyla biçme yüksekliği ayarlanabilir. Dış pabucun uç kısmı sivri bir
çıkıntıya sahiptir ve aynı zamanda ayırıcı vazifesini görmüş olur. Namlu tahtası (namlu
kanadı) ise biçilmiş olan ürünü içeri doğru yatırarak biçilecek üründen ayrılmasını sağlar. Bu
şekilde biçilmiş ürün tarlada bir namlu hâlinde bırakılmış olur.

2.1.2. Biçme Düzeninin Parçaları

Çayır biçme makinelerinin görevini yerine getirmesini sağlayan ana ünite biçme
düzenidir. Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin biçme düzeni, esas itibariyle alternatif
hareket yaparak kesme işlemini yapan iki hareketli bıçak ve diğer yardımcı parçalardan
oluşur.
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Resim 2.4: Biçme düzeni

Parmaklı çayır biçme makinelerinde biçme düzeninin parçaları şunlardır:

1. Ana lama
2. Üst bıçak
3. Alt bıçak
4. Üst bıçak tutucusu (üst bıçak baskı kolu)
5. Alt bıçak tutucusu (alt bıçak baskı kolu)
6. Bıçak kolu

Ana lama biçme düzenini ve pabuçları üzerinde taşıyarak ana gövdeyi oluşturan
elemandır.

Alt ve üst bıçaklar, üçgen şeklinde ve genişliği 76,2 mm olan bıçak yapraklarının
bıçak lamalarına perçinlerle birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Bıçak lamaları da bıçak
kollarına bağlıdır.

Bıçak tutucuları ise ana lamaya bağlanarak alt ve üstten bıçakların üzerine baskı yapar.
Böylece alt ve üst bıçakların birbirine daha iyi temas etmesini ve kesim işleminin daha
düzenli yapılmasını sağlar. Üst bıçak tutucusu, üst bıçağa üstten, alt bıçak tutucusu ise alt
bıçağa alttan baskı yapar.

Kayış kasnak sistemi üzerine eksantrik (merkezden kaçık) olarak yerleştirilmiş
bulunan bıçak kolları, traktör kuyruk milinden şaft aracılığı ile alınan dönü hareketini,
alternatif harekete çevirerek alt ve üst bıçağa iletir. Bıçak kollarının kasnak üzerine eksantrik
olarak yerleştirilmesi sayesinde alt ve üst bıçaklar ters yönde yani karşılıklı olarak gidip
gelme hareketi yaparak çalışır.

2.2. Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinelerinin Çalışma Sistemi

Parmaklı çayır biçme makinelerinde olduğu gibi çift bıçaklı çayır biçme makineleri de
makaslama yöntemiyle biçim yapmaktadır. Parmaklı çayır biçme makinelerinden en bariz
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farkı, burada kesici bıçakların her ikisinin de hareketli olmasıdır. Kuyruk milinden bir
mafsallı şaft yardımıyla alınan hareket, genellikle kayış kasnak sistemi ile biçme düzenine
iletilir. Kasnak üzerine eksantrik olarak yerleştirilmiş bulunan bıçak kolları, buradaki dönü
hareketini alternatif harekete çevirir. Bıçak kollarına bağlı bulunan bıçaklar, bıçak kolları ile
birlikte birbirine ters yönde alternatif hareket yapar. Bıçakların birbirine ters yönlü alternatif
hareketi sırasında, iki bıçak arasına alınan bitki makaslama kesme yöntemiyle kesilmiş olur.

Her iki bıçak da hareketli olduğundan araya alınan materyali kesmesi için bıçakların
yarım strok yapması yeterli olmaktadır. Parmaklı çayır biçme makinelerinde parmak sabit,
sadece bir bıçak hareketli olduğundan kesilmemiş materyalin kalmaması için bıçağın tam
stork, yani 76,2 mm yol kat etmesi gerekiyordu. Burada ise her iki bıçak da hareketli
olduğundan strok mesafesi 38,1 mm olmaktadır. Strok mesafesinin kısa olması, aynı kuyruk
mili devrinde bıçakların daha fazla devir yapmasına imkân sağlamaktadır. Fazla devir de
daha fazla iş başarısı demektir.

2.3. Çift Bıçaklı Çayır Biçme Makinelerinin Bakımı

Bütün makinelerde olduğu gibi parmaklı çayır biçme makinelerinden de uzun ömürlü
ve ekonomik olarak faydalanabilmek amacıyla bakımları zamanında, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak yapılmalıdır. Bakım işlemlerinde esas ölçü her bir makine için
makineyi üreten firmanın hazırlamış olduğu bakım kullanma kitabıdır.

 Makinenin yağlanması

Makinelerin hareketli organlarında sürtünmeden dolayı meydana gelebilecek aşınma
ve güç iletim kayıplarını önlemek amacıyla makineler bakım kullanma kitabında belirtilen
özellikteki yağlarla yağlanmalıdır. Hareketli kısımlarda bulunan gresörlüklere gres pompası
ile bakım kullanma kitabında belirtilen sürelerde gres yağı basılmalıdır.

Resim 2.5: Makinenin yağlanması
Ayrıca iş sezonu sonunda paslanmaya maruz kalabilecek yüzeyler de (bıçaklar,

parmaklar vb.) koruyucu yağ veya kullanılmış makine yağı ile yağlanmalıdır.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması
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Bakım sırasında, makine parçaları arasında bağlantıyı sağlayan her türlü bağlantı
elemanı (cıvata, somun, kelepçe vb.) gözden geçirilmelidir. Gevşemiş olan bağlantı
elemanları uygun bir anahtarla mutlaka sıkılmalıdır.

Resim 2.6: Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması

 Aşınmış bağlantı elemanlarının değiştirilmesi

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında, görev yapamayacak derecede aşınmış, zarar
görmüş bağlantı elemanları mutlaka değiştirilmelidir. Eski bağlantı elemanları uygun
anahtarlar yardımıyla sökülmelidir. Sökülemeyecek derecede aşınmış cıvata ve perçinler
keski yardımıyla kesilerek alınabilir. Çıkarılan eski bağlantı elemanlarının yerine aynı
özellikte olan yeni bağlantı elemanları takılmalıdır.

 Kayışların kontrol edilmesi

Çalışma sırasında bir problemle karşılaşmamak için bakım sırasında kayışların kontrol
edilmesi gerekir. Aşırı yıpranmış, eskimiş kayışlar aynı özellikte yeni bir kayışla
değiştirilmelidir.

Resim 2.7: Kayışların kontrol edilmesi
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 Bıçakların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

Bıçak yapraklarının gevşemiş ve aşınmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bıçaklar
aşınmış veya gevşemiş olursa makine iyi kesim yapamaz, bitkiyi yolarak keser ve makinede
tıkanmalar meydana gelir. Makinenin güç ihtiyacı artar. Bıçaklar sağlam fakat perçinler
gevşek ise çekiçle sağlamlaştırılmalı veya yeni perçin takılmalıdır.

Resim 2.8: Bıçakların kontrolü

Aşırı şekilde aşınmış ve bozulmuş bıçaklar yenisi ile değiştirilmelidir. Bu işlem için
bıçak laması mengeneye yerleştirilmeli ve değiştirilecek bıçakların perçin başları keski ile
kesilmelidir. Kalan perçin artıkları nokta ile temizlenmelidir.

Resim 2.9: Bıçakların sökülmesi

Bıçak söküldükten sonra yeri bir tel fırça ile temizlenmeli, kalan çapaklar bir eğe
yardımıyla kaldırılmalıdır. Sökülen bıçağın yerine aynı tipte bıçak, yine aynı özelliklerdeki
perçinlerle takılmalıdır. Perçinlerin başı yuvarlatılmalı, son olarak da perçin baş yapıcı ile
perçin başı yuvarlatılmalıdır.
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Bıçak tutucuları (baskı kolları) da bakım sırasında kontrol edilmelidir. Bıçak
tutucuların gerginliği bakım kullanma kitabında verilen ölçülerde olmalıdır. Ancak genel bir
ifade ile belirtmek gerekirse bu kolların gerginliği 120-150 Newton veya 12-15 kg
değerinde olmalıdır. Bir dinamometre yardımıyla bu tutucuların gerginliği kontrol
edilmelidir. Eğer bakım kullanma kitabında verilen ölçülere uymuyorsa bu kollar yenisi ile
değiştirilmelidir.

Resim 2.10: Bıçak tutucularda gerginlik kontrolü

Alt ve üst bıçaklar aynı doğrultuda olmalıdır. Alt ve üst bıçak doğrultusu arasındaki
fark 2 mm’den fazla olmamalıdır.

Resim 2.11: Bıçak tutucuların kontrol edilmesi

Eğer alt ve üst bıçakların arasındaki yatay mesafe bu ölçüden farklı ise bıçak
tutucularda bozulma var demektir. Bu durumda bıçak tutucular çekiçle düzeltilmeli ya da
bükülmelidir.
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Resim 2.12: Bıçak tutucuların düzeltilmesi

Düzeltilemeyecek derecede bozulmuş bıçak tutucular sökülerek yenisi ile
değiştirilmelidir.

 Emniyet sisteminin kontrol edilmesi

Çalışma sırasında taş, ağaç kökü gibi engellere geldiğinde makinenin zarar görmemesi
için emniyet sisteminin sağlam ve çalışıyor olması gerekir. Bakım sırasında emniyet yayı
kontrol edilmelidir. Emniyet sisteminin hassasiyeti, emniyet yayının basıncı ile
ayarlanmaktadır. Yay basıncı da genellikle bir somun ya da vidalı bir kapak yardımıyla
yayın uzunluğu değiştirilerek ayarlanmaktadır. Makine bakım ve kullanma kitabında verilen
ölçülere göre yayın uzunluğu yani basıncı ayarlanmalıdır.

Resim 2.13: Emniyet sisteminin kontrolü ve ayarlanması

 Hareketli kısımların muhafazalarının takılması

Bütün tarım makineleri ile çalışma sırasında gerek çalışan ve etrafta bulunan
insanların güvenliği gerekse makinenin sağlıklı ve uzun süre çalışabilmesi açısından bütün
muhafazalar takılmış olmalıdır. Özellikle kuyruk mili muhafazası mutlaka takılmış ve
kuyruk mili ile birlikte dönmemesi için sabitlenmiş olmalıdır.
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Resim 2.14: Muhafaza kapağının takılması

 Makinenin kapalı bir yerde ve emniyete alınarak muhafaza edilmesi

Makinemizin uzun ömürlü olabilmesi için mutlaka kapalı bir yerde muhafaza edilmesi
gerekir. Açıkta bırakılarak yağmur, kar gibi iklim olaylarına maruz bırakılan makineler
paslanma ve çürüme olaylarıyla karşı karşıya kalarak kısa sürede kullanılamaz hâle
gelecektir.

Ayrıca iş sonunda makine yerine bırakılırken mutlaka sabitlenmeli, destek ayakları,
takoz vb. ile emniyete alınmalıdır. Bıraktığımız makinenin yanında diğer makineleri söküp
takarken tehlike oluşturmaması için makine mutlaka sabitlenmelidir. Ayrıca makinenin
bulunduğu alana çocukların girebileceği unutulmamalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin bakımını aşağıdaki işlem basamaklarına göre

yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi yağlayınız.

Makinenin yağlanması

 Çalışmaya başlamadan önce iş
önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz.

 İşe başlamadan önce çalışma için iş
güvenliği ve emniyet tedbirlerini
alınız.

 Gres pompasını, bakım kullanma
kitabına uygun yağ ile doldurunuz.

Gres pompası
 Bakım kullanma kitabını kullanarak

makine üzerinde yağlanacak noktaları
belirleyiniz.

 Gresörlükleri ve etrafını temizleyiniz.
 Yataklardan temiz yağ gelinceye

kadar, gres yağı basınız.
 Yağlama işi bittikten sonra gresörlük

ve yatak etrafındaki artık yağları
temizleyiniz.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıkınız.

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol
ediniz.

 Bu konuda yapacağınız basit bir
ihmalin, çalışma sırasında büyük
problemlere neden olabileceğini
unutmayınız.

 Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştiriniz.
 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol

ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Diş yapısı bozulmuş cıvata ve
somunları mutlaka yenisi ile
değiştiriniz.

 Bozulmuş perçinlerin başlarını keski
ile kesip zımba yardımıyla çıkarınız.
Yerine aynı özellikte yeni perçin
takınız.

Perçin başının kesilmesi

 Kayışları kontrol ediniz.

 Hareket iletiminde bir sıkıntı
yaşanmaması için bakım sırasında
kayışları kontrol etmeyi unutmayınız.

 Yıpranmış, aşınmış kayışları, aynı
özellik ve ölçüdeki yeni kayış ile
değiştiriniz.

 Bıçakları kontrol ediniz.

Bıçakların kontrolü

 Makinenin düzgün bir kesim
yapabilmesi için bıçakların doğru
bilenmiş ve sağlam olması gerekir. Bu
yüzden bakım sırasında mutlaka
bıçaklar dikkatli bir şekilde kontrol
edilmelidir.

 Bıçak yapraklarının bıçak lamasına
bağlantısını sağlayan perçinleri kontrol
ediniz. Gevşeyen, bozulan perçin varsa
aynı özellikte yeni perçin ile
değiştiriniz.

 Bıçaklar sağlam fakat bilenmeye
ihtiyacı varsa bilenmesini sağlayınız.

 Aşırı aşınmış ve kırılmış bıçakları
değiştiriniz.

 Bileme ile düzeltilemeyecek kadar
aşırı aşınmış ve kırılmış bıçakları
tespit ediniz.

 Bıçak lamasını makine üzerinden
söküp mengeneye bağlayınız.

 Bıçak yapraklarını bıçak lamasına
bağlayan perçinlerin başını keserek
perçinleri çıkarınız.

 Yeni bıçak yaprağını takınız. Yeni
bıçak yaprağını takarken yine aynı
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özellikte bıçak yaprağı ve perçin
kullanınız.

 Perçini taktıktan sonra perçin başını
yuvarlatmayı unutmayınız.

 Emniyet sistemlerini kontrol ediniz.

Emniyet sisteminin kontrolü

 Çalışma sırasında makinenin zarar
görmemesi için emniyet sisteminin
sağlam ve çalışıyor olması gerekir.
Bunun için bakım sırasında, emniyet
sistemini mutlaka kontrol ediniz.

 Emniyet yayının uzunluğu, bakım
kullanma kitabında verilen ölçüden
farklı ise mutlaka ayarlayınız.

Emniyet sisteminin ayarlanması

 Hareketli kısımların muhafazalarını
takınız.

Muhafaza kapağının takılması

 Çalışma sırasında kazaya ve
makinenin zarar görmesine engel
olmak için hareketli kısımların
muhafaza kapakları takılı olmalıdır.
Bakım sırasında bütün muhafazaları
kontrol ederek takınız, eskiyenleri
yenisi ile değiştiriniz.

 Traktör kuyruk milinden aldığı
hareketi makineye ileten şaftın
muhafazasını mutlaka takınız.
Sabitleme zincirlerini yerine takarak
muhafazaların şaftla birlikte dönmesini
engelleyiniz.

 Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya
takozla sehpaya alarak muhafaza ediniz.

 Makineden uzun süre faydalanabilmek
için kullanmadığınız zamanlarda
makineyi kapalı bir alanda muhafaza
ediniz.

 Kazalara sebep olunmaması için
makineyi kolayca devrilmeyecek
şekilde sabitleyerek bırakınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışmadan önce iş önlüğünüzü/tulumunuzu giydiniz mi?

2. İşe başlamadan önce iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini aldınız
mı?

3. Makineyi yağladınız mı?

4. Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıktınız mı?

5. Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştirdiniz mi?

6. Kayışları kontrol ettiniz mi?

7. Bıçakları kontrol ettiniz mi?

8. Aşırı aşınmış, kırılmış bıçakları değiştirdiniz mi?

9. Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?

10. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?

11. Makineyi kapalı bir yerde ve emniyetli bir şekilde muhafazaya
aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin biçme düzeni, esas itibariyle alternatif
hareket yaparak kesme işlemini yapan iki hareketli bıçak ve diğer yardımcı
parçalardan oluşur.

2. ( ) Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinin parmaklı çayır biçme makinelerinden en
bariz farkı, kesici bıçaklarının her ikisinin de hareketsiz olmasıdır.

3. ( ) Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinde bıçaklar aşınmış veya gevşemiş olursa
makine iyi kesim yapamaz, bitkiyi yolarak keser ve makinede tıkanmalar meydana
gelir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

4. Aşağıdakilerden hangisi çift bıçaklı bir çayır biçme makinesinin parçası değildir?

A) Üst bıçak B)Alt bıçak C) Parmak D) Üst bıçak tutucusu

5. Aşağıdaki parçalardan hangisi parmaklı çayır biçme makinelerinde olmadığı hâlde
çift bıçaklı çayır biçme makinelerinde bulunan bir parçadır?

A) Bıçak tutucusu B)Bıçak kolu C) Ana lama D) Bıçak

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak tamburlu çayır biçme makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.

 Etrafınızdaki tarımsal üretim işletmelerinde, yem bitkileri hasadında tamburlu

çayır biçme makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını araştırınız.

 Tamburlu çayır biçme makinelerini kullanan varsa niçin bu makineyi tercih

ettiklerini araştırınız.

 Yem bitkileri hasadı için tamburlu çayır biçme makineleri kullanan tarımsal

üreticilerin makinenin hangi bakımlarını nasıl yaptıklarını araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. TAMBURLU ÇAYIR BİÇME
MAKİNELERİ

Çayır biçme makinelerinin, biçme sistemlerine göre makaslama kesme yapanlar ve
serbest kesme yapanlar olmak üzere ikiye ayrıldığı birinci öğrenme faaliyetinde anlatılmıştı.
Bu öğrenme faaliyetinde anlatılacak olan tamburlu çayır biçme makineleri serbest kesme
yöntemiyle çalışan çayır biçme makineleri grubuna girmektedir.

Tamburlu çayır biçme makineleri, hareketini traktör kuyruk milinden alan ve dönerek
çalışan tambur üzerindeki serbest salınımlı bıçaklarla yeşil yem bitkilerini biçip tarla
yüzeyine namlu hâlinde bırakan makinelerdir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Tamburlu Çayır Biçme Makinelerinin Parçaları

Resim 3.1: Tamburlu çayır biçme makinesinin parçaları

Bir tamburlu çayır biçme makinesi esas itibariyle şu parçalardan oluşur:

1. Bağlama düzeni
2. Kayış kasnak sistemi
3. Dişli kutusu
4. Tambur
5. Bıçaklar
6. Emniyet sistemi
7. Muhafaza örtüsü
8. Destek

 Bağlama düzeni: Makinenin traktöre bağlandığı kısımdır. Tamburlu çayır biçme
makineleri genellikle üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır. Büyük
kapasiteli olan tamburlu çayır biçme makinelerinde çekilir (yarı askılı) tipte
olanları da vardır. Ancak ülkemizde kullanılanlar daha çok üç nokta askı
sistemine bağlanır özelliktedir. Traktör kuyruk milinden alınan hareket mafsallı
şaft aracılığı ile makineye iletilir.

Resim 3.2: Bağlama düzeni

 Kayış kasnak sistemi: Traktörden mafsallı şaft aracılığı ile gelen hareketi, dişli
kutusuna ileten kısımdır. Kayış kasnak sisteminde hareketi alan ve veren
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kasnaklar farklı büyüklüklerde yapılır. Böylece şafttan alınan hareketin devri
değiştirilerek dişli kutusuna aktarılmış olur.

Resim 3.3: Kayış kasnakla hareket iletimi

 Dişli kutusu: Kayış kasnak aracılığı ile gelen hareketin yönünü, konik dişliler
sayesinde 90 derece çevirerek tamburlara ileten kısımdır. Dişli kutusunda, kayış
kasnak sistemiyle iletilen hareketin yönünü değiştiren ve devrini artıran bir çift
konik dişli mevcuttur. Buna ilave olarak tamburlara hareket vermek üzere
tambur sayısı kadar da konik dişli çifti bulunmaktadır.

Resim 3.4: Dişli kutusu

 Tambur: Biçme işlemini üzerinde bulunan bıçaklar vasıtasıyla yapan asıl
organdır. Her bir tamburda karşılıklı olarak yerleştirilmiş 2-6 adet bıçak
mevcuttur.
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Resim 3.5: Tamburun parçaları

Tamburlar yaklaşık 65-80 m/sn. çevre hızı ile dönerek çalışır ve hareketini dişli
kutusundan konik dişliler vasıtasıyla alır. Tamburlar arasındaki hareket iletimi,
yataklandırılmış mil ile sağlanmaktadır. Ara mil üzerindeki konik dişliler dönüş hareketini,
tambur mili dişlilerine ters yönde ilettiklerinden dolayı tamburlar, birbirlerinin aksi yönde
dönmektedir. Böylece ortada bir ot namlusu oluşturulmaktadır.

Resim 3.6: Tamburların çalışma yönü

Ayrıca daha düzenli bir namlu oluşması için tamburlar üzerine değişik şekillerde
kanatçıklar ilave edilmiştir. Böylece biçim sonrası toplama işlemlerinde kolaylık sağlanması
amaçlanmıştır.

Resim 3.7:Tambur kanatçıkları
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Tambur sayısı makinelere göre farklılık arz edebilir. Ancak ülkemizde kullanılan
tamburlu çayır biçme makineleri daha çok iki tamburlu olarak imal edilmektedir. Küçük
alanlarda kullanmak için tek tamburlu olabileceği gibi tambur sayısı ikiden fazla da olabilir.
Tambur sayısı ikiden fazla olan makinelerde dıştaki tamburlar büyük, ortadaki tamburlar
daha küçük çaplı da yapılabilir.

Resim 3.8 :Tambur sayıları farklı olan makineler

 Bıçaklar: Serbest dönecek şekilde tambura bağlanmıştır. Tamburlara bağlı olan
bu bıçaklar, merkezkaç kuvvetinin etkisiyle açılıp ürüne çarparak biçme
işlemini gerçekleştirir. Bıçakların her iki tarafı da kesme işlemi yapabilecek
özelliktedir.

Resim 3.9: Kesici bıçak

 Emniyet sistemi: Makinede bulunan yay tertibatı veya esnek bağlantı sayesinde
makine tarlanın engebe durumuna göre esneme yapar. Bu sayede hem biçim
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yüksekliği korunmuş olur hem de makinenin zarar görmesi engellenmiş olur.
Bu tertibata ilave olarak makine üzerinde ayrı bir emniyet düzeni daha
mevcuttur.

Resim 3.10: Emniyet sistemi

Çalışma sırasında makine ağaç parçası, taş gibi bir engele denk geldiğinde resim
3.10’da görülen yay basıncı yenilerek bağlantı parçası serbest kalır. Bu durumda makine
geriye doğru açılarak biçme sisteminin zarar görmesi engellenmiş olur. Makinenin eski
konumunu alması için traktörle geri geri gidilir ve emniyet sisteminin yerine oturması
sağlanır.

 Muhafaza örtüsü: Tamburlu çayır biçme makinelerinde, biçme organları olan
tamburlar çok yüksek devirle dönerek çalıştıkları için etrafa taş, odun parçası
vb. yabancı ve sert cisimleri fırlatma riski yüksektir. Bu durumda makinenin
yakınında bulunanlar zarar görebilir. Özellikle makine ile çalışan kişinin zarar
görme riski yüksektir. Bu riskin önüne geçmek içi makinenin etrafı branda türü
örtülerle muhafaza altına alınmıştır.
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Resim 3.11: Makine muhafazası

 Destek: Makinenin park durumunda devrilmeden durmasını sağlamak üzere bir
destek ayak mevcuttur. Makine kullanılmadığı zamanlarda bu ayak mutlaka
uygun bir kademede sabitlenerek makine emniyet altına alınmalıdır.

3.2. Tamburlu Çayır Biçme Makinelerinin Çalışma Sistemi

Traktörün kuyruk milinden alınan hareket mafsallı şaft yardımıyla kayış kasnak
sistemine iletilir. Kayış kasnak sisteminde hareketi alan ve veren kasnakların çapı farklı
yapılarak iletim oranı değiştirilir. Bu sayede traktörden alınan hareketin devri artırılarak dişli
kutusuna aktarılmış olur.

Dişli kutusuna gelen dönme hareketi, dişli kutusundaki konik dişliler aracılığı ile 90
derece yön değiştirerek ve devri yükseltilerek tambur miline iletilir. Yaklaşık 65-80 m/sn.
çevre hızı ile dönen tamburlar üzerindeki bıçakların çarpması sonucunda serbest kesme
yöntemiyle ürün biçilmiş olur. Tamburların birbirlerinin aksi yönde dönmesi sayesinde
biçilmiş ürün namlu şeklinde arkaya atılır.

3.3. Tamburlu Çayır Biçme Makinelerinin Bakımı

Bütün makinelerde olduğu gibi tamburlu çayır biçme makinelerinden de uzun süre ve
ekonomik olarak faydalanabilmek amacıyla bakımları zamanında, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak yapılmalıdır. Bakım işlemlerinde esas ölçü her bir makine için
makineyi üreten firmanın hazırlamış olduğu bakım kullanma kitabıdır.

 Makinenin yağlanması

Makinelerin hareketli organlarında sürtünmeden dolayı meydana gelebilecek aşınma
ve güç iletim kayıplarını önlemek amacıyla makineler bakım ve kullanma kitabında belirtilen
özellikteki yağlarla yağlanmalıdır. Hareketli kısımlarda bulunan gresörlüklere gres pompası
ile bakım ve kullanma kitabında belirtilen sürelerde gres yağı basılmalıdır.
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Resim 3.12: Makinenin yağlanması

 Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması

Bakım sırasında, makine parçaları arasında bağlantıyı sağlayan her türlü bağlantı
elemanı (cıvata, somun, kelepçe vb.) gözden geçirilmelidir. Gevşemiş olan cıvata ve
somunlar uygun bir anahtarla sıkılmalıdır.

Resim 3.13: Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması

 Aşınmış bağlantı elemanlarının değiştirilmesi

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında, görev yapamayacak derecede aşınmış, zarar
görmüş bağlantı elemanları belirlenmeli ve diğer öğrenme faaliyetlerinde anlatıldığı gibi
değiştirilmelidir.

 Kayışların kontrol edilmesi

Çalışma sırasında bir problemle karşılaşmamak için bakım sırasında kayışların kontrol
edilmesi gerekir. Aşırı yıpranmış, eskimiş kayışlar aynı özellikte yeni bir kayışla
değiştirilmelidir.
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Resim 3.14: Kayışların kontrol edilmesi

 Bıçakların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

Bıçakların aşınmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bıçaklar aşınmış veya gevşemiş
olursa makine iyi bir kesim yapamaz. Bıçakların bir tarafı aşındığında ters yönde dönen
diğer tamburdaki bıçak ile yer değiştirilerek bıçağın her iki tarafının da kullanımı sağlanmış
olur.

Aşırı şekilde aşınmış ve bozulmuş bıçaklar yenisi ile değiştirilmelidir. Bu işlem için
özel bıçak değiştirme aparatı kullanılır. Sökülen bıçağın yerine aynı tipte bıçak takılmalıdır.

Resim 3.15: Bıçakların değiştirilmesi

 Dişli kutusu yağının kontrol edilmesi

Makinenin uzun süre ve ekonomik bir biçimde çalışabilmesi için bakım sırasında dişli
kutusu yağı mutlaka kontrol edilmelidir. Kontrol sırasında dişli kutusunda yağ kaçağı olup
olmadığına bakılmalıdır. Yağ kaçağı varsa bunun nedeni tespit edilerek sorun giderilmelidir.
Yine yağ seviyesi ve yağın özelliği de kontrol edilmelidir. Bunun için yağ doldurma cıvatası
açılarak kontrol işlemi yapılmalıdır (Resim 3.16). Yağ seviyesi istenen seviyenin altında ise
makine bakım ve kullanma kitabında belirtilen yağ ile tamamlanmalıdır.
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Resim 3.16: Dişli kutusu yağının kontrolü

 Dişli kutusu yağının değiştirilmesi

Yapılan kontrolde, dişli kutusundaki yağ özelliğini kaybetmişse bu yağ tamamen
boşaltılarak dişli kutusu yeni yağ ile doldurulmalıdır. Yağ değiştirme işlemine başlamadan
önce dişli kutusundaki yağın ısınarak kolayca boşalmasını sağlamak için makine birkaç
dakika boşta çalıştırılmalıdır. Makine durdurulup emniyete alındıktan sonra yağ doldurma ve
yağ boşaltma tapaları açılarak makinenin altına konulan boşaltma kabına yağın iyice akması
beklenmelidir. Daha sonra boşaltma tapası iyice temizlenerek yerine takılmalıdır.

Makine bakım ve kullanma kitabında belirtilen özellik ve miktardaki yeni yağ, bir
huni yardımıyla doldurma ağzından dişli kutusuna doldurulmalıdır. Yağ dolum işlemi
bittikten sonra doldurma tapası temizlenerek yerine takılmalıdır.

Yağ değişim işi makinenin bakım ve kullanma kitabında belirtilen sürelerde yapılmalı
ve yağ değişimi ile ilgili bilgiler makinenin servis defterine yazılmalıdır.

 Emniyet sisteminin kontrol edilmesi

Çalışma sırasında taş, ağaç kökü gibi engellere geldiğinde makinenin zarar görmemesi
için emniyet sisteminin sağlam ve çalışıyor olması gerekir. Bakım sırasında emniyet yayı
kontrol edilmelidir. Diğer çayır biçme makinelerinde olduğu gibi emniyet sisteminin
hassasiyeti, yayın basıncı ile ayarlanmaktadır. Yay basıncı da genellikle bir somun
yardımıyla yayın uzunluğu değiştirilerek ayarlanmaktadır. Makine bakım ve kullanma
kitabında verilen ölçülere göre yayın uzunluğu yani basıncı ayarlanmalıdır.
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Resim 3.17: Emniyet sisteminin kontrolü ve ayarlanması

 Hareketli kısımların muhafazalarının takılması

Bütün tarım makineleri ile çalışma sırasında gerek çalışan ve etrafta bulunan
insanların güvenliği gerekse makinenin sağlıklı ve uzun süre çalışabilmesi açısından bütün
muhafazalar takılmış olmalıdır. Özellikle kuyruk mili muhafazası mutlaka takılmış ve
kuyruk mili ile birlikte dönmemesi için sabitlenmiş olmalıdır.

Resim 3.18: Muhafazaları takılmış bir makine

 Makinenin kapalı bir yerde ve emniyete alınarak muhafaza edilmesi

Makinemizin uzun ömürlü olabilmesi için diğer makinelerde olduğu gibi mutlaka
kapalı bir yerde muhafaza edilmesi gerekir. Ayrıca iş sonunda makine yerine bırakılırken
mutlaka sabitlenmeli, destek ayakları, takoz vb. ile emniyete alınmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Tamburlu çayır biçme makinelerinin bakımını aşağıdaki işlem basamaklarına göre

yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi yağlayınız.

Makinenin yağlanması

 Çalışmaya başlamadan önce iş
önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz.

 İşe başlamadan önce çalışma için iş
güvenliği ve emniyet tedbirlerini alınız.

 Gres pompasını, bakım ve kullanma
kitabına uygun yağ ile doldurunuz.

 Bakım ve kullanma kitabını kullanarak
makine üzerinde yağlanacak noktaları
belirleyiniz.

 Gresörlükleri ve etrafını temizleyiniz.
 Yataklardan temiz yağ gelinceye kadar

gres yağı basınız.
 Yağlama işi bittikten sonra gresörlük ve

yatak etrafındaki artık yağları
temizleyiniz.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıkınız.

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol
ediniz.

 Bu konuda yapacağınız basit bir
ihmalin, çalışma sırasında büyük
problemlere neden olabileceğini
unutmayınız.

 Aşınmış bağlantı elemanlarını
değiştiriniz.

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol
ediniz.

 Diş yapısı bozulmuş cıvata ve
somunları ve bozulmuş diğer bağlantı
elemanlarını yenisi ile değiştiriniz.

 Kayışları kontrol ediniz.

 Hareket iletiminde bir sıkıntı
yaşanmaması için bakım sırasında
kayışları kontrol etmeyi unutmayınız.

 Yıpranmış, aşınmış kayışları, aynı
özellik ve ölçüdeki yeni kayış ile
değiştiriniz.

 Bıçakları kontrol ediniz.

 Makinenin düzgün bir kesim
yapabilmesi için bıçakların sağlam
olması gerekir. Bu yüzden bakım
sırasında bıçakları dikkatli bir şekilde
kontrol ediniz.

 Kırılmış ve aşırı aşınmış bıçakları tespit
ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



56

 Bıçakların kontrolü
 Kırılmış ve aşırı aşınmış ve bıçakları

değiştiriniz.

Bıçağın sökülmesi

 Özel bıçak değiştirme aparatı ile bıçağı
sökünüz.

 Bıçaktaki aşınma tek taraflı ve diğer
taraf sağlam ise ters yönde dönen diğer
diskteki bıçak ile karşılıklı yer
değiştirebilirsiniz. Böylece bıçağın her
iki tarafını da kullanmış olursunuz.

 Bıçak kullanılamayacak kadar aşınmış
veya kırılmış ise sökerek yenisi ile
değiştiriniz.

 Yeni bıçağı takarken yine aynı özellikte
bıçak kullanınız.

 Dişli kutusu yağını kontrol ediniz.

 Makinenin hareket iletim sistemi ve
dişlilerin zarar görmemesi için dişli
kutusu yağını kontrol ediniz.

 Dişli kutusu yağını kontrol etmek için
uygun bir anahtarla yağ doldurma
cıvatasını açınız.

 Özellikle yağ seviyesinin istenen
düzeyde olmasına çok dikkat ediniz.
Eksikse makine bakım kullanma
kitabında belirtilen özellikte yağ ile
tamamlayınız.

 Yağ seviyesinin yanında yağın
özelliğini ve kalitesini de kontrol ediniz.

 Kontrol sonrası cıvatasını temizleyerek
yerine takınız.

 Dişli kutusu yağını değiştiriniz.

 Yapılan kontrolde yağ, özelliğini
kaybetmiş ise yeni yağ ile değiştiriniz.

 Ayrıca makine bakım ve kullanma
kitabında tavsiye edilen sürelerde de
dişli kutusu yağını değiştiriniz.

 Yeni yağın, makine bakım ve kullanma
kitabında tavsiye edilen özellikte



57

olmasına dikkat ediniz.
 Yağ değişiminden önce makineyi birkaç

dakika çalıştırarak mevcut yağın
ısınmasını böylece daha kolay
boşalmasını sağlayınız.

 Yağ değişimi için öncelikle yağ
doldurma cıvatasını açınız.

 Yağ doldurma tapasının sökülmesi
 Ardından dişli kutusunun altına eski

yağı almak için bir kap koyarak yağ
boşaltma cıvatasını açınız.

 Yağ boşaltma cıvatasını bulunmayan
makinelerde, tamburun altında bulunan
alt (kayıcı) diski sökerek yağın
boşalmasını sağlayınız (Bakınız Resim
3.5).

 Yağ tamamen boşaldıktan sonra yağ
boşaltma cıvatasını/alt diski takınız.

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen
miktarda yağı doldurma ağzından dişli
kutusuna doldurunuz.

 Yağ doldurma cıvatasını yerine takınız.

 Emniyet sistemini kontrol ediniz.

 Çalışma sırasında makinenin zarar
görmemesi için emniyet sisteminin
sağlam ve çalışıyor olması gerekir.
Bunun için bakım sırasında, emniyet
sistemini kontrol ediniz.

 Emniyet yayının uzunluğunu, bakım
kullanma kitabında verilen ölçüden
farklı ise ayarlayınız.

 Emniyet yayının boyunu makine bakım
kullanma kitabında belirtilen ölçüye
gelene kadar tespit somununu
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Emniyet sisteminin kontrolü

gevşetmek veya sıkmak suretiyle
ayarlayınız.

Emniyet sisteminin ayarlanması

 Hareketli kısımların muhafazalarını
takınız.

Muhafaza ve zincirleri takılmış şaft

 Çalışma sırasında kazaya ve makinenin
zarar görmesine engel olmak için
hareketli kısımların muhafaza kapakları
takılı olmalıdır. Bakım sırasında bütün
muhafazaları kontrol ederek takınız,
eskiyenleri yenisi ile değiştiriniz.

 Traktör kuyruk milinden aldığı hareketi
makineye ileten şaftın muhafazasını
mutlaka takınız. Sabitleme zincirlerini
yerine takarak muhafazaların şaftla
birlikte dönmesini engelleyiniz.

 Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya
takozla sehpaya alarak muhafaza ediniz.

 Makineden uzun süre faydalanabilmek
için kullanmadığınız zamanlarda
makineyi kapalı bir alanda muhafaza
ediniz.

 Kazalara sebep olunmaması için
makineyi kolayca devrilmeyecek
şekilde sabitleyerek bırakınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışmadan önce iş önlüğünüzü/tulumunuzu giydiniz mi?

2. İşe başlamadan önce iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini aldınız
mı?

3. Makineyi yağladınız mı?

4. Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıktınız mı?

5. Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştirdiniz mi?

6. Kayışları kontrol ettiniz mi?

7. Bıçakları kontrol ettiniz mi?

8. Kırılmış, aşırı aşınmış bıçakları değiştirdiniz mi?

9. Dişli kutusu yağını kontrol ettiniz mi?

10. Dişli kutusu yağını değiştirdiniz mi?

11. Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?

12. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?

13. Makineyi kapalı bir yerde ve emniyetli bir şekilde muhafazaya
aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.



60

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Tamburlu çayır biçme makineleri serbest kesme yöntemiyle çalışan çayır biçme
makineleri grubuna girmektedir.

2. ( ) Kayış kasnak sistemi, traktörden mafsallı şaft aracılığı ile gelen hareketi dişli
kutusuna ileten kısımdır.

3. ( ) Tamburlu çayır biçme makinelerinde, düzenli bir namlu oluşması için tamburlar
üzerine değişik şekillerde kanatçıklar ilave edilmiştir. Böylece biçim sonrası toplama
işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

4. Aşağıdakilerden hangisi tamburlu çayır biçme makinesinin parçası değildir?

A) Emniyet yayı B) Parmak C) Bıçak D) Tambur

5. Aşağıdaki parçalardan hangisi çift bıçaklı çayır biçme makinelerinde olmadığı hâlde
tamburlu çayır biçme makinelerinde bulunan bir parçadır?

A) Bıçak B)Bıçak kolu C) Alt (kayıcı) disk D) Bıçak tutucusu

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak diskli çayır biçme makinelerinin periyodik bakımını
yapabileceksiniz.

 Etrafınızdaki tarımsal üretim işletmelerinde, yem bitkileri hasadında diskli çayır

biçme makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını araştırınız.

 Diskli çayır biçme makinelerini kullanan varsa niçin bu makineyi tercih

ettiklerini araştırınız.

 Yem bitkileri hasadı için diskli çayır biçme makineleri kullanan tarımsal

üreticilerin makinenin hangi bakımlarını nasıl yaptıklarını araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. DİSKLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ

Bu öğrenme faaliyetinde anlatılacak olan diskli çayır biçme makineleri serbest kesme
yöntemiyle çalışan çayır biçme makineleri grubuna girmektedir.

Diskli çayır biçme makineleri, hareketini traktör kuyruk milinden alan ve dönerek
çalışan diskler üzerindeki serbest salınımlı bıçaklarla yeşil yem bitkilerini biçip tarla
yüzeyine namlu hâlinde bırakan makinelerdir. Tamburlu çayır biçme makinelerine göre daha
fazla sayıda biçme organı bulunduğu ve bıçakların çalışma hızları daha yüksek olduğundan
iş başarıları daha yüksektir. Bu yüzden özellikle büyük işletmelerde son yıllarda daha çok
tercih edilmeye başlanmıştır. Biçme düzenine ezici sistemin eklenmesiyle birlikte avantajı
daha da artmıştır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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4.1. Diskli Çayır Biçme Makinelerinin Parçaları

Resim 4.1: Diskli çayır biçme makinesi

Bir diskli çayır biçme makinesi esas itibariyle şu parçalardan oluşur:

 Bağlama düzeni: Makinenin traktöre bağlandığı kısımdır. Tamburlu çayır biçme
makinelerinde olduğu gibi diskli çayır biçme makineleri de genellikle üç nokta
askı sistemi ile traktöre bağlanır. Büyük kapasiteli olanları ise çekilir (yarı
askılı) tipte olmaktadır.

 Hareket iletim sistemi: Bu sistemle traktörden mafsallı şaft yardımıyla alınan
hareket, değişik şekillerde dişli kutusuna iletilir. Büyük kapasiteli makinelerde
genellikle traktörden alınan hareket bir şaft yardımıyla ana (giriş) dişli kutusuna
iletilir. Ana dişli kutusuna gelen hareket buradan da ara tahrik şaftları
yardımıyla hareketli organlara iletilir.

Resim 4.2: Ara şaft yardımıyla hareket iletimi

Diğer bir yöntemde ise traktörden şaft ile alınan hareket, bir kayış kasnak sistemi
aracılığı ile hareketli organlara iletilmiş olur.
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Resim 4.3: Kayış kasnak sitemiyle hareket iletimi

 Dişli kutusu: Traktörden alınan hareketin devrinin ve yönünün değiştirilerek
disk kovanına ve oradan da disklere iletildiği organdır. Adından da anlaşılacağı
gibi içinde dişlileri bulunduran bir kutudur. Dişlilerin düzenli ve uzun süre
çalışabilmeleri amacıyla dişli kutusu dişli yağı ile doldurulmuştur. Makine
tipine ve kapasitesine göre makine üzerinde yalnızca bir dişli kutusu
bulunabileceği gibi özellikle büyük makinelerde birden fazla dişli kutusu
bulunabilir.

Resim 4.4: Dişli kutusu

 Disk (biçme) kovanı: Dişli kutusundan aldığı hareketi, yatay dişliler vasıtasıyla
disklere ileten organdır. Genellikle makinenin her iki tarafında ve biçme
çubuğunun baş taraflarında bulunur. Disk kovanı üzerinde de kesici bıçaklar
bulunur.
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Resim 4.5: Disk (biçme) kovanı

 Biçme çubuğu: Biçme laması da denen biçme çubuğu, makinenin biçme
ünitesini ve biçme ünitesine hareket iletilmesini sağlayan dişli mekanizmasını
üzerinde taşıyan organdır.

Resim 4.6: Biçme çubuğu

Biçme çubuğunun üzerinde diskler bulunurken alt kısmında da kızaklar bulunur. Bu
kızaklar (disk siperi), çalışma sırasında diskleri zararlı etkilerden koruyarak daha rahat
çalışmasını sağlarken aynı zamanda makinenin daha kolay ilerlemesini sağlar.

Resim 4.7: Biçme çubuğunun alttan görünümü
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 Diskler: Makinenin asıl görevi olan biçme işlemini yapan bıçakları üzerinde
taşıyan hareketli organdır. Genellikle oval bir yapıya sahiptir. Ancak farklı
şekillerde de (mesela üçgen şeklinde) olabilir.

Resim 4.8: Değişik disk şekilleri

Hareketini, biçme çubuğu üzerinde bulunan dişlilerden alır ve dairesel hareket yaparak
çalışır.

Resim 4.9: Disklerde hareket iletimi

Oval disklerde genellikle iki bıçak bulunur ve bu bıçaklar karşılıklı olarak diske
bağlanır. Oval diskler, biçme çubuğu üzerine, birbirleriyle 90 derecelik açı yapacak şekilde
yerleştirilir (Resim 4.10). Böylece çalışma sırasında yan yana bulunan disklerin bıçaklarının
birbirine temas etmesi önlenmiş olur. Ayrıca kesintisiz ve düzenli bir biçim yapılması
sağlanmış olur.



66

Resim 4.10: Oval disklerin konumu

Üçgen disklerde ise bıçaklar disk üzerine birbiriyle 120 derecelik açı yapacak şekilde
yerleştirilir. Diskler biçme çubuğu üzerine yerleştirilirken yine yan yana bulunan disklerin
bıçakları birbirine temas etmeyecek şekilde yerleştirilir (Resim 4.8).

 Bıçaklar: Diskler üzerine serbest hareket edecek şekilde bağlanmıştır.
Bıçakların diske bağlanmasında genellikle iki yöntem kullanılır.

Birinci yöntemde bağlantı elemanı olarak cıvata somun kullanılır. Cıvata diskin
altında, somun ise üstünde olacak şekilde cıvata somun ile bıçak diske monte edilir. Montaj
sonrası bıçakların serbest hareket edebiliyor olması önemlidir.

Resim 4.11: Cıvatalı bağlanmış bıçaklar
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İkinci yöntemde ise bıçaklar, cıvata somun kullanılmadan diskin alt yüzeyinde
bulunan yaprak yay ile disk arasına özel bir anahtar yardımıyla yerleştirilir.

Resim 4.12: Yaprak yayla bağlanmış bıçaklar

Disklerin dairesel hareketi sırasında bıçaklar yüksek bir çevre hızına sahip
olduklarından çarpma etkisi ile kesilecek yem bitkisini keser. Genellikle her bir disk
üzerinde ikişer bıçak bulunur ve bu bıçaklar disk üzerine karşılıklı olacak şekilde
bağlanmıştır. Ancak bir disk üzerinde ikiden fazla da bıçak bulunabilir (Resim 4.8).

 Şartlandırma ünitesi: Diskli çayır biçme makinesinin ana organı değildir.
Makine tarafından biçilen yeşil yem bitkisi, kuru ot amacıyla kullanılacaksa
soldurulur (Fazla suyu uzaklaştırılır.). Ancak bu esnada hayvan için değerli olan
besin ögelerini kaybetmeden hızlı ve homojen bir şekilde soldurulması
gerekmektedir. Kuruma esnasında yaprak, saptan daha hızlı kurur. Sapın
kuruması daha zor olduğundan sapın kuruması için beklenen sürede hayvan
beslenmesi açısından değerli olan yaprak dökülmeleri, dolayısıyla besin
değerinde ve otun kalitesinde kayıplar meydana gelir. Ayrıca kuruması için
beklenen süre de zaman kaybı demektir.

Bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla diskli çayır biçme makinelerine
şartlandırma ünitesi ilave edilmiştir. Şartlandırma üniteleri ile sap üzerindeki mumsu tabaka
kırılır ve bitki öz suyu daha hızlı bir şekilde buharlaşır. Böylelikle sapın kuruma zamanı,
yaprak ile eşitlenir. Sapın kuruması beklenirken yaprakların aşırı kuruyup dökülerek
kaybedilmeleri önlenmiş olur. Şartlandırma esnasında çok değerli olan yaprak zarar görmez.
Biçme ünitesi tarafından biçilen ürün şartlandırma ünitesinden geçirilerek besin maddeleri
kaybedilmeksizin kuruma (soldurma) işleminin en kısa sürede tamamlanmasına yardımcı
olunur.

Şartlandırma üniteleri genel olarak iki değişik şekilde imal edilir.

 Kauçuk merdaneli şartlandırma ünitesi

En yaygın olanı, iki kauçuk merdaneden meydana gelen tipidir. Biçme ünitesinin
arkasına monte edilen ve birbiriyle ters yönde dönerek çalışan iki kauçuk merdaneden oluşan
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sistemde (Resim 4.13), biçme ünitesince (A) biçilerek arkaya fırlatılan materyal (B), bu iki
kauçuk merdanenin arasından geçerken ezilerek (C) su oranı düşürülmektedir.

Resim 4.13: Kauçuk merdaneli şartlandırma ünitesinin çalışması

Resim 4.14: Kauçuk merdaneler

 Parmaklı şartlandırma ünitesi

Bu tip makinelerde kauçuk merdanelerin yerini parmaklı parçalayıcılar almıştır. Genel
yapı ve çalışma sistemi itibariyle aynı özelliktedir. Yine biçme ünitesi tarafından biçilip
arkaya fırlatılan materyal, hızla dönmekte olan parmaklı parçalayıcılar ve karşı bıçak arasına
sıkıştırılarak parçalanmakta ve su oranı düşürülmektedir.
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Resim 4.15: Parmaklı şartlandırma ünitesi

Parmaklı şartlandırma ünitesine sahip diskli çayır biçme makineleri genellikle
baklagiller gibi daha kalın sap ve gövdeye sahip ürünlerin hasadında tercih edilmektedir.

Şartlandırma üniteleri makine ile bir bütün olarak imal edilebildikleri gibi makineden
ayrılabilir özellikte de imal edilebilmektedir. İhtiyaç hissedilmediği durumlarda şartlandırma
ünitesi makineden ayrılabilmektedir. Bu sayede gereksiz güç harcamasının önüne geçilmiş
olmaktadır. Şartlandırma ünitesi sökülerek makinenin arkasına koruyucu perde takılır.

Resim 4.16: Sökülebilir şartlandırma ünitesi

 Namlu yönlendirme perdeleri: Biçilen ürünün tarlaya istenen genişlikte
bırakılabilmesi için makinenin arka kısmında namlu yönlendirme perdeleri
bulunur. Ürünün durumuna ve hasat sonrası yapılacak işe göre bu perdeler
sayesinde namlu genişliği ayarlanabilir.
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Resim 4.17: Namlu yönlendirme perdesi

 Emniyet sistemi: Çalışma sırasında zarar görmemesi için diğer makinelerde
olduğu gibi diskli çayır biçme makinelerinde de emniyet sistemi bulunmaktadır.
Burada iki türlü emniyet sisteminden bahsetmek mümkündür. Süspansiyon
sistemi de diyebileceğimiz makinenin bağlantı düzenine eklenen bir yay sistemi
ile makine arazinin yapısına uyum sağlamış olur ve böylece biçim yüksekliği
her yerde aynı kalmış olur.

Resim 4.18: Süspansiyon sistemi

Resim 4.19: Makinenin arazi yapısına uyması
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Bu özellik yay sistemi ile sağlanabildiği gibi esnek bağlantı sistemi ile de
sağlanabilmektedir. Makine yine bu sistem sayesinde, bir engelle (taş, ağaç kökü vb.)
karşılaştığında yukarı kalkar, böylece biçme düzeninin zarar görmesi önlenir.

Resim 4.20: Biçme düzeninin korunması

Makinenin asıl emniyet sisteminde, çalışma sırasında taş, ağaç kökü gibi sert bir
engele denk geldiğinde yay basıncı yenilerek emniyet sistemi devreye girer. Bu durumda
makine ile traktör bağlantısı esnek hâle gelir ve traktör ilerlerken makine geriye doğru açılır.
Böylece biçme düzeninin zarar görmesi önlenmiş olur. Makineyi eski hâline getirmek için
traktörle geri geri giderek emniyet sisteminin yerine oturması sağlanır.

Resim 4.21: Emniyet yayı

 Kkoruyucu perde: Diskli çayır biçme makinesi yüksek devirde dönerek çalışan
organlara sahip bir makine olduğu için çalışma sırasında etrafa taş vb. sert
cisimleri fırlatma riski yüksektir. Bu durum, sürücü ve etrafta bulunabilecek
diğer insanlara zarar verebilir. Bu riski ortadan kaldırmak için makinenin etrafı
koruyucu bir perde ile kapatılmıştır.
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Resim 4.22: Koruyucu perde

4.2. Diskli Çayır Biçme Makinelerinin Çalışma Sistemi

Traktör kuyruk milinden mafsallı şaft aracılığı ile alınan hareket, makinenin dişli
kutusuna gelir. Buradan kayış kasnak sistemi ile veya ara şaft yardımıyla disk kovanına
iletilir. Biçme çubuğu üzerinde bulunan dişliler yardımıyla disklere hareket verilir. Disklerin
dönmesiyle birlikte serbest hareket edecek şekilde disklere bağlanmış olan kesici bıçaklar da
dönü hareketi yapar. Bıçaklar bu dönü hareketi ile karşısına gelen bitkileri serbest kesme
yöntemiyle keserek biçme işlemini gerçekleştirmiş olur. Biçilen ürün kesme genişliği
boyunca veya daha dar namlu şeklinde makinenin arkasına fırlatılır.

Şartlandırma ünitesine sahip diskli çayır biçme makinelerinde bıçaklar tarafından
biçilen ürün arkaya fırlatılırken şartlandırma ünitesinden geçirilir. Burada kalın sap ve
gövdeleri ezilen/parçalanan ürün tarlaya bırakılır. Böylece biçilen ürünün daha kısa sürede
kuruması sağlanmış olur.

Çalışma sırasında herhangi bir engele denk gelindiğinde emniyet sistemi devreye
girerek makineyi muhtemel zararlardan korumuş olur.

4.3. Diskli Çayır Biçme Makinelerinin Bakımı

Bütün makinelerde olduğu gibi diskli çayır biçme makinelerinden de uzun ömürlü ve
ekonomik olarak faydalanabilmek için bakımları zamanında, bakım ve kullanma kitaplarına
uygun olarak yapılmalıdır. Bakım işlemlerinde esas ölçü her bir makine için makineyi üreten
firmanın hazırlamış olduğu bakım kullanma kitabıdır.

 Makinenin yağlanması

Makinelerin hareketli organlarında sürtünmeden dolayı meydana gelebilecek aşınma
kayıplarını ve güç iletim kayıplarını önlemek amacıyla makineler bakım ve kullanma
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kitabında belirtilen özellikteki yağlarla yağlanmalıdır. Hareketli kısımlarda bulunan
gresörlüklere gres pompası ile bakım ve kullanma kitabında belirtilen sürelerde gres yağı
basılmalıdır.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması

Bakım sırasında, makine parçaları arasında bağlantıyı sağlayan her türlü bağlantı
elemanı (cıvata, somun, kelepçe vb.) gözden geçirilmelidir. Gevşemiş olan cıvata ve
somunlar uygun bir anahtarla sıkılmalıdır.

Resim 4.23: Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması

 Aşınmış bağlantı elemanlarının değiştirilmesi

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında, görev yapamayacak derecede aşınmış, zarar
görmüş bağlantı elemanları diğer öğrenme faaliyetlerinde anlatıldığı gibi mutlaka
değiştirilmelidir.

 Kayışların kontrol edilmesi

Çalışma sırasında bir problemle karşılaşmamak için bakım sırasında kayışların kontrol
edilmesi gerekir. Aşırı yıpranmış, eskimiş kayışlar aynı özellikte yeni bir kayışla
değiştirilmelidir.

Resim 4.24: Kayışların kontrol edilmesi

 Bıçakların kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

Bıçakların aşınmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bıçaklar aşınmış veya gevşemiş
olursa makine iyi bir kesim yapamaz ve daha fazla güç harcar. Bıçakların bir tarafı
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aşındığında, ters yönde dönen diğer diskteki bıçak ile yer değiştirilerek bıçağın her iki
tarafının da kullanılma imkânı vardır.

Aşırı şekilde aşınmış ve bozulmuş bıçaklar yenisi ile değiştirilmelidir. Bir disk
üzerinde bulunan bıçağın biri bozulup değiştirilmesi gerektiğinde balansın bozulmaması için
bu disk üzerindeki diğer bıçağın da değiştirilmesi gerekmektedir.

Bıçak değiştirmeye başlamadan önce emniyetli bir çalışma için disklerin dönmesini
engellemek ve somunun kolay sökülmesini sağlamak amacıyla iki diskin arasına tahta takoz
konularak diskler sabitlenmelidir.

Resim 4.25: Disklerin sabitlenmesi

Cıvatalı bağlantılarda, diskler sabitlenmeden önce, disk çevrilerek sökülecek bıçak,
disk siperinde bulunan deliğin hizasına getirilir ve diskler sabitlenir. Sonra disk üzerinde
bulunan bıçak cıvatasına ait somun (Resim 4.26’daki 4 numaralı parça) uygun bir anahtarla
gevşetilir. Disk siperinde bulunan delikten, alt tarafta bulunan bıçak tutucu cıvata (3) alınır.
Cıvata alındıktan sonra bıçak (5) yerinden çıkarılmış olur.

Eski bıçak yerine yine aynı özelliklerde yeni bıçak takılmalıdır. Yeni bıçağı takarken
bıçak, (5) disk (1) ve disk siperi (2) arasında tutulur. Bıçak tutucu cıvata (3) alttan bıçak (5)
ve diskten (1) geçirilir. Cıvata, diskin üzerinden somunla (4) sabitlenir. Sabitleme sırasında
cıvata ve somun, makine bakım kullanma kitabında belirtilen torkta sıkılmalıdır. Bıçak
yerleştirildikten sonra bıçakların serbest hareket edebilirliği kontrol edilmelidir.
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Resim 4.26: Cıvatalı bağlantıda bıçağın değiştirilmesi

Cıvatasız bağlantılarda bıçak değiştirmek için özel bıçak değiştirme aparatı/anahtarı
(Resim 4.27’deki 1 numaralı anahtar) kullanılır. Bıçak değiştirme anahtarı (1) biçme diski
(4) ve yaprak yay (3) arasına yerleştirilerek üzerine bastırılır. Böylece yaprak yay ile diskin
arası açılmış olur ve bıçak (2) elle çekilerek alınır. Yeni bıçağı takarken yine aynı şekilde
anahtarla yay ve disk arası açılarak yeni bıçağın bıçak tutucu cıvataya oturması sağlanır.
Anahtar alındığında yay yerine oturur ve bıçak takılmış olur.

Resim 4.27: Yaylı bağlantıda bıçağın değiştirilmesi

Bıçak değişiminden sonra bıçakların ve yaprak yayların bıçak tutucu cıvataların
üzerine serbest oturup oturmadığı kontrol edilmelidir. Bıçaklar, bıçak tutucu cıvataların
üzerinde serbest hareket edebilmelidir.

 Dişli kutusu yağının kontrol edilmesi

Bakım sırasında dişli kutusu yağı mutlaka kontrol edilmelidir. Kontrol sırasında dişli
kutusundan yağ kaçağı olup olmadığına bakılmalıdır. Yağ kaçağı varsa bunun nedeni tespit
edilerek sorun giderilmelidir. Yine yağ seviyesi ve yağın özelliği de mutlaka kontrol
edilmelidir. Yağ seviyesi kontrolü için yağ kontrol tapası (Resim 4.28’deki 1 numaralı tapa)
çıkarılır ve kontrol edilir. Yağ seviyesi istenen seviyenin altında ise makine bakım kullanma
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kitabında belirtilen yağ ile tamamlanmalıdır. Bunun için yağ doldurma tapası (3) açılır ve
yağ kontrol tapasından (1) yağ gelene kadar yağ tamamlanır.

Resim 4.28: Dişli kutusu yağının kontrolü

Yağ kontrol işlemi her bakım sırasında ve makine bakım ve kullanma kitabında
belirtilen sürelerde mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca giriş dişli kutusu dışında makinede başka
dişli kutuları varsa her bakımda bunlar da kontrol edilmelidir.

 Dişli kutusu yağının değiştirilmesi

Yapılan kontrolde, dişli kutusundaki yağ özelliğini kaybetmişse veya makine bakım
kullanma kitabında belirtilen yağ değişim süresi gelmişse bu yağ tamamen boşaltılarak dişli
kutusuna yeni yağ doldurulmalıdır. Yağ değiştirme işlemine başlamadan önce dişli
kutusundaki yağın ısınarak kolayca boşalmasını sağlamak için makine birkaç dakika boşta
çalıştırılmalıdır. Makine durdurulup emniyete alındıktan sonra yağ doldurma (Resim
4.28’deki 3 numaralı tapa) ve yağ boşaltma tapaları (2) açılarak makinenin altına konulan
boşaltma kabına yağın iyice akması beklenmelidir. Yağ boşaltma tapası (2) iyice temizlenip
kapatılarak makine bakım kullanma kitabında belirtilen özellik ve miktardaki yeni yağ, yağ
doldurma tapasından (3) bir huni yardımıyla dişli kutusuna doldurulur. Yağ dolum işlemi
bittikten sonra doldurma tapası temizlenerek yerine takılmalıdır. Yağ değişimi ile ilgili
bilgiler makinenin servis defterine yazılmalıdır.

 Biçme düzeni yağının kontrol edilmesi ve değiştirilmesi

Yine bakım sırasında biçme düzeni yağı da kontrol edilmelidir. Biçme düzeni yağı
kontrol edilmeden önce makine kısa süreli çalıştırılmalıdır. Makine durdurulup hareketli
organlar tamamen durunca biçme düzeni yere paralel konuma getirilmelidir. Paralelliği
sağlamak için su terazisinden faydalanılabilir.
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Resim 4.29: Biçme düzeni yağının kontrol edilmesi

Biçme düzeninin paralelliği sağlandıktan sonra biçme çubuğunda bulunan yağ kontrol
tapası açılır. (1) Yağ seviyesi kontrol tapası seviyesine kadar ulaşmalıdır. Eksikse yine
makine bakım ve kullanma kitabında önerilen yağ ile tamamlanmalıdır. Ardından yağ
kontrol tapası temizlenerek kapatılmalıdır.

Yağ özelliğini kaybetmişse veya makine bakım ve kullanma kitabında belirtilen yağ
değişim süresi gelmişse yağ kontrol tapası ve biçme çubuğunun baş tarafında bulunan yağ
boşaltma tapası açılarak eski yağın, bir yağ boşaltma kabına boşaltılması sağlanır. Boşaltma
tapası temizlenip kapatıldıktan sonra yeni yağ, yağ kontrol tapasından (1) doldurularak tapa
yerine takılır.

 Emniyet sisteminin kontrol edilmesi

Çalışma sırasında taş, ağaç kökü gibi engellere geldiğinde makinenin zarar görmemesi
için emniyet sisteminin sağlam ve çalışıyor olması gerekir. Bakım sırasında emniyet yayı
kontrol edilmelidir. Diğer çayır biçme makinelerinde olduğu gibi emniyet sisteminin
hassasiyeti, yayın basıncı ile ayarlanmaktadır. Makine bakım ve kullanma kitabında verilen
ölçülere göre yayın uzunluğu yani basıncı ayarlanmalıdır.

 Tekerleklerin kontrol edilmesi

Gerek destek tekerlekleri gerekse taşıma tekerlekleri olsun, lastikli tekerleklerin hem
görevlerini sağlıklı olarak yapabilmeleri hem de uzun ömürlü olabilmeleri için lastik hava
basınçlarının tavsiye edilen değerde olması gerekir. Bakım sırasında hava saati ile lastik hava
basınçlarının makine bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen değerlerde olup olmadığı
kontrol edilmelidir. Bakımda, lastik hava basınçlarının yanında tekerleklerde başka bir
problem olup olmadığı kontrol edilmelidir. Fazla aşınmış, patlamış tekerlekler/lastikler
yenisi ile değiştirilmelidir.
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 Hareketli kısımların muhafazalarının takılması

Bütün tarım makineleri ile çalışma sırasında gerek çalışan ve etrafta bulunan
insanların güvenliği, gerekse makinenin sağlıklı ve uzun süre çalışabilmesi açısından bütün
muhafazalar takılmış olmalıdır. Özellikle kuyruk mili muhafazası takılmış ve kuyruk mili ile
birlikte dönmemesi için sabitlenmiş olmalıdır. Bakım sırasında bütün koruyucuların kontrol
edilmesi gerekir.

Resim 4.30: Şaft muhafazaları takılmış bir makine

 Makinenin kapalı bir yerde ve emniyete alınarak muhafaza edilmesi

Makinemizin uzun ömürlü olabilmesi için diğer makinelerde olduğu gibi kapalı bir
yerde muhafaza edilmesi gerekir. Ayrıca iş sonunda makine yerine bırakılırken sabitlenmeli,
destek ayakları, takoz vb. ile emniyete alınmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Diskli çayır biçme makinelerinin bakımını aşağıdaki işlem basamaklarına göre
yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi yağlayınız.

Şaft üzerinde yağlama noktaları ve süreleri

 Çalışmaya başlamadan önce iş
önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz.

 İşe başlamadan önce çalışma için iş
güvenliği ve emniyet tedbirlerini
alınız.

 Gres pompasını, bakım kullanma
kitabında önerilen yağ ile
doldurunuz.

 Bakım kullanma kitabını kullanarak
makine üzerinde yağlanacak
noktaları ve yağlama periyotlarını
belirleyiniz.

 Gresörlükleri ve etrafını
temizleyiniz.

 Yataklardan temiz yağ gelinceye
kadar gres yağı basınız.

 Yağlama işi bittikten sonra gresörlük
ve yatak etrafındaki artık yağları
temizleyiniz.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıkınız.

Gevşemiş bağlantı elemanlarının sıkılması

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol
ediniz.

 Bu konuda yapacağınız basit bir
ihmalin, çalışma sırasında büyük
problemlere neden olabileceğini
unutmayınız.

 Makine bakım ve kullanma
kitabında, bağlantı elemanlarının
sıkılması için uygun olan tork
değerleri belirtilmiş ise bağlantı
elemanlarını sıkarken bu tork
değerine uyunuz.

 Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştiriniz.

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol
ediniz.

 Diş yapısı bozulmuş, aşınmış cıvata,
somun ve diğer bağlantı elemanlarını
yenisi ile değiştiriniz.

 Kayışları kontrol ediniz (Resim 4.24).

 Hareket iletiminde bir sıkıntı
yaşanmaması için bakım sırasında
kayışları kontrol etmeyi unutmayınız.

 Yıpranmış, aşınmış kayışları, aynı

UYGULAMA FAALİYETİ
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özellik ve ölçüdeki yeni kayış ile
değiştiriniz.

 Bıçakları kontrol ediniz.

Bıçakların kontrolü

 Makinenin düzgün bir kesim
yapabilmesi için bıçakların sağlam
olması gerekir. Bu yüzden bakım
sırasında bıçakları dikkatli bir şekilde
kontrol ediniz.

 Kırılmış ve aşırı aşınmış bıçakları
değiştiriniz.

Bıçağın değiştirilmesi

 Kırılmış ve aşırı aşınmış bıçakları
tespit ediniz.

 Bıçağın bağlantı şekline göre özel
bıçak değiştirme aparatı ile veya
uygun anahtar kullanarak bıçağı
sökünüz.

 Bıçaktaki aşınma tek taraflı ve diğer
taraf sağlam ise ters yönde dönen
diğer diskteki bıçak ile karşılıklı yer
değiştirebilirsiniz. Böylece bıçağın
her iki tarafını da kullanmış
olursunuz.

 Bıçak kullanılamayacak kadar
aşınmış ise sökerek yenisi ile
değiştiriniz.

 Yeni bıçağı takarken yine aynı
özellikte bıçak kullanınız.

 Dişli kutusu yağını kontrol ediniz.

 Makinenin hareket iletim sistemi ve
dişlilerin zarar görmemesi için dişli
kutusu yağını kontrol ediniz.

 Dişli kutusu yağını kontrol etmek
için uygun bir anahtarla yağ kontrol
tapasını (Resim 4.35-1) açınız.

 Özellikle yağ seviyesinin istenen
düzeyde olmasına çok dikkat ediniz.
Eksikse makine bakım kullanma
kitabında belirtilen özellikte yağ ile
tamamlayınız.

 Yağ seviyesinin yanında özelliğini ve
kalitesini de kontrol ediniz.

 Kontrol sonrası tapayı temizleyerek
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yerine takınız.
 Makine üzerinde ana giriş dişli

kutusundan başka dişli kutuları varsa
bunları da aynı şekilde kontrol
ediniz.

 Dişli kutusu yağını değiştiriniz.

Dişli kutusu yağının değiştirilmesi

 Yapılan kontrolde yağ, özelliğini
kaybetmiş ise yeni yağ ile
değiştiriniz.

 Ayrıca makine bakım ve kullanma
kitabında tavsiye edilen sürelerde
dişli kutusu yağını değiştiriniz.

 Yeni yağın, makine bakım kullanma
kitabında tavsiye edilen özellikte
olmasına dikkat ediniz.

 Yağ değişiminden önce makineyi
birkaç dakika çalıştırarak mevcut
yağın ısınmasını böylece daha kolay
boşalmasını sağlayınız.

 Yağ değişimi için öncelikle yağ
doldurma tapasını (2) açınız.

 Ardından, dişli kutusunun altına eski
yağı almak için bir kap koyarak yağ
boşaltma tapasını (3) açınız.

 Yağ tamamen boşaldıktan sonra yağ
boşaltma tapasını (3) takınız.

 Bakım kullanma kitabında belirtilen
miktarda yağı doldurma ağzından
dişli kutusuna doldurunuz.

 Yağ doldurma tapasını (2) yerine
takınız.

 Biçme düzeni yağını kontrol ediniz.

 Önce biçme düzenini yere paralel
konuma getiriniz.

 Bunun için su terazisinden
faydalanabilirsiniz.

 Yağ kontrol tapasını açınız (2).



 Biçme düzeninde yağ kontrolü
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 Yağ seviyesinin bu tapa seviyesinde
olup olmadığını kontrol ediniz.
Ayrıca yağın özelliğini de kontrol
ediniz.

 Seviye uygunsa tapayı temizleyip
kapatınız.

 Yağ eksikse yine makine bakım ve
kullanma kitabında önerilen yağ ile
tamamlayınız.

 Biçme düzeni yağını değiştiriniz.

 Yağın özelliğinin bozulduğu ya da
makine bakım kullanma kitabında
belirtilen süreler dolduğunda biçme
düzeni yağını değiştiriniz.

 Bu işlem için yine tavsiye edilen
özellikte yağ kullanınız.

 Biçme çubuğunun uç kısmında
bulunan yağ boşaltma tapasını, altına
bir yağ kabı koyarak açınız ve yağın
boşalmasını bekledikten sonra tapayı
temizleyip yerine takınız.

 Yağ doldurma tapasından yeni yağı
doldurunuz.

 Daha sonra doldurma tapasını
temizleyip yerine takınız.


 Emniyet sistemini kontrol ediniz.

Emniyet sisteminin kontrolü

 Çalışma sırasında makinenin zarar
görmemesi için bakımda emniyet
sistemini kontrol ediniz.

 Emniyet yayının uzunluğu bakım ve
kullanma kitabında verilen ölçüden
farklı ise belirtilen ölçüye gelene
kadar tespit somununun gevşetilmesi
veya sıkılması suretiyle ayarlayınız.

 Tekerlekleri kontrol ediniz.

 Tekerleklerin lastik havalarının
tavsiye edilen değerde olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Hava basınçları uygun değilse hava
saati ile ayarlayınız.

 Fazla aşınmış ve eskimiş tekerlekleri
yenisi ile değiştiriniz.

 Hareketli kısımların muhafazalarını takınız.
 Çalışma sırasında kazaya ve

makinenin zarar görmesine engel
olmak için hareketli kısımların
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Muhafazaları takılmış bir makine

muhafaza kapakları takılı olmalıdır.
Bakım sırasında bütün muhafazaları
kontrol ederek takınız, eskiyenleri
yenisi ile değiştiriniz.

 Traktör kuyruk milinden aldığı
hareketi makineye ileten şaftın
muhafazasını mutlaka takınız.
Sabitleme zincirlerini yerine takarak
muhafazaların şaftla birlikte
dönmesini engelleyiniz.

 Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya
takozla sehpaya alarak muhafaza ediniz.

 Makineden uzun süre
faydalanabilmek için
kullanmadığınız zamanlarda
makineyi kapalı bir alanda muhafaza
ediniz.

 Kazalara sebep olunmaması için
makineyi kolayca devrilmeyecek
şekilde sabitleyerek bırakınız.
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KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çalışmadan önce iş önlüğünüzü/tulumunuzu giydiniz mi?

2. İşe başlamadan önce iş güvenliği ve emniyet tedbirlerini aldınız
mı?

3. Makineyi yağladınız mı?

4. Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıktınız mı?

5. Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştirdiniz mi?

6. Kayışları kontrol ettiniz mi?

7. Bıçakları kontrol ettiniz mi?

8. Kırılmış ve aşırı aşınmış bıçakları değiştirdiniz mi?

9. Dişli kutusu yağını kontrol ettiniz mi?

10. Dişli kutusu yağını değiştirdiniz mi?

11. Biçme düzeni yağını kontrol ettiniz mi?

12. Biçme düzeni yağını değiştirdiniz mi?

13. Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?

14. Tekerlekleri kontrol ettiniz mi?

15. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?

16. Makineyi kapalı bir yerde ve emniyetli bir şekilde muhafazaya
aldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( )Diskli çayır biçme makineleri serbest kesme yöntemiyle çalışan çayır biçme
makineleri grubuna girmektedir.

2. ( )Diskli çayır biçme makinelerinde, tamburlu çayır biçme makinelerine göre daha
fazla sayıda biçme organı bulunduğu ve bıçakların çalışma hızları daha yüksek
olduğundan iş başarıları daha yüksektir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Diskli çayır biçme makinelerinde, biçme laması da denilen ……………………..,
makinenin biçme ünitesini ve biçme ünitesine hareket iletilmesini sağlayan dişli
mekanizmasını üzerinde taşıyan organdır.

4. ….………….ler makinenin asıl görevi olan biçme işlemini yapan, bıçakları üzerinde
taşıyan hareketli organlardır.

5. …………………………. ünitesine sahip diskli çayır biçme makinelerinde bıçaklar
tarafından biçilen ürün arkaya fırlatılırken bu üniteden geçirilir. Burada kalın sap ve
gövdeleri ezilen/parçalanan ürün tarlaya bırakılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Gres yağı basılmadan önce gresörlüklerin etrafı güzelce temizlenmeli, daha sonra
gres yağı basılmalıdır.

2. ( ) Bakım sırasında, makine parçaları arasında bağlantıyı sağlayan her türlü bağlantı
elemanı (cıvata, somun, kelepçe vb.) gözden geçirilmeli, görev yapamayacak
derecede aşınmış, zarar görmüş bağlantı elemanları yenisiyle değiştirilmelidir.

3. ( ) Diskli çayır biçme makinelerinde disk kovanı üzerinde kesici bıçaklar
bulunmaz.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4. Bütün bakımlarda işe başlamadan önce çalışma için ………………… ve emniyet
tedbirlerini almak birinci öncelik olmalıdır.

5. Serbest kesme yöntemiyle çalışan (döner bıçaklı) çayır biçme makineleri , …………
ve ………………………... olmak üzere ikiye ayrılır.

6. Döner bıçaklı çayır biçme makinelerinde …………….. bıçak sistemi olmayıp biçme
serbest kesme yöntemi ile gerçekleşir.

7. Çayır biçme makinelerinin görevini yerine getirmesini sağlayan ana ünite …………
düzenidir.

8. Çift bıçaklı çayır biçme makinelerinde alt ve üst bıçaklar, üçgen şeklinde ve genişliği
76,2 mm olan ………………yapraklarının, bıçak lamalarına perçinlerle
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

9. Tamburlu çayır biçme makinelerinde ………………………., traktörden mafsallı şaft
ile alınıp kayış kasnak aracılığı ile kendisine gelen hareketin yönünü, konik dişliler
sayesinde 90 derece çevirerek tamburlara ileten kısımdır.

10. Diskli çayır biçme makinelerinde bıçak değiştirmeye başlamadan önce emniyetli bir
çalışma için disklerin dönmesini engellemek ve somunun kolay sökülmesini sağlamak
amacıyla iki diskin arasına …………………………. konularak diskler
sabitlenmelidir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. Aşağıdakilerden hangisi, diskli çayır biçme makinelerinde kesici bıçakları diske
bağlama yöntemlerinden biridir?

A) Kelepçeli bağlantı B) Cıvata somunlu bağlantı
C) Perçinli bağlantı D)Rekorlu bağlantı

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Doğru
3. parmak, bıçak
4. düz, dişli
5. bakım ve kullanma

kitabı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2. Yanlış
3. D
4. C
5. A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Doğru
3. Doğru
4. B
5. C

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Doğru
3. biçme çubuğu
4. disk
5. şartlandırma

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. Doğru
2. Doğru
3. Yanlış
4. iş güvenliği
5. tamburlu- diskli
6. karşı
7. biçme
8. bıçak
9. dişli kutusu

10. tahta takoz
11. B
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