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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

İnsan beslenmesi açısından büyük öneme haiz olan ve ülkemizde geniş alanlarda
üretilmesi hasebiyle ekonomik anlamda üreticilerimiz için büyük bir kıymet ifade eden tahıl
üretimi, ülkemizin zirai faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutar.

Yoğun emek ile ekimi, bakımı ve diğer işlemleri yapılarak yetiştirilen tarım
ürünlerinde, bir yıl boyunca harcanan emeğin ve masrafın karşılığını alabilmek için son
aşamalardan biri olan hasat ve harman işlerinin tekniğine uygun olarak yapılabilmesi çok
önemlidir.

Biçerdöverler, hasat olgunluğuna gelmiş bazı ürünlerin hasat, harman, ayırma ve
temizleme işlemlerini aynı zamanda seri olarak yapabilen kombine hasat harman
makineleridir. Hasat döneminde ürün, olgunlaşarak kuruduğu için çok kolay bir şekilde
dökülebilecek duruma gelmiştir. Biçerdöverde gerekli yapılmayan veya yanlış yapılan
ayarlar, tekniğine uygun olmayan bir şekilde hasat harman işlemi, bir yıl boyunca emek
verilerek yetiştirilen ve tarladan kaldırılmayı bekleyen üründe ciddi boyutta kayıplara sebep
olur.

Ülkemizin ekili alanlarının yaklaşık % 75-80’ini tahıllar oluşturmakta ve bu alanın
yaklaşık %75-80’i, yani 18-20 milyon tonluk kısmı biçerdöverle hasat edilmektedir. Hasatta
fazladan oluşacak % 1’lik bir kayıp 180-200 bin ton ürüne karşılık gelmektedir. Özellikle
ülkemiz boyutunda düşündüğümüzde bu kayıp, parasal olarak büyük rakamlara karşılık
gelmektedir.

Üstelik bu kayıpların büyük bir kısmı, biçerdöver ayarlarının hiç yapılmamasından ya
da yanlış yapılmasından kaynaklanmaktadır. Biçerdöver ayarları üzerinde göstereceğimiz bir
hassasiyetle bu kaybı % 1 nispetinde dahi aşağı çekebilmek, ülkemiz açısından büyük bir
kazanım olacaktır.

Sevgili öğrenciler, işte bu modülle size verilecek eğitim sonunda, biçerdöver üzerinde
bulunan ünitelerden biçme ve dövme/harmanlama ünitesinin ayarlarını tekniğine uygun
olarak yapabilir hâle gelecek ve ileride gerek kullanıcı gerekse kontrolör olarak hasat
sırasında yaşanan ürün kayıplarının önüne geçme imkânı elde edebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli araç gereç verildiğinde, atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak biçerdöverlerin biçme ünitesi ayarlarını yapabileceksiniz.

 Biçerdöverlerde bulunan ana ünitelerin neler olduğunu araştırınız.

 Biçerdöverlerde bulunan biçme ünitesini araştırınız.

 Biçerdöverlerde bulunan biçme ünitesinde hangi ayarların yapıldığını

araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BİÇERDÖVERLER
Biçerdöverler; hasat olgunluğuna gelmiş bazı ürünlerin hasat, harman, ayırma ve

temizleme işlemlerini seri olarak yapabilen kombine hasat harman makineleridir.

1.1. Biçerdöverlerin Genel Olarak Tanıtılması

Biçerdöverler genel olarak güç kaynağı, güç iletim sistemleri, komuta ve kontrol
merkezi ile ürün işleme düzenleri olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.

1.1.1. Güç Kaynağı

Biçerdöverlerin güç kaynağı olan motor; biçerdöverin ilerlemesi, ürün işleme
ünitelerinin çalışması ve tabla, dolap gibi ağır parçaların indirilip kaldırılması (hidrolik
ünitelerin çalışması) için gerekli gücü sağlayan kısımdır. Biçerdöverlerde, silindir sayısı ve
gücü biçerdöverin kapasitesine göre değişebilen dizel motorlar kullanılmaktadır. Dizel
motorların tanıtımı ve bakımlarıyla ilgili konular “Tarımda Kullanılan Dizel Motorlar”
dersine ait modüllerde anlatıldığından bu öğrenme faaliyetinde motor konusuna
değinilmeyecektir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -1

ARAŞTIRMA
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1.1.2. Güç İletim Sistemleri

Güç kaynağı olan motorda üretilen gücün hareketli organlara iletilmesi amacıyla
çeşitli güç iletim sistemleri kullanılmaktadır. Biçerdöverlerde güç iletimi; mekanik,
hidrostatik-mekanik ve hidrostatik olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Güç iletiminde
amaç; gücün en az kayıpla en kısa yoldan üretildiği noktadan kullanılacak noktalara
iletilmesidir.

 Mekanik güç iletimi

Mekanik güç iletiminde motordan çıkan hareketin iletimi, bir kayışla varyatör
sistemine, kavrama ile dişli kutusu ve son redüksiyona buradan da hareket tekerleklerine
doğru olmaktadır.

Biçerdöverlerde güç iletimi; hareketi veren ve alan parçaların eksenleri dikkate
alındığında eksenleri aynı doğrultuda olan millerle güç iletimi, eksenleri paralel olan millerle
güç iletimi ve eksenleri ilişiksiz millerle güç iletimi şeklinde üç alt başlık altında
toplanabilmektedir.

Eksenleri aynı doğrultuda olan millerle güç iletiminde fazla güç istemeyen yerlerde
hareketi alan ve veren millerin birbirine bağlanması perçin, kaynak, lehim, kama, pim ve
cıvata gibi bağlantı elemanları ile sağlanmaktadır. Yüklenmelerin mahzurlu olduğu
durumlarda millerin birbirine bağlantısı; balatalı, sıvılı, yaylı vb. bağlantılarla sürtünmeli
olarak sağlanmaktadır.

Eksenleri ilişiksiz millerle güç iletiminde yani güç veren ve alan miller arasında tam
diklik veya paralellik olmadığı ya da aralarındaki ilişkinin zaman zaman değiştiği
durumlarda güç iletiminde mafsallı miller, eksantrik miller veya eksantrik diskler gibi
bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Eksenleri birbirine paralel olan millerde güç iletim
sistemlerinde kayış kasnak, dişli zincir ve dişli grubu ile sağlanmaktadır.

 Kayış kasnak sistemi

Eksenleri birbirine paralel olan millerde, en çok kullanılan hareket iletim sistemi
şekillerindendir. Hareket veren ve alan millerin başlarında birer kasnak bulunur ve hareket
bu kasnaklara kayışlar aracılığı ile iletilir. Hareket iletim oranı, hareketi veren ve alan
kasnakların çaplarıyla orantılı olarak değişir. Hareketi veren kasnağın çapı büyüdükçe
hareketi alan kasnağın devri de artar. Tersi durumda hareketi alan kasnağın devri düşer.

Kasnak çapları sabit olduğunda iletilen hareketin devri sabit kalır. Hareket iletimi
esnasında hareketi veren kasnağın sabit devrine karşılık, hareket alan kasnağın devrinin
değişmesi gerektiği durumlarda ya kasnak değişikliği yoluna gidilir ya da varyatör sistemi
kullanılır. Kasnak değişikliği yoluyla kademeli bir devir değişikliği, varyatör sistemi ile
kademesiz devir değişikliği söz konusu olur.
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Varyatör sisteminde kasnaklar iki parçalı olarak yapılmıştır. Hareketi veren ya da alan
kasnaklardan birine müdahale edilerek kasnak çapının değişmesi sağlanır. Kasnak parçaları
birbirine yaklaştırıldığında kayış mecburen kasnağın merkezinden dışına doğru kayar. Bu
durumda müdahale edilen bu kasnağın çapı büyümüş olacaktır. Bu esnada, kayışın boyu
sabit olup değişmeyeceğinden diğer kasnakta kayışın yaptığı baskı, kasnak parçaları üzerine
baskı yapan yayın basıncını yenerek kasnağın parçalarını birbirinden uzaklaştırır. Sonuçta
kayış bu kasnağın merkezine doğru kayar. Yani bu kasnağın çapı küçülmüş olur. Kasnak
çaplarında karşılıklı olarak meydana gelen bu değişmelerden dolayı iletilen hareketin devir
sayısı değişecektir.

Resim 1.1’de bir kol yardımıyla hareket alan kasnağın çapı büyürken hareket veren
kasnağın çapı küçülmektedir. Neticede iletilen hareketin devri azalmaktadır.

Resim 1.1: Varyatör sisteminde devrin azaltılması

Resim 1.2’de hareket alan kasnağın çapı küçülürken hareket veren kasnağın çapı yay
basıncının etkisiyle büyümektedir. Bunun sonucunda iletilen hareketin devri artmaktadır.
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Resim 1.2: Varyatör sisteminde devrin artırılması

Varyatör sisteminde kasnağa yapılan komuta sistemi, doğrudan mekanik olarak bir kol
yardımıyla olabileceği gibi hidrolik bir piston aracılığı ile de olabilmektedir. Varyatör
sistemi; biçerdöverde genellikle dolap, batör, yürütücü ve rüzgârlık devirlerinin
ayarlanmasında kullanılmaktadır. Varyatör sistemi, motor devrini değiştirmeden bahsedilen
organların devrinin kademesiz olarak değiştirilmesini sağlar.

 Dişli zincir sistemleri

Sıcaklık, kir ve rutubetin sorun olduğu, kaymanın istenmediği hatta sakıncalı olduğu
durumlarda eksenleri birbirine paralel olan miller arasında güç iletiminde zincir dişli sistemi
kullanılır. Zincir dişli sistemi; büyük güç, kısa mesafe ve düşük devirlerde çalışmaya uygun
bir güç iletim sistemidir. Ancak gürültülü çalışır.

İletilen hareketin devri, hareketi veren ve alan dişlilerin çapıyla orantılı olarak değişir.
Hareket veren dişlinin çapı büyüdükçe iletilen hareketin devri artar. Aynı şekilde hareketi
veren dişlinin çapı küçüldükçe iletilen devir oranı düşer. Hareketi alan dişlinin çapı içinse
tersi durum söz konusudur. Çapı büyüdükçe devir düşer, çap küçüldükçe devir büyür.
Biçerdöverlerde zincir dişli sistemi açıkta hareket iletimi dışında, genellikle helezon ve
elevatörlerde, hareket iletiminde kullanılmaktadır.

 Dişli grubu

İki veya daha fazla dişli birbirine temas ederek hareketi iletir. Birbirine temas ederek
çalışan iki düz dişlide iletilen hareketin yönü değişir. Yani hareketi alan ve veren dişliler
birbirinin tersi istikamette döner. Hareket yönünün değişmesinin istenmediği durumlarda
araya üçüncü bir dişli eklenerek hareketin yönü tekrar değiştirilir böylece hareketi veren ve
alan milin aynı yönde dönmesi sağlanır.
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Resim 1.3: Değişik dişli grubu örnekleri

Burada da hareket iletim oranı, zincir dişli sisteminde olduğu gibi hareketi veren ve
alan dişlilerin çapıyla orantılı olarak değişir.

 Hidrostatik–mekanik güç iletimi

Bu sistem, daha çok biçerdöverin yürüme aksamında kullanılır. Bu sistemde güç
iletiminin akış yönü, biçerdöverin motorundan hidrolik pompaya, hidrolik pompadan
hidrolik motora, oradan da vites kutusu ve son redüksiyon dişlilerinden hareket
tekerleklerine şeklinde olmaktadır. Bu sayede her bir vites kademesi içerisinde, motor
devrini değiştirmeksizin geniş bir aralıkta kademesiz olarak ilerleme hızını ayarlamak
mümkün olmaktadır. Görüldüğü gibi bu sistemde hem hidrolik hem de mekanik güç iletimi
birlikte kullanılmaktadır.

 Hidrostatik güç iletimi

Günümüzdeki biçerdöverler, hidrostatik sistemlerle donatılmıştır. Bu sistemde güç
iletimi, biçerdöverin motorundan hidrolik pompaya, hidrolik pompadan hidrolik motora ve
oradan flanşlı bağlantı ile güç çıkış noktalarına şeklindedir. Kendine has birçok üstün
özelliğinden dolayı birçok alanda olduğu gibi tarım makineleri ve özellikle biçerdöver gibi
kendi yürür tarım makinelerinde oldukça yaygın bir kullanım alanı bulan hidrolik konusu,
ayrı bir modül olan “Kendi Yürür Tarım Makinelerinde Hidrolik Bakım” modülünde
ayrıntılı olarak anlatıldığı için bu modülde hidrolik konusuna girilmeyecektir.

1.1.3. Komuta ve Kontrol Merkezi

Biçerdöverin komuta ve kontrol merkezi kabindir. Operatörün çalışma ve yol
şartlarına göre biçerdöver tam hâkim olabileceği bir platform olan kabinde biçerdöverin
çalışması ve çalışma sırasında çalışan parçaların kontrol edilebilmesi için gerekli kumanda
elemanları ile sesli, ışıklı kontrol ve ikaz elemanları bulunmaktadır. Günümüz
biçerdöverlerinde komuta ve kontrol işlemlerinin yanında özellikle ses ve titreşim
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izolasyonu, kliması ve ergonomik kumandalarıyla operatörlere son derece konforlu bir
çalışma ortamı sağlayan kabinler bulunmaktadır.

Resim 1.4: Biçerdöver kabini

Yine operatörün daha rahat çalışabilmesi için birçok modelde direksiyon ileri geri ve
aşağı yukarı ayarlanabilir özellikte yapılmaktadır.

Resim 1.5: Ayarlanabilir direksiyon

Farklı markalara göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte operatörlere kolaylık
olması bakımından kumanda kolları ve uyarı sistemleri birtakım sembollerle
gösterilmektedir.
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Resim 1.6: Bazı kumanda kollarının sembolleri

Daha önceden genellikle mekanik olarak çalışan komuta ve kontrol organları, yerini
teknolojideki gelişmeye paralel olarak elektronik ve hidrolik organlara bırakmıştır. Operatör
tarafından kolayca ve fazla güç harcamadan bir kol yardımıyla birden fazla parçaya kumanda
etme imkânı sağlanmıştır. Daha önceden biçerdöver üzerinden inerek bizzat ilgili parçanın
yanında yapılması gereken müdahalelerin birçoğu, kabin üzerinden çok basit bir işlemle
yapılabilir hâle gelmiştir. Bir kumanda konsolu ile biçerdöverin ürün işleme ünitelerine ait
birçok kumanda işlemi tek bir kolda toplanmıştır (Resim 1.7). Biçme yüksekliği, dolap
yüksekliği, dolap devri ve biçerdöverin ileri geri hareketinin kontrol edilmesi tek bir kol
üzerinden sağlanabilmektedir. Böylece çok sayıda işlem, hızlı ve kolay bir şekilde yerine
getirilir ve hasat performansı artmış olur.

Resim 1.7: Çok fonksiyonlu kumanda konsolu
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Günümüz biçerdöver kabinlerinde bilgisayar teknolojisi yoğun olarak
kullanılmaktadır. Kabine yerleştirilen bir monitör üzerinden biçerdövere ait birçok ayar
bilgisayar kontrollü olarak yapılabilmekte ve bu ünitelerin çalışma performansına ait
değerler (ilerleme hızı, biçme yüksekliği, dolap devri, batör devri, saatlik iş verimi, hasat
edilen toplam alan, biçme kayıpları gibi değerler) anında takip edilebilmektedir. Monitör,
biçerdöverin çok çeşitli fonksiyonlarının ayarlanması ve kontrolü açısından biçerdöver ile
operatör arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

Resim 1.8: Kabin içine yerleştirilmiş monitör

Ayrıca birçok biçerdöver, farklı ürünlerin hasadında bir üründen diğerine geçişte, ayar
süreci içinde kaybedilen zamanı en aza indirgemek amacıyla otomatik ürün ayarları sistemi
ile donatılmıştır. Bu sistem sayesinde farklı ürünlere ya da farklı tarla koşullarına göre temel
hasat-harman ayarları yapılarak biçerdöverin hafızasına kaydedilir ve istenilen zamanda
sadece birkaç tuşa basarak biçerdöver önceden hafızaya alınmış ayarlara göre otomatik
olarak yeniden ayarlanmış olur. Yine bazı biçerdöverlerde monitör ile entegre edilen ve arka
tarafa takılan bir kamera bulunmaktadır. Bununla biçerdöverin geri manevraları çok daha
rahat ve güvenli yapması sağlanmıştır. Bu sayede zaman kaybetmeden doğru bir ayarla
biçerdöverden en yüksek kapasitede yararlanma imkânı sağlanmış olur.

1.1.4. Ürün İşleme Üniteleri

Biçerdöverin asıl görevi olan hasat ve harman işlemlerini yapabilmesi için biçerdöver
üzerinde bulunan ürün işleme üniteleri şunlardır:

 Biçme ünitesi
 Dövme (harmanlama) ünitesi
 Ayırma ünitesi
 Temizleme ünitesi
 Ürün iletim, depolama ve boşaltma ünitesi
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Resim 1.9: Biçerdöverin ana üniteleri

Biçerdöverler arasında bazı teknik farklılıklar bulunsa da çalışma şekilleri esas
itibarıyla aynıdır (Resim 1.10). Biçerdöverlerde depo arkasında yer alan motorun hareketi,
değişik güç iletim sistemleri ile yürüme organlarına ve hareketli diğer organlara aktarılır.
Biçme tertibatı (2), ürünü (1) biçerek tablaya düşürür. Tabla helezonu, ortada topladığı ürünü
boğaz elevatörüne (3) gönderir. Boğaz elevatörü ile dövücü düzene gönderilen ürünün
daneleri, burada (4) başaktan ayrılır. Harmanlanan danenin % 80 - 90 kadarı temizleme
düzeni (5) üzerine düşer. Dövme düzeninde ayrılamayan daneler ile kalan sap kısmı ayırma
düzenine gelir ve kalan daneler burada ayrılarak temizleme düzenine geçer. Temizleme
düzenine gelen daneler; içinde bulunan başak kırıntıları, kesmik ve diğer yabancı
maddelerden temizlenir. Temizlenen daneler, dane elevatörü (6) ile depoya gider. Daneden
daha hafif yapıdaki maddeler, temizleme düzenindeki hava akımının etkisi ile biçerdöver
arkasından (7) tarlaya atılır. Sarsak üstünde kalan ve burada daneden ayrılan saplar da (8)
biçerdöverin arkasından tarlaya atılır.
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Resim 1.10: Biçerdöverin çalışma prensibi

1.2. Biçme Ünitesi

Biçerdöverlerde biçme ünitesi, ürünün tarladan biçilerek dövme ünitesine iletildiği
ünitedir.

1.2.1. Biçme Ünitesinin Görevi

Biçme ünitesi; ürünü tarladan biçerek alan, yani hasat işlemini yapan ünitedir. Ürünü
biçtikten sonra boğaz elevatörü üzerinden dövme ünitesine aktarır.

1.2.2. Biçme Ünitesinin Parçaları



13

Resim 1.11: Biçme düzeninin parçaları

 Tabla

Resim 1.11’de görüldüğü gibi biçme düzenini oluşturan tüm parçalar, şasi görevini
yapan bir tabla üzerine yerleştirilmiştir. Bu yüzden biçme düzeninin tamamına birden tabla
adı da verilmektedir. Tablanın altında tabla kızakları bulunur. Bunlar, tabla sacının yere
sürtünmesini engelleyerek tablayı darbelerden korur. Tabla kızaklarının sabit tipleri
olabildiği gibi ayarlanabilir olanları da vardır.

Resim 1.12: Tabla

Tablanın indirilip kaldırılması hidrolik olarak sağlanır. Tabla, besleme boğazı kısmına
kolayca sökülüp takılabilir şekilde monte edilmiştir. Yol durumunda sökülerek özel taşıma
arabasına bindirilip biçerdöverin arkasında taşınmalıdır. Böylece geniş ölçülere sahip
tablanın trafiği engellemesinin önüne geçilmiş olur. Bazı biçerdöverlerde ise tabla
katlanabilir yapıda yapılmıştır. Bu biçerdöverlerde tablanın katlanıp açılması, hidrolik olarak
çok kısa sürede yapılabildiğinden yol durumunda sökmeye gerek kalmamaktadır.
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Resim 1.13: Katlanabilir tabla

Bazı biçerdöverlerde biçme tablasının altında bulunan terra kontrol levhaları
sayesinde tabla, tarla yüzeyindeki dalgalanmalara uyum sağlar. Bazı modellerde ise bunun
yerine tablada bulunan tabla sensörleri sayesinde anız yüksekliğine ayarlanan tabla, arazi
yüzeyini takip ederek biçme yapar. Böylece biçim yüksekliği tarlanın her yerinde aynı olur.
Bunun yanı sıra yine tabla alt yüzeyi ve bıçaklar, sürtünme ve çarpmalara karşı korunmuş
olur.

Resim 1.14: Terra kontrol sistemi

Bazı biçerdöverlerde tablanın sahip olduğu otomatik yüzer konum ve yatay dengeleme
sistemleri bulunur. Bunlar, her türlü tarla şartlarında tablanın tarla yüzey profilini takip
etmesini sağlar. Böylece engebeli tarlalarda bile biçme yüksekliği her yerde aynı olur. Bunun
yanı sıra tabla alt yüzeyi ve bıçaklar, sürtünme ve çarpmalara karşı korunmuş olur.
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Resim 1.15: Eğimli arazide tablanın konumu

Yine bazı modellerde bulunan integral özelliği sayesinde biçme, temizleme ve diğer
fonksiyonlar; biçerdöverin enlemesine % 20, boylamasına % 8 eğime kadar düzgün
çalışmasını sağlar. Dengeleme sistemi, elektronik sarkaç sisteminden komut alır ve ön
tekerleklerin birbirinden bağımsız olarak yüksekliklerini ayarlar. Böylece biçerdöverin
ağırlık merkezi sürekli olarak korunmuş olur.

Resim 1.16: Biçerdöverde integral sistemi

 Sap ayırıcı

Tablanın her iki tarafına takılabilen sap ayırıcı; üst, iç ve dış ayırıcı kısımlarından
oluşur. Kullanılma amacı, tarlada biçilen ürünle biçilmemiş ürünü birbirinden ayırmak ve
tabla kenarlarına gelen ürünün yatmasını ya da dolap pervazına sarılmasını engellemektir.
Sap ayırıcıya domuz burnu adı da verilmektedir. İç sap ayırıcı; biçilecek ürünü kenardan
bıçaklara doğru yönlendirirken dış sap ayırıcı ise biçilmemiş ürünü biçilmiş tarafa doğru
yatmayacak şekilde ayırır.

Bu özellikleri sayesinde sap ayırıcı, sapların arada kalarak çarpma veya pervazlara
sarılma nedeniyle olabilecek dökülmelerin önüne geçtiği gibi tarlada biçilmemiş ürünün
kalmasını önleyerek ürün kayıplarını da engeller.
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Resim 1.17: Sap ayırıcı

 Dolap

Tabla üzerinde dönerek çalışan, mahsulü bıçağa doğru yediren, daha sonra başakların
toprağa düşmesini önleyerek onları tabla helezonuna doğru yönelten organdır. Genellikle 6
pervazlı ve 90-110 cm çapı olan dolabın pervazları üzerinde tırmık şeklinde yaylı parmaklar
bulunur. Hareketini kayış kasnak sistemiyle, zincir dişli sistemiyle, mekanik olarak ya da
hidromotorla hidrolik olarak alabilir.

Resim 1.18: Dolap

 Başak (sap) kaldırıcı

Esnek bir yapıda olan başak kaldırıcılar, biçme tablasının yere sürtünmesine gerek
kalmadan ürünün biçilmesini sağlar. Özellikle yatık ve karışık ürünün biçimi sırasında
yerdeki başak ve sapların kaldırılarak bıçaklarca rahat kesimini ve dolap tarafından
kolaylıkla alınmasını sağlar. Böylece tabla altında kalmalardan kaynaklanabilecek başak
kayıpları önlenmiş olacaktır.
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Resim 1.19: Başak kaldırıcılar

 Kesme mekanizması

Tablanın ön kısmında bulunan ve kesme işlemini yapan kısımdır. Standart hububat
biçerdöverlerinde kesme mekanizması makaslama kesme yöntemiyle çalışır. Ana lama,
parmak, bıçak ve baskı plakası ile aşınma plakalarından oluşur.

Resim 1.20: Kesme mekanizması

 Bıçaklar

Bir lama üzerine perçinlenen yaprak bıçaklar, sapların kesilmesini sağlar.
Biçerdöverlerde kullanılan bıçaklar, kuru sapların kesimine uygun olduğundan dişli tiptedir
ve bilenmez. Kullanılan bıçaklar, çoğunlukla normal tip bıçaklardır ve genişlikleri 76,2
mm’dir.
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 Parmaklar

Parmaklar (zıpkalar), kesilecek sapları bıçaklara gelmeden önce ayırır ve bıçaklarla
birlikte sapların makaslanarak kesilmesini sağlar. Parmaklar, sabit bıçakları (karşı bıçak)
üzerinde taşır. Kesme işlemi, sapın parmakta bulunan sabit bıçak (karşı bıçak) ile bıçak
yüzeyi arasında makaslanması yoluyla gerçekleşir.

Resim 1.21: Parmak ve bıçak

 Baskı ve aşınma plakaları

Baskı plakları, bıçağın parmağa üstten baskı yapmasını sağlar. Bıçakların bağlandığı
bıçak mastarı ile ana lama arasına konan aşınma plakası hem bu parçaların aşınmasını
engeller hem de aradaki boşluğu alarak çalışmanın dengeli olmasını sağlar.

 Tabla helezonu

Biçilerek tablada toplanan ürünü; iki kısımdan oluşan ters adımlı vida yapısıyla ortada
toplayarak parmakları aracılığıyla boğaz elevatörüne ileten tabla elemanıdır. Günümüz
biçerdöverlerinin birçoğunda tabla helezonunun ortadaki parmaklara ilave olarak helezon
kanatlarının arasında da geri çekilebilir parmaklar bulunmaktadır. Zayıf ürünlerde helezon
ortasına yedirmeyi iyileştirmek için kauçuk kanatlar veya yardımcı bıçaklar
takılabilmektedir.

Tabla helezonuna hareket, motordan kayış kasnak ve son olarak da zincir dişli
sistemiyle iletilir. Tabla helezonunda oluşabilecek aşırı yüklenme ya da sıkışmalara karşı
değişik emniyet düzenleri bulunmaktadır.
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Resim 1.22: Tabla helezonu

 Boğaz elevatörü

Besleme boğazı, tabla ile harmanlama ünitesi arasında bağlantıyı sağlayan kısımdır.
Boğaz elevatörü besleme boğazı içinde yer alır ve hasat edilen ürünü dövme düzenine
taşıyan elemandır. Aslında boğaz elevatörünü, tabla helezonu ile birlikte biçme ünitesinden
ayrı bir ünite (besleme ünitesi) olarak da değerlendirmek mümkündür.

Resim 1.23: Besleme boğazı

Boğaz elevatörü genellikle iki ya da daha çok sayıda zincir arasına dizilmiş dişli
lamalardan meydana gelir. Yeni tiplerde 3 veya 4 zincirli olup götürücü lamalar çapraz
olarak yerleştirilmiştir. Bu yapı, yükü düzenli dağıtır ve lama kırılmalarının da önüne geçer.
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Resim 1.24: Boğaz elevatörü

Bazı biçerdöverlerde, boğaz elevatörünün hemen önüne parmaklı besleme silindiri
ilave edilmiştir. Parmaklı besleme silindiri sayesinde tabla helezonundan gelen ürünler
elevatöre verilmeden önce düzgün bir şekilde besleme ağzı boyunca yayılarak tabladan
batöre kadar daha düzenli bir iletim gerçekleştirilir. Böylece besleme sırasında oluşabilecek
yığılmalardan kaynaklanan ani yüklenmeler ortadan kaldırılmış olur.

Resim 1.25: Parmaklı besleme silindir
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 Biçme düzeni yardımcı parçaları

Biçme düzeninin çalışmasını sağlayan parçalar şunlardır:
 Tabla ana kasnağı, tabladaki organlara hareket verir.
 Tabla helezon kasnağı/dişlisi, tabla helezonuna ve helezon parmaklarına

hareket verir.
 Tabla hidrolik silindiri ve tabla süspansiyon sistemleri, tabla silindiri,

tablanın istenilen yükseklikte tutulmasını sağlar ve operatör tarafından
kumanda edilir. Süspansiyon sistemleri, kasisli yerlerde çalışırken bir
miktar esneyerek tablanın darbelerden zarar görmesini önler.
Süspansiyon sistemi olarak eski tiplerde yaylar, günümüzde ise gelişmiş
sistemler (nitrojen tüpü gibi) kullanılmaktadır.

 Bıçak hareket mekanizması, tablaya kadar dairesel olarak gelen hareketin
doğrusal (gidip gelme) harekete çevrilmesini sağlar. Bazı tiplerde bu
mekanizma, bıçak strok mesafesinin ayarlanmasına imkân sağlar.

 Dolap kasnağı, genellikle basit bir varyatör şeklinde olup dolabın
istenilen devirde çalışmasını sağlar.

 Dolap hidrolik silindirleri, dolabın aşağı yukarı ve ileri geri hareketini
sağlayan silindirlerdir.

1.2.3. Biçme Ünitesinin Çalışma Sistemi

Dolap, tabla üzerinde dönerek çalışır ve mahsulü bıçağa doğru yedirir. Daha sonra
başakların toprağa düşmesini önleyerek onları tabla helezonuna doğru yöneltir. Mahsul
burada tabla genişliğince bulunan bıçaklar tarafından kesilir. Bıçaklar, parmaklardaki
yuvalarında hareket eder ve parmak üzerinde bulunan parmak plakası (karşı bıçak) ile bıçak
kenarı arasına ürünü almak suretiyle (makaslama kesme yöntemi) biçme işlemini
gerçekleştirir. Kesilerek tablaya düşen ürün, sonsuz vida şeklindeki tabla helezonu kanatları
tarafından tablanın ortasında toplanıp helezon parmakları ile boğaz elevatörüne iletilir.
Boğaz elevatörü, ürünü dövme düzenine taşır.

1.2.4. Biçme Ünitesinin Ayarları

Biçme ünitesinde tabla ayarları, sap ayırıcı ayarı, dolap ayarları, başak (sap)
kaldırıcıların ayarı, kesme mekanizmasının ayarı, tabla helezonunun ayarı, boğaz
elevatörünün ayarı yapılmaktadır.

 Tabla ayarları

 Yükseklik ayarı

Tablanın yükseklik ayarı, aynı zamanda biçme yüksekliği ayarını ifade eder. Biçme
yüksekliği, toprak yüzeyinden 5 cm’den başlar ve arazi ile ürünün durumuna göre değişir.
Çok taşlı ve engebeli bir arazide biçme yüksekliğinin düşük tutulması tabla ile biçme düzeni
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ve biçerdöverin diğer parçalarına zarar verebilir. Biçme yüksekliğinin fazla yüksek olması
durumunda ise tarlada fazla anız kalır. Anız bozma işleminde, meydana getireceği avantajlar
düşünülerek ve özellikle ürün sapının kullanılması durumunda mümkün olduğunca dipten
biçme yapılmalıdır. Ancak biçme yüksekliği, tabla kızakları yere sürünecek kadar da düşük
tutulmamalıdır. Bütün bu faktörleri göz önüne alınarak çalışmaya başlamadan biçme
yükseklik ayarı yapılır, ardından çalışma sırasında duruma göre ayar değiştirilir.

Biçme yüksekliği ayarı, biçerdöver kabini içinde operatör tarafından kolayca
yapılabilmektedir. Bu ayar, ilgili kumanda kolu veya düğmesi kullanılarak genellikle
hidrolik yapılmaktadır. Tablanın yerden yüksekliği, operatör kabinindeki yükseklik
göstergesinden takip edilebilir.

 Paralellik ayarı

Tablanın yere paralel olmaması, tablanın sağında ve solunda biçim yüksekliğinin
farklı olmasına, bu durum da özellikle kısa boylu hububat ve baklagillerin hasadında ürün
kaybına sebep olur.

Tablanın paralellik ayarı için biçerdöver düz bir yere çekilir ve lastik havaları kontrol
edilerek basınçlarının eşit olması sağlanır. Tabla en üst seviyeye kaldırılarak tablanın baş
taraflardaki parmakların yerden yüksekliği ölçülür. Bu yüksekliklerin eşit olması gerekir.
Eşit değilse paralellik ayarı bozuk demektir. Ayar için tablanın boğaza bağlandığı kısımdaki
bağlantı somunları gevşetilerek ayar cıvataları vasıtasıyla tablanın her iki tarafının yere eşit
mesafede olması sağlanır. Ayar yapıldıktan sonra tekrar kontrol edilir ve bağlantı somunları
sıkılır. Bazı biçerdöverlerde boğaz kısmı bağlantısının sadece bir tarafı ayarlanabilir
durumdadır. Bu durumda ayar, bu ayarlanabilir taraftan yapılır.

 Sap ayırıcı ayarı

Ürün ve tarla şartlarına göre değişik tiplerde sap ayırıcılar kullanılmaktadır. Kısa saplı
ürünlerde sabit sap ayırıcılar, uzun saplı ürünlerde ayarlı sap ayırıcılar, çeltik tarlaları ve
engebeli tarlalardaki hasatta ise kısa sap ayırıcılar kullanılır.

Biçerdöverlerde sap ayırıcı bulunmaz veya yanlış ayarlanırsa başak kırılmalarına ve
dane dökülmelerine neden olur. Sap ayırıcıların ayarlanmasındaki amaç, hem bu kayıpları
azaltmak hem de dolabın düzenli beslenerek kesilmiş sap ve başakların yere düşmeden
tablaya girmesini sağlamaktır.

Sap ayırıcı, tablanın her iki yanında takılıdır ve bütün olarak aşağı yukarı
ayarlanabilir. Engebeli şartlarda çalışırken yere temas ettiğinde sap ayırıcının yukarı doğru
esneyebileceği bir boşluk bırakılmalıdır. Böyle bir ayarla sap ayırıcının görebileceği
zararların önüne geçilmiş olunur. Ayarlı sap ayırıcılarda sap ayırıcı parçaları; (tek tek) içe,
dışa, aşağı ve yukarı doğru ayarlanabilecek şekilde yapılmıştır. Ayrıcıların tespit kollarının
yerleri değiştirilmek suretiyle ayarları yapılabilmektedir.
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İç ayırıcı, sapı en az dolabın birinci ve ikinci parmağı arasına yön verecek şekilde içe
doğru ayarlanmalıdır. Dış ayırıcı ise yatık ve uzun saplarda dışa ve yukarı, kısa saplarda ise
aşağı alınmalıdır. Ayırıcının tamamı yatık sapları ayırabilecek şekilde indirilmelidir. Üst
ayırıcı ise ürünün boyuna göre ayarlanmalıdır. İç ve dış ayırıcılar fazla açık ve aşağı
ayarlanırsa sapı yatıracağından tablanın iki yanında yüksek anız kalmasına neden olur. İç
ayırıcı bulunmaz veya kapalı ayarlanırsa sapı ayıramayacağından dolap yaldızına
sarılmasına, sık sık dolap tıkanmasına ve sapların tabladan dışarı düşmesine sebep olur.

 Dolap ayarları

Dolabın görevi, mahsulü bıçağa doğru yedirdikten sonra başakların toprağa düşmesini
önleyerek onları tabla helezonuna doğru yöneltmektir. Dolap ayarlarını yaparken bu husus
göz önünde bulundurulmalıdır.

Hasadı yapılacak ürünün cinsi ve gelişme durumuna, biçerdöverin kapasitesi ve
ilerleme hızına bağlı olarak dolapta yapılan başlıca ayarlar şunlardır:

 Dolabın ileri geri ayarı

Dolabın ileri geri ayarında, referans olarak dolap ekseninin bıçak hizasına göre olan
konumu esas alınır.

Normal (dik) ürünlerde dolap ekseni, bıçak hizasında veya çok az ileride olacak
şekilde ayarlanmalıdır.

Yatık ürünlerde, ürünü önce kaldırması sonra da bıçaklara doğru yatırması için
dolabın bıçak hizasından bir miktar ileri doğru ayarlanması gerekir.

Zayıf üründe ise dolap ekseni bıçak hizasından biraz geride olacak şekilde ayarlanır.

Dolabın ileri geri ayarı, eski tip biçerdöverlerde biçerdöver durdurulduktan sonra
delikli lama profil üzerinde kaydırılarak elle yapılmaktadır. Günümüzdeki biçerdöverlerde
daha çok, hidrolik mekanizma ile kabindeki kumanda yardımıyla biçerdöver çalışırken
operatör tarafından yapılabilmektedir.

 Dolabın yükseklik ayarı

Dolap yüksekliğinin, dolap pervazlarının, ürüne başağın altından (üstten itibaren sapın
1/3’lük kısmından) vuracak şekilde ayarlanması gerekmektedir.

Dik üründe ürünün uzunluğuna bağlı olarak yukarıdaki kural göz önünde
bulundurulmalı ve dolap yüksekliği buna göre ayarlanmalıdır. Yatık ürünlerde dolap,
pervazları başakların üzerine vurmayacak şekilde aşağıya alınmalıdır.
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Dolabın yükseklik ayarı, operatör kabininden hidrolik silindirlere komuta eden bir
kumanda ile yapılabilmektedir.

Resim 1.26: Dolap ileri geri ve yükseklik ayarı

Dolapta yükseklik ayarı yanlış yapılmış ise pervazların başaklara çarpması sonucunda
başaktaki daneler tarlaya dökülür.

 Dolabın hız (devir) ayarı

Dolap hızının fazla olması, çarpma etkisiyle başaktaki danelerin dökülmesine, yüksek
dönüş etkisiyle de sapların pervazlara sarılmasına neden olur.

Dolap hızının düşük olması ise kesilen ürünün bir kısmının tekrar tarlaya düşmesine
yol açar.

Dolap hızı, kademesiz olarak 0-50 devir/dakika arasında ayarlanabilir. Bu ayar,
operatör tarafından kabindeki kol veya düğme vasıtasıyla yapılabilmektedir. Bazı
biçerdöverlerde ise dolap hızı, bir pedal yardımıyla da ayarlanabilmektedir.

Resim 1.27: Dolap devri ayar kolu
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Dolabın hız ayarı, ürünün durumu ve biçerdöverin ilerleme hızı göz önünde
bulundurularak yapılır. Genel bir kural olarak dolap hızı, biçerdöver ilerleme hızından biraz
fazla (yaklaşık % 10-25) olmalıdır.

Ancak dolap devri, biçerdöver ilerleme hızına uygun olmakla birlikte uzun ve dik
üründe biçerdöver ilerleme hızına eşit veya biraz düşük olmalıdır. Kısa ve dik ürün ile yatık
üründe dolabın toplama etkisini artırmak için dolabın hızı, biçerdöver ilerleme hızından biraz
fazla olmalıdır.

Günümüzde bazı biçerdöverlerde bulunan dolap senkronizasyon sistemi ile kabin
içinden tek bir tuşa basarak dolabın dönüş hızı, makinenin ilerleme hızı ile senkronize
edilebilir. Böylelikle dolap hızı, makinenin ilerleme hızına bağlı olarak otomatik değişir. Bu
özellik, operatörleri ilerleme hızı değiştikçe dolap hızını yeniden ayarlamak zorunluluğundan
kurtararak daha konforlu çalışmalarını sağlar; tablanın biçme ve besleme kapasitesini
ilerleme hızının kademesinde korumuş olur.

 Dolap parmaklarının eğim ayarı

Dolap parmakları, ürünü helezon kanatları arasına itecek fakat dolap tarafından taşınıp
etrafa sarılmasını ve savrulmasını önleyecek bir şekilde ayarlanmalıdır. Dolap parmaklarının
eğim açısı, ürünün durumuna göre değişmekle birlikte mümkün olduğu kadar helezona yakın
olmalıdır.

Dik ürün ile zayıf üründe, parmaklar yere dik olmalı veya biçilecek ürüne yönelecek
şekilde ayarlanmalıdır.

Yatık ürünün hasadında, yatmış başakları kaldırıp bıçaklara yönlendirerek tablaya
düşmesini sağlaması için dolap parmakları tabla helezonunu gösterecek şekilde
ayarlanmalıdır. Ancak parmakların eğiminin biçilen ürünün dolaba sarılmasına neden olacak
kadar fazla olmamasına da dikkat edilmelidir.

Resim 1.28: Dolap parmaklarının konumu
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Dolap parmaklarının konumu, ürünün durumuna göre dolabın yükseklik ve ileri geri
ayarı yapıldıktan sonra genellikle mekanik olarak dolap yıldızının konumunu değiştirerek ya
da yeni bazı biçerdöverlerde olduğu gibi hidrolik olarak ayarlanabilmektedir. Mekanik ayar
sisteminde, parmakların bağlı olduğu eksantrik mekanizmanın bağlantıları gevşetildikten
sonra eksantrik kumanda düzeninin mil üzerinde döndürülmesiyle yapılır. Parmaklar istenen
eğim açısına getirildikten sonra bağlantılar sıkılır.

Resim 1.29: Dolap parmaklarında eğim ayarı

Yukarıda anlatılan dolaba ait dört temel ayarın dışında dolaba hareket veren kayışların
gerginlik ayarı da gözden geçirilmeli ve gerekiyorsa gerginlik ayarı yapılmalıdır. Bakım ve
kullanma kitabından yararlanılarak kayış gerdirme tertibatı sayesinde kayış gerginliği
ayarlanmalıdır.

 Başak (sap) kaldırıcıların ayarı

Ürünün durumuna bağlı olarak değişik sıklıklarda takılır. Ana lama üzerine
yerleştirilen başak kaldırıcıların bıçaklar boyunca 30-40 cm aralıklarla ya da 4-6 parmağa bir
başak kaldırıcı gelecek şekilde yerleştirilmesi uygundur. Kısa boylu ürünlerde daha sık (2
parmağa bir başak kaldırıcı olacak şekilde) takılabilir. Sık takılması, tarlada bulunan yabancı
otların da kaldırılarak biçilmesine ve ürüne karışmasına neden olur. Başak kaldırıcılar, biçme
düzeninin sağ ve sol başlarındaki ilk üç parmaktan itibaren takılmalıdır.

Resim 1.30: Başak kaldırıcıların yerleşimi
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 Kesme mekanizmasının ayarı

 Bıçakların strok ayarı

Bıçakların strok ayarında bıçak yaprakları iki parmak ekseni arasında hareket edecek
şekilde yapılmalıdır. Strok ayarı bozuk ise iyi bir kesme olmayacağı gibi vuruntulu bir
çalışma söz konusu olur.

Resim 1.31: Bıçak strok ayarı

Bıçak strok ayarı; bazı biçerdöverlerde bıçak eksantrik kolunun uzatılıp kısaltılması
şeklinde, bazılarında bıçak eksantrik kolu bağlantısının içe veya dışa kaydırılmasıyla
bazılarında ise hareket şanzımanından yapılır. Bıçakların kumanda düzenleri farklı tipte
(mekanik, hidrolik) olabilmektedir. Bu açıdan her bir biçerdöver için bakım ve kullanma
kitabı incelenerek kumanda düzeni ve ayar noktası belirlenmelidir.

Bıçakların aşınmış veya kırılmış olanları yenileri ile değiştirilmelidir. Bıçak
bağlantılarında boşluk olmamalıdır.

 Parmakların ayarı

Parmakların yatay yuvalarında bıçakların düzgün bir şekilde hareket edebilmeleri için
bütün parmakların aynı doğrultuda ve şekillerini korumuş olmaları gerekmektedir.
Biçerdöverle hasat sırasında tarla şartlarından ya da kullanıcı hatalarından kaynaklanan
nedenlerden dolayı parmaklar taş, toprak vb. nesnelere çarpmak suretiyle eğilebilmekte ve
şekilleri bozulabilmektedir. Bu şekilde hasar gören parmaklar, hasat öncesinde tamir
edilmeli ya da yenileriyle değiştirilmelidir. Fazla hasar oluşmamış, eğilmiş parmakların
düzeltme işlemi, alttan desteklenmek suretiyle çekiçle yapılmalıdır. Boru vb. malzemelerle
yapılacak düzeltmelerde parmaklar kırılabilir.
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Resim 1.32: Parmakların düzeltilmesi

 Baskı ve aşınma plakalarının ayarı

Çalışma sırasında hem iyi bir kesmenin sağlanabilmesi hem de bıçağın parmaklar
üzerinde zorlanmadan kayabilmesi için bıçak ve parmak arasında uygun bir boşluk olması
gerekmektedir. Bu boşluğun ayarı, baskı plakaları ile yapılır. Belirli aralıklarla yerleştirilen
baskı plakaları, bıçağı parmağa doğru bastırır. İyi bir boşluk ayarı için baskı plakaları altına
yeterli sayıda baskı ayar pulları (şimleri) konmalıdır.

Bıçakların bağlandığı bıçak mastarı ile ana lama arasına konan aşınma plakası, hem bu
parçaların aşınmasını engeller hem de aradaki boşluğu alarak çalışmanın dengeli olmasını
sağlar. Belli aralıklarla yerleştirilen aşınma plakalarının ayarı bağlantı cıvataları gevşetilip
plakanın konumu değiştirildikten sonra tekrar sıkılması suretiyle yapılabilir.

 Tabla helezonunun ayarı

Tabla helezonunda hız ayarı, aralık ayarı ve helezon parmaklarının ayarı olmak üzere
üç ayar vardır.

 Helezon hız ayarı

Helezon hız (devir) ayarı, genellikle farklı ürünlerin hasadı sırasında değiştirilir. Aynı
ürünün hasadında helezonda hız değişikliğine gidilmez. Sapların helezona dolanması ve dane
kırılması gibi sonuçlara yol açacağından tabla helezonunun gereğinden hızlı dönmesi
istenmez. Biçerdöverle farklı bir ürün hasadına geçilecekse helezon hızı değiştirilir. Helezon
hızı, genellikle helezona hareket veren ve alan dişli çaplarının değiştirilmesiyle ayarlanır.
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 Helezon aralık ayarı

Helezon kanadı ile tabla taban sacı arasında belirli bir boşluğun bulunması gerekir. Bu
boşluk (Resim 1.33’te X ile gösterilen mesafe) ürünün cinsine, boyuna ve yoğunluğuna göre
8-12 mm arasında değişiklik gösterir. Kuvvetli üründe açıklık biraz fazla ve helezon biraz
önde; zayıf üründe ise aralık az, helezon geride olmalıdır. Aralığın gerekenden az olması
danelerin kırılmasına ve helezonun tıkanmasına yol açar. Boşluğun fazla olması durumunda
ise tabla helezonu görevini yeterince yerine getiremez. Tablada yığılmalar meydana gelir.

Resim 1.33: Helezon ayarları

Tabla arka sacında yer alan sıyırıcı lamanın görevi, helezona sarılmış olan sapların
tekrar helezon önüne düşmesini önleyerek normal akışını sürdürmesini sağlamaktır. Helezon
kanadı ile sıyırıcı lama arasında da uygun bir boşluğun bırakılması gerekir. Bu boşluk
(Resim 1.34’te Z ile gösterilen mesafe) ortalama bir değer olarak 5 mm olmalıdır. Boşluğun
fazla olması, helezona dolanmış sapların tekrar ön tarafa gelerek yığılmaların meydana
gelmesine, boşluğun az olması da helezon kanatlarının sıyırıcı lamaya sürtünmesine neden
olur.

Resim 1.34: Helezon kanatları ile sıyırıcı lama arası mesafe
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Helezon kanatlarının tabla taban sacı ve sıyırıcı lama arasındaki boşluklarının
kontrolü, bir mastar yardımıyla yapılabilir. Helezon aralık ayarı, tablanın yan tarafında
bulunan helezon ayar düzeneğinden (helezonun tablaya bağlandığı noktalardan), helezonun
ileri geri ve aşağı yukarı alınması suretiyle ayarlanır. Helezonun aralık ayarını yaparken
helezonun paralelliğini korumaya da dikkat edilmelidir. Helezonun ileri geri alınma imkânı
bulunmayan biçerdöverlerde helezon kanatları ile arkada bulunan sıyırıcı lama arasındaki
mesafenin ayarı, sıyırıcı lamanın bağlantısının silotlu delikler üzerinde değiştirilmesiyle
yapılabilmektedir. Bazı biçerdöverlerde helezonun ileri geri ve aşağı yukarı ayarı birlikte
yapılabilmektedir.

 Helezon parmaklarının ayarı

Helezon yedirici parmaklarıyla tabla taban sacı arasında, ürünün zayıf veya kuvvetli
oluşuna göre belirli bir boşluğun bulunması gerekir. Bu mesafe (Resim 1.33’te Y ile
gösterilen mesafe), helezon kanadı ile taban sacı arasındaki boşluk ayarı ile aynı olabilir (8-
12 mm). Bu boşluk fazla olursa helezondan boğaz elevatörüne yapılan besleme yeterince
yapılamaz. Tablada yığılmalar meydana gelir. Boşluk yetersiz olursa besleme düzenli
yapılamaz. Bu durumda hem parmakların zarar görme riski hem de dane kırılma riski ortaya
çıkabilir.

Helezon parmak ayarı da helezonun yan tarafında bulunan parmak ayar düzeneğinden
yapılır. Helezon aralık ayarı yapıldıktan sonra tam bir tur çevrilerek parmakların tabana olan
mesafesi ölçülür. Bu mesafe, ürün durumuna göre bakım ve kullanma kitabında tavsiye
edilen değerden farklı ise ayarı yapılmalıdır.

Kısa saplı ürünlerin beslenmesinde sıkıntı yaşanıyorsa yan parmakların (Resim 1.33)
konumu orta parmaklar ile paralel hâle getirilebilir. Bu ayar için helezon üzerine
cıvatalanmış kapaklar çıkarılarak parmakların bağlı bulunduğu eksantrik mildeki somunlar
gevşetilir ve bir pense yardımıyla parmaklar döndürülerek boylarının diğerleriyle aynı
olması sağlanır. Ayar sonunda gevşetilmiş somunlar sıkılır ve kapak yerine takılır. Helezona
sarılmaya meyilli uzun saplı ürünlerin hasadında yan parmaklar devre dışı bırakılabilir. Açık
kalan delikler özel kapaklar ile kapatılmalıdır.

 Boğaz elevatörünün ayarı

Dövme düzeninin düzenli beslenebilmesi için boğaz elevatöründe yapılması gereken
ayarlar; yükseklik ayarı, zincir gerginlik ayarı ve paralellik ayarıdır.

 Yükseklik ayarı

Yükseklik ayarı, boğaz elevatöründeki götürücü lamaların alt taban sacı ile olan
mesafesinin ayarlanması demektir. Bu mesafe, hasadı yapılan ürünün dane iriliğine göre
değişir. Hasat edilen ürünün daneleri irileştikçe mesafe artırılmalıdır. Aksi hâlde dane
kırılmaları meydana gelir. Ancak mesafenin gereğinden fazla olması ise boğazın ağzında
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dane toplanmasına ve beslemenin düzensiz olmasına sebep olur. Aynı zamanda lamalar
taban sacına sürtünmemelidir. Bu durum da aşınmalara sebep olur.

Elevatör lamalarının taban sacına olan mesafesi (Resim 1.35’te A ile gösterilen
mesafe), ortalama bir değer olarak hububat ve diğer küçük daneli ürünlerde 2-3 mm, mısır
gibi büyük daneli ürünlerde 15-20 mm olarak ifade edilebilirse de en doğru değer, kullanılan
biçerdöverin bakım kullanma kitabında tavsiye edilen değerdir.

Resim 1.35: Boğaz elevatörü yükseklik ayarı

Boğaz elevatörünün yükseklik ayarı, boğaz elevatörü ön milinin aşağıya inebileceği
mesafenin sınırlandırılmasıyla yapılır. Bu sınırlandırma işlemi de bir yay baskısı ile
sağlanmaktadır. Bunun için önce biçerdöver yatay bir durumda iken besleme boğazı yerden
yaklaşık 40 cm yukarı kaldırılarak sabitlenir. Daha sonra elevatör ön mili, yayın boyu
değiştirilerek aşağı yukarı kaydırılır. Çoğu zaman yayın yanında, olması gereken mesafeyi
gösteren bir gösterge çubuğu bulunur ve yay boyu bu gösterge çubuğuna göre ayarlanır.
İstenilen mesafe bulunduktan sonra sabitlenir.

 Zincir gerginlik ayarı

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

Zincir gerginlik ayarının kontrolü için besleme boğazının üstünde bulunan kapak
açılır. Boğaz elevatörünün orta kısmındaki götürücü lamalardan elle tutularak normal bir
kuvvetle çekilir. Götürücü lamaların bağlı olduğu zincir, bu işlem sırasında yaklaşık 3-4 cm
kadar esnemelidir. Esneme bu değerden farklı ise ön mile baskı yaparak gergin durmasını
sağlayan yayın boyu değiştirilmeli, elevatör ön milinin öne veya arkaya doğru itilmesiyle
ayar yapılmalıdır.

 Paralellik ayarı

Boğaz elevatörünün yüksekliği ve gerginliği boğazın her iki yanında aynı olmalıdır.
Bu ayarın yapılmaması durumunda düzensiz besleme olur ve elevatörün bir tarafında dane
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kırılırken diğer tarafında gelen ürün tablaya geri dökülür. Paralelliği sağlamak için yükseklik
ve gerginlik ayarı yapılırken elevatör zincirlerinin üzerinde döndüğü ön ve arka millerin
sağda ve solda, taban sacına aynı mesafede olması sağlanmalıdır.

Boğaz elevatöründe genel olarak yapılan bu üç ayarın dışında, boğaz elevatörünün
önünde besleme silindiri (parmaklı besleme rulosu) bulunan biçerdöverlerde bu silindirin
ayarı da yapılmalıdır. Bu silindirin taban sacına olan mesafesi, bağlantı noktalarından
ayarlanır. Ayar sırasında silindirin paralelliğinin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Silindir ile
taban sacı arasındaki mesafe; hububat için 15 mm, mısır ve ayçiçeği için 65 mm olacak
şekilde ayarlanmalıdır. Ancak en doğru değer için bakım ve kullanma kitabı incelenmelidir.

Resim 1.36: Besleme silindirinin ayarı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Biçerdöverlerde biçme ünitesinin ayarlarını aşağıdaki işlem basamaklarına göre
yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Tablanın yükseklik ve paralellik ayarını
yapınız.

 Çalışmaya başlamadan önce iş
önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz.

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

 Düz bir zeminde tablayı bir miktar
kaldırarak her iki tarafın yere olan
mesafesini ölçünüz ve bu
mesafelerin eşit olmasına dikkat
ediniz.

 Eğer eşit değilse tablanın boğaza
bağlantı noktalarından ayarını
yapınız.

 Hasadı yapılacak ürünün ve arazinin
durumuna göre tabla (biçme)
yüksekliğini belirleyiniz.

 Hasat sonrası toprak işleminin
kolaylığı ve sapın
değerlendirilebilme durumlarından
dolayı biçme yüksekliğini, tabla
yere sürtünmeyecek şekilde
mümkün olduğunca düşük tutunuz.

 Fazla engebeli ve taşlı arazilerde,
yere çok yakın biçim yapılması
durumunda biçme ünitesinin ve içeri
alınabilecek taş vb. yabancı
maddelerden dolayı biçerdöverin
diğer organlarının zarar
görebileceğini unutmayınız.

 Biçme yüksekliği ayarını, bir
kumanda kolu veya düğmesi
aracılığı ile kabin içinden
yapabilirsiniz.

 Sap ayırıcının ayarlarını yapınız.

 Kısa saplı ürünlerde sabit sap
ayırıcı, uzun saplı ürünlerde ayarlı
sap ayırıcı, çeltik tarlaları ve
engebeli tarlalardaki hasatta ise kısa
sap ayırıcı kullanılması gerektiğini

UYGULAMA FAALİYETİ
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unutmayınız.
 Ayarlı sap ayırıcılarda iç ayırıcıyı,

sapı en az dolabın birinci ve ikinci
parmağı arasına yön verecek şekilde
içe doğru ayarlayınız.

 Dış ayırıcıyı yatık ve uzun saplarda
dışa ve yukarı, kısa saplarda ise
aşağıya alınız.

 Ayırıcının tamamını, yatık sapları
ayırabilecek şekilde indiriniz.

 Sap ayırıcıların ayarını, bağlantı
noktalarından yapınız.

 Dolabın ileri geri ayarını yapınız.

 Normal (dik) ürünlerde dolap
ekseni, bıçak hizasında veya çok az
ileride olacak şekilde ayarlayınız.

 Yatık ürünlerde ürünü önce
kaldırması sonra da bıçaklara doğru
yatırması için dolabı bıçak
hizasından bir miktar ileri doğru
ayarlayınız.

 Zayıf üründe ise dolap ekseni bıçak
hizasından biraz geride olacak
şekilde ayarlayınız.

 Dolabın ileri geri ayarını, eski tip
biçerdöverlerde biçerdöveri
durdurduktan sonra delikli lama
profil üzerinde kaydırarak yapınız.

 Günümüzdeki biçerdöverlerde ise
hidrolik mekanizma ile kabindeki
kumanda yardımıyla yapınız.

 Dolabın yükseklik ayarını yapınız.

 Ürüne başağın altından (üstten
itibaren sapın 1/3’lük kısmından)
vuracak şekilde dolap yüksekliğini
ayarlayınız.

 Dik üründe, ürünün uzunluğuna
bağlı olarak yukarıdaki kuralı göz
önüne alınız ve dolap yüksekliğini
buna göre ayarlayınız.

 Yatık ürünlerde dolabı, pervazlar
başakların üzerine vurmayacak
şekilde aşağıya alınız.

 Dolabın yükseklik ayarını, operatör
kabininden hidrolik silindirlere
komuta eden kumanda ile yapınız.

 Dolabın devir ayarını yapınız.  Dolabın hızını ayarlarken ürünün
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durumunu ve biçerdöverin ilerleme
hızını göz önünde bulundurunuz.

 Dolap hızını, uzun ve dik üründe
ilerleme hızına eşit veya biraz düşük
olacak şekilde ayarlayınız.

 Kısa ve dik ürün ile yatık üründe
dolabın toplama etkisini artırmak
için dolabın hızını biçerdöver
ilerleme hızından biraz fazla
yapınız.

 Dolap hız ayarını kabindeki kol
veya düğme (bazı biçerdöverlerde
bir pedal) vasıtasıyla yapınız.

 Dolap yaylı parmaklarının eğim ayarını
yapınız.

 Dolap parmaklarını, ürünü helezon
kanatları arasına itecek fakat dolap
tarafından taşınıp etrafa sarılmasını
ve savrulmasını önleyecek bir
şekilde ayarlayınız.

 Dolap parmaklarını, dik ürün ile
zayıf üründe yere dik olacak veya
biçilecek ürüne yönelecek şekilde
ayarlayınız.

 Yatık ürünün hasadında, yatmış
başakları kaldırıp bıçaklara
yönlendirerek tablaya düşmesini
sağlaması için dolap parmaklarını
tabla helezonunu gösterecek şekilde
ayarlayınız.

 Dolap parmaklarını, dolabın yan
tarafında bulunan dolap yıldızının
(parmakların bağlı olduğu eksantrik
mekanizma) konumunu değiştirerek
ayarlayınız.

 Yeni biçerdöverlerde kabin içindeki
bir düğme vasıtasıyla hidrolik olarak
ayarlayabilirsiniz.

 Başak kaldırıcıların ayarını yapınız.

 Başak kaldırıcıları ürünün durumuna
göre değişik sıklıkta kullanınız.

 Normalde 4-6 bıçak parmağına bir
adet başak kaldırıcı gelecek şekilde
takınız.

 Kısa boylu ürünlerde daha sık (2
parmağa bir başak kaldırıcı olacak
şekilde) takabilirsiniz.

 Tablanın her iki kenarında bulunan
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ilk üç parmağa, başak kaldırıcı
takmayınız.

 Bıçak strok ayarını yapınız.

 Bıçakların strok ayarını, bıçak
yaprakları iki parmak ekseni
arasında hareket edecek şekilde
yapınız.

 Bıçak strok ayarını tablanın yan
tarafından bıçak hareket
mekanizması üzerinden yapınız.

 Bıçak parmaklarının ayarını yapınız.

 Parmakların yatay yuvalarında
bıçakların düzgün bir şekilde
hareket edebilmesi için bütün
parmakların aynı doğrultuda ve
şekillerini korumuş olması
gerektiğini unutmayınız.

 Hasar görmüş olan parmakları hasat
öncesinde tamir ediniz ya da
yenisiyle değiştiriniz.

 Bıçak baskı ve aşınma plakalarının ayarını
yapınız.

 Çalışma sırasında hem iyi bir
kesmenin sağlanabilmesi hem de
bıçağın parmaklar üzerinde
zorlanmadan kayabilmesi için bıçak
ve parmak arasında uygun bir
boşluk olmasını sağlayınız. Bu
boşluğun ayarını baskı plakaları ile
yapınız. Gerekiyorsa baskı plakaları
altına yeterli sayıda baskı ayar pulu
(şim) koyunuz.

 Bıçakların bağlandığı bıçak mastarı
ile ana lama arasına konan aşınma
plakası hem bu parçaların
aşınmasını engelleyen hem de
aradaki boşluğu alarak çalışmanın
dengeli olmasını sağlayan aşınma
plakalarının ayarını bağlantı
cıvataları sayesinde ayarlayınız.

 Tabla helezonunun hız ayarını yapınız.

 Biçerdöverle farklı bir ürün hasadı
yapacaksanız o ürüne uygun helezon
hızını ayarlamak için hareket iletim
sisteminde gerekli değişiklikleri
yapınız.

 Tabla helezonu ile tabla sacı arasındaki
mesafenin ayarını yapınız.

 Ürünün cinsine, boyuna ve
yoğunluğuna göre helezon ile tabla
sacı arasında olması gereken
mesafeyi belirleyiniz.
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 Kuvvetli üründe açıklık biraz fazla
ve helezon biraz önde, zayıf üründe
ise aralık az, helezon geride olacak
şekilde ayarı yapınız.

 Helezon boşluk ayarını helezonun
her iki yanında bulunan bağlantı
noktaları üzerinden yapınız.

 Helezon kanadı ile tabla arka
sacında yer alan sıyırıcı lama
arasında da uygun bir boşluğun
bırakılması gerekir. Bu ayarı ya
helezonu ileri geri alarak ya da
sıyırıcı lamanın bağlantısını silotlu
delikler üzerinde değiştirerek
yapınız.

 Tabla helezonu parmaklarının ayarlarını
yapınız.

 Ürünün durumuna göre helezon
parmaklarının tabla sacına olan
mesafesini belirleyiniz. Bu değer,
ortalama 8-12 mm olarak kabul
edilebilir. Ancak zayıf üründe,
ürünün daha iyi yedirilebilmesi için
bu mesafeyi düşürünüz. Kuvvetli
üründe biraz daha artırınız.

 Helezon aralık ayarı yapıldıktan
sonra helezonu tam bir tur çevirerek
parmaklar ile taban sacı arasındaki
mesafeyi kontrol ediniz.

 Bu mesafenin ayarını helezonun yan
tarafında bulunan parmak ayar
mekanizması üzerinden yapınız.

 Boğaz elevatörünün yükseklik ayarını
yapınız.

 Hasadını yaptığınız ürünün
durumuna göre elevatörün taban
sacına olan mesafesini ayarlayınız.

 Hasadı yapılan ürünün dane iriliği
fazla ise bu mesafeyi artırınız.

 Bu ayarı, elevatör zincirlerinin
üzerinde döndüğü ön milin aşağıya
inmesini sınırlandıran yayın boyunu
değiştirerek yapınız.

 Boğaz elevatörünün zincir gerginlik ayarını
yapınız.

 Besleme boğazı üst kapağını açarak
elevatör zincirlerinin gerginlik
ayarını kontrol ediniz.

 Götürücü lamaların bağlı olduğu
zincir, bu işlem sırasında yaklaşık 3-
4 cm kadar esnemelidir. Esneme bu
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değerden farklı ise ön mile baskı
yaparak gergin durmasını sağlayan
yayın boyu değiştirerek elevatör ön
milinin öne veya arkaya doğru iterek
gerginlik ayarını yapınız.

 Boğaz elevatörünün paralellik ayarını
yapınız.

 Boğaz elevatörünün düzenli besleme
yapabilmesi için elevatörün
yükseklik ayarını, götürücü
lamaların taban sacına olan mesafesi
her iki tarafta da aynı olacak şekilde
yapınız.
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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 Tablanın yükseklik ve paralellik ayarını yaptınız mı?
2 Sap ayırıcının ayarlarını yaptınız mı?
3 Dolabın ileri geri ayarını yaptınız mı?
4 Dolabın yükseklik ayarını yaptınız mı?
5 Dolabın devir ayarını yaptınız mı?
6 Dolap yaylı parmaklarının eğim ayarını yaptınız mı?
7 Başak kaldırıcıların ayarını yaptınız mı?
8 Bıçak strok ayarını yaptınız mı?
9 Bıçak parmaklarının ayarını yaptınız mı?

10 Bıçak baskı ve aşınma plakalarının ayarını yaptınız mı?
11 Tabla helezonunun hız ayarını yaptınız mı?
12 Tabla helezonu ile tabla sacı arasındaki mesafenin ayarını yaptınız mı?
13 Tabla helezonu parmaklarının ayarlarını yaptınız mı?
14 Boğaz elevatörünün yükseklik ayarını yaptınız mı?
15 Boğaz elevatörünün zincir gerginlik ayarını yaptınız mı?
16 Boğaz elevatörünün paralellik ayarını yaptınız 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

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kayış kasnaklı hareket iletim sisteminde, hareket alan kasnağın çapı büyürken
hareket veren kasnağın çapı küçülürse iletilen hareketin devri artar.

2. ( ) Biçerdöverde biçme tertibatı, ürünü biçerek tablaya düşürür. Tabla helezonu
ortada topladığı ürünü boğaz elevatörüne gönderir. Boğaz elevatörü ile dövücü düzene
gönderilen ürünün danelerini burada başaktan ayrılır. Harmanlanan danenin % 80 - 90
kadarı temizleme düzeni üzerine düşer.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. ………………………., hasat olgunluğuna gelmiş bazı ürünlerin hasat, harman,
ayırma ve temizleme işlemlerini aynı zamanda seri olarak yapabilen kombine hasat
harman makineleridir.

4. Biçme ünitesi ürününü tarladan biçerek alan, yani hasat işlemini yapan ünitedir.
Ürünü, biçtikten sonra boğaz elevatörü üzerinden ……………. ünitesine aktarır.

5. ……………., tabla üzerinde dönerek çalışan, mahsulü bıçağa doğru yediren, sonra
başakların toprağa düşmesini önleyerek onları tabla helezonuna doğru yönelten
organdır.

6. Tablanın yükseklik ayarı, aynı zamanda ………….. yükseklik ayarını ifade eder. Bu
yükseklik toprak yüzeyinden 5 cm’den başlar ve arazi ile ürünün durumuna göre
değişir.

7. Kısa saplı ürünlerde sabit sap ayırıcılar, uzun saplı ürünlerde …………….. sap
ayırıcılar, çeltik tarlaları ve engebeli tarlalardaki hasatta ise kısa sap ayırıcıların
kullanımı uygundur.

8. Dolap parmaklarının konumu, dik ürün ile zayıf üründe parmaklar yere ……… olacak
veya biçilecek ürüne yönelecek şekilde ayarlanmalıdır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. Aşağıdakilerden hangisi, biçerdöverin biçme ünitesinin elemanlarından değildir?
A) Tabla helezonu
B) Batör
C) Dolap
D) Bıçaklar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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10. Normal (dik) ürünlerde, dolabın ileri geri ayarında dolap ekseninin konumu nasıl
olmalıdır?

A) Bıçak hizasından çok ileride
B) Bıçak hizasından geride
C) Bıçak hizasında veya çok az ilerde
D) Dolap ekseninin konumu önemli değildir, herhangi bir konumda olabilir.

DEĞERLENDİRME

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

Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde, bakım kullanma
kitaplarına uygun olarak biçerdöverlerin dövme ünitesinin ayarlarını yapabileceksiniz.

 Biçerdöverlerin dövme ünitesinin araştırınız.

 Biçerdöverlerde bulunan dövme ünitesinde hangi ayarların yapıldığını

araştırınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. BİÇERDÖVERLERDE DÖVME ÜNİTESİ

Dövme ünitesi, danenin başaktan ayrılmasını sağlayan ve biçerdöverlerde harmanlama
işini gerçekleştiren ünitedir.

2.1. Dövme Ünitesinin Görevi

Dövme ünitesinin görevi, danelerin başaktan ayrılmasını sağlamaktır. Biçme
ünitesinden dövme ünitesine gelen danelerin % 80-90’ı, dövme ünitesinde başaklarından
ayrılır.

2.2. Dövme Ünitesinin Parçaları

Hasat edilen ürünün harmanlama sırasında dövme ünitesinin eksenine göre akış şekli
göz önüne alındığında biçerdöverler, teğetsel akışlı ve eksenel akışlı olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır. Ülkemizdeki biçerdöverler, yaygın olarak teğetsel akışlı dövme ünitesine
sahip olduklarından dövme ünitesinin parçaları ve çalışma sistemi konularında teğetsel akışlı
dövme düzenleri esas alınacaktır.

Dövme ünitesi; taş tuzağı, batör, kontrbatör ve yöneltme tamburundan meydana gelir.

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Dövme düzeninin parçaları

 Taş tuzağı

Biçerdöverlerin çoğunda bulunan taş tuzağı, kontrbatörün önünde bulunan basit bir
oluktan ibarettir. Boğaz elevatöründen sapla gelen taş gibi ağır cisimlerin batör kontrbatöre
geçmesini önleyerek muhtemel zararları önler. Gelen taşlar, taş tuzağında toplanır. Günlük
olarak temizlenmesi gereken veya kendini otomatik olarak temizleyen taş tuzağı, mısır ve
ayçiçeği gibi iri daneli ürünlerin hasadında kapatılmalıdır.

 Batör

Üzerinde parmak veya pervazların bulunduğu silindirik bir yapıya sahip, dönerek
çalışan bir elemandır. Batörler yapılarına göre pervazlı ve parmaklı batörler şeklinde
sınıflandırılır.

 Pervazlı batörler

Silindir bir çatı ve bu çatının etrafına yerleştirilmiş pervazlardan oluşur. Pervaz sayısı,
6-10 adet arasında olabilir. Pervazlı batörler, yapılarında kullanılan malzemeye göre çelik ve
kauçuk pervazlı batörler olarak ikiye ayrılır.

Çelik pervazlı batörler en yaygın olarak kullanılan tiptir. Bu pervazlar, batöre
yedirilen ürünü yakalayarak çarpma etkisiyle üründen daneleri kısmen ayırır. Daha sonra
ürün, batör ve kontrbatörün en dar kısmına geldiğinde başaklar daha fazla dövülür ve
ovalanır. Kontrbatör kısmı düz birtakım çelik pervazlardan oluşmuştur ve başaklar burada
batörün darbeleri sonucunda sürekli dövülüp ovularak danelerinden ayrılır.
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Resim 2.2: Pervazlı batör

Pervazlar, yivli bir yapıda imal edilmiştir. Bu yapılarıyla başakların etkin bir şekilde
ovalanmasını, danelerin ayrılmasını sağlar. Pervaz üzerindeki yivler, sağa ve sola meyilli
olup birbirini takip eden pervazların yivleri ters yöndedir. Pervaz değişmesi gereken
durumlarda pervazların montajında bu sıraya dikkat edilmelidir.

Kauçuk pervazlı batörler, pervazlarının bir yüzünün kauçukla kaplı olduğu ve
yerleşim şeklinin de eksene paralel değil büyük adımlı bir spirale göre yerleştirildiği tiptir.
Ayrıca kauçuk bir kontrbatöre sahip olan bu batörlerin çalışması sırasında fazla parçalara
ayrılmayan saplar, kontrbatörün tıkanma tehlikesini en aza indirir. Kauçuk yüzeyler, danenin
kırılma tehlikesini azalttığından bazı baklagiller gibi iri daneli ve zedelenmeye karşı duyarlı
dirençsiz ürünlerin dövülmesinde kullanılır.

Resim 2.3: Kauçuk pervazlı batör

 Parmaklı batörler

Parmakların batör silindiri üzerine spiral olarak yerleştirildiği ve saplara çarparak etki
ettiği tiptir. Parmaklı yapısından dolayı parçalama etkisi fazla olduğundan sapın toplandığı
yerlerde tıkanma problemlerine yol açar. Ayrıca bu tiplerde saplarla birlikte gelebilecek sert
nesnelerin verdiği zararlar da fazla olmaktadır. Bu tip batörler, daha çok ikinci batör olarak
ya da çeltik hasadında kullanılmaktadır.
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Resim 2.4: Parmaklı batör

Genelde, biçerdöverler tekli batör kontrbatör sisteminden oluşurken son zamanlarda
çoklu ürün ayırma sistemi de denilen bir sistemle, ikinci batör kontrbatör kullanılmaya
başlanmıştır. İkinci batör kontrbatör, mevcut batör kontrbatörün hemen arkasına
yerleştirilmiştir. Genellikle isteğe bağlı olarak sunulan ikinci batör kontrbatör seçeneği ile
gün içinde daha uzun süre çalışmak ve çeltik gibi ürünleri yüksek kapasitede ve kalitede
hasat etmek mümkün hâle gelmiştir. İkinci batör kullanılarak tek batörlü biçerdöverle
hasadın mümkün olmadığı, nem düzeyinin yüksek olduğu sabah erken ve akşam geç
saatlerde de hasat yapmak ve toplam hasat kapasitesini artırmak mümkündür.

Resim 2.5: Çift batörlü sistem

Farklı ürün şartlarında yüksek harmanlama kapasitesini ve dane-sap kalitesini
korumak amacıyla ikinci batör ile kontrbatör arasındaki mesafe ayarlanarak kuru koşullarda
sapın kırılması önlenirken ağır ve nemli koşullarda harmanlama performansı
artırılabilmektedir. İkinci batör, farklı ürünlere uygun olarak düşük ya da yüksek hızlarda
dönebilmekte, devri şartlara göre ayarlanabilmektedir.
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İkinci batöre ihtiyaç duyulmadığı anlarda, ikinci batöre ait olan kontrbatör alçaltılarak
ya da tamamen yukarı kaldırılarak ikinci batörün harmanlama etkisi devre dışı
bırakılabilmektedir. Bu işlem, mekanik olarak yapılabildiği gibi diğer ayarlarda olduğu gibi
kabin içerisinden otomatik olarak da yapılabilmektedir.

Resim 2.6: İkinci batörün devre dışı bırakılması

İkinci batörün ardında yer alan ikinci sap yayıcı (yöneltme tamburu), materyali
ayırma ünitesine (sarsaklara) düzenli ve dengeli ileterek biçerdöverin harmanlama ve
temizleme kapasitesine katkıda bulunur.

Resim 2.7: İkinci yöneltme tamburu

Büyük batör çapına sahip bir biçerdöver ile düşük devirlerde de yüksek kapasitede
harmanlama yapmak mümkündür. Çünkü batör çapı büyüdükçe aynı devir sayısı için çevre
hızı daha yüksek olmaktadır. Bu sayede en kırılgan ürünler bile zarar görmeden
harmanlanabilmektedir. Büyük batör çapının beraberinde getirdiği düşük devir avantajı
sayesinde daha düzgün bir hareket iletimi sağlanır ve tahrik sisteminde daha az gerilim
oluşur.

 Kontrbatör

Kontrbatör, batör ile birlikte dövme işlemini gerçekleştiren, çoğunlukla içbükey bir
ızgara şeklinde dövme düzeni elemanıdır. Izgara ya da delik boyutları, harmanlama
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sonucunda ayrılan dane ve başakların sağır eleğe geçebilmelerini sağlayacak büyüklüktedir.
Elek ya da deliklerinin boyut ve şekli değiştirilebilir özelliktedir.

Resim 2.8: Kontrbatör

Bazı biçerdöver firmaları farklı ürünler için farklı delik şekil ve büyüklüklere sahip
kontrbatör seçenekleri de sunabilmektedir.

Resim 2.9: Kontrbatör çeşitleri

Yine çeltik gibi ürünlerin hasadında kullanılan kontrbatörün parmaklı batöre uygun
yapıda olması gerekmektedir.
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Resim 2.10: Çeltik hasadında kullanılan kontrbatör

Arpa, çavdar vb. kılçıklı ürünlerin kılçıklarının kırılmasını sağlamak için kontrbatörün
ön kısmına kılçık kıran düzeni takılmaktadır. Bu levhalar, plaka veya blok hâlinde olabilir.
Blok kılçık kıranlar 3-4 köşeli çubuğun ardı ardına dizilmesinden oluşmaktadır. Kılçık kıran
sayesinde başakların dövme ünitesinde daha uzun süre tutulması sağlanır. Bu sayede
kılçıklar kırılmış olur.

Kontrbatörün arka kısmında ve tamburun altında, dövme ünitesini ayırma ünitesine
(sarsaklara) bağlayan tarak şeklinde veya delikli saçtan yapılmış bir uzantı bulunur.
Uzantının eğimi bazı biçerdöverlerde ayarlanabilmektedir.

Resim 2.11: Kontrbatör uzantısı

Bazı biçerdöverlerde kontrbatörden fırlayan danelerin sağır eleğin üzerine düşmesini
sağlamak için kontrbatör perdesi bulunabilir.
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 Yöneltme tamburu

Batör kontrbatörün hemen arkasına yerleştirilen ve sap yayıcı adı da verilen
yöneltme/yönlendirme tamburunun görevi; batör kontrbatörden gelen materyalin hızını
keserek yaymak ve bu materyalin sarsak önüne dengeli bir şekilde düşmesini sağlamaktır.
Dövme ünitesinden çıkıp ayırma ünitesine geçen materyalin sarsak önüne düşürülememesi
durumunda sarsakların ayırma alanından yeterince istifade edilememiş olur. Bu durumda
ayırma ünitesinden kaynaklanan kayıplar artar.

Resim 2.12: Yöneltme tamburu

Hasadı yapılan farklı ürünlerde kullanılmak üzere kanatlı, kanatları sökülebilir,
parmaklı silindirli ve kanatları sabit silindir tip tambur olmak üzere değişik tipte yöneltme
tamburları mevcuttur.
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2.3. Dövme Ünitesine Göre Biçerdöverler

Hasat edilen ürünün harmanlama sırasında dövme ünitesinin eksenine göre akış şekli
göz önüne alındığında biçerdöverler, teğetsel akışlı ve eksenel akışlı olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır.

Resim 2.13: Teğetsel akışlı biçerdöver

Resim 2.14: Eksenel akışlı biçerdöver

 Teğetsel akışlı dövme ünitesi

Bu sistemde batör, silindirik bir yapıdadır; ürün, batörün çevresinden teğetsel olarak
geçerek harmanlama işlemine tabi olur. Bu tip, ülkemizde kullanılan biçerdöverlerde yaygın
olan tiptir. Bu açıdan bu öğrenme faaliyetinde ağırlıklı olarak teğetsel akışlı batörler esas
alınacaktır.
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Resim 2.15: Teğetsel akışlı dövme düzeni

Teğetsel akışlı bir dövme düzen; esas olarak dönen bir batör (1) ile bir karşı batörden
(2) meydana gelir. Teğetsel dövme düzenin en önemli elemanı olan batör; üzerinde çelik
dişler, kauçuk pervazlar ya da parmaklar taşır.

Batörün hemen altında yer alan kontrbatör ızgaraları, tahıl hasadında danenin % 80-90
oranında ayrılarak temizleme ünitesine geçmesine izin verecek yapıdadır.

Batör kontrbatör düzeninin hemen devamında bulunan bir yöneltme tamburu (3),
dövme ünitesinde saptan ayrılmayan danelerin ve sapların, ayırma ünitesi üzerine düşmesini
sağlar. Bu şekilde sap, batöre sarılmamış olur.

Resim 2.16: Teğetsel akışlı batör ve kontrbatör

Teğetsel akışlı batörlerde sap zararı daha az olur, temizleme düzeni daha az yüklenir
ve enerji ihtiyacı daha düşüktür. Ancak bu avantajlarının yanında dane zedelenmesi daha
fazla olur ve artan kapasite ile dane kayıpları artar.
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 Eksenel akışlı dövme ünitesi

Eksenel akışlı çalışan bir dövme ünitesinde ürünün giriş ve çıkış yönleri aynıdır.
Sisteme eksenel akışlı denmesinin sebebi, ürünün rotor şeklindeki batör üzerinde bulunan
kanatlar boyunca rotor miline paralel olarak hareket etmesidir.

Resim 2.17: Eksenel akışlı dövme ünitesi

Bu sistemde silindirik bir kafes içinde boylu boyunca uzanmış bir rotor (batör)
bulunur. Rotor, genellikle boylu boyunca homojen bir yapı göstermez. İlk kısım harmanlama
görevini yapacak, ortadaki kısım ayırma görevini yapacak ve en son çıkış kısmı ise kalan sap
saman fırlatma (sistemi boşaltma) görevini yapacak şekilde farklı yapıda düzenlenmiştir.

Resim 2.18: Eksenel batör

Rotorun ön kısmında yedirici bir pervane bulunmaktadır. Rotor üzerinde önde bulunan
pervane, 3 veya 4 kanatlı olup rotora ürün yedirme işini yapar.

Rotor kafesinin (kontrbatör) ön kısmı, spiral biçimli kanatlarla donatılmış olup bu
kanatlar fanın hareketine yardımcı olur. Kafes içinde bir yanda bulunan kanatlar da ürünün
rotor kafesi içindeki hareketini sağlar. Kafesin alt kısmında bulunan ızgaralı kısım, 2 ana
parçadan oluşur. Ön taraf, harmanlama kısmıdır; kolayca çıkarılıp değiştirilebilir. Arka kısım
ise dereceli olarak ayırma yapabilen üç parçadan (setten) oluşmuştur.
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Rotor ve rotor kafesinin (kontrbatör) arka kısmında ise dövme ünitesinde
harmanlanmamış son daneleri de harmanlamaya yarayan bir tambur bulunur.

Fanın besleme düzeninden (boğaz elevatöründen) aldığı ürün, rotor ve rotor kafesi
arasında dövme, ovalama ve merkezkaç kuvvetlerinin etkisiyle tekrar tekrar dövülerek
ilerler. Kontrbatörden geçen dane ve ince saman karışımı temizleme düzenine geçer. Başak
ve sap üzerinde kalan tam ayrılmamış daneler de rotor sonundaki sap saman fırlatma
tamburu ve ızgarası arasında son bir harmanlamaya uğrar. Rotor ve kontrbatörün tüm çevresi
boyunca gerçekleşen bu harmanlama olayı dövme mekanizmasının daha hassas ve tam bir
harmanlama yapmasını sağlar.

Resim 2.19: Eksenel akışlı dövme ünitesinin çalışması

Eksenel harmanlama üniteleri esas olarak tek rotorlu hareket yönüne paralel akışlı, çift
rotorlu hareket yönüne paralel akışlı ve hareket yönüne dik akışlı (enine) tip olmak üzere üç
tipte yapılmaktadır.

Tek rotorlu sistemde bir rotor bulunur. Çift rotorlu eksenel akışlı sistemler, yapı olarak
tek rotorlu sistemlerle aynıdır. Farklı olarak harmanlama hızını ve kalitesini artırmak için
ikinci bir rotor (batör) ve kontrbatör ilave edilmiştir.

Resim 2.20: Çift rotorlu eksenel akışlı dövme düzeni

Biçerdöverin ilerleme yönüne paralel akışlı eksenel batörlü sistemlerde harmanlama
ve ayırma işi aynı sistemde yapıldığı için ayrı bir ayırma (sarsak) ünitesi bulunmaz.
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Eksenel akışlı batörün üçüncü tipi olan hareket yönüne dik akışlı (enine) tip eksenel
batörler, sistem olarak diğer eksenel rotorlu tip batörlerle aynıdır. Farkı; bu sistemin batör
kontrbatör sisteminin ilerleme yönüne dik olmasıdır. Rotorun çevresindeki kafes (kontrbatör)
tüm çevre boyunca rotoru (batörü) sarmıştır. Bu sistem, biçerdöverin genişliğini
artırdığından çok fazla yaygınlaşmamıştır.

Eksenel akışlı batörlerde kapasite artsa bile dane kayıpları belirli seviyede kalır.
Ayrıca dane zedelenmesi teğetsel sistemlere göre daha düşüktür. Bu üstün yönlerinin
yanında güç ihtiyacı daha fazladır. Düşük yedirme durumunda kayıplar daha çok olur ve
neme karşı daha hassastır.

2.4. Dövme Ünitesinin Çalışma Sistemi

Boğaz elevatörü tarafından getirilen ürün, taş tuzağından geçerek dövmenin yapıldığı
batör ve kontrbatör arasına gelir. Giren ürünün çıkan dövülmüş ürüne göre daha fazla hacme
sahip olmasından ve ürün hareketindeki akıcılık açısından, batör ve kontrbatörün ön açıklığı
arka açıklığından daha fazla tutulmuştur (genellikle 2/1 oranında). Sabit olarak yerleştirilmiş
kontrbatöre tutunan ürün, dönen batörün pervazları tarafından geriye doğru sürüklenmeye
çalışılır. Böylece ürünün kontrbatör tarafındaki kavuzları ile batör tarafındaki kavuzlarının
farklı hareketleri sonucunda ayrılma sağlanmış ve ürün dövülmüş olur.

Dövme sonucunda danelerin % 80-90’ı kontrbatör deliklerinden sağır elek üzerine,
sap arasında kalan % 10-20’lik kısım ise yöneltme tamburu yardımıyla ayırma işleminin
yapıldığı sarsaklara gönderilir.

2.5. Dövme Ünitesinin Ayarları

Dövme ünitesinden beklenilen vazifeyi yerine getirmesi ve bu üniteden kaynaklanan
dane kayıplarının en az seviyeye indirilmesi için dövme ünitesi ayarlarının bakım ve
kullanma kitapları esas alınarak dikkatli bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. Dövme
ünitesinde yapılması gereken başlıca ayarlar aşağıda verilmiştir.

 Batör balans ayarı

Silindirik bir yapıya sahip olan batörde karşılıklı olan lamalardan birinin ağırlığı,
kırılma veya fazla aşınmadan dolayı diğerine göre farklılık gösterdiğinde balans bozukluğu
söz konusu olacaktır. Balans bozukluğu, batörün uğultulu bir şekilde çalışmasıyla fark
edilebilir.

Balans ayarının kontrolünden önce batör pervazları/parmakları kontrol edilmelidir.
Kırık, fazla aşınmış olanlar varsa yenisi ile değiştirilmelidir.

Batör balansının bozuk olup olmadığını anlamak için motor durdurulur ve batöre
hareket veren varyatör kayışı sökülür. Batör kasnağı yaklaşık 900 kadar sağa veya sola
çevrilerek sakin bir şekilde bırakılır. Balansı sağlam bir batör, bu durumda yavaşlayarak ileri
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geri salınım hareketi yapmadan durur. Eğer batör, durmaya yakın bir zamanda ileri geri
salınım hareketi yaparak duruyorsa batörün balansı bozuk demektir. Bu durumda en son
hareketin durduğu anda, en altta bulunan pervazda tam karşısındaki pervaza göre ağırlık
fazlalığı (karşısındaki pervazda aşınma, kırılmadan dolayı ağırlık kaybı) var demektir. En
alttaki pervaz işaretlenerek belirlenir. Bu işlem birkaç defa tekrar edilerek batörün balans
durumu kontrol edilmelidir.

Balans bozukluğunu önlemek için lamalardan biri, aşınma ya da kırılmadan dolayı
yenisi ile değiştirilecekse belirli bir miktar aşınarak ağırlığı değişmiş olan karşı lamanın da
yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Yani tek bir lama değişikliği yapılmaz, değiştirilmesi
gerekiyorsa karşısındaki lamanın da değişmesi gerekir. Aksi durumda bu pervazın karşısına
gelen pervazla, takılan yeni pervaz arasında ağırlık farklılıklarından kaynaklanan bir balans
bozukluğu olacaktır.

Fazla aşınmamış ve değiştirilmesi gerekmeyen lamalar arasında balanssızlık söz
konusu ise lamaların bağlantı cıvatalarının arkasına karşı ağırlıklar (genellikle ilave somun,
pul vb.) konularak ya da alınarak balans ayarı yapılmalıdır. Yine ağır pervazda fazla pul
varsa alınabilir veya bağlantı cıvatası uzun ise kısası ile değiştirilebilir. Hafif pervazda,
cıvata kısa ise yerine uzun cıvata takılabilir.

 Batör kontrbatör paralellik ayarı

Yeni bir biçerdöverde batör ve kontrbatör birbirine paralel olarak monte edilmiştir.
Kullanım sırasında değişik sebeplerle bu paralellik bozulabilir. Batör kontrbatörün her iki
tarafından ölçüm yapılarak paralelliğin hangi taraftan ne kadar bozulduğu tespit edilebilir.
Daha sonra da paralelliğin bozulduğu taraftan, kontrbatörün bağlantı yerlerinden
yükseltilmesi veya aşağı alınmasıyla paralellik sağlanmalıdır.

Paralellik ayarının bozuk olması hâlinde batör kontrbatörün açıklığı, iki tarafta farklı
olacaktır. Bu durumda dar olan tarafta sıkışan ürün ve danelerinde ezilme ve kırılmalar
meydana gelirken fazla olan tarafta ise yeterince dövme işlemi gerçekleşmeyecektir.

 Batör kontrbatör açıklık ayarı

Batör ile kontrbatör arasındaki mesafenin ayarıdır. Hasadı yapılan ürünün cinsine,
dane büyüklüğüne, nem oranına ve ürünün dövülme kolaylığı ile kullanılan biçerdöverin
teknik özelliklerine bağlı olarak batör-kontrbatör arası mesafe değişir.

Doğru bir açıklık ayarında daneler kırılmamalı, ayırma ve temizleme ünitelerine
başaktan ayrılmamış daneler gönderilmemelidir. Yani açıklık yetersiz olursa dane kırılmaları
meydana gelir. Ayrıca dövme ünitesinde tıkanmalara sebep olarak biçerdöverin çalışma
kapasitesini düşürür. Açıklık gereğinden fazla olursa da başaklar yeterince dövülmeden
dövme ünitesini terk etmiş olur ve biçerdöverin arkasındaki namluda daneleri ayrılmamış
başaklar bulunur.

İri daneli üründe batör kontrbatör arasındaki açıklık daha fazla olurken hasat edilen
ürünün dane boyutu küçüldükçe aradaki mesafe azaltılmalıdır. Yine nemli ürün hasadında
dövme işlemini kolaylaştırmak için kuru ürüne göre aradaki mesafe daha düşük tutulmalıdır.
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Batör kontrbatörün ön tarafındaki açıklık (Resim 2.21-A) genellikle arka tarafın
açıklığından (B) fazladır. Birçok biçerdöverde ön açıklık, arka açıklığın iki katıdır. Ön
açıklığın fazla olmasının nedeni, dövülmemiş ürün hacminin dövülmüş ürün hacmine göre
daha fazla olmasıdır. Böylece ürünün düzenli olarak akışı sağlanmış olur. Ancak bazı
markalara ait biçerdöverlerde ön ve arka açıklığın eşit olması tavsiye edilmiştir.

Resim 2.21: Batör kontrbatör açıklığı

Batör kontrbatör açıklık ayarı, biçerdöver bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen
değerlere uygun olarak kabinden bir kumanda yardımıyla yapılır.

Batör-kontrbatör açıklığına ait değerler, genellikle kabin içindeki monitör üzerinde
okunabilmektedir. Ancak yine de bir metre ya da cetvel yardımıyla kontrol edilebildiği gibi
önceden ölçülü olarak hazırlanmış bir mastar yardımıyla da batör kontrbatör üzerinden
kontrol edilebilmektedir.
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Resim 2.22: Batör kontrbatör açıklık ayarının kontrolü

 Batör devir ayarı

Batör devri; ürünün cinsine, olgunluk derecesine, nem oranına ve biçerdöverin teknik
özelliklerine (özellikle batör çapına) göre ayarlanır. Bunun için hasadı yapılan ürüne ve
mevcut şartlara göre biçerdöver bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen devire
ayarlanmalı, çalışmaya başladıktan sonra kontroller (“Biçerdöverle Hasat” modülünde
anlatılan kontroller) yapılarak gerekiyorsa batör devir ayarı tekrar gözden geçirilmelidir.

Genel bir kural olarak gereğinden düşük batör devri, daneleri başaktan tam olarak
ayırmazken yüksek batör devri ise danelerin kırılmasına sebep olur.

İri daneli ürünlerin (mısır, fasulye vb.) hasadında küçük daneli ürünlerin (buğday, arpa
vb.) hasadına göre batör devri daha düşük tutulmalıdır. Mesela, aynı marka bir biçerdöverle
hasatta, fasulye için 300-500 devir/dakika aralığı tavsiye edilirken buğday için 900
devir/dakika tavsiye edilmektedir.

Ürün ne derece kırılgan ve kuru ise batör devri o nispette düşük tutulmalıdır. Kuru
ürünlerde batör devri yüksek olursa danelerde kırılmalara yol açar. Nemli ürünlerde ise
ayrılma güç olacağından batör devri artırılmalıdır.

Çapı büyük olan bir batörde küçük olan bir batöre göre aynı devir için çevresel hız
daha yüksektir. Bundan dolayı batör çapı büyük biçerdöverlerde aynı hasat şartları için batör
devir sayısı daha düşük tutulmalıdır.

Batör devri, kabindeki göstergeden okunabileceği gibi göstergenin bozuk olduğu
durumlarda bir turmetre yardımıyla da ölçülebilir.
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Resim 2.23: Batör devrinin okunması

Batör devri, varyatör sistemi veya hidrolik motor aracılığıyla operatör kabininden bir
kumanda ile ayarlanabilmektedir. Günümüz biçerdöverlerinde batör devri, dijital göstergeler
üzerinden çok kolay bir şekilde ayarlanabilmektedir.

 Yöneltme tamburunun ayarı

Yöneltme tamburunun hasat sırasında olması gereken devir sayısı, biçerdöverin
imalatı sırasında ayarlanmıştır. Ürüne ve çalışma şartlarına göre tambur devrinde değişiklik
yapılmaz. Çalışma öncesi biçerdöver motoru, tam gaz konumunda çalıştırılarak tambur devri
turmetre ile ölçülmelidir. Yapılan ölçüm sonucunda elde edilen değer, biçerdöverin bakım
kullanma kitabında belirtilen değerden farklı çıkmışsa kayış gerginlikleri kontrol edilmelidir.
Ancak kayış gerginlik ayarı motor çalışırken yapılmamalıdır.

Kayış kasnaklı hareket iletim sisteminde genellikle kayış üzerine baskı yaparak (kayışı
gerdirerek) hareketin iletilmesini sağlayan bir gerdirme kasnağı (top/avare kasnak) bulunur.
Kayış gerginlik ayarı da bu kasnak üzerine baskı yaparak kayışın gerilmesini sağlayan yayın
basıncı (yayın uzunluğu) değiştirilerek yapılır. Bunun için yayın boyunu ayarlayan somun
gevşetilir veya sıkılır (Resim 2.24).

Resim 2.24: Tambur kayış gerginliğinin ayarlanması

Bazı biçerdöverlerde tambur devrinden başka tambur sıyırıcı plakalarının da ayarı
gerekebilir. Batörün arkasında, tamburun önünde bulunan bu plakalar mümkün mertebe
batöre yakın (en fazla 3 mm) konumda olmalıdır.

Eğer biçerdöver bakım kullanma kitabında tavsiye edilmişse ve farklı özellikte tambur
mevcutsa hasadı yapılacak ürüne göre tambur değiştirilmelidir.



59

UYGULAMA FAALİYETİ
Biçerdöverlerde dövme ünitesinin ayarlarını aşağıdaki işlem basamaklarına göre

yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Batör
lamalarını/parmaklarını
kontrol ediniz.

 Çalışmaya başlamadan önce iş önlüğünüzü/tulumunuzu
giyiniz.

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

 Dövme ünitesinin vazifesini kusursuz bir şekilde yerine
getirebilmesi için batör lamalarını kontrol ediniz.

 Vazifesini yerine getiremeyecek kadar aşınmış ve
kırılmış olanlar varsa yenisi ile değiştiriniz.

 Batörün balans ayarını
yapınız.

 Kontrol için batöre hareket ileten kayışı çıkarınız ve
batörü yaklaşık 900 dönecek şekilde elle çeviriniz.

 Batör salınım yaparak duruyorsa balansı bozuk demektir.
Bu durumda en alta gelen lamayı/pervazı işaretleyiniz.
Bu pervazda ağırlık fazlalığı veya tam karşısındaki
pervazda ağırlık eksikliği var demektir. Ağır olan lamada
fazla ağırlık varsa bunları eksiltiniz ya da karşısındaki
hafif olan lamaya ağırlık (pul, somun vb.) ilave ediniz.

 Kontrol işlemini birkaç kez tekrarlayınız. Batörü elle
çevirip bıraktığınızda batör düzgün yavaşlayarak
durmalı, durmak üzere iken ileri geri salınım hareketi
yapmamalıdır. Bu şekilde balans ayarını yapınız.

 Batör kontrbatör
paralellik ayarını
yapınız.

 Dövme/harmanlama işleminin bütün ünite boyunca her
yerde aynı ve düzenli olması; ayrıca batör kontrbatör
açıklık ayarının düzgün yapılabilmesi için batör
kontrbatör paralellik ayarını kontrol ediniz.

 Bu ayar, normalde çok fazla bozulan bir ayar değildir.
İmalat sırasında ayarlanır ve genelde değişmez. Ancak
çalışma sırasında meydana gelebilecek bozulmalara karşı
kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.

 Kontrol için batörün her iki tarafından ölçüm yaparak
batör ve kontrbatörün birbirine paralel olup olmadığını
kontrol ediniz.

 İki taraf arasında fark varsa paralellik bozuk demektir.
Bu durumda paralelliğin bozulduğu taraftaki
kontrbatörün kenarını, bağlantı noktalarında aşağı veya
yukarı alarak paralel olmasını sağlayınız.

 Batör kontrbatör arası açıklık gereğinden fazla olursa iyi
bir dövme işlemi yapılamayarak danelerin başaklarla
birlikte tarlaya atılıp dane kaybı oluşacağını, gereğinden
az olursa da dövme ünitesinde tıkanmaların

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Batör kontrbatör açıklık
ayarını yapınız.

oluşabileceğini ve danelerin kırılabileceğini unutmayınız.
 Bu açıklık ayarını mevcut hasat şartlarına göre

biçerdöver bakım kullanma kitabı tavsiyelerine göre
yapınız.

 İri daneli ürünlerde açıklığı fazla, ufak daneli üründe
daha az olacak şekilde ayarlayınız.

 Nemli üründe açıklığın fazla, kuru üründe daha düşük
olmasına dikkat ediniz.

 Bakım ve kullanma kitabında ön ve arka açıklıkların
farklı olması tavsiye edilmişse ayar sırasında bu hususa
dikkat ediniz.

 Kabin içerisinden elektronik düğmelerle ayar yapınız.


 Batör devir ayarını
yapınız.

 Biçerdöverin teknik özelliklerine ve hasadı yapılacak
ürünün özelliklerine göre bakım ve kullanma kitabında
tavsiye edilen değerde olacak şekilde batör devir ayarını
yapınız.

 Batör devrini kabin içindeki gösterge paneli üzerinden
okuyarak kontrol ediniz.

 Kuru üründe batör devrini biraz düşük tutarken nemli
üründe artırınız.

 İri daneli üründe küçük daneli ürüne göre devri
düşürünüz.

 Batör devri ayarını kabin içerisinden kumanda paneli
üzerinden yapınız.

 Eski tip biçerdöverlerde ayar kolunun genellikle batör
varyatörüne etki eden bir kol/levye şeklinde olabileceğini
unutmayınız.

 Taş tuzağını
açınız/kapatınız ve
temizleyiniz.

 Tarladan alınıp biçme ünitesi üzerinden dövme ünitesine
gelebilecek taş vb. parçaların dövme ünitesine zarar
vermemesi için küçük daneli ürünlerin (buğday, arpa vb.)
hasadında taş tuzağının açık olup olmadığını kontrol
ediniz, açık değilse açınız.

 Mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin hasadında ise taş tuzağını
kapatınız.

 Taş tuzağının kullanıldığı durumlarda, biçerdöveriniz taş
tuzağının otomatik temizlendiği sisteme sahip değilse her
gün en az bir defa temizleyiniz.

 Kılçık kıran levhalarını
takınız/çıkarınız.

 Arpa gibi kılçıklı ürünlerin hasadında, ürünün daha fazla
batör kontrbatör arasında harmanlama işlemine tabi
olabilmesi için kontrbatörün ön tarafına kılçık kıran
levhalarını takınız.

 Kılçıklı olmayan ürünlerin hasadında ise dane
kırılmalarının önüne geçmek için kılçık kıran levhalarını
çıkarınız.
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 Tambur devrini kontrol
ediniz, gerekiyorsa
ayarlayınız.

 Biçerdöverlerde ürün işleme ünitelerinin bir çoğunda güç
iletimi genellikle tambur üzerinden sağlandığı için
tambur devri çok önemlidir. Tambur devrinde olabilecek
değişikliklerin diğer ayarları da olumsuz etkileyeceğini
unutmayınız.

 Tambur devri imalat sırasında ayarlanır ve normal olarak
çalışma sırasında devir değişikliğine gidilmez. Ancak
kayışlarda meydana gelebilecek kaymalardan dolayı
tambur devri bozulmuş olabilir. Kabin içinde tambur
devrine ait bir gösterge yoksa bir turmetre yardımıyla
tambur devrini ölçünüz ve biçerdöver bakım ve kullanma
kitabında belirtilen ve olması gereken devirle
kıyaslayınız.

 Devride değişiklik varsa motordan tambura hareketi
ileten kayışın gerginlik ayarını yapınız.

 Bu işlem, genellikle kayış üzerine bastırarak kayışın
gerilmesini ve hareketin iletilmesini sağlayan avare
kasnağın üzerine baskı yapan yayın uzunluğunun
değiştirilmesi ile sağlanır. Devir olması gerekenden
düşükse hareket iletiminde kayıp var demektir. Kayış
üzerine baskı yapan yayın somununu sıkarak kayış
gerginliğini artırınız. Devir fazla ise baskıyı azaltınız.

 Kayış gerginlik ayarını motor çalışırken yapmayınız.

 Tamburun sıyırıcı
bıçaklarını/plakalarını
kontrol ediniz.

 Bazı biçerdöverlerde tambur sıyırıcı bıçakların/plakaların
ayarı gerekebilir. Öncelikle bu plakların aşınıp
aşınmadığını kontrol ediniz, aşınmışsa yenisi ile
değiştiriniz.

 Batörün arkasında bulunan bu plakaların batöre olan
mesafesinin bakım kullanma kitabında tavsiye edilen
değerde olup olmadığını kontrol ediniz.

 Bu mesafe tavsiye edilen değerden farklı ise bağlantı
noktaları üzerinden istenen mesafeye ayarlayınız.

 Çeltik, bezelye gibi ürünlerin hasadında bakım kullanma
kitabında tavsiye edilmişse bu plakalar yerine parmaklı
lamaları takınız.



62

KONTROL LİSTESİ

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

Sıra Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Batör lamalarını/parmaklarını kontrol ettiniz mi?
2 Batörün balans ayarını yaptınız mı?
3 Batör kontrbatör paralellik ayarını yaptınız mı?
4 Batör kontrbatör açıklık ayarını yaptınız mı?
5 Batör devir ayarını yaptınız mı?
6 Taş tuzağını açıp/kapatıp temizlediniz mi?
7 Kılçık kıran levhalarını taktınız/çıkardınız mı?
8 Tambur devrini kontrol edip gerekiyorsa ayarladınız mı?
9 Tamburun sıyırıcı bıçaklarını/plakalarını kontrol ettiniz mi?

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

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Dövme ünitesinin görevi, büyük bir oranda danelerin başaktan ayrılmasını
sağlamaktır. Biçme ünitesinden dövme ünitesine gelen danelerin % 80-90’ı dövme
ünitesinde başaklarından ayrılır.

2. ( ) İkinci batör ve kontrbatöre sahip biçerdöverlerde sürekli olarak her iki batör
kontrbatör çiftini kullanmak zorunludur. İkinci batör kontrbatör çifti asla devre dışı
bırakılamaz.

3. ( ) Batör çapı büyüdükçe aynı devir sayısı için çevre hızı daha yüksek olmaktadır.
Bu sayede en kırılgan ürünler bile zarar görmeden harmanlanabilmektedir. Büyük
batör çapının beraberinde getirdiği düşük devir avantajı sayesinde daha düzgün bir
hareket iletimi sağlanır ve tahrik sisteminde daha az gerilim oluşur.

4. ( ) Yöneltme tamburunun hasat sırasında olması gereken devir sayısı, ürüne ve
çalışma şartlarına göre çok büyük değişiklikler gösterir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

5. ……………………………………, batör ile birlikte dövme işlemini gerçekleştiren
çoğunlukla içbükey bir ızgara şeklinde dövme düzeni elemanıdır.

6. Batörde meydana gelebilecek ……………………… bozukluğunu önlemek için
lamalardan biri aşınma ya da kırılmadan dolayı yenisi ile değiştirilecekse belirli bir
miktar aşınarak ağırlığı değişmiş olan karşı lamanın da yenisi ile değiştirilmesi
gerekir.

7. Batör kontrbatör ……………………… ayarının bozuk olması hâlinde batör
kontrbatörün açıklığı, iki tarafta farklı olacaktır. Bu durumda dar olan tarafta sıkışan
ürün ve danelerinde ezilme ve kırılmalar meydana gelirken fazla olan tarafta ise
yeterince dövme işlemi gerçekleşmeyecektir.

8. Genel bir kural olarak gereğinden ………………. batör devri daneleri başaktan tam
olarak ayırmazken ………………… batör devri ise danelerin kırılmasına sebep olur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. Aşağıdakilerden hangisi biçerdöverin dövme ünitesinin parçalarından değildir?

A) Taş tuzağı
B) Batör
C) Besleme elevatörü
D) Yöneltme tamburu

10. Dövme ünitesinden çıkan ürünün danelerinde kırılmalar meydana geliyorsa bu
durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Batör devri çok düşüktür.
B) Batör kontrbatör arasındaki mesafe yetersizdir.
C) Batör kontrbatör arasındaki mesafe fazladır.
D) Dane kırılması çok önemli bir durum değildir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise
D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Kayış kasnakla hareket iletim sisteminde hareket alan kasnağın çapı küçülürken
hareket veren kasnağın çapı büyürse iletilen hareketin devri artar.

2. ( ) Dövme düzeninde ayrılamayan daneler ile kalan sap kısmı ayırma düzenine gelir
ve kalan daneler burada ayrılarak temizleme düzenine geçer. Temizleme düzenine
gelen daneler; içinde bulunan başak kırıntıları, kesmik ve diğer yabancı maddelerden
temizlenir. Temizlenen daneler, dane elevatörü ile depoya gider.

3. ( ) Ayarlı sap ayırıcılarda iç ayırıcı, sapı en az dolabın birinci ve ikinci parmağı
arasına yön verecek şekilde içe doğru ayarlanmalıdır. Dış ayırıcı ise yatık ve uzun
saplarda dışa ve yukarı, kısa saplarda ise aşağı alınmalıdır. Ayırıcının tamamı yatık
sapları ayırabilecek şekilde indirilmelidir. Üst ayırıcı ise ürünün boyuna göre
ayarlanmalıdır.

4. ( ) İkinci batör kullanılarak tek batörlü biçerdöverle hasadın mümkün olmadığı, nem
düzeyinin yüksek olduğu sabah erken ve akşam geç saatlerde de hasat yapmak ve
toplam hasat kapasitesini artırmak mümkündür.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

5. Varyatör sistemi, biçerdöverde genellikle dolap, batör, yürütücü ve rüzgârlık
devirlerinin ayarlanmasında kullanılmaktadır. Varyatör sistemi, motor devrini
değiştirmeden bahsedilen organların devrinin …………. olarak değiştirilmesini sağlar.

6. Dolap parmaklarının konumu, ……………. durumuna göre dolabın yükseklik ve ileri
geri ayarı yapıldıktan sonra genellikle mekanik olarak dolap yıldızının konumunu
değiştirerek ya da yeni bazı biçerdöverlerde olduğu gibi hidrolik olarak
ayarlanabilmektedir.

7. ………………. akışlı dövme ünitesine sahip bir biçerdöverde batör, silindirik bir
yapıdadır. Ürün, batörün çevresinden teğetsel olarak geçerek harmanlama işlemine
tabi olur. Bu tip, ülkemizde kullanılan biçerdöverlerde yaygın olan tiptir.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

8. Boğaz elevatöründen sapla gelen taş gibi ağır cisimlerin batör kontrbatöre geçmesini
önleyerek muhtemel zararları önleyen parça aşağıdakilerden hangisidir?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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A) Besleme elevatörü
B) Kontrbatör
C) Başak kaldırıcı
D) Taş tuzağı

9. Dövme ünitesinden çıkan ürünün danelerinde kırılmalar meydana geliyorsa bu
durumda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Batör devri çok yüksektir.
B) Batör devri çok düşüktür.
C) Batör kontrbatör arasındaki mesafe çok fazladır.
D) Ürün nemi yüksektir.

10. Küçük daneli ürün hasadından sonra iri daneli ürün hasadına geçerken batör
kontrbatör arasındaki mesafe için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu mesafeyi değiştirmeye gerek yoktur.
B) Azaltılmalıdır.
C) Artırılmalıdır.
D) Farklı boyutlarda ürün hasadında batör kontrbatör arasındaki mesafenin bir önemi

yoktur.

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. Y
2. D
3. Biçerdöver
4. Dövme
5. Dolap
6. Biçme
7. Ayarlı
8. Dik
9. B

10. C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 Y
3 D
4 Y
5 Kontrbatör
6 Balans
7 Paralellik
8 Düşük,Yüksek
9 C

10 B

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. D
4. D
5. Kademesiz
6. Ürün
7. Teğetsel
8. D
9. A

10. C

CEVAP ANAHTARLARI
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