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AÇIKLAMALAR 
KOD 525MT0387 

ALAN Tarım Teknolojileri 

DAL Tarım Alet ve Makineleri Kullanımı 

MODÜLÜN ADI 
Traktöre Bağlanan Silaj Makinelerinin Bakımı ve 

Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 

Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak traktörle birlikte 

kullanılan silaj makinelerinin bakımını, ayarlarını yapma ve 

kullanma ile ilgili yeterliklerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK 
Traktörle birlikte kullanılan silaj makinelerinin bakımını, 

ayarlarını yapmak ve bu makineleri kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam hazırlanıp araç gereç verildiğinde bakım ve 

kullanma kitaplarına uygun olarak traktörle birlikte kullanılan 

silaj makinelerinin bakımlarını, ayarlarını yapabilecek ve bu 

makineleri kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Traktöre bağlanan silaj makinelerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

2. Traktöre bağlanan silaj makinelerinin ayarlarını 

yapabilecek ve kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Düz bir zemin, tarla 

Donanım: Traktör, traktöre bağlanan silaj makinesi, bakım 

kullanma kitapları, bakım için gerekli araç ve gereçler, makine 

yağı çeĢitleri, makine yedek parçaları, temizlik bezi, hava 

saati, gres pompası. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Silaj makineleri, silaj yapılmak üzere biçilerek namlu haline getirilmiĢ veya 

biçilmemiĢ yeĢil yem bitkilerini biçen, parçalayan, kıyan ve üfleyerek tarım römorkuna 

dolduran, kendi yürüyen veya traktörle kullanılan çekili veya asılı tip makinelerdir. Silaj 

makineleriyle parçalanan ürünler doğrudan doğruya hayvanlara da verilmektedir. 

 

YeĢil yem bitkileri,  doğrudan silaj makineleriyle parçalanarak silaj yapımına hazır 

hale getirilebildikleri gibi, önceden biçilerek de tarla yüzeyinden silaj römorkları ile toplanıp 

parçalanarak römorka doldurulabilmektedir. Ayrıca biçilen yeĢil yemlerin, toplanıp taĢınarak 

sabit çalıĢan bir silaj makinesinde de kıyılarak parçalanması mümkündür. Parçalanan silajlık 

yeĢil yem bitkisinin parçaları küçüldükçe silajın olgunlaĢma hızı ve kalitesi de artmaktadır. 

 

Sevgili öğrenciler, iĢte bu modülle size verilecek eğitim sonunda, bakım ve kullanma 

kitaplarına uygun olarak traktörle birlikte kullanılan silaj makinelerinin bakımlarını, 

ayarlarını yapabilecek ve bu makineleri kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 
 

 

Gerekli araç gereç verildiğinde tarla veya düz bir zeminde, bakım kullanma kitaplarına 

uygun olarak traktöre bağlanan silaj makinelerinin bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde traktöre bağlanan silaj 

makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Traktöre bağlanan silaj makinelerini kullanan varsa niçin bu makineleri tercih 

ettiklerini araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde kullanılan traktöre bağlanan silaj makinelerinin hangi 

bakımlarının yapıldığını araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. TRAKTÖRE BAĞLANAN SĠLAJ 

MAKĠNELERĠ  
 

1.1. Silaj Makinelerinin Kullanım Alanları 
 

YeĢil yem bitkileri, hayvanların beslenmesi açısından çok önemli yem maddeleridir. 

Ancak her mevsim yeĢil yem bulmak mümkün değildir. ĠĢte yem bitkilerini kurutmadan yeĢil 

olarak muhafaza ederek sürekli yeĢil yem temin etmenin bir yolu da silaj yapmaktır. 

 

YeĢil yemlerin havasız bir ortamda bırakılarak süt asidi bakterilerinin yardımıyla 

ekĢitilmesi yoluyla elde edilen hayvan yemine silaj denir. Silaj çiftçilerimiz tarafından yem 

turĢusu, ot turĢusu, hayvan turĢusu gibi isimlerle de anılmaktadır.  

 

Silaj yapabilmek için yeĢil yem bitkilerinin parçalanarak küçük parçalara ayrılması 

gerekir. ĠĢte bu amacı gerçekleĢtirebilmek için silaj makineleri kullanılmaktadır. Silaj 

makineleri, silaj yapılacak yem bitkilerini tarlada biçerek parçalayan veya biçilmiĢ ürünü 

tarladan alarak parçalayan ve taĢıma vasıtasına (römork, vagon vs.) üfleyerek fırlatan kendi 

yürür veya traktörle çekilen makinelerdir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Silaj Makinelerinin ÇeĢitleri 
 

Silaj makinelerini çok değiĢik açılardan sınıflandırmak mümkündür. Öncelikle güç 

kaynağına göre sınıflandırılırsa traktörle kullanılan ve kendinden motorlu (kendi yürür) silaj 

makineleri olmak üzere iki değiĢik tipi mevcuttur. Ülkemizde daha çok traktörle kullanılan 

tipleri yaygın olsa da özellikle son yıllarda büyük tarım iĢletmelerinde kendi yürür silaj 

makineleri de kullanılmaya baĢlamıĢtır. Traktörle kullanılan silaj makineleri çekilir tip 

olabileceği gibi askılı tip de olabilmektedir. 

 

Silaj makineleri bağlama düzenlerine göre Ģöyle sınıflandırılır: 

 

 

Silaj makineleri, kullanım amacına göre mısır silaj makineleri, ot silaj makineleri ve ot 

toplama düzenli silaj makineleri olarak üç grupta incelenebilir. Mısır silaj makineleri her ne 

kadar özel olarak mısır silajı için yapılmıĢ olsa da mısır gibi geliĢmiĢ bitki yapısına sahip, 

sorgum ve ayçiçeği benzeri bitkilerin silaj yapımında da kullanılabilmektedir. Bunlar bir, iki 

veya üç sıra biçecek Ģekilde olabileceği gibi sıra bağımsız olan çeĢitleri de mevcuttur. 
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Resim 1.1: DeğiĢik tip mısır silaj makineleri 

Ot silaj makineleri, ot ve baklagil yem bitkileri gibi mısıra göre daha ince yapılı yem 

bitkilerinin silaj yapılmasında kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.2: Ot silaj makinesi 

Diğer bir grup olan ot toplama düzenli silaj makineleri, diğer yeĢil yem hasat 

makineleri ile biçilip tarla üzerinde namlu yapılmıĢ otu tarladan toplayarak parçalayıp silaj 

yapımına hazır hâle getiren makinelerdir.  

 

Resim 1.3: Ot toplama düzenli silaj makinesi 
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Bu makinelerle silaj yapabilmek için otun önceden biçilmiĢ olması gerekir. Bu yüzden 

ikinci bir makine ve iĢleme gerek duyulacağından çok fazla tercih edilmez. Ancak, biçim 

sonrası silaj yapımı için bir miktar kurutulması gereken ürünlerin silaj yapımında tercih 

edilmektedir. 

 

Yukarıda sayılan gruplandırmanın dıĢında silaj makineleri, biçme ve parçalama 

organlarının yapısına göre de değiĢik gruplara ayrılabilmektedir. Ancak makinelerin 

parçaları konusunda bu farklı parçalar hakkında bilgi verileceğinden burada tekrar aynı 

gruplandırma yapılmamıĢtır. 

 

1.3. Silaj Makinelerinin Parçaları 
 

Mısır silaj makinesi, ot silaj makinesinin ve ot toplama düzenli silaj makinelerinin 

parçaları ayrı ayrı ele alınacaktır.  

 

Serbest biçme yapan makineler hariç diğer tüm silaj makinelerinde 

 

 Biçilen materyali toplama ve besleme düzeni 

 Parçalama / kıyma iĢlemi için materyali sıkıĢtırarak ileten düzen 

 Parçalama / kıyma düzeni 

 Parçalanan materyali silo veya taĢıma aracına ileten düzenler 

bulunmaktadır. 

 

 Mısır Silaj Makinelerinin Parçaları 

 

Bağlantı düzeni, makinenin traktöre bağlandığı kısımdır. Ülkemizde üretilen ve 

kullanılan mısır silaj makineleri genellikle askılı tip olmakla birlikte çekilir tip olanları da 

bulunmaktadır. 

 

Hareket iletim düzeni, traktörden alınan hareketin çalıĢan organlara iletildiği kısımdır. 

Traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaft ile alınan hareket genellikle kayıĢ kasnak sistemi ile 

makineye iletilmektedir. Makine üzerinden çalıĢan organlara hareketin iletilmesi ise 

genellikle diĢliler yardımıyla olmaktadır. KayıĢ kasnak yerine, ilk Ģanzıman grubundan sonra 

ara  Ģaft yardımıyla da kayıĢ kasnak sistemi olmadan hareket iletimi yapılan modeller de 

piyasa da mevcuttur. 

 

Biçme düzeni, ürünün biçilip parçalama kısmına gönderildiği organdır. Biçme 

düzenine, biçerdöverdekine benzer mini bir tabla da denilebilir. Biçme düzeni makinenin 

özelliğine göre bir sıralı olabileceği gibi daha fazla sıralı veya sıra bağımsız da 

olabilmektedir.  

 

Mısır silaj makinesinin biçme düzeni genellikle eĢit kesen tip grubuna girmektedir. 

Biçme düzeninde dikey konumda ve dönerek çalıĢan tamburlar bulunur. Makinenin 
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ilerlemesi sırasında bu tamburlar üzerlerinde bulunan bıçaklar vasıtasıyla ürünü keserek 

besleyici üniteye, oradan da parçalama ünitesine gönderir. 

 

Resim 1.4: Biçme düzeni 

Biçme düzeni tarafından kesilen ürün parçalanmak üzere besleme ünitesi üzerinden 

parçalama ünitesine gönderilir. Parçalama üniteleri çalıĢma sistemi itibariyle tamburlu ve 

diskli olmak üzere genel olarak iki grupta incelenebilir. Tamburlu parçalama sistemlerinde 

yatay durumda bulunan ve dönerek çalıĢan  bir tambur ve etrafında bıçaklar bulunur. 

 

Resim 1.5: Parçalama tamburu 

Biçme düzeninde biçilerek arkaya gönderilen ürün, sayısı iki olan besleme tamburu 

(1) ve yine iki adet olan baskı tamburunun (2) arasından geçerek parçalama tamburuna gelir. 

Tambur, üzerinde bulunan bıçaklar ile sabit olan karĢı bıçak arasında ürünü parçalar. Tambur 

üzerinde bulunan bıçaklar yekpare tambur boyunca olabileceği gibi, daha kısa boyda parçalı 

da olabilir. Bıçak sayısına ve tamburun devrine bağlı olarak materyali parçalama büyüklüğü 

değiĢmektedir. 

 

Resim 1.6: Parçalı bıçaklı tambur 
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Diskli parçalama sistemlerinde ise üzerinde 1-10 arası bıçak bulunan ortalama 1 m 

çapında bir disk bulunur. Disk üzerine bıçaklar ve biçilen ürünü fırlatıcı kanatlar 

bağlanmıĢtır. Kanatlar ürünü üfleme kanalından fırlatır. 

 

Resim 1.7: Diskli parçalama sistemi 

 

Diskli parçalama sistemlerinde makinenin güç ihtiyacı daha düĢük ancak parçalanan 

ürünü fırlatma gücü daha yüksektir. Tamburlu parçalama sistemlerinde ise bıçak bileme daha 

kolaydır.  

 

Fırlatma düzeni, parçalama ünitesi tarafından parçalanan ürünü, ikinci bir toplama iĢi 

olmaması için doğrudan taĢıma vagonuna fırlatılan düzenektir. Parçalama ünitesinde 

parçalanan ürün bir baca veya üfleme kanalı ismi verilen kısımdan taĢıma vasıtasına 

fırlatılmaktadır. Parçalama üniteleri yüksek devirle döndüğü için genellikle ilave bir fırlatma 

düzeneğine ihtiyaç duyulmaz. Ancak bazı durumlarda özellikle büyük kapasiteli makinelerde 

parçalama ünitesinin arkasına ikinci bir kanatlı fan ilave edilerek fırlatma kapasitesi 

artırılmıĢtır.  

 

Fırlatma bacasına mekanik, hidrolik veya elektronik olarak komuta edilerek fırlatma 

yönü ve açısı ayarlanabilmektedir. Sevk borusu özel bir tertibat sayesinde 180 derece 

dönebilme kabiliyetine sahiptir. Sevk borusu üzerinde gece çalıĢmaya imkan veren bir 

aydınlatma lambası bulunmaktadır. 

 

Silaj makinelerinde çok değiĢik Ģekillerde ve değiĢik noktalarda emniyet sistemi 

bulunabilmektedir. Öncelikle hareket giriĢ ünitesinde emniyet sistemli mafsallı Ģaft 

kullanılarak makinenin aĢırı yüklenmesi durumunda Ģaft hareketi kesilerek makinenin zarar 

görmesi önlenmektedir. 

 

Bir baĢka emniyet sistemi de besleme düzenine yerleĢtirilen emniyet cıvatasıdır. Yine 

makinenin aĢırı zorlanması durumunda veya toprak, taĢ gibi  yabancı cisimlerin makineye  

girmesi durumunda cıvata kopar ve makinenin hareketini keserek makinenin zarar görmesini 

önler.  
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Diğer makinelerde olduğu gibi yine yaylı emniyet sistemleri bulunan makineler  de 

bulunmaktadır. Sistemi zorlayan bir durum olduğunda yay basıncı yenilerek makinenin zarar 

görmesi önlenmektedir. 

 

 Ot Silaj Makinelerinin Parçaları 

 

Bu makinelerde yeĢil yemin tarladan biçilmesi ve parçalanması iĢlemleri aynı ünite 

tarafından gerçekleĢtirilir. Makinenin ana parçalarından olan bağlantı düzeni, hareket iletim 

düzeni ve emniyet düzeni mısır silaj makineleri ile aynıdır. Burada sadece farklı olarak 

biçme ve parçalama ünitesinden bahsedilecektir. 

 

Bu makineler biçme düzenine göre yapılan sınıflandırmada vurmalı tip silaj 

makineleri grubuna girmektedir. Biçme düzeni tarla yüzeyine paralel bir mil üzerine serbest 

bağlanmıĢ bıçaklardan oluĢur.  

 

Resim 1.8: Ot silaj makinesinin biçme düzeni 

Küçük tip makinelerde iĢ geniĢliği yaklaĢık 1 m ve bıçak sayısı 16-22 iken büyük 

tiplerinde iĢ geniĢliği 1,5 m’yi aĢmakta bıçak sayısı ise 26-30 arası olmaktadır. 

 

Ot silaj makineleri mısır silaj makinelerine göre daha basit yapıda, tamir ve bakımları 

daha kolay, fiyatları daha ucuzdur. Ancak, parçalama iĢi düzgün değildir. ParçalanmıĢ 

ürünün boyu 3-35 cm arasında değiĢebilir. Ürünün içine taĢ, toprak gibi yabancı maddelerin 

girebilmesi bu tip makinelerin sakıncalı taraflarıdır. 

 

Aynı anda kesme ve üfleme görevini yapan bıçaklar hareketli olduklarından herhangi 

bir sert maddeye veya taĢa çarptıklarında geri teperek kendilerine zarar gelmesini önler.  

 

Resim 1.9: Ot silaj makinesinde emniyet düzeni 
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 Ot Toplama Düzenli Silaj Makinelerinin Parçaları 

 

Ot toplama düzenli silaj makinelerinin diğer silaj makinelerinden en önemli farkı silaj 

yapılacak ürünü biçmez. Diğer hasat makineleri ile daha önceden biçilip tarla yüzeyinde 

namlu hâline getirilmiĢ otu alarak parçalar ve silaj yapımına hazır hâle getirir. Bu 

özelliğinden dolayı, diğer makinelerden özellikle mısır silaj makinelerinden yapı olarak tek 

farkı biçme düzeni yerine ot toplama düzeni bulunmasıdır. 

 

Resim 1.10: Ot toplama düzenli silaj makinesi 

Pikap düzeninde bulunan parmaklar ile tarla yüzeyinde bulunan biçilmiĢ ot alınarak 

yönlendirme helezonu yardımıyla parçalama ünitesine gönderilir. Bundan sonraki üniteler ve 

iĢlemler mısır silaj makineleriyle aynıdır.  

 

Bu makinelerin emniyet düzenlerinde de diğer silaj makinelerinkine benzer düzenler 

kullanılmaktadır. Resim 1.11’de diğer silaj makinelerinde de kullanılabilecek metal 

detektörlü bir emniyet sistemi bulunmaktadır. Makinenin parçalama düzenine elektronik 

kontrollü bir metal detektörü (1) yerleĢtirilmiĢtir. Sisteme herhangi bir metal parçası (2) 

girdiği anda elektronik sistem ikaz vererek sürücüyü uyarmaktadır.  
 

 

Resim 1.11: Metal detektörlü emniyet sistemi 
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1.4. Silaj Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 
 

Mısır silaj makinesi, ot silaj makinesinin ve ot toplama düzenli silaj makinelerinin 

çalıĢma sistemleri ayrı ayrı ele alınacaktır.  

 

 Mısır Silaj Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 

 

Traktör kuyruk milinden mafsallı bir Ģaft yardımıyla alınan hareket, ilk Ģanzıman 

grubuna gelmektedir. Buradan kayıĢ kasnak sistemi veya ikinci bir Ģaft yardımıyla alınan 

hareket, diğer Ģanzıman grubu aracılığı ile hareketli parçalara (biçme , besleme ve parçalama 

düzeni) iletilir.  

 

Resim 1.12: Mafsallı Ģaft ile hareketin iletimi 

Makinenin ilerlemesiyle birlikte biçme düzenindeki, üzerinde bıçaklar bulunan ve 

dönerek çalıĢan tamburlar tarafından biçilen ürün, tamburların dönü hareketi sayesinde 

parçalayıcı düzene aktarılır.  

 

Tamburlu tip parçalama ünitesine sahip makinelerde, mısırın parçalayıcı fana 

gitmesini sağlayan iki adet besleyici tambur, iki adet de baskı tamburu bulunmaktadır. Baskı 

tamburlarından biri baskı yayına sahiptir ve üzeri tırtıllıdır. Buradan geçerek parçalama 

ünitesine gelen ürün, tambur üzerinde bulunan bıçak ile sabit durumda bulunan karĢı bıçak 

arasında parçalanarak üfleme borusundan yükleme aracına fırlatılır. 

 

Resim 1.13: Tamburlu parçalama düzeninde parçalama iĢlemi 
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Diskli parçalama düzeninde ise, biçme ünitesinden biçilerek gelen ürün, hızla dönen 

disk üzerinde bulunan bıçak ve karĢı bıçak arasında parçalanarak fırlatılır. Burada da yine 

disk devrine ve bıçak sayısına bağlı olarak materyal değiĢik boylarda parçalanır. 

 

Resim 1.14: Diskli parçalama düzeninde parçalama iĢlemi 

Mısır silaj makinelerinde parçalayıcı bıçakların bilenmesi, makine üzerinde bulunan 

bileme ünitesi vasıtasıyla kolayca yapılabilmektedir. 

 

 Ot Silaj Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 

 

Bu makinelerde yeĢil yemin tarladan biçilmesi ve parçalanması iĢlemleri aynı ünite 

tarafından gerçekleĢtirilir. Biçme ve parçalama ünitesi tarla yüzeyine paralel bir mil üzerine 

serbest bağlanmıĢ bıçaklardan oluĢur. 

 

Bıçaklar ilerleme yönünün aksine döner. Bıçaklar hem kesme, hem parçalama, hem de 

fırlatma iĢini yapar. Ancak büyük kapasiteli olanlarında ayrı özel bir fırlatma düzeni de 

bulunabilir. 

 

Resim 1.15: Ot silaj makinesinde biçme ve parçalama 
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Traktörden alınan hareketin etkisiyle mil döner ve mile serbest olarak bağlanmıĢ 

bulunan bıçaklar (1) açılır. Bıçakların açılarak dönmesiyle ürün, hareketli bıçaklar (1) ile 

karĢı bıçak (2) arasında kesilerek parçalanır ve aynı hızla fırlatma iĢi gerçekleĢtirilmiĢ olur. 

 

 Ot Toplama Düzenli Silaj Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi 

 

Ot toplama düzenli silaj makinelerinin diğerlerinden farkının sadece, biçme ünitesinin 

bulunmaması olduğu önceki konularda ifade edilmiĢti. Burada farklı olarak sadece ot 

toplama iĢlemini yapmak üzere bir pikap düzeni bulunmaktadır. Önceden biçilmiĢ olan ot, 

pikap düzeninde bulunan yaylı parmaklar sayesinde yerden alınarak makinenin yönlendirme 

helezonunun önüne bırakılır. Helisel kanatlardan oluĢan helezon, pikap parmakları tarafından 

önüne getirilen otu besleme düzenine iletir. Bundan sonraki parçalar ve iĢlemler mısır silaj 

makinelerinde olduğu gibidir. Herhangi bir tipteki parçalama ünitesi tarafından parçalanan 

ürün taĢıma aracına yüklenmek üzere fırlatma bacasından fırlatılır. 

 

1.5. Silaj Makinelerinin Bakımı 
 

Diğer bütün tarım makinelerinde olduğu gibi silaj makinelerinin bakımında da temel 

ölçü, üretici firma tarafından hazırlanmıĢ olan makine bakım kullanma kitabıdır. Bakımda 

yapılacak iĢlemler ve bu iĢlemlerin hangi sürelerde yapılması gerektiğine makine bakım 

kullanma kitabı esas alınarak karar verilmelidir. 

 
 Makinenin Yağlanması 

 

Silaj makinelerinin iĢ yapan organları hareketli olduğu için yağlama konusunda çok 

hassas olunmalıdır. Yağlanacak noktalar ve yağlama süreleri, bakım ve kullanma kitabından 

belirlenerek yağlama yapılmalıdır. 

 

 GevĢemiĢ Bağlantı Elemanlarının Sıkılması ve AĢınmıĢ Olanların 

DeğiĢtirilmesi 

 

ÇalıĢma sırasında bir aksaklığa meydan vermemek için bakım sırasında bütün bağlantı 

elemanları kontrol edilmelidir. GevĢemiĢ olan bağlantı elemanları, uygun bir anahtar 

yardımıyla sıkılmalıdır. Özelliğini kaybedecek derecede aĢınmıĢ ve bozulmuĢ bağlantı 

elemanları aynı özellikte yenileriyle değiĢtirilmelidir. 

 

 Zincirlerin Temizlenmesi  ve Muhafaza  Edilmesi 

 

Makinenin hareket iletim sisteminde zincir kullanılıyorsa zincirler bakım sırasında 

kontrol edilmelidir. ĠĢ sezonu sonunda yapılan bakımda zincirler sökülerek iyice 

temizlenmeli, mümkünse kapalı ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. 

 

Hareket iletiminde kayıĢ kasnak sistemi kullanılıyorsa kayıĢlar kontrol edilmelidir. 
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 Bıçakların Kontrol Edilmesi ve BozulmuĢ Olanların DeğiĢtirilmesi 

 

Materyalin kesme boyu, bıçakların adedini değiĢtirmekle ayarlanabilir. Silaj 

makinelerinde asıl iĢi yapan parçalar bıçaklar olduğundan kaliteli ve düzgün bir biçim ve 

parçalama yapılabilmesi için bıçaklar kontrol edilmelidir.  

 

Bıçak adedi değiĢtirildiğinde mutlaka fırlatıcı kanat ilave edilmelidir. Birçok üretici 

firma fırlatıcı kanat tavsiye etmektedir. Keskinliği kaybolmuĢ bıçaklar düzgün bir biçim ve 

parçalama yapamayacağı gibi makinenin güç ihtiyacını da artıracaktır. Bu yüzden körelmiĢ 

bıçaklar bilenmelidir.  

 

Makine üzerinde bıçak bileme sistemi olan makinelerde, muhafaza sacı açılarak 

bileme ünitesi ortaya çıkarılır. Bileme taĢı merkezden bir miktar dıĢarı çekilir. Traktör 

çalıĢtırılır ve kuyruk miline, standart devrin yarısı oranında dönecek Ģekilde hareket verilir. 

Dönmekte olan bıçaklara doğru bileme taĢı yavaĢ yavaĢ ilerletilir. Bileme taĢı bıçakların 

keskin yüzeylerine temas ettiğinde ayar somunu bırakılır. Bu durumda bileme taĢı, kendi rayı 

üzerinde yavaĢça 3-4 defa ileri geri hareket ettirilir. Bileme iĢlemi bitince traktör 

durdurularak gözleme kapağı açılarak bıçaklar kontrol edilir. Bileme yeterli ise bileme taĢı, 

ayar somunu ile geriye çekilip yerine yerleĢtirilerek muhafaza kapağı takılmalıdır. 

 

Hatasız ve kaliteli silaj için gerekli olan en önemli faktörlerden biri de keskin bıçaklar 

ve bıçaklar ile kesme plakası arasındaki mesafenin mümkün olan en dar bir konumda 

olmasıdır. ġanzımanlı silaj makinasının kesme mekanizmasına özel olarak yerleĢtirilmiĢ 

bileme aparatı sayesinde bileme iĢlemi çok kolay ve kısa sürede yapılabilmektedir. Kesme 

aralığı ise merkezi olarak kolay bir Ģekilde ayarlanır.  

 

Bilendiği hâlde kullanılamayacak kadar aĢınmıĢ ve kırılmıĢ bıçaklar aynı özellikte 

yeni bıçakla değiĢtirilmelidir. Makinenin düzenli çalıĢması için bıçaklar karĢılıklı olarak 

değiĢtirilmelidir. Bir günlük çalıĢmadan sonra yeni bıçakların cıvataları kontrol edilmeli ve 

gerekiyorsa sıkılmalıdır. Bıçak değiĢtirildikten sonra balans ayarı yaptırılmalıdır.  

 

Bıçakların kontrolü sırasında karĢı bıçaklar da unutulmamalıdır. Bıçakları çıkarırken 

(kesme boyu ayarı için) yerleri ve bıçaklar iĢaretlenir ve takarken aynı bıçakları aynı yere 

takılır. Takarken yaralanmamak için eldiven kullanılmalıdır. 

 

 BozulmuĢ Ayar Kollarının Düzeltilmesi ve DeğiĢtirilmesi 

 

Makinede yapılacak ayarların düzenli ve doğru olması için bakım sırasında ayar ve 

kumanda kolları kontrol edilmelidir. Düzeltilerek kullanılabilecek durumda olanlar 

düzeltilmeli, aĢırı derecede bozulmuĢ, kırılmıĢ kollar yenisi ile değiĢtirilmelidir. 

 

 Tekerleklerin Kontrol Edilmesi 

 

Bakım sırasında makinede bulunan destek ve taĢıma tekerlekleri kontrol edilmelidir. 

Tekerleklerin lastik hava basınçları hem lastiklerin uzun ömürlü olmaları açısından 
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önemlidir, hem de makinenin düzgün ve verimli çalıĢması açısından önemlidir. Özellikle 

ürün biçim yüksekliği ayarı tekerleklerden yapıldığından düzgün bir biçim için lastik 

havalarının bakım kullanma kitabında tavsiye edilen değerde olması önemlidir. 

 

 DiĢli Kutusu Yağının Kontrol Edilmesi ve DeğiĢtirilmesi 

 

DiĢli kutuları içinde bulunan diĢliler yüksek hızlarda ve sürtünerek çalıĢtıklarından 

ısınmaya ve aĢınmaya uygun bir ortamda bulunur. Makinin uzun süre kullanılabilmesi için 

bakım sırasında diĢli kutusu yağı kontrol edilmelidir. Yeterli seviyede değilse 

tamamlanmalıdır.  

 

Yağın bozulması durumunda, makine bakım ve kullanma kitabında tavsiye edilen 

sürelerde diĢli kutusu yağı, diğer öğrenme faaliyetlerinde anlatıldığı Ģekilde değiĢtirilmelidir. 

Yağ değiĢimi ile ilgili bilgiler makinenin servis defterine yazılmalıdır. 

 

 Yaylı Parmakların Kontrol Edilmesi 

 

Ot toplama düzenli silaj makinelerinde otun düzgün ve tam olarak toplanabilmesi, 

yaylı parmakların görevini tam olarak yapmalarına bağlıdır. Bunun için bakımda, yaylı 

parmaklar kontrol edilmeli, eğilen bükülen parmaklar düzeltilmelidir. Kırık ve eksik 

olanların yerine yenisi takılmalıdır. 

 

 Emniyet Sistemlerinin Kontrol Edilmesi 

 

Makinenin hasar görmeden uzun süre çalıĢabilmesi için emniyet sistemlerinin sağlam 

ve ayarlı olması çok önemlidir. Kesme emniyet cıvatası bulunan emniyet sistemlerinde 

herhangi bir nedenle bu cıvata kesilmiĢ olursa aynı özellikte yenisi ile değiĢtirilmelidir. Yine 

yaylı emniyet sistemlerinde yay boyu, dolayısıyla yay basıncı kontrol edilmelidir. Yay boyu 

tavsiye edilen değerden farklı ise ayarlanmalıdır. 

 

 Hareketli Kısımların Muhafazalarının Takılması 

 

Gerek makinenin zarar görmemesi, gerekse çalıĢma sırasında etrafta bulunabilecek 

kiĢilerin zarar görmemesi için makinede bulunan muhafaza kapakları tam ve sağlam olarak 

yerlerine takılmıĢ olmalı ve sabitlenmelidir. 

 

 Makinenin Kapalı Bir Yerde ve Emniyete Alınarak Muhafaza Edilmesi 

 

Makinenin uzun ömürlü olabilmesi için diğer makinelerde olduğu gibi kapalı bir yerde 

muhafaza edilmesi gerekir. Ayrıca iĢ sonunda makine yerine bırakılırken sabitlenmeli, 

destek ayakları, takoz vs. ile emniyete alınmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Traktöre bağlanan silaj makinelerinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi yağlayınız. 

 ÇalıĢmaya baĢlamadan iĢ 

önlüğünüzü/tulumunuzu giyiniz. 

 ĠĢe baĢlamadan önce çalıĢma için iĢ 

güvenliği ve emniyet tedbirlerini alınız. 

 Bakım ve kullanma kitabını kullanarak 

makine üzerinde yağlanacak noktaları ve 

yağlama periyotlarını belirleyiniz.  

 Gresörlükleri ve etrafını temizleyiniz. 

 Yataklardan temiz yağ gelinceye kadar, 

gres yağı basınız. 

 Yağlama iĢi bittikten sonra gresörlük ve 

yatak etrafındaki artık yağları 

temizleyiniz.  

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız. 

 

Resim 1.16: GevĢemiĢ bağlantı 

elemanlarının sıkılması 

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol 

ediniz. 

 Makine bakım ve kullanma kitabında 

bağlantı elemanlarının sıkılması için 

uygun olan en fazla tork değeri 

belirtilmiĢ ise bağlantı elemanlarını 

sıkarken bu tork değerine uyunuz. 

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını 

değiĢtiriniz. 

 Bütün bağlantı elemanlarını kontrol 

ediniz. 

 DiĢ yapısı bozulmuĢ, aĢınmıĢ cıvata, 

somun ve diğer bağlantı elemanlarını 

mutlaka yenisi ile değiĢtiriniz. 

 Zincirleri temizleyiniz ve kuru bir yerde 

muhafaza ediniz. 

 Hareket iletim sırasında sıkıntı 

yaĢanmaması için bakım esnasında 

zincirleri iyice temizleyiniz. 

 Paslanıp bozulmaması için kuru bir 

ortamda muhafaza ediniz. 

 Hareket iletiminde zincir yerine kayıĢ 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 1.17: Zincirlerin kontrol edilmesi 

kasnak sistemi kullanılmıĢsa bakım 

sırasında kayıĢları da kontrol ediniz. 

 Bıçakları kontrol ediniz. 

 Düzgün bir kesim ve daha az güç ihtiyacı 

için bıçakların keskinliğini kontrol 

ediniz. 

 Bilenmesi ve değiĢtirilmesi gerekenleri 

belirleyiniz. 

 Bilenmesi gereken bıçakları bileyiniz.  

 AĢırı aĢınmıĢ ve kırılmıĢ bıçakları 

değiĢtiriniz. 

 Makinenin düzenli çalıĢmaya devam 

etmesi için bıçak değiĢtirirken karĢılıklı 

olarak değiĢtirmeye dikkat ediniz. 

 DeğiĢtirme iĢleminde makine üzerindeki 

bıçaklarla aynı ölçüde ve aynı özellikte 

bıçak kullanınız. 

 EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını 

düzeltiniz, gerekiyorsa değiĢtiriniz. 

 Makinede, ayarların ve kumanda 

iĢlemlerinin düzgün ve sağlıklı 

olabilmesi için bakım sırasında ayar 

kollarını kontrol ediniz. 

 Düzeltilerek kullanılabilecekleri 

düzeltiniz. 

 Çok bozuk ve eksik olanların yerine 

yenilerini takınız. 

 Tekerlekleri kontrol ediniz. 

 

Resim 1.18: Tekerleklerin kontrol edilmesi 

 Tekerleklerin uzun ömürlü olması ve 

daha az çeki gücü ihtiyacı için lastik 

havalarının tavsiye edilen değerde 

olmasına dikkat ediniz. 

 YıpranmıĢ tekerlekleri yenisi ile 

değiĢtiriniz.  

 Bakım sırasında hem destek tekerlekleri 

hem de taĢıma tekerleklerini kontrol 

etmeyi unutmayınız. 
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 DiĢli kutusu yağını kontrol ediniz. 

 Makinenin hareket iletim sistemi ve 

diĢlilerin zarar görmemesi için diĢli 

kutusu yağını kontrol ediniz. 

 Özellikle yağ seviyesinin istenen 

düzeyde olmasına çok dikkat ediniz. 

Eksikse makine bakım kullanma 

kitabında belirtilen özellikte yağ ile 

tamamlayınız. 

 Yağ seviyesinin yanında özelliğini ve 

kalitesini de kontrol ediniz.  

 DiĢli kutusu yağını değiĢtiriniz. 

 

Resim 1.19: DiĢli kutusu yağının 

değiĢtirilmesi  

 Yapılan kontrolde yağ, özelliğini 

kaybetmiĢ ise yeni yağ ile değiĢtiriniz. 

 Ayrıca makine bakım ve kullanma 

kitabında tavsiye edilen sürelerde diĢli 

kutusu yağını değiĢtiriniz.  

 Yeni yağın, makine bakım ve kullanma 

kitabında tavsiye edilen özellikte 

olmasına dikkat ediniz. 

 Yaylı parmakları kontrol ediniz. 

 Kontrol sırasında yaylı parmaklarda 

kırılan, eğilen ve özelliğini kaybeden 

parmak olup olmadığını kontrol ve tespit 

ediniz. 

 Düzelebilecek yaylı parmakları 

düzeltiniz. 

 Kırık ve eksiklerin yerine yenisini 

takınız.  

 Emniyet sistemini kontrol ediniz. 

 

Resim 1.20: Emniyet sisteminin kontrolü 

 ÇalıĢma sırasında makinenin zarar 

görmemesi için, bakım yaparken emniyet 

sistemini kontrol ediniz. 

 Emniyet yayının uzunluğunu, bakım ve 

kullanma kitabında verilen ölçüden farklı 

ise belirtilen ölçüye gelene kadar, tespit 

somununun gevĢetilmesi veya sıkılması 

suretiyle ayarlayınız.  
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 Hareketli kısımların muhafazalarını 

takınız. 

 ÇalıĢma sırasında kazaya neden 

olmamak ve makinenin zarar görmesine 

engel olmak için hareketli kısımların 

muhafaza kapakları takılı olmalıdır. 

Bakım sırasında bütün muhafazaları 

kontrol ederek takınız, eskiyenleri yenisi 

ile değiĢtiriniz.   

 Traktör kuyruk milinden aldığı hareketi 

makineye ileten Ģaftın muhafazasını 

mutlaka takınız. Sabitleme zincirlerini 

yerine takarak muhafazaların Ģaftla 

birlikte dönmesini engelleyiniz. 

 Makineyi kapalı bir yerde ve 

sabitleyerek muhafaza ediniz. 

 Makineden uzun süre faydalanabilmek 

için kullanmadığınız zamanlarda 

makineyi kapalı bir alanda muhafaza 

ediniz. 

 Kazalara sebep olunmaması için 

makineyi kolayca devrilmeyecek Ģekilde 

destek ayağı ile sabitleyerek bırakınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢmadan önce iĢ önlüğünüzü/tulumunuzu giydiniz mi?   

2. ĠĢe baĢlamadan önce iĢ güvenliği ve emniyet tedbirlerini 

aldınız mı? 
  

3. Makineyi yağladınız mı?   

4. GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıktınız mı?   

5. AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirdiniz mi?   

6. Zincirleri temizleyip ve kuru bir yerde muhafaza ettiniz mi?   

7. Bıçakları kontrol ettiniz mi?   

8. KırılmıĢ  ve aĢırı aĢınmıĢ bıçakları değiĢtirdiniz mi?   

9. EğilmiĢ, bükülmüĢ ayar kollarını düzeltip gerekiyorsa 

değiĢtirdiniz mi? 
  

10. Tekerlekleri kontrol ettiniz mi?   

11. DiĢli kutusu yağını kontrol ettiniz mi?   

12. DiĢli kutusu yağını değiĢtirdiniz mi?   

13. Yaylı parmakları kontrol ettiniz mi?   

14. Emniyet sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

15. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?   

16. Makineyi kapalı bir yerde ve emniyetli bir Ģekilde  

muhafazaya aldınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.. 

 
1. (   ) Silaj makinelerinin hiç birisinde bıçak bileme sistemi bulunmaz. 

 

2. (   ) Silaj makinelerinde keskinliği kaybolmuĢ bıçaklar düzgün bir biçim ve parçalama 

yapamayacağı gibi makinenin güç ihtiyacını da artıracaktır.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. YeĢil yemlerin havasız bir ortamda bırakılarak, süt asidi bakterilerinin yardımıyla 

ekĢitilmesi yoluyla elde edilen hayvan yemine ……………………. denir.  

 

4. ……………………………, silaj yapılacak yem bitkilerini tarlada biçerek parçalayan 

veya biçilmiĢ ürünü tarladan alarak parçalayan ve taĢıma vasıtasına (römork, vagon 

vs.) üfleyerek fırlatan kendi yürür veya traktörle çekilen makinelerdir. 

 

5. Silaj makinelerinde, makinenin düzenli çalıĢması için bıçak değiĢiminde, bıçakların 

…………………………. olarak değiĢtirilmesi gerekir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6 
 

 

Gerekli araç gereç verildiğinde tarla veya düz bir zeminde, bakım kullanma kitaplarına 

uygun olarak traktöre bağlanan silaj makinelerinin  ayarlarını yapabilecek ve 

kullanabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Etrafınızdaki tarımsal üretim iĢletmelerinde, traktöre bağlanan silaj 

makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını araĢtırınız. 

 Tarımsal iĢletmelerde kullanılan traktöre bağlanan silaj makinelerinin hangi 

ayarlarının yapıldığını araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Tarımsal iĢletmelerde kullanılan traktöre bağlanan silaj makinelerinin 

ayarlarının nasıl yapıldığını araĢtırınız ve inceleyiniz. 

 Yaptığınız araĢtırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak  

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

2. TRAKTÖRE BAĞLANAN SĠLAJ 

MAKĠNELERĠNĠN AYARLARI VE 

KULLANIMI  
 

2.1. Traktöre Bağlanan Silaj Makinelerinin Ayarları 
 

Makinenin daha uzun süre ve verimli olarak çalıĢması için gerekli makine ayarlarının 

yapılması gerekmektedir. 

 

 Biçme Yüksekliği Ayarı 

 

Askılı silaj makinelerinde biçme yüksekliği ayarlanması hidrolik sistem ile yapılır. 

Bazılarında da biçme yüksekliği ayarı, destek tekerleğinden yapılır. Bu yüksekliğin 10–20 

cm olması gerekir. Böylece silajın kirlenmesi önlenmiĢ olur. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Fan Ayarı 

 

ġanzımanlı mısır silaj makinesi, güçlü fanı ve fan paletleri sayesinde silajı 

tamamlanan mısırı yükleme bacası içerisinden süratli bir Ģekilde taĢıma vagonuna yükler. 

Ġsteğe bağlı olarak tahliye bacası uzantısı ile kesme ve taĢıma traktörlerinin paralel olarak 

çalıĢması mümkündür. 

 

Besleme ünitesinden kıyıcı üniteye beslemenin yapıldığı açıklıkta, dikey konumda 

sabit bıçak bulunmaktadır. Bu tip silaj makinesi volanlı tip radyal bıçaklı kıyıcıya sahiptir ve 

toplam 12 adet sertleĢtirilmiĢ bıçak bulunmaktadır. Bu bıçaklar vantilasyon ve fırlatma etkisi 

ile kıyılan mısırın sevkini sağlamaktadır. Ayrıca volan üzerinde kıyılmıĢ mısırın sevki için 6 

adet fırlatıcı kanat bulunmaktadır. Bu volanın devri ayarlanarak fan ayarı yapılmıĢ olur. 
 

 Fırlatma bacası ayarı 

 

Bacanın çevrilmesi hidrolik pistonla sağlanmaktadır ve traktöre takılan bir kol 

vasıtasıyla manuel olarak Ģapkadan atılan parçaların açısı da ayarlanabilmektedir. Makinenin 

yüksekliği iki parçalı bacanın üst parçası katlanarak azaltılabilmektedir.  

 

 Götürücü yıldız diĢlisi / zinciri ya da kayıĢının gerginlik ayarı 

 

Götürücü organının tahrikinde kullanılan götürücü yıldız diĢlisi, zinciri ya da kayıĢının 

gerginlik ayarını kontrol edilmelidir. Zincir, kayıĢ ve yıldız diĢli gibi aktarma organlarının 

koruyucu muhafazaları sökülür. KayıĢları gerdirilir ancak germe iĢi defalarca tekrar 

edilmemelidir eğer kayıĢ sünme yapıyorsa yenisi ile değiĢtirilmelidir.  

 

Arızalı zincir baklalarını yenisi ile değiĢtirilmeli ve düzgün monte edilmelidir. 

Zincirlere bağlanmıĢ lastik bantlar (mısır saplarını ve yapraklarını taĢıyan) aĢınmıĢ ise yenisi 

ile değiĢtirilmelidir. Hareket veren zinciri gerdirmek için tespit vidaları gevĢetilmelidir. Ayar 

cıvataları ile zincir gerdirilir. ĠĢ bitiminde tespit cıvataları sıkılmalıdır. Götürücü zinciri 

daima doğru gerdirilmelidir. KarĢılıklı çalıĢan lastik bantlar birbirine uygun olmalıdır. 

 

Götürücü organların ve biçme bıçaklarının ön hazırlığı sırasında götürücü zincir daima  

doğru gerdirilmelidir. KarĢılıklı çalıĢan lastik bantlar daima birbirine uygun olmalıdır. 

Götürü tamburların cıvatalarını çözüp birbirinden ayırmalıdır. Biçme diskleri temiz kesecek 

Ģekilde tabak yayların basınçları ayarlanmalıdır. AĢınmıĢ götürücü yıldız diĢlisi, bıçak 

değiĢtirmelerinde ya da bıçaklar bilendiğinde değiĢtirilmelidir. 

 

 Ön Tamburun Basınç Ayarı 

 

Ön tambur basınç ayarı az ise alıĢ düzenli değildir ve tıkanmalar baĢlar. Basınç fazla 

ise makine mısır saplarını kolay almaz. Ön tamburun basınç ayar yayı çok fazla ise mısır 

sapları birbiri ardınca toplanır.  
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Materyalin daha iyi tutulmasını sağlamak ve tıkanma durumunda makinenin zarar 

görmesini önlemek için üst silindir bir yayla bastırılmıĢtır. Önemli olan ön tamburun yay 

gerginliğinin her iki taraftan eĢit olarak ayarlanmasıdır. 

 

Ġletici ve sıkıĢtırıcı tambur zaman zaman ürünle gelen yabancı parçalardan deforme 

olup zarar görürler ve tümüyle değiĢtirilmeleri gerekir. Bazı tiplerde sıkıĢtırma tamburuna 

hareket veren kasnak veya zincirde emniyet pimi vardır. Zorlanmalarda emniyet pimi 

kesilerek tamburun zarar görmesini önler. 

 

 Yedirme Hızının DeğiĢtirilmesi 

 

Yedirme hızını değiĢtirerek silaj parçalama boy ayarı çeĢitli tip makinelere göre Ģöyle 

yapılır: 

 ÇeĢitli diĢli ve diĢli sayısı kullanılarak 

 DiĢli kutusundan ayarlayarak 

 KayıĢlı sistemlerde kayıĢ kasnaklarının çapını değiĢtirerek 

 

DiĢlileri değiĢtirince diĢli tespit cıvataları sıkılır ve zincir doğru ölçüde gerdirilir. DiĢli 

kutusu, çalıĢmazken ayarlanır ve doğru devir seçilir. 

 

 Bıçak KarĢı Bıçak Ayarı 

 

Diskli silaj makinelerinde bıçak-karĢı bıçak ayarında (kesme ayarı) disk komple 

çözülerek mil üzerinde karĢı bıçağa itilir. Tamburluda ise karĢı bıçağın ayar cıvataları 

gevĢetilir, bir sentil ile bıçak boyunca ayarın sabit kalması sağlanır, cıvatalar sıkılır ve her 

bıçak, karĢı bıçağa tek tek getirilerek ayar kontrol edilir. Materyal kesme boyunun 

değiĢtirilmesinde yapılan ayarlar sonunda bıçakları takınca yeniden bıçak-karĢı bıçak ayarı 

yapılmalıdır.  

 

Tambur ile tambur tabanı arasında 1 mm boĢluk olmalıdır. Eğer boĢluk uygun değilse 

tıkanmalara yol açar. Silaj makinesine koçanları parçalamak için tırtıllı taban takıldığında bu 

ölçü aynı kalmalıdır. Bu ayar büyük ise tespit cıvataları gevĢetilir, ayar cıvatalarından 1 mm 

boĢluk ayarlanır sonra tespit cıvatalarını sıkılır. 

 

 KarĢı Bıçakların Keskinliğinin Kontrolü 

 

KarĢı bıçak körlenince kesme kuvveti büyür. KarĢı bıçak 2 veya 4 köĢelidir. Bıçağı ya 

yenilemek ya da çevirmek gerekir. Çevirirken bıçağın oturduğu yüzeyi temizlemelidir. 

Diskli silaj makinelerinde koruyucu plakayı sökülmeli, kontra somunu, emniyet yayı, 

emniyet pimi çıkarılmalıdır. Ayar cıvataları özel anahtar ile çözülüp mil üzerinde itilmelidir. 

Ayarlama iĢi yapıldıktan sonra her bıçak için ayarı kontrol edilmeli ve söküm sırasının tersi 

uygulanarak iĢlem tamamlanmalıdır. ÇeĢitli üretici firmalara göre karĢı bıçak değiĢimi 

farklıdır. 
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2.2. Traktöre Bağlanan Silaj Makineleriyle ÇalıĢma Sırasında 

Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Silaj makineleri bilinçsiz ve dikkatsiz kullanıldığı zaman ciddi kazalara sebep 

olabilmektedir. Silaj makineleri ile çalıĢırken en önemli kaza nedenleri operatörün 

dikkatsizliği, traktörün emniyetli stop edilmemesi ve operatör harici kiĢilerin emniyet 

kurallarına uymaması olarak sıralanabilir. Bu nedenle silaj makinesi kullanan  kiĢilerin 

aĢağıda sıralananemniyet  tedbirlerine uymaları çok önemlidir: 

 

 Makine üzerinde yer alan uyarı ve açıklayıcı levhalar (etiketler) güvenli çalıĢma 

için önemli açıklamaları dikkate sunmaktadır. Bu levhalara uymak 

kullanıcıların emniyetine de hizmet eder. Hasar gören uyarı ve açıklama 

levhalarını hemen yenilenmelidir.  

 

Resim 2.2: Makine üzerinde yer alan uyarı ve açıklayıcı levhalar 

 

 Makine traktöre bağlanmadan önce, traktörün el frenini çekilmeli  ve vites boĢa 

alınmalıdır. 

 Makinenin ilk çalıĢtırılması ve kontrolü kapalı yerlerde yapılmamalı, zararlı 

gazlar dikkate alınmalıdır.  

 Bıçaklar bilenirken çok dikkatli olunmalıdır.   

 Bıçakları bilemek gerektiğinde mutlaka koruyucu gözlük kullanılmalı ve bıçak 

keskinliği elle kontrol edilmemelidir. Bileme iĢlemi bittikten sonra muhafaza  

sacı mutlaka yerine takılmalıdır.  

 Kırık bıçak, bükülmüĢ kanat vb. hemen değiĢtirilmeli, makine rahat 

çalıĢmıyorsa yeni ayar yapılmalıdır. Balans ayarını uzmanlar yapmalıdır.  
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 Bıçakların değiĢtirilmesi uzman kiĢilere yaptırılmalıdır. YanlıĢ bir montaj 

önemli bir iĢletme tehlikesi oluĢturabilir.  

 ÇalıĢmadan önce gevĢek, çözülmüĢ parçaların olup olmadığı kontrol edilip 

sıkılmalıdır.  

 Silaj  makinesi ile çalıĢmada uygun iĢ elbisesi kullanılmalı, geniĢ  savruk bol 

elbise kullanılmamalıdır. Eğer yapılan iĢ nedeniyle uzun gömlek giymek  

gerekliyse bu  tip gömleklerin düğmeleri tamamen iliklenmeli ve çalıĢma 

sırasında dikkatli olunmalıdır.  

 GeniĢ, savruk, bol, sarkan, düğmeleri iliklenmemiĢ elbiseler hareket halinde 

olan makine parçaları tarafından kapılabilir.  

 Mafsallı Ģaft mafsalları da içine alacak Ģekilde koruyucu muhafazası takılarak 

koruma altına alınmalıdır. Daha sonra da koruyucu muhafazanın dönmemesi 

için zinciri takılarak sabitlenmelidir.  

 

Resim 2.3: Mafsallı Ģafta muhafaza takılması 

 

 Silaj makinelerinde emniyet kavraması ve emniyet pimleri görev yapar 

durumda olmalıdır.  

 Makinenin  bağlama yüksekliği ve uzaklığı da önemlidir. Doğru olmayan bir 

bağlama pozisyonu Ģaftın kötü çalıĢmasına veya her iki Ģaft parçasının ayrılarak 

bozulmasına yol açabilir. Bir Ģaft bozulur veya ayrılırsa parçalar veya kırılmıĢ 

uçları etrafa kontrolsüz Ģekilde çarpar ve ciddi yaralanmalara yol açar. ġaftın 

doğru bağlama pozisyonu için makinenin bakım ve kullanma kitabına 

bakılmalıdır.   

 Traktör kuyruk mili koruyucu muhafazası takılı olmalıdır. Kuyruk mili 

koruyucu sacı, mafsallı Ģaft mafsalının en az ortasına kadar kapatmalıdır.  

 

Resim 2.4: Traktör kuyruk miline koruyucu muhafaza takılması 
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 Alet tarafındaki mafsallı Ģaft bağlantısı da yukarıda açıklandığı Ģekilde koruma 

altına alınmalıdır.  

 Silaj makinesi bağlantı pimleri ile traktörünkiler aynı türden olmalıdır.  

 ġaft makine ve traktöre takılırken veya sökülürken motor mutlaka 

durdurulmalıdır.  

 Traktörün yanından ayrılmadan motoru stop edilmeli, kontak anahtarı alınmalı, 

vitese takılmalı ve el freni çekilmeli, gerekirse traktör ve silaj makinesine takoz 

konulmalıdır.  

 Bakım ve onarım iĢleri Ģaftı ve makineyi traktörden ayırdıktan sonra 

yapılmalıdır.  

 Makineyi ayırırken mutlaka destek ayağı kullanılmalıdır.  

 Silaj makinesini traktörden ayırmadan önce denge ayaklarının takılı, traktör el 

freninin çekili ve motorun susturulmuĢ, kontak anahtarının çıkarılmıĢ 

olduğundan emin olunmalıdır.  

 Hidrolik sistemle belli bir yüksekliğe kaldırılmıĢ makinenin altında çalıĢmak 

gerekiyorsa güvenlik takozu koymadan makinenin tamir ve bakımı 

yapılmamalıdır.  

 Hidrolik akıĢkan tehlikelidir. Hidrolik sistemde sıvı yüksek basınç altındadır ve 

herhangi bir kaçak tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Sıvı kaçaklar gözle 

görülmeyebilir ancak deriye nüfuz etmek için yeterli  basınca sahiptirler. 

Hidrolik sıvı, ekipman ayarlanırken veya çıkarılırken boĢalabilir.  

 Motor veya hidrolik pompa durdurulduğunda sistemdeki hidrolik, basınç altında 

kapana kısılmıĢ bir vahĢi hayvan gibidir. HapsolmuĢ bu hidrolik sıvının basıncı 

2000 psi (140 bar) den daha fazla olabilir. Bu traktörün tekerine vurulan hava 

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

eğer deriye nüfuz ederse acil tıbbi müdahale ile çıkartılması gerektirir. Doğru 

bir Ģekilde tedavi edilmezse kangren oluĢabilir. Deriye nüfuz etme 

yaralanmaları ilk baĢta  ciddi görünmeyebilir ancak tıbbi olarak çaresine 

bakılmazsa genellikle enjeksiyonun olduğu vücut kısmının kaybıyla sonuçlanır.   

 

Resim 2.5: Hidrolik basıncın deriye zarar vermesi 

 Hidrolik sistemlere basınç uygulamadan önce tüm bağlantılar sıkılmalıdır. El ve 

vücudu; kaçakların olabileceği, sıvının yüksek basınç  altında  püskürebileceği 

deliklerden/bağlantılardan uzak tutmalıdır. Kaçakların araĢtırılmasında bir parça 

kart veya kâğıt kullanılmalıdır. Hidrolik hatların bağlantılarını çözmeden önce 

basınç düĢürülmelidir. 
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 Hidrolik hortumların özellikleri basınç altında, termal ve UV ıĢınları  altında 

yıllar içerisinde değiĢim gösterir. Çoğu hortumlarda hortumun yaĢını belirleyen 

bilgi metal kelepçe burcu  üzerinde  yer alır. Belirli ülkelerdeki kanunlar ve 

uygulamalar  hidrolik hortumların 6 yıl kullanıldıktan sonra değiĢtirilmesini 

gerektirmektedir.  

 Tamir bakım uygulamaları sırasında hidrolik sistemlerdeki sızıntılar bir karton 

yardımıyla  eldiven  giymiĢ durumda kontrol edilmelidir. Hidrolik sıvının  

deriye  enjekte olması ile sonuçlanan kazalarda bu sıvı birkaç saat içinde cerrahi 

müdahale ile çıkarılmalıdır, aksi takdirde kangren tehlikesi vardır.  

 2000 psi’lik basınç altındaki yağ insanları ciddi bir Ģekilde yaralar. Bu 

yaralanma sıvının basıncı ve sıcaklığı nedeniyle meydana gelir. Bu tehlikeden 

kaçınmak için hidrolik sistemde gevĢetme, sıkma, sökme, rekorlarda ve 

parçalarda herhangi bir ayar öncesinde daima  sistemin basıncı alınır 

(düĢürülür). Aynı  zamanda  eğer hidrolik bağlantı aĢırı sıkılırsa çatlayabilir ve 

yüksek basınçlı sıvı fıĢkırabilir. Böylece hem fıĢkıran sıvı ve hem de  hidrolik 

güç ile askıda duran makinenin yere düĢmesi nedeniyle  yaralanma olabilir. Bu 

nedenle hidrolik sistemde herhangi bir bakım  iĢini yapmadan hidrolik pompayı 

döndüren motor durdurulur, makine yere indirilir. Basıncı düĢürmek için 

hidrolik kontrol kolu birçok kez ileri-geri hareket ettirilir.  

 Makine ile traktör arasında girmek çok tehlikelidir, makine traktöre bağlanırken 

araya giren yardımcı kiĢinin ezilme riski her zaman vardır ve bu iĢlem sırasında 

azami dikkat gösterilmelidir.  

 Makine traktöre takılıp trafiğe çıkmadan önce tüm emniyet tedbirleri 

alınmalıdır.  

 Ayrıca makine üzerinde uyarıcı lamba veya iĢaretler bulunmalıdır.  

 Silaj makinesi ile kara yolunda giderken makine taĢıma için yol durumuna 

getirilip sevk yanakları üzerine koruyucu sacları takılmalıdır.  

 Trafiğe çıkıldığında gerekli trafik kurallarına uyulmalı ve emniyet tedbirleri 

alınmalıdır. Kalabalık yerlerde hızlı gidilmemelidir.  

 Traktör ile taĢıma anında yükün ağırlığının, yön ve fren kapasitesi baĢta olmak 

üzere yol tutuĢu üzerinde doğrudan etkisi olduğu unutulmamalıdır.  

 Viraj dönüĢlerinde traktörün arkasındaki silaj makinesinin varlığı unutulmamalı 

ve hız ona göre ayarlanmalıdır.  

 Eğimi fazla olan yerlerdeki dönüĢlerde daha da dikkatli olunmalıdır.  

 Özellikle akĢam iĢ dönüĢlerinde aydınlatmasız ve uyarıcı levha olmadan 

karayoluna çıkılmamalıdır.  

 YokuĢ aĢağı iniĢlerde vites asla boĢa alınmamalıdır.  

 Traktöre silaj makinesi ile taĢıma römorku birlikte bağlanmıĢsa traktör ön 

aksında yük  hafiflemesine  müsaade  edilmemelidir.  Bunun  için  çift  dingilli  

tarım  römorkları kullanılması uygun olur. 

 Silaj makinesi ile tarlada çalıĢma sırasında ayar, tamir, bakım ve arıza arama 

gibi iĢlemler yapılması gerekirse traktör stop edilmeli, kontak anahtarı 

alınmalıdır (emniyetli stop). Dönen kısımların tam olarak durması için bir süre 

beklenmelidir.  
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 Makineyi çalıĢtırmadan çevre kontrol edilmeli ve  yakında bulunan birisinin 

Ģafta ya da bıçaklara kapılma riskinin ya da fırlatılan bir cisimle yaralanma  

riskinin olduğu unutulmamalıdır.  

 Tıkanma kesinlikle elle giderilmemeli ve elle yedirme yapılmamalıdır. Silaj 

makinelerinin elle beslenmesi bu makinelerde meydana gelen kazalarda ön 

sıralarda gelmektedir.  

 

Resim 2.6: Tıkanmanın elle giderilmemesi için uyarıcı levha 

 

 Kuyruk mili devrinin 540 devir/dakikanın altına düĢmemesine dikkat 

edilmelidir. Aksi durumda tıkanmalar artacağından önemli bir risk 

oluĢturmaktadır.  

 Traktör çalıĢırken ve oynar baĢlı Ģaft dönerken el freni çekilmeden ve 

tekerlekler takozsuz iken makine ile traktör arasına girilmemelidir.  

 Makine çalıĢır durumdayken kesinlikle elle, ayakla, yabancı aletlerle makineye 

müdahale edilmemelidir.   

 Özellikle bıçaklarda meydana gelen bir tıkanmaya makineyi durdurmadan 

müdahale etmek kazaya davetiye çıkarmaktır.  

 Makine durdurulduktan sonra da kesici tambur bıçaklar bir süre daha 

döneceğinden bunların tam olarak durması beklenmelidir.  

 Materyal sevk borusunun ayarında ve düzeltilmesinde kesinlikle uzaktan 

komuta edilmelidir.  

 Silaj makinesi çalıĢırken traktör sürücüsü yanında ikinci bir kiĢinin bulunmasına 

izin verilmemelidir.   

 

Resim 2.7: Traktör sürücüsünün yanında ikinci bir kiĢinin bulunmaması 



 

                  

 

                                                                                                                                 

 

30 

 Silaj makinesi etrafında görevlilerden baĢka kimse bulundurulmamalıdır. 

ÇalıĢma esnasında makinenin hareket alanı içerisinde ve makine  yakınlarında 

kimsenin bulunmamasına, özellikle de çocuklara dikkat edilmelidir. Makinenin 

her an bir Ģey fırlatabileceği unutulmamalıdır.   

 

Resim 2.8: Silaj makinesi etrafında ikinci bir kiĢinin bulunmaması 

 Hareket ileten Ģaftlar kesinlikle bir basamak olarak kullanılmamalıdır.  

 Silaj makineleri çalıĢırken çeki oku vb. parçalara basılarak üzerine 

çıkılmamalıdır.  

 ÇalıĢma sırasında iĢ dıĢındaki iĢlerle (yeme, içme, bir Ģeyler okumaya çalıĢma, 

çalıĢma alanı dıĢındaki yerlere bakmaya çalıĢmak vb.) meĢgul olmak kazalara 

sebep olabilir. Bu davranıĢlardan kaçınılmalıdır.  

 Yorgun ve uykusuz olarak makine kullanılmamalıdır.  

 Makinenin kayıĢ  kasnaklarının ve diğer hareketli parçalarının bulunduğu 

kısmının muhafazası bulunmalı ve bu muhafazanın tam olarak yerine 

oturduğundan emin olmadan makineyi çalıĢtırmamalıyız.  

 Silaj makinesi ile çalıĢma yeterli gün ıĢığında yapılmalıdır. Gece çalıĢmak 

mecburiyetinde kalınmıĢsa yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.  

 Makinenin devir vb. limitleri asla zorlanmamalıdır.  

 Hareket halinde iken traktöre asla binilip inilmemelidir.  

 ÇalıĢmaya ara verildiği durumlarda eğer mümkünse traktör düz bir yerde park 

edilmeli ve el freni çekilmelidir (emniyetli stop).  

 Eğimli bir arazide park  edilecekse yokuĢ yukarı birinci vites, yokuĢ aĢağı geri 

vitese takılmalı ve her iki durumda da el freni çekilmelidir (emniyetli stop).  

 Tarım makinelerinin tümünde olduğu gibi silaj makineleriyle çalıĢmada da 

uygun kıyafet giyilmesi ve koruyucu ekipmanlar kullanılması son derece 

önemlidir.  
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Resim 2.9: Silaj makinesi ile çalıĢırken kullanılacak kıyafet ve koruyucu ekipmanlar 

 Materyal sevk borusunun uzaktan komuta mekanizmasının, traktöre bağlantısında 

hareketin kısıtlanmamasına dikkat edilmelidir. 

 Materyal biçme yüksekliği destek tekerleklerinden ayarlanmalıdır. Tekerlekler tarlaya 

gömülüyorsa traktör hidrolik mekanizması ile silaj makinesi bir miktar kaldırılmalıdır. 

 Makine devri mutlaka çalıĢma devrine getirildikten sonra hasada baĢlanmalıdır. 

 Sıra sonlarındaki dönüĢlerde makinenin destek tekerleklerinin zarar görmemesi için 

makinenin kaldırılması unutulmamalıdır. 

 Makine bacası rüzgâr yönü de göz önünde bulundurularak uygun konuma getirilmelidir. 

 Makine boynuzlarının (biçme düzeninin) yere paralel olmasına dikkat edilmelidir. 

Gerekirse üst bağlantı kolu ile ayarlama yapılmalıdır. 

 Arazi yapısı gevrek, kumlu ya da ıslak ise makine tekerleğinin batmaması ve biçme 

yüksekliğinin değiĢmemesi için makine hidrolik sistem yardımı ile hafifçe kaldırılmalıdır. 

 

2.3. Traktör Hidrolik Ön Seçme Kolu Konumu 
 

Traktörle kullanılan silaj makineleri birinci faaliyette bahsedildiği üzere çekilir tip 

veya askılı tip olabilmektedir.  

 

Traktör hidrolik kaldırma sisteminde kaldırma kollarına bağlı olan askılı tipte 

makinelerde hidrolik sistemin konumunu belirleyen ön seçme kolu, pozisyon kontrol 

durumundadır. Tarla yüzeyinde serbest olarak çalıĢan ve toprağı kendi ağırlığı ile iĢleyen 

ekim makinesi, diskli tırmık, kültivatör, alet kombinasyonu gibi aletlerle çalıĢırken 

kullanılan yüzücü pozisyon, çekilir tipteki silaj makineleri için de kullanılmaktadır. 

Traktörün hidrolik düzeni yüzücü pozisyonda çalıĢılmalıdır. Yüzücü pozisyon, hidrolik 

kumanda kolları hidroliğin en aĢağıda ölü durumda olduğu hâldir.  



 

                  

 

                                                                                                                                 

 

32 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 Traktöre bağlanan silaj makinelerinin ayarlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına 

göre yapınız ve kullanınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Makineyi traktöre bağlayınız. 

 Traktörle  makineye yavaĢça yanaĢınız. 

 Çekilir tiplerde çeki okunu çeki 

kancasına takıp pim ile bağlantısını tespit 

ediniz.  

 Askılı tiplerde ise ilk önce ayarsız   yan 

bağlantı kolunu bağlayınız.  

 Sonra ayarlı yan bağlantı kolunu 

bağlayınız.  

 En son üst bağlantı kolunu bağlayınız.  

 Traktör hidrolik ön seçme kolu 

konumunu seçiniz. 

 Askılı tipteki makinelerde çalıĢmaya 

baĢlarken ön seçme kolunu pozisyon 

kontrol konuma alınız. 

 Çekilir tipteki makinelerde çalıĢmaya 

baĢlarken ön seçme kolunu yüzücü 

konuma alınız. 

 Ön-arka paralellik ayarını yapınız. 

 Makine askıda iken yan tarafından 

bakarak ön-arka  paralelliği kontrol 

ediniz. 

 Paralellik bozuksa paralelliği üst bağlantı 

kolundan ayarlayınız. 

 Sağ-sol paralellik ayarını yapınız. 

 Makine askıda iken arka tarafından 

bakarak sağ-sol paralelliği kontrol ediniz. 

 Paralellik bozuksa ayarlı askı kollarından 

ayarlayınız. 

 Bıçak-karĢı bıçak mesafe ayarını 

yapınız. 

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

bıçak-karĢı bıçak mesafe ayarını yapınız. 

 Materyal kesme boyunun 

değiĢtirilmesinde yapılan ayarlar sonunda 

bıçakları takınca yeniden bıçak-karĢı 

bıçak ayarı yapınız. 

 Biçme yüksekliği ayarını yapınız. 

 Askılı silaj makinelerinde biçme 

yüksekliği ayarlanmasını hidrolik sistem 

ile yapınız. 

 Bazılarında da biçme yüksekliği ayarını 

destek tekerleğinden yapınız. 

 Fan ayarlarını yapınız. 

 Volanlı tip radyal bıçaklı kıyıcıya sahip 

makinelerde volan devri ayarlanarak fan 

ayarı sağlanmıĢ olur. 

 Bıçak devrini ayarlayınız.  Bıçakların makine içerisinde üzerine 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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monte edildiği kısmın devrini, bakım ve 

kullanma kitabında belirtilen devre 

getiriniz. 

 Traktör kuyruk mili devir ayarını 

yapınız. 

 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen 

kuyruk mili devrinde çalıĢmanızı yapınız. 

 Uygun çalıĢma hızını belirlemek ve 

çalıĢmaya baĢlayınız. 

 Ġlerleme hızını traktörmetreden belli bir 

vites ve gazda ayarlayınız. 

 Eğer traktörmetreniz bozuksa ilerleme 

hızınızı tarla Ģartlarında 100 m mesafede, 

belli bir vites ve gazda test ediniz. 

 ÇalıĢma sırasında olabilecek arızaları 

tespit ediniz ve gideriniz. 

 ÇalıĢma sırasında tespit ettiğiniz arızaları 

bakım ve kullanma kitabına göre 

gideriniz. 

 Uzmanlık gerektiren arıza giderme 

iĢlemleri için en yakın yetkili servise 

baĢvurunuz. 

 ĠĢ sonunda makineyi temizleyiniz. 

 Biçim sonucu biçilmiĢ ürünlerden 

makine üzerinde kalan artıkları makine 

üzerinden uzaklaĢtırınız. 

 Makineyi traktörden sökünüz. 

 Makineyi kapalı bir yere indiriniz. 

 Önce üst bağlantı kolunu sökünüz.  

 Sonra ayarlı bağlantı kolunu sökünüz. 

 En son ayarsız bağlantı kolunu sökünüz. 

 Makineyi kapalı bir yerde ve takoz 

üzerinde muhafaza ediniz. 

 Makineden uzun süre faydalanabilmek 

için kullanmadığınız zamanlarda 

makineyi kapalı bir alanda muhafaza 

ediniz. 

 Kazalara sebep olunmaması için 

makineyi kolayca devrilmeyecek Ģekilde 

destek ayağı ile sabitleyerek bırakınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makineyi traktöre bağladınız mı?   

2. Traktör hidrolik ön seçme kolu konumunu seçtiniz mi?   

3. Ön arka paralellik ayarını yaptınız mı?   

4. Sağ sol paralellik ayarını yaptınız mı?   

5. Bıçak-karĢı bıçak mesafe ayarını yaptınız mı?   

6. Biçme yüksekliği ayarını yaptınız mı?   

7. Fan ayarlarını yaptınız mı?   

8. Bıçak devrini ayarladınız mı?   

9. Traktör kuyruk mili devir ayarını yaptınız mı?   

10. Uygun çalıĢma hızını belirlemek ve çalıĢmaya baĢladınız mı?   

11. ÇalıĢma sırasında olabilecek arızaları tespit ediniz ve 

giderdiniz mi? 
  

12. ĠĢ sonunda makineyi temizlediniz mi?   

13. Makineyi traktörden söktünüz mü?   

14. Makineyi kapalı bir yerde ve takoz üzerinde muhafaza ettiniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (  ) Askılı silaj makinelerinde biçme yüksekliği ayarlanması hidrolik sistem ile yapılır. 

 

2. (  ) Ön tambur basınç ayarı az ise alıĢ düzenlidir ve tıkanma olmaz 

 

3. (  ) KarĢı bıçak körlenince kesme kuvveti büyür. 

 

4. (  ) Traktör çalıĢırken ve oynar baĢlı Ģaft dönerken el freni çekilmeden ve tekerlekler 

takozsuz iken makine ile traktör arasına girilmesinde bir sakınca yoktur. 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. ……………………………………….. nın çevrilmesi hidrolik pistonla sağlanmaktadır 

ve traktöre takılan bir kol vasıtasıyla manuel olarak Ģapkadan atılan parçaların açısı da 

ayarlanabilmektedir. 

 

6. Materyal kesme boyunun değiĢtirilmesinde yapılan ayarlar sonunda bıçakları takınca 

yeniden ………………………………………. ayarı yapılmalıdır. 

 

7. Traktör hidrolik kaldırma sisteminde, kaldırma kollarına bağlı olan askılı tipte 

makinelerde; hidrolik sistemin konumunu belirleyen ön seçme kolu 

……………………… kontrol durumundadır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da 

cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

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

gres yağı basılmalıdır. 

 

2. (   ) Bakım sırasında, makine parçaları arasında bağlantıyı sağlayan her türlü bağlantı 

elemanı (cıvata, somun, kelepçe vs.)  gözden geçirilmeli, görev yapamayacak 

derecede aĢınmıĢ, zarar görmüĢ bağlantı elemanları yenisiyle değiĢtirilmelidir. 

 

3. (   ) Pozisyon kontrol, hidrolik kumanda kollan hidroliğin en aĢağıda ölü durumda 

olduğu haldir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Bütün bakımlarda iĢe baĢlamadan çalıĢma için ………………… ve emniyet 

tedbirlerini almak birinci öncelik olmalıdır. 

 

5. ……………………………. silaj makineleri, diğer yeĢil yem hasat makineleri ile 

biçilip tarla üzerinde namlu yapılmıĢ otu tarladan toplayarak parçalayıp silaj yapımına 

hazır hâle getiren makinelerdir. 

 

6. Ot silaj makinelerinde ……………….. düzeni tarla yüzeyine paralel bir mil üzerine 

serbest bağlanmıĢ bıçaklardan oluĢur.  

 

AĢağıdaki soruyu dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

7. AĢağıdaki ünitelerden hangisi, diğer yeĢil yem hasat makinelerinde bulunmayıp 

sadece silaj makinelerinde bulunan bir ünitedir? 

A)  Biçme ünitesi   B)  DiĢli kutusu  

C)  Parçalama ünitesi   D)  Emniyet düzeni 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

                  

 

                                                                                                                                 

 

37 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Silaj 

4 Silaj Makineleri 

5 KarĢılıklı 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Fırlatma Bacası 

6 Bıçak-KarĢı Bıçak 

7 Pozisyon 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 ĠĢ Güvenliği 

5 Ot Toplama Düzenli 

6 Biçme 

7 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

                  

 

                                                                                                                                 

 

38 

KAYNAKÇA 
 

 GÖLBAġI Mesut, Özkan ÇĠFTÇĠ, Bekir ENGÜRLÜ, Hakan BAġARAN, 

Mustafa AKKURT, Tarım Alet ve Makinelerinin Bakımı, Tarım ve KöyiĢleri 

Bakanlığı Çiftçi Eğitim Serisi-18, Ankara, 2006. 

 KASAP Ali, Tarımsal Mekanizasyon, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Yayınları, Tokat,1993. 

 KASAP Erol, Bekir ENGÜRLÜ, K. Sedat KILINÇ, Hakan BAġARAN, Özkan 

ÇĠFTÇĠ, Mesut GÖLBAġI, Mustafa AKKURT, Tarım Alet ve Makineleri, 

Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ders Araç Gereçleri Makine Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1998. 

 KASAP Erol, Bekir ENGÜRLÜ, K. Sedat KILINÇ, Hakan BAġARAN, Özkan 

ÇĠFTÇĠ, Mesut GÖLBAġI, Mustafa AKKURT, Tarım Alet ve Makinelerinin 

Tamir ve Bakımı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ders Araç Gereçleri Makine 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2000. 

 KILINÇ Sedat, Serdar ÖZCAN, Tarımsal Mekanizasyon Vasıtaları-4, Tarım 

Orman ve KöyiĢleri Bakanlığı DAGMEM Yayınları, Ankara,1989. 

 TÜRKOĞLU A. Baki, Ali HANER, Silaj Tekniği ve Mekanizasyonu, Tarım 

ve KöyiĢleri Bakanlığı Zirai Üretim ĠĢletmesi ve Ziraat Teknik Lisesi 

Müdürlüğü, Söke-Aydın, 2000. 

KAYNAKÇA 


