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AÇIKLAMALAR

KOD 622B00223

ALAN Tarım Teknolojileri

DAL/MESLEK Tarım Alet Makineleri

MODÜLÜN ADI Balya Makinelerinin Bakımı, Ayarları ve Kullanımı

MODÜLÜN TANIMI

Bakım ve kullanma kitaplarına uygun olarak balya
makinelerinin bakımını, ayarlarını yapma ve bu makineleri
kullanma yeterliklerinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖNKOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİK
Tarımda kullanılan balya makinelerinin periyodik bakımını
yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Düz bir zeminde balya makinelerinin bakımını, ayarlarını
yapabilecek ve bunları kullanabileceksiniz.

Amaçlar
1. Köşeli balya makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.
2. Rulo (yuvarlak) balya makinelerinin bakımını

yapabileceksiniz.
3. Köşeli balya makinelerinin ayarlarını yapabilecek ve

bunları kullanabileceksiniz.
4. Rulo (yuvarlak) balya makinelerinin ayarlarını

yapabilecek ve bunları kullanabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Atölye, tarla, düz bir zemin

Ortam: Traktör, köşeli ve rulo (yuvarlak) balya makineleri,
bu makinelere ait bakım kullanma kitapları, bakım için
gerekli araç ve gereçler, ayar için gerekli araç ve gereçler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tarım, alet ve makinelerle
yapılmaktadır. Arazi şartları elverişli olan en ücra yerlerde dahi alet makineler tarımda
kullanılmaktadır.

Ülkemizde sanayileşmiş ülkelere oranla tarımla uğraşan nüfus çok fazladır. Ancak
tarımsal faaliyetler için gerekli insan iş gücü ihtiyacının azalması, tarımda makine
kullanımının artması ve yaygınlaşmasıyla mümkün olacaktır. Makineleşmenin artması da bu
makinelerin bakımı konusunda yeterli donanıma sahip nitelikli iş gücü ihtiyacını artıracaktır.
Dolayısıyla tarım alet ve makineleri üretimi yapan yerli firmalarımızın bu konuda eğitim
almış teknik elemanlara ihtiyacı vardır.

Sizler de bu modülde balya makinelerini tanıyarak makinelere ait bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak gerekli bakımları, ayarları yapabilir ve kullanabilir hâle
geleceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

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

 Bulunduğunuz yörede tarımsal üreticiler tarafından köşeli balya makinesi

kullanılıp kullanılmadığını araştırınız.

 Köşeli balya makinesi kullanan üreticilerin bu makineleri tercih etme

nedenlerini araştırınız.

 Köşeli balya makinelerinde yapılan bakımları araştırarak inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. KÖŞELİ BALYA MAKİNELERİ

Balya makineleri, hasat sonrası biçilmiş ve kurutulmuş olan materyalin (ot, yonca,
hububat sapları vb.) toplanarak paketleme (balyalama) yapılmasını sağlayan makinelerdir.
Balya yapılarak taşıma ve depolama işlemlerinde kolaylık sağlanmış olur. Balya
makinelerinin çeşitli tipleri vardır. Yaptıkları balyanın şekline göre balya makineleri
genellikle köşeli balya makineleri ve yuvarlak balya makineleri olmak üzere iki grupta
incelenmektedir. Çeşidi ne olursa olsun iyi bir balya makinesinde şu özellikler bulunmalıdır:

 Otları, kuru ve yarı kuru hâlde balya yapabilmelidir.
 Amaca uygun olarak balya büyüklüğü ve sıkılığı ayarlanabilmelidir.
 Pikap tertibatının yükseklik ayarı, sürücü tarafından traktör üzerinden

yapılabilmelidir.
 Pikap yeterince geniş olmalıdır.
 İş ve yol durumuna çevrilmesi pratik ve kolay olmalıdır.
 Çalışması sakin, titreşim ve vuruntusu çok az olmalıdır.
 Yeterince geniş lastiğe sahip olmalı ve yumuşak arazide batmamalıdır.
 Önemli mekanizmaları, emniyet sistemi ile korunmuş olmalıdır.

1.1. Köşeli Balya Makinelerinin Çeşitleri

Köşeli balya makineleri genel olarak küçük balya makineleri ve büyük balya
makineleri olmak üzere ikiye ayrılır. Ayrıca bu makineler; alçak basınçlı balya makineleri,

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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yüksek basınçlı balya makineleri ve çok yüksek basınçlı balya makineleri olmak üzere de
sınıflandırılabilmektedir.

Köşeli balya makinelerinin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 Günümüzde diğer balya makinelerinin yanında köşeli büyük balya makineleri
daha çok tercih edilmektedir. Çünkü bu makinelerin yapmış olduğu balyaları
taşımak daha kolaydır.

 Geniş dikdörtgen prizma şeklinde balya yapan bu makinelerde balya uzunluğu,
1 – 2,5 m arasında, yükseklik ise 0,7 metredir. Balya ağırlıkları tipik olarak sap
için 250-400 kg, kuru ot için 2 m uzunlukta 300-450 kg, silaj için 1,5 m
uzunluğunda 350-550 kg kadardır.

 Balyanın yoğunlukları hasat edilen ürüne göre (kuru maddesine bağlı olarak)
değişiklik gösterir. Örneğin kuru sap için 200 kg/m³, silaj için 400 kg/ m³
civarındadır.

 Bu makineleri çalıştırabilmek için en az 65 KW (90 PS) traktör gücüne ihtiyaç
vardır. Yapılan balyalar dört yerinden bağlanır

Resim 1.1: Köşeli balya makinesi
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1.2. Köşeli Balya Makinelerinin Parçaları

Resim 1.2: Köşeli balya makinelerinin parçaları
1. Düzelticiler 9. Yedirici
2. Pikap 10. Piston
3. Götürücü 11. Dişli kutusu
4. İp yumakları 12. Volan
5. Balya kızağı 13. Mafsallı şaft
6. Balya basınç ayar kolları 14. Balya
7. Balya kanalı 15. Balya boyu ayar kolları
8. Bağlama düzeni 16. Pikap parmak ayarı

 Düzeltici: Pikabın topladığı materyali düzeltir.

Resim 1.3: Düzelticiler

 Pikap: Kurumuş ve namlu hâline gelmiş materyali toplar.
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Resim 1.4: Pikap

 Götürücü: Pikap tarafından toplanan materyalin yönünü değiştirerek balya
kanalının içine yani pistonun önüne iletir.

 İp yumakları: Balya makinesinin arkasındaki sandığa 4–8 adet ip yumağı
konur. Bu ip yumaklarının uçları birbirlerine bağlandıktan sonra ipin son ucu
iğneden geçirilerek tutturucuya tutturulur. Ayarlanan boyuta ve sıklığa gelen
materyal, düğümleme tertibatının hareketiyle iki veya üç yerinden bağlanır.

Resim 1.5: İp yumakları

 Piston: Götürücü ve yedirici parmaklarının getirdiği materyali, piston köşesinde
ve karşısında bulunan bıçaklar vasıtasıyla keserek balya sıkıştırma kanalında
sıkıştırarak balya hâline getirir.
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Resim 1.6: Piston ve bıçağı

 Balya boyu ayarlayıcı: Balya boyu, çalıştırma kolu üzerindeki durdurucu ile
ayarlanabilir. Durdurucu kolu yukarı doğru ayarlandıkça balya boyu büyür.

Resim 1.7: Balya boyu ayar düzeni
 Balya basınç ayar kolları: Balyaların daha sıkı veya gevşek çıkmasını ayarlar.

Resim 1.8: Balya basınç ayar kolları
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 Bağlama düzeni: Sıkıştırılan materyali 2–3 yerinden bağlar.

Resim 1.9: Bağlama düzeni

Balya makinelerinde “mc cormick” ve “deering” olmak üzere iki çeşit düğümleme
tertibatı kullanılmaktadır. Aşağıdaki resimde “mc cormick” tip düğümleme tertibatının
parçaları gösterilmiştir.

Resim 1.10: Mc cormick tip düğümlemenin parçaları

1. İp tutucu ayar vidası
2. İp tutucu hareket dişlileri
3. İp tutucu
4. Bıçak
5. Kargaburnu
6. Kargaburnu hareket dişlisi

İp rulo sandığından iğneye geçer ve bağlama düzenine gelerek tutucuda sabitleşir.
Piston, materyali sıkıştırma kanalına sıkıştırarak balya hâline getirir. Balya, ayarlanan
büyüklüğe geldiğinde bağlama düzeni bir çözücü düzenle kavrama üzerinden harekete geçer.
İğne, ipi bağlama düzenine getirir. İp balya üzerine sarılmış ve her iki ucu sabitleştirilmiştir.
İp kargaburnu üzerinde bulunur. İğne eski yerine gider, aynı zaman da kargaburnu döner ve
bu sırada ilk ilmik oluşur. Dönme sonucu kargaburnu açılır. Böylece kargaburnu, ip tutucu
ile tespit edilmiş ipi de yakalayarak kapanır. Sıkıştırma işi devam ederken ilmik
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kargaburnundan çekilerek düğüm oluşması sağlanır. İp düğüm tertibatında bulunan bıçak
tarafından kesilir.

 Volan: Mafsallı şaftın hareketini dişli kutusuna iletir ve pistonun hareketinin
devamlılığını sağlar.

Resim 1.11: Volan
 Mafsallı şaft: Traktörden balya makinesine hareket verir. Muhafazaları mutlaka

şaft ile birlikte olmalıdır.

Resim 1.12: Mafsallı şaft ve koruyucusu

 Balya kızağı: Bağlamanın son bulduğu ve yapılan balyanın bulunduğu
bölmedir. Yapılan balya buradan bir taşıyıcı veya fırlatıcıyla römorka yüklenir.
Ülkemizde genellikle yapılan balyalar balya kızağından tarlaya bırakılır.

Resim 1.13: Balya kızağı ve taşıyıcı
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1.3. Köşeli Balya Makinelerinin Çalışma Sistemi

Yüksekliği hidrolik veya mekanik olarak ayarlanabilen pikabın topladığı materyal
götürücü ve yedirici (3) ile yön değiştirilerek balya kanalına (4) verilir. Balya basıncı,
kanalın hacmi daraltılarak artırılıp azaltılabilir.

Balya makinelerine hareket traktörün kuyruk milinden bir mafsallı şaft vasıtasıyla
verilir. Mafsallı şaft volanı (1) döndürür ve volana eksantrik olarak bağlı olan pistona (2)
hareket iletilir. Pistonun balya odasında ileri hareketi sırasında pikap tarafından toplanarak
yönlendirici helezon (5) tarafından piston kanalına doğru yönlendirilen materyal, yedirici (3)
tarafından balya kanalına (4) verilir. Pistonun balya kanalı içindeki alternatif (ileri-geri)
hareketi sayesinde toplanan materyal balya kanalında sıkıştırılmış olur. Sıkıştırma
durumunda yediriciler geri çekilir. Bu anda iğne aşağıdadır. Piston, iğne ve yediriciler
uyumlu olarak çalışır. Piston ağzında bir bıçak ve balya odası sap girişinde ise karşı bıçak
bulunur. Normal veya sentetik ip ile bağlama yapılır. Çıkan balyalar bir fırlatıcı veya bir
taşıyıcıyla römorka yüklenebildiği gibi tarlaya da bırakılabilir.

Resim 1.14: Köşeli balya makinesinin çalışma sistemi
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1.4. Köşeli Balya Makinelerinin Bakımı

 İş sonrası balya makineleri basınçlı hava ile temizlenmelidir.
 Bakım ve kullanma kitabında gösterilen gresörlüklere, her gün gres pompasıyla

dışarı taşacak miktarda gres yağı basılmalıdır.
 Gresörlüklerin etrafındaki yağlar toz toplamaması için işe başlamadan önce

temizlenmelidir.
 Dişli kutusunun yağı her gün kontrol edilmeli, eksikse bakım ve kullanma

kitabında belirtilen yağ ile tamamlanmalıdır.
 Dişli kutusunun yağı yılda bir bakım ve kullanma kitabında belirtilen yağla

değiştirilmelidir.
 Kayış ve zincirler kontrol edilmeli, iş mevsimi sonu sökülerek uygun bir şekilde

muhafaza edilmelidir.
 Kayışlar keskin köşe yapmayacak şekilde, zincirler ise paslanmaması için

yağlanarak muhafaza edilmelidir.
 İş mevsimi sonu çalışan yüzeyler korozyon ve paslanmaya karşı gres yağı

sürülerek korunmalıdır.
 Piston üzerindeki bıçak ve karşı bıçak kontrol edilmeli, gerekiyorsa

değiştirilmelidir.
 Piston boşluğu kontrol edilmeli, aşınmış parçalar var ise değiştirilip kullanma

kitabına göre piston ayarı yapılmalıdır.
 İğneler kontrol edilmeli, aşınmış eğilmiş veya kırılmış iğneler değiştirilmelidir.
 İş mevsimi sonu makine kapalı bir yerde tahta takoz üzerinde muhafaza

edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Köşeli balya makinelerinin bakımını aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi yağlayınız.
 Çalışmaya başlamadan önce bakım ve kullanma

kitabında belirtilen gresörlüklere gres yağı
basınız.

 Zincirleri temizleyiniz ve kuru
bir yerde muhafaza ediniz.

 İş mevsimi sonunda zincirleri sökünüz.
 Paslanmaya karşı, motor yağı sürerek veya yağ

içinde nemsiz bir yerde muhafaza ediniz.

 Dişli kutusu yağını kontrol
ediniz, eksikse tamamlayınız.

 Çalışmaya başlamadan önce dişli kutusu yağını
kontrol ediniz. Eksikse bakım kullanma
kitabında belirtilen yağ ile tamamlayınız.

 Dişli kutusu yağını değiştiriniz.
 İş mevsimi sonrası, yılda bir dişli kutusunun

yağını, bakım ve kullanma kitabında belirtilen
yağ ile değiştiriniz.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarını
sıkınız.

 Çalışmaya başlamadan önce bağlantı
elamanlarının cıvata ve somunlarını kontrol
ediniz, gerekirse sıkınız.

 Aşınmış bağlantı elemanlarını
değiştiriniz.

 Aşınmış elamanlar makinenin çalışmasını
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu açıdan yapılan
kontrollerde aşınmış bağlantı elemanları varsa
bunları yenileri ile değiştiriniz.

 Zincir ve kayışlarda gerginlik
kontrolü yapınız.

 Makinenin çalışmasını olumsuz
etkileyeceğinden zincir ve kayış gerginliklerinin
önerilen değerlerde olmasına dikkat ediniz.

 Makinenin emniyet tertibatını
kontrol ediniz.

 Çalışma sırasında makinenin zarar görmemesi
için emniyet tertibatının çalışır durumda olup
olmadığını kontrol ediniz. Problem varsa
gideriniz.

 Sezon sonunda kayışları sökerek
ayrı bir yerde muhafaza ediniz.

 İş mevsimi sonunda kayışları gergiye ve dış
etkenlerin olumsuzluklarına karşı korumak için
sökerek kapalı bir yerde, keskin köşe
yapmayacak şekilde muhafaza ediniz.

 Aşırı aşınmış, kırılmış bıçakları
değiştiriniz.

 Aşınmış bıçaklar, materyali yeterince
kesemeyeceğinden bu durumdaki bıçakları
yenisi ile değiştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Aşırı bozulmuş parmakları
değiştiriniz.

 Materyalin iyi bir şekilde toplanabilmesi için
deforme olan parmakları yenisi ile değiştiriniz.

 Lastik havalarını kontrol ediniz,
eksikse tamamlayınız.

 Çalışmaya başlamadan önce gerek lastiklerin
uzun ömürlü olması gerekse makinenin dengeli
ve düzenli çalışabilmesi için lastik havalarını
kontrol ediniz.

 Gerekirse hava takviyesi yapınız.

 Hareketli kısımların
muhafazalarını takınız.

 Çalışanların güvenliği ve makinenin uzun süre
sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hareketli
kısımların muhafazalarının takılı olmasına
dikkat ediniz.

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

 Gerek makineden uzun süre faydalanabilmek
gerekse olabilecek bir kazaya engel olmak için iş
mevsimi sonunda makineyi kapalı bir yerde ve
tahta bir takoz üzerinde sabitleyerek muhafaza
ediniz.
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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. Makineyi yağladınız mı?

2. Zincirleri temizleyerek kuru bir yerde muhafaza ettiniz mi?

3. Dişli kutusu yağını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız
mı?

4. Dişli kutusu yağını değiştirdiniz mi?

5. Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıktınız mı?

6. Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştirdiniz mi?

7. Zincir ve kayışlarda gerginlik kontrolü yaptınız mı?

8. Makinenin emniyet tertibatını kontrol ettiniz mi?

9. Sezon sonunda kayışları sökerek ayrı bir yerde muhafaza ettiniz
mi?

10. Aşırı aşınmış, kırılmış bıçakları değiştirdiniz mi?

11. Aşırı bozulmuş parmakları değiştirdiniz mi?

12. Lastik havalarını kontrol ettiniz mi? Eksikse tamamladınız mı?

13. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Köşeli balya makineleri, hareketini aşağıdakilerin hangisinden alır?
A) Traktörün arka tekerleğinden
B) Balya makinesinin tekerleğinden
C) Traktörün kuyruk milinden
D) Balya makinesinin motorundan

2. Aşağıdakilerden hangisi balya makinesinin tarladaki otları toplayan parçasıdır?
A) Pikap
B) Götürücü
C) Yönlendirici
D) Düzeltici

3. Balya makinelerinde düzelticinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oluşacak balyayı düzeltir.
B) Pikabın topladığı materyali düzeltir.
C) Balya iplerini düzeltir.
D) Balya kanalına giren materyali düzeltir.

4. Balya makinelerinde götürücünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplanan materyali sıkıştırır.
B) Toplanan materyali keserek düzeltir.
C) Toplanan materyali dışarı atar.
D) Toplanan materyali pistonun önüne iletir.

5. Balya makinelerinde pistonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelen materyali keserek sıkıştırır.
B) Gelen materyali dışarı atar.
C) Gelen materyalin yönünü değiştirir.
D) Gelen materyali ayırır.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli araç gereç verildiğinde, atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak, rulo (yuvarlak) balya makinelerinin bakımını yapabileceksiniz.

 Bulunduğunuz yörede tarımsal üreticiler tarafından köşeli balya makinesi

kullanılıp kullanılmadığı araştırınız.

 Rulo (yuvarlak) balya makinesi kullanan üreticilerin bu makineleri tercih etme

nedenlerini araştırınız.

 Rulo balya makinelerinde yapılan bakımları araştırarak inceleyiniz.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. RULO (YUVARLAK) BALYA
MAKİNELERİ

150 – 180 cm çapında, 100 – 150 cm genişliğinde ve 200 – 700 kg ağırlığında
yuvarlak balya yapan makinelerdir. Balya basınçları 80 – 180 kg/m³tür.

Basınç odasına doldurulan otlar yeterli büyüklüğe eriştiğinde ikaz edilen sürücü,
balyanın üzerine ip sardıktan sonra balyayı tarlaya bırakmak üzere kumanda organını
çalıştırır. Bu makinelerin iş verimleri yüksektir. Ancak yapılan balyalar büyük olduğundan
taşınması için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulur.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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Resim 2.1: Rulo balya makinesi

2.1. Rulo Balya Makinelerinin Çeşitleri

Rulo balya makineleri genel olarak üç grupta incelenebilir. Bunlar:

 Kayışlı tip rulo balya makineleri
 Makaralı tip rulo balya makineleri
 Yaylı tip rulo balya makineleri

Şekil 2.2: Kayışlı tip rulo balya makinesi

Şekil 2.3: Makaralı tip rulo balya makinesi
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Şekil 2.4: Çelik yaylı tip rulo balya makinesi

2.2. Rulo Balya Makinelerinin Parçaları

Şekil 2.5: Kayışlı tip rulo balya makinesinin parçaları

1. Mafsallı şaft 6. Bant (kayış)
2. Dişli kutusu 7. Bant geri tutucu kamı
3. Pikap tertibatı 8. Balya sıkıştırma yayı
4. Düzeltici-bastırıcı 9. Boşaltma kapağı
5. Götürücü 10. Bant salınım kolu
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Şekil 2.6: Makaralı tip rulo balya makinesinin parçaları
1. Pikap sistemi 5. Sarım odası
2. Döner götürücü 6. Makaralar
3. Döner kılavuz 7. Ön balya odası
4. Teker 8. Balya kaplama filesi

Resim 2.7: Monitör

 Monitör: Rulo balya makinesiyle ilgili verileri ve sistemin çalışması hakkında
sürücüye gerekli bilgileri verir. Monitörün makineyle irtibatını sağlayacak
monitör kısmı, sürücünün yanına yerleştirilir. Çalışma sırasında makineyle ilgili
bütün veriler sürücü tarafından monitörden takip edilir.
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Resim 2.8: Pikap

 Pikap: Üzerindeki parmakları ve iki kısa helezonları sayesinde düzgün bir
şekilde akışı sağlayarak toplanan materyali balyalama sistemine gönderir.

Resim 2.9: Bıçaklı batör (rotor)

 Bıçaklı batör (rotor): Üzerindeki bıçaklı rotor sayesinde, bilhassa silajlık balya
için uygun büyüklükte kesme yaparak balyalama düzenine gönderir.

Resim 2.10: Balyaya ipin sarılması Resim 2.11: İp veya file ruloları

 Balyalama düzeni: Balyanın emniyetli bir şekilde bağlanmasını sağlar. Ağ file
veya ipler, bağlama düzeninden pres odasına verilir. Burada balya üst yüzeyi
takip edilerek balya hazır hâle geldiğinde sarma işlemi yapılır.
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Resim 2.12: Balyanın folyo ile sarılmaya başlanması

Balyaların açıkta uzun süre bozulmadan bekletilmeleri veya balya silajlarının
bozulmaması için balyalar genellikle naylon folyo kullanılarak folyo sarma makineleriyle
sarılır.

Resim 2.13: Balyanın folyolanması
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Rulo balyalar genel olarak büyük ve ağır oldukları için taşıma sırasında özel
yükleyiciler kullanılmaktadır. Çatal şeklinde ön yükleyiciler kullanılabildiği gibi bu iş için
özel olarak yapılmış ön yükleyiciler de kullanılmaktadır.

Resim 2.14: Rulo balyaların taşınması

2.3. Rulo Balya Makinelerinin Çalışma Sistemi

Pikap tarafından toplanan ot, dönen bantlı veya makaralı tambur içinde sarılarak
sıkıştırılır. Balya, ayarlanan büyüklüğe geldiğinde uyarı sisteminin ikazı ile sürücü uyarılır.
Düğümlemeye gerek duyulmadan otomatik olarak ip sarma işi başlar. Sonra sürücü boşaltma
kolunu kullanarak balyaları dışarı bırakır.

Balya makinesiyle ilgili bütün veriler sürücünün yanında bulunan bir monitörden
izlenebilir. Monitörden balya makinesinin bütün fonksiyonlarını, çalışma öncesinde ve
çalışma sırasında izleyerek gerektiğinde müdahale yapmak mümkündür.

Monitörden balyalama durumu, balyanın sıkılık gevşeklik durumu, bağlama durumu,
balya sayıları vb. izlenebildiğinden aksilik durumunda sürücü uyarılarak zamanında gerekli
müdahale yapılabilmektedir.
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Resim 2.15: Monitör

Resim 2.16: Pikap tarafından otun toplanması

Pikap tarafından toplanan otlar, pikap üzerinde bulunan düzelticilerle düzeltilip
bastırılarak götürücü elevatör üzerine gönderilir.

Resim 2.17: Toplanan otun götürücülere iletilmesi

Elevatör üzerindeki tutucular otu makinenin son kısmında bulunan bükülmüş yaprak
yaya kadar taşır. Buradan da yukarı doğru sevk edilen otlar dönen bant tarafından
yakalanarak sarılmaya başlar. Oklarla da gösterildiği gibi bantlarla elevatör ters yönde
hareket eder. Her iki tarafta bulunan kamlar döner bandı gergide tutarak balya çekirdeğinin
oluşmasını sağlar.
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Resim 2.18: Balyanın oluşmaya başlaması

Sıkıştırma yayı, döner bandı devamlı basınç altında tutarak büyüyen balyanın her
yönden sıkı sarılmasını sağlar. Balyanın çapı ve genişliği önerilen boyuta gelinceye kadar
sarma işlemi devam eder.

Resim 2.19: Sarma işleminin sona ermesi

Sarma işlemi tamamlandığında düğümlemeye gerek duyulmadan otomatik ip sarma
işlemi başlar.

Resim 2.20: Balyanın iple sarılması
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Balyanın ip veya ağla sarma işlemi tamamlandıktan sonra sürücü kumanda koluna
komuta ederek balyayı dışarı bırakır. Balya içerideki yaya basınç yapar ve yay yeni bir balya
için eski konumuna gelir.

Resim 2.21: Tamamlanan balyanın bırakılması

2.4. Rulo Balya Makinelerinin Bakımı

 İş sonrası balya makineleri, basınçlı hava ile temizlenmelidir.
 Kullanma kitabında gösterilen gresörlüklere her gün gres pompasıyla dışarı

taşacak miktarda gres yağı basılmalıdır.
 Gresörlüklerin etrafındaki yağlar toz toplamaması için işe başlamadan önce

temizlenmelidir.
 Dişli kutusunun yağı her gün kontrol edilmeli, eksikse kullanma kitabında

belirtilen yağla tamamlanmalıdır.
 Dişli kutusunun yağı yılda bir kullanma kitabında belirtilen yağla

değiştirilmelidir.
 Kayış ve zincirler kontrol edilmeli, iş mevsimi sonu sökülerek uygun bir şekilde

muhafaza edilmelidir.
 Kayışlar keskin köşe yapmayacak şekilde zincirler ise paslanmaması için

yağlanarak muhafaza edilmelidir.
 İş mevsimi sonu çalışan yüzeyler korozyon ve paslanmaya karşı gres yağı

sürülerek korunmalıdır.
 İş mevsimi sonu makine kapalı bir yerde tahta takoz üzerinde muhafaza

edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Rulo (yuvarlak) balya makinelerinin bakımını aşağıdaki işlem basamaklarına göre
yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi yağlayınız.
 Çalışmaya başlamadan önce bakım ve kullanma

kitabında belirtilen gresörlüklere gres yağı
basınız.

 Zincirleri temizleyiniz ve kuru
bir yerde muhafaza ediniz.

 İş mevsimi sonunda zincirleri sökünüz.
 Paslanmaya karşı, motor yağı sürünüz veya yağ

içinde nemsiz bir yerde muhafaza ediniz.

 Dişli kutusu yağını kontrol
ediniz, eksikse tamamlayınız.

 Çalışmaya başlamadan önce dişli kutusu yağını
kontrol ediniz.

 Eksikse bakım kullanma kitabında belirtilen yağ
ile tamamlayınız.

 Dişli kutusu yağını değiştiriniz.
 İş mevsimi sonrası, yılda bir dişli kutusunun

yağını bakım kullanma kitabında belirtilen yağ
ile değiştiriniz.

 Gevşemiş bağlantı elemanlarını
sıkınız.

 Çalışmaya başlamadan önce bağlantı
elamanlarının cıvata ve somunlarını kontrol
ediniz, gerekirse sıkınız.

 Aşınmış bağlantı elemanlarını
değiştiriniz.

 Aşınmış elamanlar makinenin çalışmasını
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu açıdan yapılan
kontrollerde aşınmış bağlantı elemanları varsa
bunları yenileri ile değiştiriniz.

 Zincir ve kayışlarda gerginlik
kontrolü yapınız.

 Makinenin çalışmasını olumsuz
etkileyeceğinden zincir ve kayış gerginliklerinin
önerilen değerlerde olmasına dikkat ediniz.

 Makinenin emniyet tertibatını
kontrol ediniz.

 Çalışma sırasında makinenin zarar görmemesi
için emniyet tertibatının çalışır durumda olup
olmadığını kontrol ediniz.

 Problem varsa gideriniz.

 Sezon sonunda kayışları sökerek
ve ayrı bir yerde muhafaza
ediniz.

 İş mevsimi sonunda kayışları gergiye ve dış
etkenlerin olumsuzluklarına karşı korumak için
sökerek kapalı bir yerde, keskin köşe
yapmayacak şekilde muhafaza ediniz.

 Aşırı bozulmuş parmakları
değiştiriniz.

 Materyalin iyi bir şekilde toplanabilmesi için
deforme olan parmakları yenisi ile değiştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Lastik havalarını kontrol ediniz,
eksikse tamamlayınız.

 Çalışmaya başlamadan önce gerek lastiklerin
uzun ömürlü olması gerekse makinenin dengeli
ve düzenli çalışabilmesi için lastik havalarını
kontrol ediniz, gerekirse hava takviyesi yapınız.

 Hareketli kısımların
muhafazalarını takınız.

 Çalışanların güvenliği ve makinenin uzun süre
sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için hareketli
kısımların muhafazalarının takılı olmasına
dikkat ediniz.

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

 Gerek makineden uzun süre faydalanabilmek
gerekse olabilecek bir kazaya engel olmak için
iş mevsimi sonunda makineyi kapalı bir yerde
ve tahta bir takoz üzerinde sabitleyerek
muhafaza ediniz.
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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. Makineyi yağladınız mı?

2. Zincirleri temizleyerek kuru bir yerde muhafaza ettiniz mi?

3. Dişli kutusu yağını kontrol ederek eksikse tamamladınız mı?

4. Dişli kutusu yağını değiştirdiniz mi?

5. Gevşemiş bağlantı elemanlarını sıktınız mı?

6. Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştirdiniz mi?

7. Zincir ve kayışlarda gerginlik kontrolü yaptınız mı?

8. Makinenin emniyet tertibatını kontrol ettiniz mi?

9. Sezon sonunda kayışları sökerek ayrı bir yerde muhafaza ettiniz mi?

10. Aşırı bozulmuş parmakları değiştirdiniz mi?

11. Lastik havalarını kontrol ederek eksikse tamamladınız mı?

12. Hareketli kısımların muhafazalarını taktınız mı?

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Yuvarlak balya makineleri hareketini aşağıdakilerin hangisinden alır?
A) Makinenin tekerlerinden
B) Makinenin üzerindeki motordan
C) Traktörün arka tekerlerinden
D) Traktörün kuyruk milinden

2. Rulo balya makinelerinde sürücü, yanındaki monitörden aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşabilir?
A) Balyanın rengine
B) Balyanın karışımına
C) Balyanın sıkılık durumuna
D) Hiçbiri

3. Rulo balya makinelerinde pikap tarafından toplanarak düzelticilerle toplanan otlar
aşağıdakilerden hangisiyle balya odasına taşınır?
A) Yönlendiriciyle
B) Helezonla
C) Götürücü elevatörle
D) Hiçbiri

4. Bantlı tip rulo balya makinelerinde dönen bantlarla elevatörün dönüş yönü arasında
nasıl bir ilgi vardır?
A) Aynı yönde dönerler.
B) Paralel dönerler.
C) Çapraz dönerler.
D) Birbirlerine ters yönde dönerler.

5. Rulo balya makineleri hangi geometrik şekilde balya yapar?
A) Silindirik
B) Dikdörtgen
C) Kare
D) Yamuk

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli araç gereç verildiğinde atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak köşeli balya makinelerinin ayarlarını yapabilecek ve makineyi
kullanabileceksiniz.

 Bulunduğunuz yörede tarımsal üreticiler tarafından köşeli balya makinesi

kullanılıp kullanılmadığını araştırınız.

 Köşeli balya makinesi kullanan üreticilerin bu makineleri tercih etme

nedenlerini araştırınız.

 Hangi ayarları yaptıkları, pratikte ne gibi zorluklarla karşılaştıkları konusunda

fikirlerini alınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. KÖŞELİ BALYA MAKİNELERİNİN
AYARLARI VE KULLANIMI

Balya makineleri, hasat sonrası biçilmiş ve kurutulmuş olan materyalin (ot, yonca,
hububat sapları vb.) toplanarak paketlenmesini (balyalama) sağlayan makinelerden olan
köşeli balya makinelerinin, amaca uygun balya yapabilmeleri için ayarlarının bakım ve
kullanma kitabında belirtilen şekillerde yapılması ve kullanılması gerekmektedir.

Resim 3.1: Köşeli balya makinesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Köşeli Balya Makinelerinin Ayarları

Köşeli balya makinelerinde yapılan ayarlar; emniyet düzeni ayarları, pikap ayarları,
götürücü yedirici ayarları, piston bıçağı ve karşı bıçak ayarları, iğne ayarları, balya sıkılık
ayarları, balya boyu ayarı, düğümleme tertibatının temel ayarları, bağlama ipi ayarları, balya
sayacı ayarları, kayış ve zincirlerin gerginlik ayarlarıdır. Ayrıca düğümleme hattında
meydana gelen hatalara da dikkat edilir ve hata meydana gelmiş ise hatalar giderilir.

Resim 3.2: Köşeli balyalar

 Emniyet düzeninin ayarı

Çalışmaya başlamadan önce kaymalı emniyet kavramasının yayları kontrol edilir. Yay
boylarının eşit olmasına dikkat edilir. Yayların hangi torkta sıkılması gerektiği bakım ve
kullanma kitabından tespit edilir, gerekirse ayarlanır.

Resim 3.3: Kaymalı emniyet kavraması

Bazı balya makinelerinin volanında emniyet pimi bulunur. Emniyet pimi kesildiğinde
aynı büyüklük ve sertlikte pim ile değiştirilir. Emniyet pimi için çelik pim (cıvata)
kullanılmamalıdır.
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Resim 3.4: Volan ve şaft muhafazaları

Volan ve şaftın muhafazaları yerine takılmış olmalıdır. Ayrıca şaftın makine ve traktör
tarafındaki yerleri kontrol edilir. Şaftın ve emniyet pimlerinin yerlerine tam oturmuş
olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma sırasında şaft muhafazasının şaftla birlikte dönmemesi
için üzerindeki zincir sabit bir yere bağlanmalıdır.

Yedirici üzerinde herhangi bir tıkanmada, yediriciyi devreden çıkartan emniyet pimi
bulunur. Bazı balya makinelerinde de emniyet pimi yerine hidrolik silindir bulunur ve
yedirici otomatik olarak devreden çıkar. Bir tıkanma anında mutlaka kuyruk mili
durdurulmalı ve pikap kısmına bakılmalıdır. Otomatik devreye giren emniyet pimi varsa,
tıkanma anında tıkanmayı önlemek için kuyruk mili asla geri döndürülmemelidir. Kuyruk
mili geri döndürülürse götürücüye ait yaprak yay bükülebilir, hidrolik yedirici zarar
görebilir.

 Pikap yükseklik ayarı

Balya makinesinin ve diğer hasat makinesinin pikap kısmı önemli bir organdır. Balya
makinesinin çeki okunun ve mafsallı şaftının traktöre uygunluğu mutlaka sağlanmalıdır.
Pikap tertibatının ayarı namlunun yüksekliğine veya derinliğine bağlıdır. Pikap ünitesinin
toplayıcı yaylı parmaklarının yerden yüksekliği 20–30 mm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Yükseklik ayarı mekanik veya hidrolik olarak yapılabilmektedir.

Resim 3.5: Pikap parmaklarının yerden yüksekliği

Mekanik ayarda ayar koluna bağlanan ipin diğer ucu traktör sürücüsünün yanına kadar
uzatılır. Ayar kolu Şekil 3.1’de gösterildiği gibi -1- mesafesinde birkaç kez çekilince pikap
ünitesi yukarı kalkmakta, 2 mesafesinde birkaç kez çekilip bırakılınca pikap ünitesi aşağı
inmektedir.
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Şekil 3.1: Pikap yüksekliğinin mekanik olarak ayarı

Pikap ünitesinin yüksekliği hidrolik olarak da ayarlanmaktadır.

Resim 3.6: Pikap yüksekliğinin hidrolik olarak ayarı

 Götürücü-yedirici ayarları

Balya makinesinin pistonu sökülüp takılırsa ve balya makinesi muz gibi balya
çıkarırsa götürücü ve yediricilerin ayarlanması gerekmektedir.

 Götürücünün ayarı

Balya makinesinin pistonu sökülüp takılırsa ve balya makinesi muz gibi balya
çıkarırsa götürücü ayarlanır. Bunun için götürücüye, yediriciye hareket veren milin zinciri,
sonra ana milin zinciri sökülür. Balya makinesinin bakım ve kullanma kitabına bakarak
dişliler uygun konuma getirilir. Özellikle yedirici ile pistonun konumuna dikkat edilir.
Bundan sonra zincirler tekrar bağlanır, volan elle çevrilir ve yapılan ayar tekrar kontrol
edilir.

 Yediricinin pistona karşı ayarı

Bu ayar yapıldığı zaman, yedirici parmaklarının pistonun önüne zamansız çıkarak
çarpmaları suretiyle kırılmaları önlenmiş olur. Bu ayar makinenin kataloğunda belirtildiği
şekilde ayarlanmalıdır.

Markalara göre değişik olmakla beraber genel olarak bu ayar yapılırken yediricinin
parmakları katalogda belirtilen yere getirilerek hareketsiz bekletilir. Yedirici ile pistonun
hareket irtibatı kesilir. Yani piston hareket edince yediriciye hareket iletilmez. Piston
katalogda verilen ölçüye göre belli bir yere getirilir ve bekletilir. Böylece yedirici
parmaklarla piston ayrı ayrı yerlerde dururken daha önceden kesilmiş olan hareket irtibatı
yeniden bağlanır ve birlikte hareket etmeleri sağlanır.
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 Yedirici parmakların götürücü parmaklara karşı ayarı

Yedirici parmakların piston önüne ot alabilmesi ve piston gerideyken de ot alabilmesi
için götürücü parmakların bunların önüne otu getirmesi gerekir. Böylece yedirici parmaklar
götürücü parmaklardan aldıkları otu pistonun önüne atar. Bu ayar bozuksa iyi bir besleme
olmayacağından gerek pikap, gerekse yedirici ve götürücünün bulunduğu kanal sıkça
tıkanarak emniyet piminin kesilmesine yol açar.

Markalara göre değişik olmakla beraber genel olarak bu ayar yapılırken yedirici
parmakların uzun olanı (Balya makinesinin arka tarafına yakın olanı uzundur.) götürücü
kanalından bakım ve kullanma kitabında belirtilen seviyeye getirilerek hareketsiz bırakılır.
Götürücü ile yediricinin birlikte irtibatı kesilir. Götürücü parmaklar bakım ve kullanma
kitabında belirtilen ölçüdeki yere getirilir ve bekletilir. Daha önceden kesilen birlikteki
hareket yeniden irtibatlandırılarak ayar tamamlanır.

Yedirici parmakların uzun olanı diğeriyle aynı boyda olacak şekilde ayarlanırsa
pistonun önüne otlar eşit atılamayacağından balyanın bir tarafı sıkı, diğer tarafı gevşek
olarak çıkar.

 Piston bıçağı ve karşı bıçak ayarı

Piston üzerindeki bıçakla, balya kanalı üzerinde bulunan karşı bıçak ve geri kaçmayı
önleyen plaka kontrol edilir. Bıçakla karşı bıçak arasında 0.8 mm boşluk bulunmalı ve
bıçaklar da paralel olmalıdır. Bıçak aşınmış, deforme olmuş, körelmişse, bıçak-karşı bıçak
arasında boşluk az veya çok ise gelen otu iyi kesemeyeceğinden düzgün balyalama olmaz.
Pimli tiplerde sık olarak pim kesilmesine, kaymalı kavrama olanlarda kavramanın
kaçırmasına sebep olur. Hatta bağlama düzeni de düzgün bağlama yapamaz. Aşınan parçalar
değiştirilerek yeniden ayar yapılmalı veya bilenmelidir.

 İğne ayarları

İğne ayarları; iğnenin düğümleme tertibatındaki ayarı, iğnenin kanal içindeki ayarı,
iğne-piston ayarı (sente ayarı), balya makinesindeki iğne ayarlarıdır.

 İğnenin düğümleme tertibatındaki ayarı

İğne, aşağıdaki Şekil 3.2’de gösterildiği gibi ayar cıvatalarından o şekilde ayarlanmalı
ki iğne ile ip kavrayıcı disk arasında 4 mm boşluk meydana getirilmelidir. Ayrıca iğne,
düğümleyici şasisindeki yive kolayca geçebilmelidir.
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Şekil 3.2: İğnelerin ayarı

Ayar için 1 ve 2 numaralı cıvatalardan 1 numaralı cıvata gevşetilip 2 numaralı cıvata
sıkıldığında bu mesafe büyür, aksi yapıldığında ise bu mesafe küçülür.

 İğnenin kanal içindeki ayarı

İğne hareketsiz durumda iken kanalın alt kanalıyla iğne ucu arasındaki mesafe, bakım
ve kullanma kitabında belirtilen mesafe olacak şekilde ayarlama yapılmalıdır. Bu ayar aralığı
balya makinesi çeşitlerine göre değişir.

 İğne-piston ayarı (sente ayarı)

Bu ayar, iğne pistona çarpmadan pistondaki yarıktan yukarı çıkacak şekilde
ayarlanmalıdır. Bu ayar firmanın kataloğunda belirtildiği şekilde ayarlanır.

Markalara göre değişiklik olmakla beraber bu ayar yapılırken iğne, bakım ve kullanma
kitabında belirtilen yere getirilerek bekletilir. İğne belirli yerde bekletilirken pistonla hareket
irtibatı kesilir. Piston bakım ve kullanma kitabında belirtilen yere getirilerek bekletilir. İğne
ile pistonun irtibatı sağlanarak ayar yapılmış olur.

 Balya sıkılık ayarı

Balya yapılan otun durumuna ve kullanma amacına göre bazen sıkı, bazen de gevşek
balya yapılması istenebilir.
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Resim 3.7: Balya sıkılık ayar kolları

Balya yapmaya başlarken baştan birkaç balya yapılarak sıkılık kontrolü yapılır. Daha
sonra arzu edilen sıkılığa göre ayar kolları sıkma yönünde döndürülerek balya kanalı çıkışı
daraltılır. Balya kanalının daraltılmasıyla daha sıkı balya yapılması sağlanmış olur. Çok sıkı
balya yapılması kızışmaya neden olacağından balyalar çabuk bozulur ve kokuşur.

Resim 3.8: Balya sıkılık ayarının yapılması

Eğer balya makinesinin arkasında balyaları römorka ileten bir kızak bulunuyorsa
yapılan balyalar pistonun sıkıştırma darbeleriyle römorka kadar taşınır.

Resim 3.9: Balya kanalı ve kızağı
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 Balya boyu ayarı

Balya boyu Şekil 3.3’te görüldüğü gibi çalıştırma kolu (1) üzerindeki ayarlı durdurucu
(2) ile yaklaşık 0,3–1,3 m arasında ayarlanabilir. Çalıştırma kolu yukarı doğru sürüldükçe
balya boyu büyür, aşağı doğru sürüldükçe balya boyu kısalır.

Şekil 3.3: Balya boyu ayarlanması

Kol vasıtasıyla istenilen balya boyu ayarlanarak tespit edilir. Balyaların boyları köşeli
balya makinelerinde sıkıştırma kanalı üzerinde bulunan ve kanal içinde piston darbesiyle
sıkıştırılırken ileriye ot tarafından döndürülen bir yıldız tekerlek (3) aracılığıyla ayarlanır.
Yıldız tekerlek diğer taraftan iğnelere hareket veren bağlama otomatiğini de kumanda eder.
Yıldız teker ne kadar fazla tur attıktan sonra bağlama otomatiğini düşürürse balya boyu o
kadar uzun olur, aksi yapılırsa balya boyu kısa olur. Yıldız tekerin dönü sayısı da çalıştırma
kolu (1) uzatılıp kısaltılarak değiştirilebilir.

Resim 3.10: Balya boyu ayarlayıcısı

 Düğümleme tertibatının temel ayarları

Düğümleme tertibatında ayarlama yapılırken bağlama tertibatının çalışması yedirici ve
pistonun hareketine göre ayarlı olmalıdır. İğnenin en alt pozisyonundaki durumu tespit
edilmelidir. İğnenin durumu, pistonun gidiş yönüne göre tespit edilmelidir. İğne en üst
pozisyondayken ip tutucu ve bağlama gövdesine göre durumu kontrol edilmelidir. İp tutucu
sıkılık ayarı ve kargaburnu dil baskı yayı kontrol edilmelidir. İp kesici bıçak keskinliği ve
durumu kontrol edilmelidir. İpin geçtiği halkalar kontrol edilmelidir. Tüm bu kontroller
bakım ve kullanma kitabında firmanın belirlediği ölçüler dâhilinde olmalıdır.



38

Düğümleme esnasında iğnenin ve düğümleme tertibatının geri kaçmaması için iğne ve
düğüm tertibatında frenler mevcuttur. Bakım ve kullanma kitabına bakarak cıvataların ne
kadar torkla sıkılacağı öğrenilmelidir. Fren diskleri aşınmışsa değiştirilmeli, yağlanan fren
diskleri temizlenmelidir.

Resim 3.11: İp ruloları ve frenleme tertibatı

 Bağlama ipi ayarları

Balya makinelerinde kilogramı 150–200 metre gelen iyi kaliteli sisal ipi veya
kilogramı 320–400 metre gelen naylon ipler kullanılmaktadır. İp yumaklarının konulduğu
bölümdeki yumak iplerin uçları birbirine bağlandıktan sonra uç kılavuz deliklerinden, daha
sonra ip frenleme tertibatından ve ip yataklarından geçirilir. İp gerginliği ayar kelebeklerinin
üzerindeki yay boyları (1) ölçülerek tespit edilir. Sisal ip için yay boyu 32–35 mm, naylon ip
için 40 mm kadar olmalıdır.

Frenleme tertibatında ip gerginliği ayarlandıktan sonra ip el ile normal bir kuvvette
çekildiğinde tatlı sıkı gelecek şekilde el yordamıyla da kontrol edilebilir.

1 2 3

4 5
Resim 3.12: Deering bağlama sisteminde ipin düğümlenmesi (sırasıyla)
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 Balya sayısı ayarı

Balyalamaya başlamadan önce yapacağımız balya sayısının belirlenmesi için balya
sayacı sıfırlanır. Çalışma sonrası, yapılan balya sayısı balya sayacından okunur.

Resim 3.13: Balya sayacı

 Kayış ve zincirlerin gerginlik ayarı

Hareketleri sağlayan kayış ve zincirlerin gerginliği, bakım ve kullanma kitabında
firmanın belirlediği değerlerde olmalıdır. Belirtilen değerlerde değilse gerdirme yerlerinden
istenilen ayar yapılmalıdır.

Resim 3.14: Kayış ve zincirler

 Düğümleme hatalarının nedenleri ve giderilme yolları

 Düğümleyici tek taraflı düğümlüyorsa kargaburnu düzgün çalışmıyordur. İp
tutucu gevşek veya kirlidir ve freni çok sıkıdır.
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 Düğüm düzgün yapılıyor. Fakat uçta kopma oluyorsa ip tutucu yayı çok sıkıdır.
Gevşetilmesi gerekir.

 Düğüm düzgün yapılıyor ama ip düğüm yapılmadan önce kopuyorsa
kargaburnu kirli veya paslıdır ya da ip kalitesi iyi değildir.

 Düğüm tamam oluyor ama çekilirken ip kopuyorsa kargaburnu paslı veya
kirlidir ya da ip kalitesizdir.

3.2. Köşeli Balya Makineleri ile Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek
Hususlar

Köşeli balya makineleri ile çalışırken şu hususlara dikkat edilmelidir:

 Balya makinesi ile çalışmada geniş savruk bol elbise kullanılmamalıdır.
 Çalışmadan önce gevşek, çözülmüş parçaların olup olmadığı kontrol edilip

gevşek olanlar sıkılmalıdır.
 Balya makinesi üzerinde ayar, bakım, tamir ve arıza arama gibi işlemlerde

traktör stop edilmeli ve kontak anahtarı alınmalıdır.
 Mafsallı şaft üzerindeki koruma muhafazası mutlaka bulunmalıdır.
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 Balya makineleri genellikle traktörün çeki demirine bağlanır.
 Çeki demiri topraktan yaklaşık 45 cm yükseklikte olacak şekilde ayarlanır. Yani

çalışma sırasında balya makinesinin tarlaya paralel durmasına dikkat edilir.
Bunu sağlamak için hidrolik indirme kaldırma kolundan gerekli paralellik
ayarlanarak sabitleme vidasıyla sabitlenir. Ayarın değişmemesi için ön seçme
kolu pozisyon kontrole alınır.

 Makineye hareket veren V kayışı ve zincirlerin gerginlik kontrolü yapıldıktan
sonra çalışmaya başlanır.

 Makinenin özelliklerine göre doğru bir şekilde ip iğneye takılır.
 Mafsallı şaftın örtme payı, muhafazası ve muhafaza zincirinin şaseye

sabitlenmesi kontrol edilir.
 İğnelere kadar doğru bir şekilde takılan ip, düğümleme sistemindeki ip tutucuya

volan elle döndürülerek tutturulur.
 İğnelere iplik geçirirken iğne ve bağlama düzeni üzerinde çalışırken bağlama

düzeni emniyet kolunu kapatınız.
 Balya yapmaya başlamadan önce el ile volan döndürülerek birkaç düğüm

yaptırılarak ayarlar gözden geçirilir.
 Traktörün çeki okuna bağlanarak yol pozisyonuna getirilir, pikap tertibatı yukarı

kaldırılarak tarlaya gidilir.
 Balya makinesi ile kara yolunda giderken balya kızağı yükseğe kaldırılıp sabit

şekilde bağlanır.
 Yol durumuna getirilip yaylı pimle emniyete alınır, pikap yaylı tırmıkları

emniyet için örtülür.
 Tarlada, namlular çok büyük ve kalın olmayacak şekilde hazırlanmalı, sürekli

olmalıdır.
 Balya yapımına başlamadan önce balyanın sıkıştırıldığı pres kanalı tamamen

açık olmalıdır. Makine çalışıp birkaç balya yaptıktan sonra ayar kolları sıkılarak
istenilen sıklığa getirilmelidir.

 Pikap tertibatı ne çok aşağıda ne çok yukarıda olmalıdır ve namlu durumuna
göre istenilen yükseklikte çalışacak şekilde ayarlanmalıdır.

 Virajlarda pikap tertibatını kaldırmak ve kuyruk mili hareketini kesmek gerekir.
 Dönüşlerde balya yapılmaz.
 Balya büyüklüğü ve sıkılığı kontrol edilip istenilen şekilde ayarlanır.
 Kuyruk mili devri daima 540 devir / dakikada olmalıdır.
 Ot namluları her yerde aynı kalınlıkta değilse zayıf yerlerde daha hızlı,

namlunun kalın olduğu yerlerde daha yavaş gidilmelidir.
 Makinede ot fazlalığından dolayı bir tıkanma olursa makine olduğu yerde

çalıştırılarak fazla ot yedirilmelidir.
 Makinede herhangi bir arıza meydana geldiğinde, makine durdurulmadan

kesinlikle arıza giderilmeye çalışılmamalıdır.
 Kuyruk miline yavaş yavaş hareket verilmelidir. Makine ile ileriye yürümeden

kısa bir süre makineyi boşta çalıştırıp tam devir sağlandıktan sonra balya
yapmaya başlanmalıdır.
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3.3. Köşeli Balya Makinelerinde İş Sonu Temizliğinin Önemi

Köşeli balya makinelerinde iş sonu temizliğinde şu hususlara dikkat edilmelidir:

 Çalışma sonrası düğümleme tertibatı temizlenerek yağlanır. Fazla yağ
sürülmemelidir. Fazla yağ tozun ipliklere ve çalışan parçalara yapışarak
arızaların oluşmasına neden olur.

 Mevsim sonu düğümleme tertibatının parçaları paslanma ve korozyona karşı
yağlı kâğıtlara sarılarak korunmalıdır.

 İş mevsiminde yağlı kâğıtlardan çıkarılarak gaz yağı ile temizlenmeli, sonra
yerine monte edilmeli ve yağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Köşeli balya makinelerinin ayarlarını aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapınız ve
makineyi kullanınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi traktöre bağlayınız.
 Makineyi, traktöre yol ve iş durumuna göre

bağlayınız.
 Ön destek ayağını yukarı alınız.

 İş başında makineyi
temizleyiniz.

 İşe başlamadan önce gerekli temizlikleri
yapınız.

 Zincir ve kayışlarda gerginlik
ayarı yapınız.

 Çalışmaya başlamadan önce zincir ve kayış
gerginliklerini kontrol ediniz ve gerekli ayarları
yapınız.

 Yükseklik ayarı yapınız.
 Pikap parmaklarının ucu yerden 20–30 mm

yukarıda olacak şekilde yükseklik ayarı yapınız.
 Düğümleme tertibatı ayarı

yapınız.
 Bakım ve kullanma kitabına göre düğümleme

tertibatı ayarını yapınız.

 İğne ayarını yapınız.
 Bakım ve kullanma kitabına göre iğne ayarını

yapınız.

 Kuyruk mili devrini ayarlayınız.
 Traktörün el gazı ile kuyruk mili devri 540 d/d

olacak şekilde kuyruk mili devrini ayarlayınız.
 Uygun çalışma hızını

belirleyiniz ve çalışmaya
başlayınız.

 Namlu durumuna ve otun nemlilik durumuna
göre uygun çalışma hızı tespit ediniz.

 Balya sıkılığını ayarlayınız.
 Ayar kolları vasıtasıyla balya sıkılık ayarını

yapınız.

 Balya uzunluk ayarını yapınız.
 Balya boyu çalıştırma kolunu yukarı veya aşağı

pozisyona getirerek balya boyu ayarını yapınız.

 İş sonu temizliğini yapınız.
 İş dönüşü kaba ot parçalarını el ile temizleyiniz.
 Toz ve diğer pislikleri makineden uzaklaştırmak

için basınçlı hava tutunuz.

 Makineyi traktörden sökünüz.

 İş sonu makineyi traktörden sökerek destek
ayağı üzerinde bırakınız.

 Elektrikle ilgili fiş ve soketler ile hidrolik
bağlantıları sökünüz.

 Makineyi kapalı bir yerde ve
takoz üzerinde muhafaza ediniz.

 Makineyi iş mevsimi sonrası kapalı bir alanda
ve tahta takozlar üzerinde muhafaza ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Makineyi traktöre bağladınız mı?
2. İş başında makineyi temizlediniz mi?
3. Zincir ve kayışlarda gerginlik ayarı yaptınız mı?
4. Yükseklik ayarı yaptınız mı?
5. Düğümleme tertibatı ayarı yaptınız mı?
6. İğne ayarını yaptınız mı?
7. Kuyruk mili devrini ayarladınız mı?
8. Uygun çalışma hızını belirleyip çalışmaya başladınız mı?
9. Balya sıkılığını ayarladınız mı?
10. Balya uzunluk ayarını yaptınız mı?
11. İş sonu temizliğini yaptınız mı?
12. Makineyi traktörden söktünüz mü?
13. Makineyi kapalı bir yerde ve takoz üzerinde muhafaza 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
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Köşeli balya makinelerinde pikap parmaklarının yerden yüksekliği kaç mm olmalıdır?
A) 10–20 B) 20–30 C) 30–40 D) 40–50

2. İğnenin düğümleme tertibatı ayarı neden yapılır?
A) İğneyle ip kavrayıcı disk arasında boşluk olmaması için
B) İğneyle ip kavrayıcı diskin paralel hareket etmeleri için
C) İğneyle ip kavrayıcı diskin ters hareket etmeleri için
D) İğneyle ip kavrayıcı disk arasında boşluk oluşması için

3. İğne-piston ayarı neden yapılır?
A) İğnenin pistona çarpması için
B) İğnenin pistona paralel hareketi için
C) İğnenin pistona çarpmaması için
D) İğneyle pistonun ters yönde hareketi için

4. İp frenleme tertibatı, ipi hangi gerginlikte ayarlar?
A) İp el ile çekildiğinde zor gelecek şekilde
B) İp el ile çekildiğinde sıkı gelecek şekilde
C) İp el ile çekildiğinde kolay gelecek şekilde
D) Hiçbiri

5. Balya makinelerinde yapılan balya sayısı nereden kontrol edilir?
A) Balya sayacından
B) Tarladaki balyalar sayılarak
C) Römorka yüklenen balyalar sayılarak
D) Hiçbiri

6. Düğümleme tertibatı tek taraflı düğümleme yapıyorsa sebebi nedir?
A) Kargaburnu düzgün çalışmıyordur.
B) İpin rengi uygun değildir.
C) İp freni çok sıkıdır.
D) Hepsi

7. İş mevsimi sonrası aşağıdaki bakımlardan hangisi yapılır?
A) Dişli kutusunun yağı değiştirilir.
B) Makinenin lastikleri değiştirilir.
C) Makinenin pistonu değiştirilir.
D) Makinenin bıçakları değiştirilir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Gerekli araç gereç verildiğinde, atölye veya düz bir zeminde, bakım ve kullanma
kitaplarına uygun olarak rulo (yuvarlak) balya makinelerinin ayarlarını yapabilecek ve
makineyi kullanabileceksiniz.

 Bulunduğunuz yörede tarımsal üreticiler tarafından yuvarlak balya makinesi

kullanılıp kullanılmadığı araştırınız.

 Yuvarlak balya makinesi kullanan üreticilerin bu makineleri tercih etme

nedenlerini araştırınız.

 Hangi ayarları yaptıklarını, pratikte ne gibi zorluklarla karşılaştıkları konusunda

fikirlerini alınız.

 Yaptığınız araştırmalardan elde ettiğiniz sonuçları sunum yaparak

arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. RULO (YUVARLAK) BALYA
MAKİNELERİNİN AYARLARI VE

KULLANIMI

Son yıllarda yuvarlak balya makineleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişen
teknolojiye paralel olarak da her firma kendisini devamlı yenilemektedir. Bu bakımdan
yuvarlak balya makinelerinin ayarları konusunda firmanın bakım ve kullanma kitabında
belirtildiği gibi ayar yapılmalıdır.

Resim 4.1: Rulo balya makineleri

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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4.1. Rulo (Yuvarlak) Balya Makinelerinin Ayarları

Rulo balya makinelerinde tarla ayarları yapılmadan önce hidrolik hortumların
bağlantıları ve elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Makine ile ilgili veriler monitör vasıtasıyla
kontrol ediliyorsa monitörün makineyle irtibatı sağlandıktan sonra monitör kısmı sürücünün
bulunduğu yere monte edilir.

Resim 4.2: Sürücünün monitörden kontrolü

Rulo balya makinelerinde yapılan ayarlar; paralellik ayarı, mafsallı şaft ayarı, bağlama
ipi veya filesinin makineye takılması, namlu genişliği ayarı, pikap yüksekliği ayarı, kuyruk
mili ayarı, ip freni ayarı, balya sıkılık ayarı, balya basınç ayarı, balya sayacı ayarıdır. Son
olarak bağlama ipi makinenin bakım ve kullanma kitabında belirtildiği şekilde takılarak
makine balyalama işine hazır hâle getirilir.

Bağlama ipi veya filesi makinenin bakım ve kullanma kitabında belirtildiği şekilde
takılarak balyalama işine hazır hâle getirilir.

Resim 4.3: Balya ipi veya fileleri

 Paralellik ayarı

Yuvarlak balya makinesinde tarla ayarları yapılmadan önce makinenin paralellik ayarı
yapılacaksa bakım ve kullanma kitabına göre paralellik ayarı yapılır. Yuvarlak balya
makinelerinin paralellik ayarında da köşeli balya makinelerinin paralellik ayarında yapılan
işlemler uygulanır.
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Resim 4.4: Rulo balya makinesinde paralellik ayarı

 Mafsallı şaft ayarı

Mafsallı şaft bağlantısı yapılarak emniyet tertibatı ve şaftın örtme payı kontrol edilir.
Ayrıca şaftın makine ve traktör tarafındaki yerleri kontrol edilir. Şaftın ve emniyet
pimlerinin yerlerine tam oturmuş olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma sırasında şaft
muhafazasının şaftla birlikte dönmemesi için üzerindeki zincir sabit bir yere bağlanmalıdır.

Resim 4.5: Mafsallı şaft ve koruyucular

 Namlu genişliği ayarı

Yuvarlak balya makineleri devamlı fakat çok yoğun olmayan namlularda daha verimli
çalışır. Namlu genişliği, iş genişliğine eşit veya yarısı kadar olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 Pikap yükseklik ayarı

Bu ayar köşeli balya makinelerinde anlatıldığı şekilde yapılır. Bu ayarda dikkat
edilecek husus, yaylı parmakların toprağa temasının önlenmesidir. Pikap tertibatı üzerinde
yer alan ot bastırıcı iki dayanak noktası arasında otun kısa veya uzun olma durumuna göre
kendisi serbestçe hareket edebilecek şekilde ayarlanmalıdır.

Resim 4.6: Pikap yükseklik ayarı
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 Kuyruk mili ayarı

Yuvarlak balya makinelerinde kuyruk mili devri 540 d/d olmalıdır. Balyalama
esnasında keskin dönüşler yapılacağında kuyruk mili durdurulmalıdır.

Resim 4.7: Kuyruk mili devir göstergesi

 İp freni ayarı

Yuvarlak balya makinesinde ip freni ayarlayıcısı yayının boyu 56 mm olacak şekilde
kelebek somundan ayarlanır. İp freni ayarı bakım ve kullanma kitabında belirtilen ölçülerde
olmalıdır.

Resim 4.8: İp freni ayarı

 Balya sıkılık ayarı

Yuvarlak balya makinelerinde otun kısa veya uzun olması nedeniyle sıkıştırma odası
farklı besleneceği için balya sıkılığı da geniş sınırlar içinde değişken olur. Balya odasının
basıncı (sıkıştırma odası basıncı) değiştirilerek sıkılık ayarı yapılır. Bazı balya makinelerinde
Resim 4.9’da gösterildiği gibi bir skala vasıtasıyla, çizelgeye göre bu ayar değiştirilebilir.
Balya sıkılık ayarı için her makinenin bakım ve kullanma kitabı incelenmelidir.
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Resim 4.9: Skaladan balya sıkılık ayarı

 Balya sayacı ayarı

Preslenen balyaların sayısının kontrolü için yuvarlak balya makinelerine bir balya
sayacı takılmıştır. Bu sayaç, balyalama işine başlanırken anahtardan sıfır konumuna
getirilmelidir.

 Balya basınç ayarı

Balya makinesinin üzerinde bulunan manometreden hangi basınçta balya yapılacağı
tespit edilir. Sıkıştırma odasındaki basınç arka kapakta yer alan manometrelerde az sıkılıkta
balyalarda bu basıncın 50 bar, en yüksek sıkılıkta balyalarda ise 100 bara kadar çıktığı
görülmektedir.

Resim 4.10: Manometre

Resim 4.11’de gösterildiği gibi bazı rulo balya makinelerinde bir kol vasıtasıyla
hidrolik basınç ayarlanabilir.
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Resim 4.11: Hidrolik basıncın ayarlanması

4.2. Rulo (Yuvarlak) Balya Makineleri ile Çalışma Sırasında Dikkat
Edilecek Hususlar

 Düzgün yapıda bir balya yapabilmek için makinenin sıkıştırma odasına, pikap
ünitesinin genişliğince otların toplanarak sürekli bir şekilde gönderilmesi
gerekir. Eğer namlu genişliği makinenin iş genişliğinden az ise (küçük namlu)
her 10 – 20 metrede bir namlunun sağına ve soluna kaydırılarak kullanılmak
suretiyle sıkıştırma odasına düzenli bir besleme yapıldığı için yapılan balyanın
da şekli düzgün olacaktır.

 Yuvarlak balya makinelerinde arka kapak için iki hidrolik bağlantı mevcuttur.
Traktör kabininde bulunan hidrolik kumanda kolu “KALDIRMA” konumuna
getirildiğinde arka kapak açılır. “İNDİRME” konumuna getirildiğinde ise
kapanır. Balyalama yaparken bu kol “NÖTR” konumunda durmalıdır.
Manometredeki hidrolik yağ basıncı hidrolik silindirin çeki tarafındaki basıncı
gösterir. Buradaki basıncın 20 – 70 bara ayarlanması gerekir.

 Yuvarlak balya makinelerinde otun kısa veya uzun olması nedeniyle sıkıştırma
odası farklı besleneceği için balya sıklığı da geniş sınırlar içinde değişken olur.
Sıkıştırma odasındaki basınç arka kapakta yer alan bir manometreden takip
edilmelidir.

 Yuvarlak balya makinesinin aşırı yüklenmesi hâlinde (manometreye
bakılmaması durumunda) mafsallı şaft üzerinde bulunan kayma plakalı emniyet
kavraması devreye girerek makineyi derhâl durdurur. Tekrar hareketten hemen
önce iple sarılıp düğümlenen balya, arka kapak hidrolik kumanda koluna kısa
bir süre dokunarak açılır ve balya bırakılır.
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Resim 4.12: Kayma plakalı emniyet kavraması

 Yuvarlak balya makinelerinde arka kapak açılıp kapatılırken kapağın hareket
alanı içinde kimsenin bulunmaması sağlanmalıdır.

 Yuvarlak balya makinesi balya kapağı açıldığında kapağın emniyet desteği
takılmalıdır.

Resim 4.13: Yuvarlak balya makinesinde arka kapağın açılması

 Yuvarlak balya makineleri ile ilgili herhangi bir montaj işine başlamadan önce
sistemde hidrolik yağın oluşturduğu basınç düşürülmelidir.

 Yuvarlak balya makinelerinde balyalama işi bittikten sonra arka kapaktaki
basınç sıfır (0) bara düşürülmelidir.

 Yuvarlak balya makineleri ile eğimli arazilerde balyalama yapılırken
durmalarda balya makinesi tekerlekleri arkasına takoz konarak bloke
edilmelidir.
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4.3. Rulo (Yuvarlak) Balya Makinelerinde İş Sonu Temizliğinin
Önemi

 Yaklaşık her 20 çalışma saati sonunda tüm cıvata ve somunlar sıkılmalıdır.

Resim 4.14: Balya makinesinde sıkılacak cıvata ve somunlar

 Balya makinesi lastik havalarının ve bijonlarının kontrolü yapılmalıdır. Lastik
hava basınçları 2 – 2,5 bar arasında olmalıdır (Bakım ve kullanma kitabındaki
değerlere bakılır.).

Resim 4.15: Balya makinesi lastik hava basınçları

 Dişli kutusunun yağı, bakım ve kullanma kitabında belirtilen çalışma saati
sonrası önerilen yağ ile değiştirilmelidir.
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 Zincir ve zincir dişlileri gergileri kontrol edilmeli, pislikler temizlenerek mazot
veya makine yağı ile yağlanmalıdır. Makine çalışır hâlde iken kesinlikle işlem
yapılmamalıdır.

Resim 4.16: Balya makinesinde zincir ve zincir dişliler

 Pikap ünitesinin mili, yağlama nipellerinden haftada bir kez lityum katkılı gres
yağı ile yağlanmalıdır.

 Bütün zincir ve kayışların gerginlik kontrolleri yapılarak gerek duyulanların
gerginlik ayarı yapılır.

Resim 4.17: Balya makinesinde zincir ve zincir dişlilerin gerginlik ayarı

 Balyalama odası kayışlarının gerginliği, valsler orta yerinden kayış üzerine
başparmakla bastırıldığında 50 mm esneyecek kadar olmalıdır.

 Pres kayışlarının özel bir bakımı yoktur. Gerginlik ayarları iyi yapılmalı, sık sık
bağlantılar ve kayışların zarar görüp görmediği kontrol edilmelidir. Kayışlar
arasına sıkışan büyük ot parçaları temizlenmelidir.

 Emniyet donanımının bakımı: Balya makinesi üzerinde yer alan sinyal ve arka
lambalar daima temiz tutulmalıdır. Zaman zaman çalışıp çalışmadıklarının
kontrolleri yapılmalıdır.
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Resim 4.18: Balya makinelerinde yer alan sinyal ve arka lambalar

 Folyolama yapan balya makinelerinde kaliteli folyo kullanılmalıdır.

 İş sonunda döner tamburlar temizlenmelidir.

 Monitörün elektriksel bağlantısı kontrol edilmelidir.

 Çalışma sırasında arka kapağın açılıp kapanması, folyo durumu, çalışma
sırasında folyonun kopması gibi fonksiyonlar monitörden sürücü tarafından
takip edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Yuvarlak balya makinelerinin ayarlarını aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapınız

ve makineyi kullanınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Makineyi traktöre bağlayınız.

 Makineyi traktöre bağlayınız.
 Ön destek ayağını yukarı alınız.
 Elektrikle ilgili fiş ve soketleri takınız.
 Hidrolik hortumların bağlantılarını sağlayınız.

 İş başında makineyi temizleyiniz.  İşe başlamadan gerekli temizlikleri yapınız.
 Zincir ve kayışlarda gerginlik

ayarı yapınız.
 Çalışmaya başlamadan önce zincir ve kayış

gerginliklerini kontrol ediniz ve ayarlayınız.

 Yükseklik ayarı yapınız.
 Pikap parmaklarının ucu yerden 20–30 mm

yukarıda olacak şekilde yükseklik ayarı
yapınız.

 Balya yoğunluk ayarını yapınız.
 Bakım ve kullanma kitabında belirtilen yolu

izleyerek balya yoğunluk ayarını yapınız.

 Kuyruk mili devrini ayarlayınız.
 Traktörün el gazı ile kuyruk mili devri 540 d/d

olacak şekilde kuyruk mili devrini ayarlayınız.
 Uygun çalışma hızını belirleyiniz

ve çalışmaya başlayınız.
 Namlu durumuna ve otun nemlilik durumuna

göre uygun çalışma hızı tespit ediniz.

 İş sonu temizliğini yapınız.
 İş dönüşü kaba ot parçalarını el ile temizleyiniz.
 Toz ve diğer pislikleri makineden

uzaklaştırmak için basınçlı hava tutunuz.

 Makineyi traktörden sökünüz.

 İş sonu makineyi traktörden sökerek destek
ayağı üzerinde bırakınız.

 Elektrikle ilgili fiş ve soketler ile hidrolik
bağlantıları sökünüz.

 Makineyi kapalı bir yerde ve
takoz üzerinde muhafaza ediniz.

 Makineyi iş mevsimi sonrası kapalı bir alanda
ve tahta takozlar üzerinde muhafaza ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Makineyi traktöre bağladınız mı?
2. İş başında makineyi temizlediniz mi?
3. Zincir ve kayışlarda gerginlik ayarı yaptınız mı?
4. Yükseklik ayarı yaptınız mı?
5. Balya yoğunluğu ayarını yaptınız mı?
6. Kuyruk mili devrini ayarladınız mı?

7. Uygun çalışma hızını belirleyerek çalışmaya başladınız mı?

8. İş sonu temizliğini yaptınız mı?

9. Makineyi traktörden söktünüz mü?
10. Makineyi kapalı bir yerde ve takoz üzerinde muhafaza

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
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Yuvarlak balya makinelerinde namlu genişliği ne kadar olmalıdır?
A) İş genişliği veya yarısı kadar
B) İş genişliğinden daha fazla
C) İş genişliğiyle ilgisi yok
D) Hiçbiri

2. Yuvarlak balya makinelerinde kuyruk mili devri ne olmalıdır?
A)340 d/d B)440 d/d C)540 d/d D)1000 d/d

3. Yuvarlak balya makinelerinde ip fren ayarlayıcı yayının boyu ne kadar
olmalıdır?
A)36 mmB)46 mm C)56 mm D)66 mm

4. Yuvarlak balya makinesinin üzerindeki manometre neyi gösterir?
A) Hangi basınçta balya yapılacağını
B) Hangi basınçta otun toplanacağını
C) Hangi basınçta lastiklere hava vurulacağını
D) Hepsi doğru

5. Yuvarlak balya makinelerinde zincir ve dişliler nasıl yağlanır?
A) Her gün işe çıkmadan sürücü tarafından yağlanır.
B) Her gün iş dönüşü sürücü tarafından yağlanır.
C) Her hafta işe çıkmadan yağlanır.
D) Makine otomatik olarak kendisi yağlar.

6. Folyolama yapılan makinelerde folyolamanın bittiğini sürücü nereden anlar?
A) Arkaya bakarak
B) Yanında bulunan yardımcısının uyarısıyla
C) Monitörden kontrol ederek
D) Hiçbiri

7. Folyolama yapılan makinelerde folyolamanın koptuğunu sürücü nereden anlar?
A) Arkaya bakarak
B) Yanında bulunan yardımcısının uyarısıyla
C) Monitörden kontrol ederek
D) Hiçbiri

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



59

MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Balya boyu aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır?
A) Götürücü
B) Yönlendirici
C) Balya kanalı
D) Balya boyu ayarlayıcı

2. Balya basınç ayar kollarının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balyaların sıkılık ayarını yapar.
B) Balyaların boyunu ayarlar.
C) Balyaların enini ayarlar.
D) Hiçbiri

3. Balya makinelerinde bağlama düzeninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıkıştırılan materyali pistona bağlar.
B) Sıkıştırılan materyali balya kanalına bağlar.
C) Sıkıştırılan materyali iki üç yerinden bağlar.
D) Hiçbiri

4. Balya makinelerinin bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Balya makinesi boyanır.
B) Balya makinesinin lastikleri değiştirilir.
C) Üzerindeki reklam yazıları yenilenir.
D) Gresörlüklerine gres yağı basılır.

5. İş mevsimi sonrası aşağıdaki bakımlardan hangisi yapılır?
A) Dişli kutusunun yağı değiştirilir.
B) Balya makinesinin lastikleri değiştirilir.
C) Balya makinesinin pistonu değiştirilir.
D) Balya makinesinin bıçakları değiştirilir.

6. Rulo balya makinelerinin köşeli balya makinelerine göre avantajı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İş kapasiteleri yüksektir.
B) İş kapasiteleri düşüktür.
C) İş kapasiteleri aynıdır.
D) Hiçbiri

7. Rulo balya makinelerinin köşeli balya makinelerine göre dezavantajı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Taşınması ve kullanımı daha kolaydır.
B) Taşınması ve kullanımı daha zordur.
C) Dezavantajları aynıdır.
D) Hiçbiri

MODÜL DEĞERLENDİRME
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8. Rulo balyaların açıkta uzun süre bekletilmeleri hâlinde bozulmamaları için aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılır?
A) Gazete kâğıdıyla her tarafı sarılır.
B) Bezlerle her tarafı sarılır.
C) Naylon folyo ile her tarafı sarılır.
D) Hiçbir şey yapılmaz.

9. Köşeli balya makinelerinde yediricinin pistona karşı ayarı neden yapılır?
A) Yediricinin pistona çarpmaması için
B) Yediricinin pistona çarpması için
C) Yediriciyle pistonun paralel hareketi için
D) Yediriciyle pistonun ters hareketi için

10. Balya boyu ayarı nasıl yapılır?
A) Çalıştırma kolunu yukarı uzatarak
B) Çalıştırma kolunu aşağı kısaltarak
C) Çalıştırma kolunu sağa döndürerek
D) Çalıştırma kolunu sola döndürülerek

11. Düğümleme tertibatı ipi düğüm yapıyor fakat çekince ip kopuyorsa sebebi nedir?
A) İp kalitesi iyi değil
B) Kargaburnu paslı
C) Kargaburnu çok kirli
D) Hepsi doğru

12. Yuvarlak balya makinelerinde pikap yüksekliği yerden ne kadar olmalıdır?
A)10–20 mm B) 20–30 mm C) 30–40 mm D) 40–50 mm

13. Yuvarlak balya makinelerinde çalışma hızı neye göre tespit edilir?
A) Tarlanın rampa oluşuna göre
B) Tarlanın çamur oluşuna göre
C) Tarlanın sulanabilir oluşuna göre
D) Namlu durumuna ve namlunun nem durumuna göre

14. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlak balya makinesinin ayarlarındandır?
A) Kayış ve zincirlerin gerginliğini kontrol etmek
B) Makinenin işe başlamadan temizliğini yapmak
C) Makinenin iş dönüşü temizliğini yapmak
D) Hepsi doğru

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. C
2. A
3. B
4. D
5. A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. C
3. C
4. D
5. A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 B
2 D
3 C
4 B
5 A
6 A
7 A

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 C
3 C
4 A
5 D
6 C
7 C

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. A
3. C
4. D
5. A
6. A
7. B
8. C
9. A
10. A
11. D
12. B
13. D
14. A
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