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Bu modülün ön koĢulu yoktur.
Bitki bakım alet ve makinelerinin periyodik bakımını yapmak
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bitkisel üretimde birim alandan elde edilecek ürün miktarının yükseltilmesinde toprak
iĢleme, ekim ve dikim iĢlemlerinin yanında bakım iĢlemlerinin de uygun Ģekilde
yapılmasının etkili olduğu bilinmektedir. Bakım iĢlemlerinden verimli bir Ģekilde netice
alınabilmesi, bakım alet ve makinelerinin çalıĢmaya hazır, bakımlı olmasına bağlıdır.Alet ve
makinemizi ne kadar iyi tanırsak tanıyalım, ne kadar iyi ayar ve kullanımını yaparsak
yapalım, eğer periyodik bakımını yapmazsak çalıĢma esnasında vereceği bir aksaklık veya
arıza, hem emek hem de zaman israfına neden olacaktır.
Alet ve makinemiz birer millî servettir. “ En iyi tamir, bakımdır. ” genel kuralına göre
yapacağımız periyodik bakımlar hem alet ve makinemizin ekonomik ömrünü uzatmıĢ olacak
hem de verimimizi yükseltecektir.
Bu modül ile bitki bakım alet ve makinelerini genel olarak tanıyıp bakım ve kullanma
kitabında belirtilen esaslara uygun bir Ģekilde bakımlarını yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Sabit ayaklı çapa makinelerinin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bitki bakım iĢlemlerinin önemine dair bilgi edininiz.



Sabit ayaklı çapa aletleri ile ilgili hem internetten hem de tarım alet ve
makineleri satıĢ bayilerinden gerekli bilgileri öğreniniz.



Mevcut iĢletmelere giderek sabit ayaklı çapa makinelerinin bakımlarının nasıl
yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.



Yaptığınız

araĢtırmalardan

elde

ettiğiniz

sonuçları

sunum

yaparak

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. SABĠT AYAKLI ÇAPA ALETLERĠ
Yabancı otların yok edilmesi, bakım iĢlerinin önemli kısmını teĢkil eder. AraĢtırmalar,
yabancı otlarla mücadele edilmediği takdirde ürün verimde çok yüksek değerlerde düĢüĢlerin
olduğunu göstermiĢtir. Yabancı ot mücadelesinde, bitki bakım iĢlerinde bitki bakım alet ve
makineleri çokça kullanılmaktadır.

1.1. Bitki Bakım ĠĢlemleri
Tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan ve ülkemizde de çok geniĢ alanlarda
üretimi yapılan pamuk, mısır, ayçiçeği, Ģeker pancarı, soya, patates, yer fıstığı, susam,
kavun, karpuz ve tarla sebzeleri gibi kültür bitkilerinin esasını teĢkil eden, tohumun veya
yumrunun toprağa ekilmesinden veya dikilmesinden hasat edilmesine kadar bütün geliĢme
sürecinde uygulanan çapalama, gübreleme, boğaz doldurma ve sulamayı ilgilendiren tüm
iĢlemlere “bitki bakım” denir.

1.1.1. Bitki Bakım ĠĢlemlerinin Amaçları
Bitki bakım iĢlemlerinin amacı, ekim ya da dikimden sonra bitkilerin yetiĢme
Ģartlarının ve ortamlarının iyileĢtirilmesine yöneliktir. Dolayısıyla bakım iĢlemleri, hastalık
ve zararlılar için daima iyi bir ortam olan ve konukçu bitki görevi gören yabancı otlarla
mücadele amacıyla yapılır.
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AraĢtırmalar, yabancı otlarla mücadele edilmediği taktirde çapa bitkilerinin veriminde
% 80 oranlarında düĢmelerin olduğunu göstermiĢtir.

1.1.2. Bitki Bakım Kapsamında Yapılması Gereken ĠĢlemler
Yabancı otlara karĢı iyi bir mücadele yapabilmek için yabancı otların kültür bitkisine
etki dönemlerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. AraĢtırmalar, kültür bitkileri içinde
bulunan yabancı otların rekabetinden doğan etkilenmenin en fazla ekimde ve dikimden
sonraki 1-1,5 aylık devre içinde olduğunu göstermiĢtir.

Resim 1.1:Ara çapa iĢlemi

Yabancı ot mücadelesi ile birlikte veya daha sonra bitkilerin geliĢme periyoduna göre
gübreleme, sulama, boğaz doldurma gibi bakım iĢleri yapılmaktadır.

1.2. Bitki Bakım ĠĢlemlerinde Kullanılan Alet ve Makineler
Bitki bakım iĢlemlerinde
sınıflandırmak mümkündür.

kullanılan alet

ve

makineleri aĢağıdaki

Ģekilde

1.2.1. Bitki Sıra Araları Bakımında Kullanılanlar
Bitki sıra araları bakımında kullanılan alet ve makineleri; çapa alet ve makineleri ve
boğaz doldurma alet ve makineleri olmak üzere sınıflandırabiliriz.
1.2.1.1. Çapa Alet ve Makineleri
Çapa alet ve makineleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır.
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Sabit ayaklı çapa aleti
Döner çapalar
Gübreli ara çapa makinesi
Frezeli ara çapa makinesi
Motorlu Çapalar

1.2.1.2. Boğaz Doldurma Alet ve Makineleri
Boğaz doldurma alet ve makineleri aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır.




Listerler
Border disk
Mandal makinesi

ġekil 1.1: Döner çapa aleti

Resim 1.2: Mandal (set) makinesi

1.2.2. Bitki Sıra Üzeri Bakımında Kullanılanlar
Bitki sıra üzeri bakımında kullanılan alet ve makineleri; kontrolsüz seyreltme
makineleri ve kontrollü seyreltme makineleri olmak üzere sınıflandırılabilir.
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ġekil 1.2: Kontrolsüz seyreltme makineleri

ġekil 1.3: Kontrollü seyreltme makineleri

1.2.3. Tarla Yüzeyi Bakımında Kullanılanlar
Tarla yüzeyi bakımında kullanılan
sınıflandırılabilir.






alet ve makineleri aĢağıdaki Ģekilde

Ağ tırmıkları
Çayır tırmığı
Tarla fırçaları
Ot yolucular (Rod weeder)
Malç serme makineleri

ġekil 1.4: Ot yolucu (Rod weeder)

Sınıflandırmadan da anlaĢılacağı gibi bitki bakım alet ve makineleri çok çeĢitlidir. Bu
modülde özellikle çok yaygın kullanılması nedeniyle sabit ayaklı çapa aletleri, gübreli ara
çapa makineleri, frezeli ara çapa makineleri, boğaz doldurma alet ve makineleri ve malç
serme makineleri incelenecektir.
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1.3. Sabit Ayaklı Çapa Aletleri
Çapalama iĢlemlerinde kullanılacak alet ve makinenin ve bağlı olduğu traktörün bitki
sıra aralarında bitkiye zarar vermeden kolay çalıĢması gerekir. Pamuk, mısır, patates gibi
bitkilerin ekiminde sıra arası, traktörün arka tekerlek iz geniĢliğinin1 / 2’si;soya, Ģeker
pancarı, ayçiçeği gibi bitkilerde 1 / 3’ü uygulanırsa iyi bir çapalama yapılabilir. Genel olarak
bakım iĢlerinde kullanılacak traktörlerin lastikleri dar olmalıdır.

Resim1.3: Sabit ayaklı çapa aleti

1.3.1. Sabit Ayaklı Çapa Aletlerinin Parçaları


Üç nokta askı düzeni:Sabit ayaklı çapa aletinin traktör hidrolik kaldırma
düzenine bağlandığı parçadır.

Resim 1.4: Üç nokta askı düzeni



Bağlama çatısı: ĠĢleyici organların bağlandığı ve sıra arası ayarının yapıldığı
Ģasidir. Kare, dikdörtgen, yuvarlak ve özel profillerden değiĢik Ģekillerde
yapılmıĢ, üniversal tiptedir (Aynı çatıya değiĢik iĢlerde kullanılan üniteler
takılabilir).
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Resim 1.5: Bağlama çatısı



ĠĢleyici organlar

Bir kenarlı uç demiri:Biri yabancı ot köklerini kesen, toprağı parçalayıp
kabartan keskin kenarlı plaka ve diğeri de bununla 950 lik bir açı yapan
düĢey plakaolmak üzere iki plakadan oluĢur.

Ġki kenarlı uç demiri:Simetrik bir yapısının olması ve toprakta dengeli
bir Ģekilde çalıĢması nedeniyle çapalarda yaygın olarak kullanılan bu uç
demirleri, yüksekliği ayarlanabilen bir kola gömme baĢlı cıvata ile
bağlanmıĢtır.

Koruyucu diskler:Bir mil üzerine yataklanmıĢ, birbirine paralel iki düz
ve dıĢbükey diskten oluĢan ve bitki sırasını çapalamanın olumsuz
etkilerinden koruyan organdır.

Ġki kenarlı uç demiri kullanıldığında bitki sıraları koruyucu diskler arasına alınır. Bir
kenarlı uç demirleri kullanıldığında ayrıca koruyucu disk kullanmaya gerek yoktur.

Resim1.6: Bir ve iki kenarlı uç demirleri



Resim1.7: Koruyucu disk

Destek tekeri: Bağlama çatısına sağlı sollu bağlanan ve çapalama derinliğinin
ayarlanmasını sağlayan parçadır.
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Resim 1.8: Destek tekeri



Paralel konum sistemi: ĠĢleyici organların her türlü engebede yere dik olması,
iĢ geniĢliğine bağlı olmadan toprağı aynı açıda kesebilmesi için kullanılan
bağlama düzenidir.

Resim 1.9: Paralel konum sistemi

1.3.2. Sabit Ayaklı Çapa Aletlerinin ÇalıĢma Sistemi
Traktör üç nokta sistemine bağlanan sabit ayaklı çapa aletinin çatısının bitkilerin
durumuna göre ayarlanan yükseklikte ve sıra arası mesafelerde, istenilen çapalama
derinliğinde, tavsiye edilen çalıĢma hızı olan 5-7 km/h olarak tespit edilmesiyle sabit ayaklı
çapa aletleri iĢleyici organlarıyla toprağı parçalar ve yabancı ot köklerini istenen düzeyden
keser.Bu tip çapalarla çalıĢırken hidrolik kumanda kolunun yüzücü konum’da olması
gerekir.
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Resim1.10: Sabit ayaklı çapa aleti ile çalıĢma

1.3.3. Sabit Ayaklı Çapa Aletlerinin Bakımı
Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi bitki bakım alet ve makineleri de iĢ sonunda
iyice temizlendikten sonra yerine bırakılmalıdır. Alet ve makineyi temizlemeden olduğu gibi
bırakmanın birçok mahsuru vardır. Alet ve makineyi kirli bırakmanın diğer bir mahsuru da
çalıĢma sırasında olabilecek basit arızalar, bağlantı elemanlarında meydana gelebilecek
gevĢemeler gözden kaçabilir. Ancak iĢ sonunda temizliği yapılan bir alet ve makinede,
temizlik sırasında bu tür aksaklıklar ortaya çıkabileceğinden, arıza büyümeden müdahale
etme imkânı olacaktır. Ayrıca makinenin iĢleyen kısımlarının korozyona maruz kalmaması
için muhafaza edileceği yere bırakılması gerekir.


Sabit ayaklı çapa aletini yağlamak

Bakım sırasında aletin bağlama çatısı ve bağlantı muylularındaki gresörlüklere gres
basılmalı;alet temizlendikten sonra paslanmayı önlemek için iĢleyici organların uç
demirlerine kullanılmıĢ motor yağı (yanık yağ) sürülmelidir.

Resim 1.11: Bağlama çatısı yataklarının

Resim 1.12: Bağlantı muylularının

greslenmesi

greslenmesi
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Resim 1.13: Ayakların yağlanması



GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak

Alet üzerindeki bütün bağlantı elemanları (cıvata, somun, saplama vb.) tek tek kontrol
edilmeli, gevĢek olanlar varsa mutlaka sıkılmalıdır.

Resim 1.14: GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının sıkılması



AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirmek

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa
sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir.
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Resim 1.15: AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi



AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakları değiĢtirmek

AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayaklar ve uç demirleri varsa bunların sökülüp yenileriyle
değiĢtirilmeleri gerekir.

Resim 1.16: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakların değiĢtirilmesi



Aleti kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak muhafaza
etmek

Alet,bakımları yapıldıktan sonra hava Ģartlarının olumsuz etkilerinden korumak için
sundurma tipi kapalı ve kuru bir yerde(devrilme vs. tehlikelere karĢı emniyet açısından
mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınarak) muhafaza edilmelidir.

Resim 1.17: Aletin kapalı bir ortamda muhafazası
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sabit ayaklı çapa aletlerinin bakımlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.

ĠĢlem Basamakları

 Sabit ayaklı çapa aletini yağlayınız.

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız.

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını
değiĢtiriniz.

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakları
değiĢtiriniz.

 Aleti kapalı bir yerde muhafaza ediniz.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü /tulumunuzu giyiniz.
 ĠĢ güvenliği önlemleri alınız.
 Bağlama çatısı ve bağlantı
muylularındaki gresörlükleri
temizleyiniz.
 Yataklara eski gres yağı çıkıncaya kadar
gres yağı basınız.
 Çıkan eski gres yağını temizleyiniz.
 ĠĢleyici organları temizleyiniz ve
yağlayınız.
 Cıvata ve somunları kontrol ediniz.
 GevĢemiĢ olanları uygun anahtarla
sıkınız.
 Cıvata ve somunlarda eğilme, burulma,
aĢınma kontrolü yapınız.
 Uygun anahtarla aĢınmıĢ bağlantı
elemanlarını sökünüz ve yenisiyle
değiĢtiriniz.
 Ayaklarda aĢınma, eğilme, burulma ve
kırılma kontrolü yapınız.
 Uygun anahtarla aĢınmıĢ ve bozulmuĢ
ayakları sökünüz ve yenisiyle
değiĢtiriniz.
 Aleti açıkta bırakmayınız.
 Kapalı, kuru bir yerde muhafaza ediniz.
 Mümkünse tahta veya takozla sehpaya
alınız.

13

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Evet

Hayır

ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giydiniz mi?
ĠĢ güvenliği önlemlerini aldınız mı?
Bağlama çatısı ve bağlantı muylularındaki gresörlükleri
temizlediniz mi?
Yataklara eski gres çıkıncaya kadar gres bastınız mı?
Yataklardan çıkan eski gresi temizlediniz mi?
ĠĢleyici organları temizleyip yağladınız mı?
Cıvata ve somunları kontrol ettiniz mi?
GevĢemiĢ cıvata ve somunları uygun anahtarla sıktınız mı?
BozulmuĢ olan cıvata ve somunları uygun anahtarla söküp
yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
Ayaklarda aĢınma, eğilme, burulma ve kırılma kontrolü yaptınız
mı?
Ayakları uygun anahtarla söküp yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
Aleti kapalı yere alıp kuru bir yerde 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

(

) AraĢtırmalar, kültür bitkileri içinde bulunan yabancı otların rekabetinden doğan

etkilenmenin en fazla hasattan sonra olduğunu göstermiĢtir.
2.

(

) Bir kenarlı uç demirleri kullanıldığında ayrıca koruyucu disk kullanmaya gerek

kalmaz.
3.

( ) Genel olarak bakım iĢlerinde kullanılacak traktörlerin lastikleri geniĢ olmalıdır.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

4.

AraĢtırmalar, yabancı otlarla mücadele edilmediği taktirde çapa bitkilerinin veriminde
…....................... oranlarında düĢmelerin olduğunu göstermiĢtir.

5.

…………………, iĢleyici organların bağlandığı ve sıra arası ayarının yapıldığı Ģasidir.

6.

Sabit

ayaklı

çapa

aletleri

ile

çalıĢırken

hidrolik

kumanda

kolunun

………………………… olması gerekir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
7.

AĢağıdakilerden hangisi bitki sıra araları bakımında kullanılan alet ve makinelerden
değildir?
A) Döner çapalar
C) Çayır tırmığı

8.

B) Gübreli ara çapa makinesi
D) Border disk

ĠĢleyici organların her türlü engebede dik olması ve iĢ geniĢliğine bağlı olmadan
toprağı aynı açıda kesebilmesi için hangi bağlama sistemi kullanılır?
A) Paralel konum bağlama sistemi
B) Çapraz konum bağlama sistemi

9.

C) Seri konum bağlama sistemi
D) KarıĢık konum bağlama sistemi

Soya, Ģeker pancarı, ayçiçeği gibi bitkilerin ekiminde sıra arası, traktörün arka tekerlek
iz geniĢliğinin ne kadarı uygulanırsa iyi bir çapalama yapılabilir?
A) 1/2
C) 1/4

B) 1/3
D) 1/5
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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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Gübreli ara çapa makinelerinin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz bölgede gübreli ara çapa makinesinin kullanılıp kullanılmadığını
araĢtırınız.



Gübreli ara çapa makineleri hakkında internet ve satıĢ bayileri ile irtibata
geçerek materyaller hakkında gerekli bilgileri öğreniniz.



Mevcut iĢletmelere giderek gübreli ara çapa makinelerinin bakımlarının nasıl
yapıldığını yerinde görüp inceleyiniz.



Yaptığınız

araĢtırmalardan

elde

ettiğiniz

sonuçları

sunum

yaparak

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. GÜBRELĠ ARA ÇAPA MAKĠNELERĠ
Özellikle mısır, ayçiçeği, pamuk, bağ gibi kültür bitkilerinin 8-10 yapraklı oldukları
zamanlarda kullanılan ikinci parti gübreleme ve gübreleme ile birlikte hem ara çapa hem de
boğaz doldurma iĢini aynı anda yaparak tasarruf sağlayan makinelerdir.

Resim 2.1: Gübreli ara çapa makinesi
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2.1. Gübreli Ara Çapa Makinelerinin Parçaları


Üç nokta askı düzeni: Gübreli ara çapa makinesinin traktör hidrolik kaldırma
düzenine bağlandığı parçadır.

Resim 2.2: Üç nokta askı düzeni



Bağlama çatısı: ĠĢleyici organların,gübre ünitelerinin bağlandığı ve sıra arası
ayarının yapıldığı Ģasidir. Üniversal tiptedir.

Resim 2.3: Bağlama çatısı



ĠĢleyici organlar

Bir veya iki kenarlı uç demirleri: Yabancı ot köklerini kesme, toprağı
parçalayıp kabartma görevini yerine getirir.

Listerler: Boğaz doldurma görevini yapar. Çapalamadan sonra boğaz
doldurma,yaparak köklerin açıkta kalmasını önler.
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Resim 2.4: Bir kenarlı uç demiri



Resim 2.5: Listerler

Gübre deposu: Bağlama çatısına ayarlanabilir bir düzenle bağlanmıĢtır. Ayrı
ayrı her ünitenin gübre deposu olduğu gibi bir bütün olarakda imal
edilmektedir.

Resim 2.6: Gübre deposu



Resim 2.7: Gübre deposu

Gübre hareket iletim sistemi: Makine tekerleğinden gelen hareketin zincir ve
diĢliler vasıtasıyla gübre ekici miline iletilmesini, plaka veya oluklu makarayı
döndürmek suretiyle gübre atılmasını gerçekleĢtiren sistemdir.
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Resim 2.8: Gübre hareket iletim düzeni

2.2. Gübreli Ara Çapa Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi
Traktör üç nokta askı sistemine bağlanan gübreli ara çapa makinesi, makineye hareket
veren tekerlek vasıtasıyla gübre atma iĢini, çatıya bağlanan çapa veya lister ile de çapalama
iĢini gerçekleĢtirir.
Hareket, tekerlek milindeki zincir vasıtasıyla ana mil diĢlisine ve buradan da ana mil
diĢlisine, yekpare bağlanan gübre mili diĢlisine gelerek ünite içindeki plakayı veya oluklu
makarayı döndürür. Gübre ayar klapesi kolu ile ayarlanan gübre, çıkıĢ oluğundan borular
vasıtasıyla gömücü ayaklara iletilerek toprağa verilir.ÇalıĢma esnasında hidrolik kumanda
kolu yüzücü konumda ve çalıĢma hızı 6 km/holmalıdır.

ġekil 2.9: Gübreli ara çapa makinesi ile çalıĢma hazırlığı

2.3. Gübreli Ara Çapa Makinelerinin Bakımı
Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi gübreli ara çapa makinesi de iĢ sonunda iyice
temizlendikten sonra yerine bırakılmalıdır.
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Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık kontrolü yapmak

Bakım esnasında zincirlerin sağlamlığı ve gerginliği düzenli kontrol edilir. Kontrol
için zincirin bel vermiĢ tarafı üzerine bastırılır. Normal olarak zincire hareket veren ve alan
diĢliler, dingil mesafesinin (a) en fazla % 1’i kadar esnemelidir. Örneğin, dingil mesafesi 100
cm (a) ise zincir 1 cm esnemelidir. Eğer zincire bastırıldığında yukarıda bildirilen değerden
daha fazla esniyorsa germe diĢlisi, ağaç ve plastikten yapılmıĢ germe takozları olan germe
düzenekleri ile gerdirilmelidir.

ġekil 2.1: Zincir gerginlik kontrolü



Resim 2.10: Zincir gerginlik ayarı

Zincir ve diĢlileri temizlemek ve yağlamak

Zincir ve diĢliler, gaz yağı, benzin veya mazotla temizlenmeli; daha sonra ince yağ
(SAE 10) ile yağlanmalıdır. Temizleme iĢleminde plastik veya kıl fırçalar, yağlama
iĢleminde ise fırça veya yağdanlık kullanılmalıdır.

Resim 2.12: Zincir ve diĢlilerin yağlanması

Resim 2.11: Zincirlerin temizliği
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Gübreli ara çapa makinesini yağlamak

Bakım sırasında makinenin bağlama çatısı ve bağlantı muylularındaki gresörlüklere
gres yağı basılır. ĠĢ dönüĢü, makine temizlendikten sonra paslanmayı önlemek için iĢleyici
organların uç demirlerine kullanılmıĢ motor yağı (yanık yağ) sürülmelidir.

Resim 2.14:Ayakların yağlanması

Resim 2.13:Bağlama çatısı yataklarının
greslenmesi



GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak

Makine üzerindeki bütün bağlama elemanları (cıvata, somun, kelepçe vb.) tek tek
kontrol edilmeli, gevĢek olanlar varsa mutlaka sıkılmalıdır.

Resim 2.15: GevĢemiĢ bağlantı elemanların sıkılması



AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirmek

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa
sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir.
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Resim 2.16: AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi



AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakları değiĢtirmek

AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayaklar ve uç demirleri varsa bunların sökülüp yenileriyle
değiĢtirilmesi gerekir.

Resim 2.17: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakların değiĢtirilmesi



Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak muhafaza
etmek

Makinenin genel temizliği yapıldıktan sonra hava Ģartlarının olumsuz etkilerinden
korumak için (sundurma tipi kapalı, kuru bir yerde devrilme vs. tehlikelere karĢı emniyet
açısından) mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınarak muhafaza edilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gübreli ara çapa makinelerinin bakımlarını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre
yapınız.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz.
 Zincir muhafaza kapağını sökünüz.
 Zincirin bel vermiĢ tarafına bastırarak
gerginlik ve sağlamlık kontrolü yapınız.
 GevĢeklik
varsa
germe
 Zincirlerde gerginlik ve sağlamlık
mekanizmasından gerdiriniz.
kontrolü yapınız.
 Zincir muhafaza kapağını takınız.
 Zincir muhafaza kapağını sökünüz.
 Gazyağı, benzin veya mazot kullanarak
fırça ile zincir ve diĢlileri temizleyiniz.
 Zincir ve diĢlileri temizleyiniz ve
 Ġnce yağ ile yağlayınız.
yağlayınız.
 Zincir muhafaza kapağını takınız.
 Bağlama
çatısı
ve
bağlantı
muylularındaki
gresörlükleri
temizleyiniz.
 Makineyi yağlayınız.
 Yataklardaki eski gres çıkıncaya kadar
gres basınız.
 Çıkan eski gresi temizleyiniz.
 ĠĢleyici organları temizleyiniz ve
yağlayınız.
 Cıvata, somun ve kelepçeleri kontrol
ediniz.
 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız.
 GevĢemiĢ olanları uygun anahtar ve
tornavida ile sıkınız.
 Cıvata, somun ve kelepçelerde eğilme,
burulma, aĢınma kontrolü yapınız.
 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını
 Uygun anahtar ve tornavida ile sökünüz
değiĢtiriniz.
ve yenisiyle değiĢtiriniz.
 Ayaklarda aĢınma, eğilme, burulma ve
 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakları
kırılma kontrolü yapınız.
değiĢtiriniz.
 Uygun anahtarla sökünüz ve yenisiyle
değiĢtiriniz.
 Makineyi açıkta bırakmayınız.
 Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya
 Kapalı, kuru bir yerde muhafaza ediniz.
takozla sehpaya alarak muhafaza ediniz.  Mümkünse tahta veya takozla sehpaya
alınız.
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Evet

Hayır

ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giydiniz mi?
ĠĢ güvenliği önlemlerini aldınız mı?
Zincir muhafaza kapağını söktünüz mü?
Zincirin gerginlik ve sağlamlık kontrolü yaptınız mı?
GevĢeklik varsa germe mekanizmasından sıktınız mı?
Gaz yağı, benzin veya mazot kullanarak fırça ile zincir ve
diĢlileri temizleyip ince yağ ile yağladınız mı?
Zincir muhafaza kapağını taktınız mı?
Bağlama çatısı ve bağlantı muylularındaki gresörlükleri
temizlediniz mi?
Yataklardaki eski gres çıkıncaya kadar gres bastınız mı?
Çıkan eski gresi temizlediniz mi?
Ayaklarda aĢınma, eğilme, burulma ve kırılma kontrolü yaptınız
mı?
Uygun anahtarla söküp yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
ĠĢleyici organları temizleyip yağladınız mı?
Cıvata, somun ve kelepçeleri kontrol ettiniz mi?
GevĢemiĢ olanları uygun anahtar ve tornavida ile sıktınız mı?
Bozulan cıvata, somun ve kelepçeleri uygun anahtar ve
tornavida ile söküp yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
Ayaklarda aĢınma, eğilme, burulma ve kırılma kontrolü yaptınız
mı?
GevĢemiĢ olanları uygun anahtarla sıktınız mı?
Aleti kapalı yere alıp kuru bir yerde 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

( ) Gübreli ara çapa makinesi, özellikle buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi bitkilerin 810 yapraklı durumunda ikinci parti gübreleme ile birlikte hem ara çapa hem de boğaz
doldurma iĢini aynı anda yaparak tasarruf sağlayan makinedir.

2.

( ) Gübreli ara çapa makinesi ile çalıĢmada hidrolik kumanda kolu, yüzücü konumda
olmalıdır.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3.

Gübreli ara çapa makinesinin …………………………………….. bağlandığı ve sıra
arası ayarının yapıldığı Ģasiye bağlama çatısı denir.

4.

…………………, gübreli ara çapa makinesinin iĢleyici organlarından biri olup boğaz
doldurma görevi yapar.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

5.

Gübreli ara çapa makinesi ile çalıĢırken tavsiye edilen çalıĢma hızı ne kadardır?
A) 2 km/h

6.

B) 6 km/h

C) 10 km/h

D) 12 km/h

Gübreli ara çapa makinesi zincirlerinin kontrolünde zincir esnemesi, hareket veren ve
alan diĢlilerin dingil mesafesinin en fazla ne kadarı olmalıdır?
A) % 1

7.

B) % 2

C) % 3

D) % 4

Gübreli ara çapa makinesinde gübre hareket iletim düzeni hareketini nerden alır?
A) Traktör tekerleğinden
C) Destek tekerinden

B) ĠĢleyici organlardan
D) Makine tekerinden

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3
AMAÇ
Boğaz doldurma aletlerinin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz bölgede boğaz doldurma aletlerinin kullanılıp kullanılmadığını
araĢtırınız.



Boğaz doldurma aletleri hakkında hem internet hem de tarım alet ve makineleri
satıĢ bayilerinden gerekli bilgileri öğreniniz.



Boğaz doldurma aletlerinde hangi bakımların yapılması gerektiğini araĢtırınız.



Boğaz doldurma aletlerinin çeĢitlerini araĢtırarak sınıftaki arkadaĢlarınıza
sunum yapınız.

3. BOĞAZ DOLDURMA ALETLERĠ
Boğaz doldurma, bitki kök bölgesine toprak doldurma iĢlemidir,bitkilerde çapalama
kadar önemlidir. Mısır, ayçiçeği gibi bitkilerde son çapalamadan sonra boğaz doldurma
yapılarak köklerin açıkta kalması önlenir. Ayrıca boğaz doldurma sonucunda arada açılan
karıklardan sulamanın kolay yapılması sağlanır.
Boğaz doldurma aletleri;



Kulaklı boğaz doldurma aleti (Lister çapa, listerler)
Diskli boğaz doldurma aleti (Border disk) olarak iki grupta toplanabilir.

3.1. Kulaklı Boğaz Doldurma Aleti (Listerler)
Kulaklı boğaz doldurma aletleri (listerler), sıra arasında karık açarak toprağı bitki
köklerine doğru kapatır. GeniĢlik ve derinlikleri sıra aralarına ve kapatılmak istenen toprak
miktarına göre değiĢir. ÇalıĢma hızları 4-6 km/h olup sırt araları geniĢledikçe 8-10 km/h’e
kadar çıkabilir.GidiĢ yönüne göre batma açıları 30-40, kapatma açıları ise 35-50 derecedir.
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Resim 3.1: Listerler

Listere takılan kulaklar, ayarlanabilir yapıda olabilir. Boğaz doldurma sırasında
sırtlardaki yabancı otları yok etmek ve toprağın karık içine tekrar dökülmesini önlemek için
listerlerin kulak yanlarına parmaklar da takılabilir.

Resim 3.2: Yanlarına parmak takılmıĢ listerler

3.1.1. Kulaklı Boğaz Doldurma Aletinin Parçaları


Üç nokta askı düzeni:Listerin, traktör hidrolik kaldırma düzenine bağlandığı
parçadır.

Resim 3.3: Üç nokta askı düzeni



Bağlama çatısı: ĠĢleyici organların bağlandığı ve sıra arası ayarının yapıldığı
Ģasidir.
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Resim 3.4: Bağlama çatısı



Bağlantı kolu: Yüksekliği ayarlanabilir Ģekilde çatıya bağlanabilen ve aynı
zamanda derinliği ayarlayan parçadır.

Resim 3.5: Bağlantı kolu





ĠĢleyici organ: Listerlerin iĢleyici organları, dikdörtgen bir lama üzerine
yerleĢtirilen sabit veya ayarlanabilen kulaklar, payanda, uç demiri ve uç demiri
kanatlarından meydana gelmiĢtir.Kulaklar, tek veya iki parçalı olup uç
demirinin sağ ve sol kanatlarına bağlanır.
Payanda:Kulakları, kanatları ve uç demirini birleĢtirir. Uç demiri kanatları, uç
demirinin iĢlediği toprağı kulağa iletir. Uç demiri, toprak Ģeridini kesme görevi
yapar.
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Resim3.6: ĠĢleyici organ

ġekil 3.1: ĠĢleyici organ parçaları

3.1.2. Kulaklı Boğaz Doldurma Aletinin ÇalıĢma Sistemi
Traktörün üç nokta askı sistemine bağlanarak çalıĢan listerlerle çalıĢma sırasında karık
açarak toprağı bitki köklerine doğru kapatır. GeniĢlik ve derinlikleri sıralarına ve kapatılmak
istenen toprak miktarına göre değiĢir. ÇalıĢma hızları 4-6 km/h olup sıra araları geniĢledikçe
8-10 km/h’e çıkabilir.Listerlerle çalıĢırken hidrolik kumanda kolununyüzücü konumda
olması gerekir.

Resim3.7: Listerlerle çalıĢma

3.1.3. Kulaklı Boğaz Doldurma Aletinin Bakımı
Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi kulaklı boğaz doldurma aleti de iĢ sonunda
iyice temizlendikten sonra yerine bırakılmalıdır. Yağlama yapılması gereken yerler
yağlanmalı ve bağlantı elemanları kontrol edilmelidir.


Kulaklı boğaz doldurma aletini yağlamak

Bakım sırasında aletin bağlama çatısı ve bağlantı muylularındaki gresörlüklere gres
basılmalı, alet temizlendikten sonra paslanmayı önlemek için iĢleyici organ parçalarına
kullanılmıĢ motor yağı (yanık yağ) sürülmelidir.
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Resim 3.8: Bağlama çatısındaki yatakların
greslenmesi



Resim 3.9: ĠĢleyici organın yağlanması

GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak

Alet üzerindeki bütün bağlama elemanları (cıvata, somun, saplama vb.) tek tek
kontrol edilmeli, gevĢek olanlar varsa mutlaka sıkılmalıdır.

Resim 3.10: GevĢemiĢ bağlantı elemanlarının sıkılması



AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirmek

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa
sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir.
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Resim 3.11: AĢınmıĢ bağlantı elemanların değiĢtirilmesi



AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakları değiĢtirmek

AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayaklar ve uç demirleri varsa bunların sökülüp yenileriyle
değiĢtirilmesi gerekir.

Resim 3.12: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakların değiĢtirilmesi



Aleti kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak muhafaza
etmek

Aletin genel bir temizliği yapıldıktan sonra hava Ģartlarının olumsuz etkilerinden
korumak için sundurma tipi kapalı, kuru bir yerde devrilme vs. tehlikelere karĢı emniyet
açısından mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınarak muhafaza edilmelidir.
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3.2. Diskli Boğaz Doldurma Aleti (Border Disk)
Border disk (diskli boğaz doldurma) lister çapa gibi doğrudan boğaz doldurma
islerinde kullanılır. Disklerin dıĢbükey tarafları birbirine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Diskler
ön ve altta daralarak gidiĢ yönüne göre belirli açılar yapar ve sırtlar oluĢturur.

Resim 3.13: Border disk

3.2.1. Diskli Boğaz Doldurma Aletinin Parçaları


Üç nokta askı düzeni: Border diskin traktör hidrolik kaldırma düzenine
bağlandığı parçadır.

Resim 3.14: Üç nokta askı düzeni



Bağlama çatısı: ĠĢleyici organların bağlandığı ve sıra arası ayarının yapıldığı
Ģasidir.
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Resim 3.15: Bağlama çatısı



ĠĢleyici organ: Boğaz doldurma diskleri, dıĢbükey tarafları birbirine gelecek
Ģekilde yerleĢtirilen, gidiĢ yönüne göre belirli açılar yaparak sırtları oluĢturan
parçadır.

Resim 3.16: ĠĢleyici organ



Batarya:Birden fazla diski birbirine bağlayan parçadır.

Resim 3.17: Batarya
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Disk flanĢı: Diskin çatıya bağlanmasını sağlayan, üzerindeki kademe
delikleriyle sırt ve karık geniĢlik ayarları yapılan parçadır.

Resim 3.18: Disk flanĢı

3.2.2. Diskli Boğaz Doldurma Aletinin ÇalıĢma Sistemi
Traktörün üç nokta askı sistemine bağlanarak çalıĢan border diskler, iĢleyici
organların karĢı karĢıya çalıĢması sonucu ortada sırtlar oluĢtururken iĢlenen yer haricindeki
kısımlarda da karıklar meydana getirir.Tavsiye edilen çalıĢma hızı 5 km/h,hidrolik kumanda
kolunun yüzücü konumda olması gerekir.

ġekil 3.2: Border disk ile çalıĢma

3.2.3. Diskli Boğaz Doldurma Aletinin Bakımı
Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi diskli boğaz doldurma aleti de iĢ sonunda iyice
temizlendikten sonra yerine bırakılmalıdır. Yağlama yapılması gereken yerler yağlanmalı ve
bağlantı elemanları da kontrol edilmelidir.
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Diskli boğaz doldurma aletini yağlamak

Bakım sırasında aletin iĢleyici organ yataklarındaki gresörlüklere gres basılmalı, alet
temizlendikten sonra paslanmayı önlemek için iĢleyici organ yüzeyine kullanılmıĢ motor
yağı (yanık yağ) sürülmelidir.

Resim 3.19: Yatakların greslenmesi



Resim 3.20: ĠĢleyici organın yağlanması

GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak

Alet üzerindeki bütün bağlama elemanları (cıvata, somun, saplama vb.) tek tek kontrol
edilmeli, gevĢek olanlar varsa mutlaka sıkılmalıdır.

Resim 3.21: GevĢemiĢ bağlantı elemanların sıkılması



AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirmek

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa
sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir.
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Resim 3.22: AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi



AĢınmıĢ ve bozulmuĢ diskleri değiĢtirmek

AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayaklar ve uç demirleri varsa bunların sökülüp yenileriyle
değiĢtirilmesi gerekir.

Resim 3.23: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ disklerin değiĢtirilmesi



Aleti kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak muhafaza
etmek

Aletin genel bir temizliği yapıldıktan sonra hava Ģartlarının olumsuz etkilerinden
korumak için sundurma tipi kapalı, kuru bir yerde devrilme vs. tehlikelere karĢı emniyet
açısından mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınarak muhafaza edilmelidir.

37

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Boğaz doldurma aletinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.

ĠĢlem basamakları

Öneriler

 Boğaz doldurma aletini yağlayınız.

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız.

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz.

 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ ayakları ve diskleri
değiĢtiriniz.

 Aleti kapalı bir yerde muhafaza ediniz.
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 ĠĢ önlüğünüzü /tulumunuzu
giyiniz.
 ĠĢ güvenliği önlemlerini alınız.
 Bağlama çatısı ve bağlantı
muylularındaki gresörlükleri
temizleyiniz.
 Yataklardaki eski gres çıkıncaya
kadar gres basınız.
 Çıkan eski gresi temizleyiniz.
 ĠĢleyici organları temizleyiniz ve
yağlayınız.
 Cıvata ve somunları kontrol
ediniz.
 GevĢemiĢ olanları uygun
anahtarla sıkınız.
 Cıvata ve somunlarda eğilme,
burulma, aĢınma kontrolü
yapınız.
 Uygun anahtarla sökünüz ve
yenisiyle değiĢtiriniz.
 Ayaklarda ve diskleri aĢınma,
eğilme, burulma ve kırılma
kontrolü yapınız.
 Uygun anahtarla sökünüz ve
yenisiyle değiĢtiriniz.
 Aleti açıkta bırakmayınız.
 Kapalı, kuru bir yerde muhafaza
ediniz.
 Mümkünse tahta veya takozla
sehpaya alınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Evet

Hayır

ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giydiniz mi?
ĠĢ güvenliği önlemleri aldınız mı?
Bağlama çatısı ve bağlantı muylularındaki gresörlükleri
temizlediniz mi?
Yataklardaki eski gres çıkıncaya kadar gres bastınız mı?
Çıkan eski gresi temizlediniz mi?
Ayaklarda ve disklerde aĢınma, eğilme, burulma ve kırılma
kontrolü yaptınız mı?
Uygun anahtarla söküp yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
ĠĢleyici organları temizleyip yağladınız mı?
Cıvata ve somunları kontrol ettiniz mi?
GevĢemiĢ olanları uygun anahtar ile sıktınız mı?
BozulmuĢ olan cıvata ve somunları uygun anahtar ile söküp
yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
Ayaklarda ve disklerde aĢınma, eğilme, burulma ve kırılma
kontrolü yaptınız mı?
BozulmuĢ olanları uygun anahtarla söküp yenisiyle değiĢtirdiniz
mi?
Aleti kapalı yere alıp kuru bir yerde 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

( ) Boğaz doldurma; mısır, ayçiçeği gibi bitkilerde son çapalamadan sonra yapılarak
köklerin açıkta kalması sağlanır.

2.

( ) Listerlerin çalıĢma hızları 4-6 km/h olup sıra araları geniĢledikçe 8 – 10 km / h’a
kadar çıkabilir.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3.

Boğaz doldurma aletleri, ………………. ve …………………. Boğaz doldurma
aletleri olarak iki grupta toplanabilir.

4.

Boğaz doldurma ………………., dıĢbükey tarafları birbirine gelecek Ģekilde
yerleĢtirilen, gidiĢ yönüne göre belirli açılar yaparak sırtları oluĢturan parçadır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

5.

Listerlerde yüksekliği ayarlanabilir Ģekilde çatıya bağlanabilen ve aynı zamanda
derinliği ayarlayan parça aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Üç nokta askı düzeni
C) Bağlama kolu

6.

AĢağıdakilerden hangisi listerin iĢleyici organ parçalarından biri değildir?
A) Batarya

7.

B) Bağlama çatısı
D) Uç demiri

B) Uç demiri kanatları

C) Uç demiri

D) Uç demiri

AĢağıdaki bakımlardan hangisi listerlere ait değildir?
A) AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirmek
B) Aleti kapalı bir yerde muhafaza etmek
C) AĢınmıĢ ve bozulmuĢ diskleri değiĢtirmek
D) Aleti yağlamak

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
AMAÇ
Frezeli ara çapa makinelerinin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz

bölgede

frezeli

ara

çapa

makinelerinin

kullanılıp

kullanılmadığını araĢtırınız.


Frezeli ara çapa makineleri hakkında internet ve satıĢ bayilerinden gerekli
bilgileri öğreniniz.



Frezeli ara çapa makinelerinde

hangi bakımların

yapılması gerektiğini

araĢtırınız.


Frezeli ara çapa makinelerinin çeĢitlerini araĢtırarak sınıftaki arkadaĢlarınıza
sunum yapınız.

4. FREZELĠ ARA ÇAPA MAKĠNELERĠ
Pamuk, ayçiçeği, mısır, pancar vb. bitkilerin aralarını çapalayarak toprak neminin
korunması ile birlikte yabancı otlara karĢı tam bir mücadele sağlar.
ĠĢledikleri toprakta taban yapmamaları, iĢleme sırasında gübre atabilmeleri ve ikinci
çapada boğaz doldurma düzenleri ile bitki diplerine toprak yığarak bitkinin daha hızlı
geliĢmesini sağlama gibi özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.

Resim 4.1: Frezeli ara çapa makinesi
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4.1. Frezeli Ara Çapa Makinelerinin Parçaları


Üç nokta askı düzeni: Gübreli ara çapa makinesinin traktör hidrolik kaldırma
düzenine bağlandığı parçadır.

Resim4.2: Üç nokta askı düzeni



Bağlama çatısı: ĠĢleyici organların (freze ünitelerinin) gübre ünitelerinin
bağlandığı ve sıra arası ayarının yapıldığı Ģasidir.

Resim4.3: Bağlama çatısı



Ana mil: ĠĢleyici organların hareketlerini aldığı, bağlama çatısına bağlı bir diĢli
kutusundan döndürülen parçadır.

ġekil 4.4: Ana mil



DiĢli kutusu: Traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaftla alınan hareketi 90°
döndürerek ana mile ileten parçadır.
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Resim 4.5: DiĢli kutusu



Zincir diĢli kutusu: DiĢli kutusundan ana mile gelen hareketi, kapalı bir kutu
içinde yer alan zincir ve zincir diĢlisi yardımıyla iĢleyici organlara ileten
parçadır.

Resim 4.6: Zincir diĢli kutusu



ĠĢleyici organ: Alt zincir diĢlisine bağlı sağ ve sol flanĢlar üzerine monte edilen
freze ayakları, çapalama görevini yapan parçalardır.
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Resim 4.7: ĠĢleyici organ



Koruyucu kapak: Her freze ünitesinin ön tarafında zincir diĢli kutusu altında
kalan toprak Ģeridini iĢlemeye yarayan parçadır.

Resim 4. 8: Koruyucu kapak



Kazayağı:Her freze ünitesinin ön tarafında, zincir diĢli kutusu altında kalan
toprak Ģeridini iĢlemeye yarayan parçadır.

Resim 4.9: Kazayağı
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Destek tekeri:Bağlama çatısına sağlı sollu bağlanan ve çapalama derinliğini
sağlayan parçadır.

Resim 4.10: Destek tekeri



Yol ve iĢ durum pimi:Her freze ünitesinde bulunan, yol durumunda üniteyi
askıya almaya, iĢ durumunda serbest (çalıĢma) konumuna getirmeye yarayan
parçadır.

Resim 4.11: Yol ve iĢ durum pimi



Gübre deposu:Gübrenin konulduğu, bağlama çatısına ayarlanabilir bir düzenle
bağlı olan parçadır.

Resim 4.12: Gübre deposu
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Gübre hareket iletim düzeni:Hareketini zincir ve zincir diĢlileri yardımıyla
ana milden alarak gübre atımını gerçekleĢtiren parçadır.

Resim 4.13: Gübre hareket iletim düzeni



Gübre normu düzeni: Gübre ayar kolu ile atılacak gübre miktarını ayarlayan
düzendir. Ayar kolu ile aktif yüzey artırılarak veya azaltılarak gübre miktarı
ayarlanır.

Resim 4.14: Gübre normu ayar kolu

4.2. Frezeli Ara Çapa Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi
Traktör üç nokta askı düzenine bağlanan frezeli ara çapa makinesi, traktör kuyruk
milinden mafsallı Ģaftla alınan dönü hareketini, bir diĢli kutusu üzerinden zincir veya
diĢlilerle iĢleyici organlara ileterek çapalama iĢini yapmaktadır.
Frezeli ara çapa makinesi;yetiĢtirilen kültür bitkisi, yabancı otların büyüklüğü, sıra
arası mesafe, toprağın durumu gibi faktörlere bağlı olarak 3-7 km/h hızlarda kullanılabilir.
ÇalıĢma esnasında hidrolik kumanda kolunun yüzücü konumda olması gerekir.
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Resim 4. 15: Frezeli ara çapa makinesi ile çalıĢma

4.3. Frezeli Ara Çapa Makinelerinin Bakımı
Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi frezeli ara çapa makinesi de iĢ sonunda iyice
temizlendikten sonra yerine bırakılmalıdır. Yağlama yapılması gereken yerler yağlanmalı ve
bağlantı elemanları kontrol edilmelidir.


Makineyi yağlamak

Bakım sırasında Ģaftın mafsallarında, freze ünite muylularında ve destek tekerlerinde
bulunan gresörlüklere gres basılmalı, paslanmayı önlemek için freze ayaklarına kullanılmıĢ
(motor yağı) sürülmelidir.

Resim 4.17: Freze muylularının
greslenmesi

Resim 4.16: ġaft muylularının greslenmesi
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Resim 4.18: Freze ayaklarının yağlanması



DiĢli kutusu yağını kontrol etmek, eksikse tamamlamak

Bakım esnasında diĢli kutusu ve zincir diĢli kutusu yağları kontrol edilmelidir. Bunun
için yağ doldurma tapaları sökülerek seviyelerine bakılmalı, eksik ise firma tarafından
tavsiye edilen yağ ile tamamlanmalıdır.

Resim 4.19: DiĢli kutusu yağı kontrolü



Resim 4.20: Zincir diĢli kutusu yağ
kontrolü

DiĢli kutusu yağını değiĢtirmek

Makine yeni alındığında diĢli kutusu ve zincir diĢli kutusunda firma tarafından yağ
doldurulmuĢ durumdadır. Bu yağlar, yine firma tarafından tavsiye edilen belli bir çalıĢma
saati veya çalıĢma alanından sonra değiĢtirilmelidir.Bunun için alt ve yan tarafta bulunan
boĢaltma tapası açılır, altına yağ toplama kabı konur. Yağın kolay akması için yağ doldurma
tapası da açılır ve yağ boĢaltılır. Daha sonra yağ boĢaltma tapası yerine takılır ve sıkılır.
Firma tarafından tavsiye edilen cins ve miktarda diĢli kutusu yağı doldurma deliğinden
doldurulur.
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Resim 4. 21: DiĢli kutusu yağı değiĢimi



Resim 4.22: Zincir diĢli kutusu yağı değiĢimi

GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak

Makine üzerindeki bütün bağlama elemanları (cıvata, somun, kelepçe vb.) tek tek
kontrol edilmeli, gevĢek olanlar varsa mutlaka sıkılmalıdır.

Resim 4.23: GevĢemiĢ bağlantı elemanların sıkılması



AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirmek

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa
sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir.
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Resim 4. 24: AĢınmıĢ bağlantı elemanların değiĢtirilmesi



AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçakları değiĢtirmek

Freze ayakları (bıçaklar) kontrol edilmelidir. AĢınmıĢ ve bozulmuĢ freze ayakları
varsa bunların çıkarılıp yenileriyle değiĢtirilmesi gerekir.

Resim 4.25: AĢınmıĢ freze ayaklarının değiĢimi



Hareketli kısımların muhafazalarını takmak

Muhafazasız hareketli kısımlarla çalıĢmak, çalıĢma emniyeti için büyük bir risktir. Bu
yüzden mafsallı Ģaft ve gübre hareket iletim düzenlerinin muhafazalarının takılı olması
gerekir. Eğer yoksa mutlaka muhafazaları takılmalı, takılı ise kontrol edilmelidir.
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Resim 4.27: Gübre hareket iletim
muhafazası

Resim2.26: Mafsallı Ģaft muhafazası



Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak muhafaza
etmek

Makinenin genel temizliği yapıldıktan sonra hava Ģartlarının olumsuz etkilerinden
korumak için sundurma tipi kapalı, kuru bir yerde devrilme vs. tehlikelere karĢı emniyet
açısından mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınarak muhafaza edilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Frezeli ara çapa makinesinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.
ĠĢlem basamakları

 Makineyi yağlayınız.

 DiĢli kutuları yağlarını kontrol
ediniz, eksikse tamamlayınız.

 DiĢli kutuları yağlarını
değiĢtiriniz.

 GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını
sıkınız.

 AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını
değiĢtiriniz.
 AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçakları
(freze ayaklarını) değiĢtiriniz.
 Hareketli kısımların
muhafazalarını takınız.
 Makineyi kapalı bir yerde
muhafaza ediniz.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü /tulumunuzu giyiniz.
 ĠĢ güvenliği önlemleri alınız.
 ġaft mafsallarında, freze ünitelerinde ve destek
tekerlerindeki gresörlükleri temizleyiniz.
 Yataklardaki eski gres çıkıncaya kadar gres
basınız.
 Çıkan eski gresi temizleyiniz.
 Freze ayaklarını temizleyiniz ve yağlayınız.
 Yağ doldurma tapalarını açınız.
 Yağ seviyelerini kontrol ediniz.
 Eksik ise tavsiye edilen yağ ile seviyesine
kadar doldurunuz.
 Makineyi traktöre bağlayınız.
 Düz bir zemine çıkınız.
 Yağ boĢaltma tapalarını açınız.
 Kolay aksın diye yağ doldurma tapalarını da
açınız.
 Yağı toplama kabına boĢaltınız.
 Yağ boĢaltma tapasını takınız ve sıkınız.
 Tavsiye edilen cins ve miktarda yağı
doldurunuz.
 Yağ doldurma tapasını takınız ve sıkınız.
 Cıvata, somun ve kelepçeleri kontrol ediniz.
 GevĢemiĢ olanları uygun anahtar ve tornavida
ile sıkınız.
 Cıvata ve somunlarda eğilme, burulma,
aĢınma kontrolü yapınız.
 Uygun anahtarla sökünüz ve yenisiyle
değiĢtiriniz.
 Ayaklarda aĢınma, eğilme, burulma ve kırılma
kontrolü yapınız.
 Uygun anahtarla sökünüz ve yenisiyle
değiĢtiriniz.
 Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü
yapınız.
 Takılı değilse uygun anahtarlarla takınız.
 Aleti açıkta bırakmayınız.
 Kapalı, kuru bir yerde muhafaza ediniz.
 Mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınız.
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Evet

Hayır

ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giydiniz mi?
ĠĢ güvenliği önlemlerini aldınız mı?
ġaft mafsallarında, freze ünitelerinde ve destek tekerlerindeki
gresörlükleri temizlediniz mi?
Yataklardaki eski gres çıkıncaya kadar gres bastınız mı?
Çıkan eski gresi temizlediniz mi?
Ayaklarda aĢınma, eğilme, burulma ve kırılma kontrolü yaptınız
mı?
Uygun anahtarla söküp yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
Yağ doldurma tapalarını açarak yağ seviyelerini kontrol ettiniz
mi?
Yağ seviyesi eksik ise tavsiye edilen yağ ile seviyesine kadar
doldurdunuz mu?
DiĢli kutusu yağlarını değiĢtirmek için makineyi traktöre bağlayıp
düz bir zemine çıktınız mı?
Yağ doldurma ve boĢaltma tapalarını açtınız mı?
Tavsiye edilen cins ve miktarda yağı doldurdunuz mu?
Yağ doldurma ve boĢaltma tapalarını takıp sıktınız mı?.
ĠĢleyici organları temizleyip yağladınız mı?
Cıvata ve somunları kontrol ettiniz mi?
GevĢemiĢ olanları uygun anahtar ile sıktınız mı?
BozulmuĢ cıvata ve somunları uygun anahtar ile söküp yenisiyle
değiĢtirdiniz mi?
Ayaklarda aĢınma, eğilme, burulma ve kırılma kontrolü yaptınız
mı?
Bozulanları uygun anahtarla söküp yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
Hareketli kısımlarda muhafaza kontrolü yaptınız mı?
Takılı değilse uygun anahtarlarla taktınız mı?
Aleti kapalı yere alıp kuru bir yerde 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

( ) Frezeli ara çapa makineleri ile çalıĢmada hareketli kısımların muhafazasız olması,
çalıĢma emniyeti açısından büyük bir risk oluĢturur.

2.

( ) Frezeli ara çapa makinesi; yetiĢtirilen kültür bitkisi ve yabancı otların büyüklüğü,
sıra arası mesafe, toprağın durumu gibi faktörlere bağlı olarak 3-7 km h hızlarda
kullanılabilir.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3.

……………………., diĢli kutusundan ana mile gelen hareketi, kapalı bir kutu içinde
yer alan zincir ve zincir diĢlisi yardımıyla iĢleyici organlara ileten parçadır.

4.

Traktör üç nokta askı düzenine bağlanan frezeli ara çapa makinesi, traktör kuyruk
milinden ……………………………. alınan dönü hareketini, bir diĢli kutusu
üzerinden zincir veya diĢlilerle iĢleyici organlara ileterek çapalama iĢini yapmaktadır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

5.

AĢağıdakilerden hangisi iĢleyici organların hareketlerini aldığı, bağlama çatısına bağlı
diĢli kutusundan döndürülen parçadır?
A) Destek tekeri
C) Kazayağı

6.

B) Ana mil
D) Yol ve iĢ durum pimi

Freze ayakları tarafından iĢlenen toprağın bitki üzerine atılmasını önleyen parça
aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Zincir diĢli kutusu

7.

B) Koruyucu kapak

C) Ana mil

D) DiĢli kutusu

Frezeli ara çapa makinesinde diĢli kutusu yağları ne zaman değiĢtirilmelidir?
A) 200 saatte
C) 1000 saate

B) 500 saatte
D) Firmanın tavsiye ettiği saatte

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5
AMAÇ
Malç serme makinelerinin bakımını bakım kullanma kitaplarına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz bölgede malç serme makinelerinin kullanılıp kullanılmadığını
araĢtırınız.



Malç’ın önemini, kullanım alanlarını araĢtırınız, malç serme makineleri
hakkında internet veya satıĢ bayilerinden gerekli bilgileri öğreniniz.



Malç serme makinelerinde hangi bakımların yapılması gerektiğini araĢtırınız.



Malç serme makinelerinin çeĢitlerini araĢtırarak sınıftaki arkadaĢlarınıza sunum
yapınız.

5. MALÇ SERME MAKĠNELERĠ
5.1. Malç
Malç, bitkilerin gövdelerine değmeyecek bir Ģekilde toprak üzerine serilen organik
veya inorganik maddelerden oluĢan bir örtüdür.

Resim 5.1: Açıkta yetiĢtiricilik ve plastik malç kullanımı
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5.1.1. Malçın Tanımı ve Amaçları
Ġnorganik madde malç malzemesi olarak siyah plastik örtüler kullanılır. Bitkisel
üretim için asıl önemli olan organik malçlarda ise dökülmüĢ yapraklar, kesilmiĢ çimenler,
hayvansal gübre, torf, saman kullanılabilir.
Malç ile;









Yabancı ot kontrolü,
Sulama aralığının uzatılması,
Meyvelerin temiz kalması,
Meyvelerde daha az meyve çürüklüğü (Botrytis)
Toprağın su kaybının önlenmesi,
Malcın içinde bulunan besin maddeleri solucanlarla vs. toprağın içine nüfuz
eder. Toprağın organik madde miktarını artırmak,
KıĢ gelmeden önce bahçeye serilen malç kıĢ sonunda nerdeyse tamamen
ortadan kaybolur.Malç ile yabani otların çıkmasını engellemek,
Çok sıcak havalarda toprağı serin tutulması amaçlanır.

5.1.2. Malç Yapma Yöntemleri



Doğal malç: Mısır, ayçiçeği, pamuk gibi bitkilerin hasattan sonraki anız
kalıntılarının parçalanarakelde edilen materyalle üretim alanının örtülmesine
denir.
Suni malç: Üretimi yapılacak alanın güneĢ ıĢınlarına dayanıklı plastik malzeme
ile örtülmesine denir.

Resim 5.2: Saman ve plastik malcın birlikte kullanımı

5.2. Malç Serme Makineleri
Özellikle çilek, sebze fideleri ve asma çubuklarının dikimi için toprağın üzerine
sunimalç (plastik malzeme) sererek yabancı ot kontrolünde azami fayda sağlayan
makinelerdir.
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Malç serme makineleri, topraktaki nemi muhafaza ederek sulama aralığının
uzatılmasını ve kaliteli üretimde de % 30 artıĢ sağlar.

Resim 5.3: Malç serme makinesi

5.2.1. Malç Serme Makinelerinin Parçaları


Üç nokta askı düzeni: Malç serme makinesinin traktör hidrolik kaldırma
düzenine bağlandığı parçadır.

Resim 5.4: Üst nokta askı düzeni



Bağlama çatısı:Destek tekeri, malç serme merdanesi, bastırma merdanesi, malç
bastırma tekeri, yan pullukları ve fide çakma ünitesini üzerinde taĢıyan Ģasidir.
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Resim 5.5: Bağlama çatısı



Destek tekeri: Bağlama çatısına sağlı sollu bağlanan, makineyi malç seti
yüksekliğine ayarlayan parçadır.

Resim 5.6: Destek tekeri



Malç serme merdanesi: Malç geniĢliğince bağlama çatısına plastik yataklarla
bağlanan ve malç serme görevini gören parçadır.

Resim 5.7: Malç serme merdanesi
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Bastırma merdanesi: Malç serme merdanesinin serdiğimalcı bastırma ve aynı
zamanda setti düzeltme iĢini yapan parçadır.

Resim 5.8: Bastırma merdanesi



Malç bastırma tekeri:Serilen ve üstü bastırılan malcın yan taraflarını sıkıĢtırıp
bastıran ve bağlama çatısına sağlı sollu bağlanan parçadır.

Resim 5.9: Malç bastırma tekeri



Yan pulluklar: Serilen ve bastırılan malcın kenarlarını toprakla kapatan
parçadır.
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Resim 5.10: Yan pulluklar



Fide çakma ünitesi: Malç üzerinde fide veya asma çubuğu dikimi için delikler
açan ünitedir.

Resim 5.11: Fide çakma ünitesi

5.2.2. Malç Serme Makinelerinin ÇalıĢma Sistemi

Resim 5.12: Malç setti hazırlama makinesi
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Traktöre üç nokta sistemi ile bağlanan malç serme makinesi, toprağın üzerine malç
geniĢliğince plastik örtüyü sererek yan pullukları vasıtasıyla kenarları örtmektedir. Ayrıca
fide çakma ünitesi ile tek geçiĢte hem malç serme hem de fide dikim iĢlemlerini
gerçekleĢtirmektedir.
Tavsiye edilen çalıĢma hızı 3-5 km/holup hidrolik kumanda kolunun yüzücü konumda
olması gerekir.

5.3. Malç Serme Makinelerinin Bakımı
Bütün alet ve makinelerde olduğu gibi malç serme makinesi de iĢ sonunda iyice
temizlendikten sonra yerine bırakılmalıdır. Yağlama yapılması gereken yerler yağlanmalı ve
bağlantı elemanları da kontrol edilmelidir.


Makineyi yağlamak

Malç bastırma merdanesi üzerindeki gresörlüklere gres basılmalı, paslanmayı önlemek
yan pullukların yüzeylerine kullanılmıĢ motor yağı (yanık yağ) sürülmelidir.

Resim 5.13: Malç bastırma merdanesindeki

Resim 5.14: Yan pulluk yüzeylerinin

gresörlükler



yağlanması

GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkmak

Makine üzerindeki bütün bağlama elemanları (cıvata, somun vb.) tek tek kontrol
edilmeli, gevĢek olanlar varsa mutlaka sıkılmalıdır.
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Resim 5.15: Bağlantı elemanlarının sıkılması



AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtirmek

Bağlantı elemanlarının kontrolü sırasında aĢınmıĢ, bozulmuĢ, eğilmiĢ olanlar varsa
sökülüp yenisiyle değiĢtirilmelidir.

Resim 5.16: AĢınmıĢ bağlantı elemanlarının değiĢtirilmesi



AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçakları ve bastırma tekerlerini değiĢtirmek

AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçaklar ve malç bastırma tekerleri varsa bunların çıkarılıp
yenileriyle değiĢtirilmelidir.

Resim 5.17: AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçak ve bastırma tekerlerinin değiĢimi
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Makineyi kapalı bir yerde ve tahta veya takozla sehpaya alarak muhafaza
etmek

Makinenin genel bir temizliği yapıldıktan sonra hava Ģartlarının olumsuz etkilerinden
korumak için sundurma tipi kapalı, kuru bir yerde devrilme vs. tehlikelere karĢı emniyet
açısından mümkünse tahta veya takozla sehpaya alınarak muhafaza edilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Malç serme makinesinin bakımını aĢağıdaki iĢlem basamaklarına göre yapınız.

ĠĢlem Basamakları












Öneriler

 ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giyiniz.
 ĠĢ güvenliği önlemlerini alınız.
 Bastırma merdanesi yataklarındaki
gresörlükleri temizleyiniz.
 Yataklardaki eski gres çıkıncaya kadar
Makineyi yağlayınız.
gres basınız.
 Çıkan eski gresi temizleyiniz.
 Yan pulluk yüzeyini temizleyiniz ve
yağlayınız.
 Cıvata ve somunları kontrol ediniz.
GevĢemiĢ bağlantı elemanlarını sıkınız.
 GevĢemiĢ olanları uygun anahtarla
sıkınız.
 Cıvata
ve somunlarda
eğilme,
burulma, aĢınma kontrolü yapınız.
AĢınmıĢ bağlantı elemanlarını değiĢtiriniz.  Uygun anahtarla sökünüz ve yenisiyle
değiĢtiriniz.
 Bıçaklarda ve tekerlerde aĢınma,
eğilme, burulma ve kırılma kontrolü
AĢınmıĢ ve bozulmuĢ bıçakları ve
yapınız.
bastırma tekerlerini değiĢtiriniz.
 Uygun anahtarla sökünüz ve yenisiyle
değiĢtiriniz.
Makineyi traktöre bağlayınız.
 Uygun bir Ģekilde traktörü makineye
yanaĢtırınız.
 Ġlk önce ayarlı bağlantı kollarını
bağlayınız.
 En son üst bağlantı kolunu bağlayınız.
 Aleti açıkta bırakmayınız.
 Kapalı, kuru bir yerde muhafaza
Makineyi kapalı bir yerde muhafaza
ediniz.
ediniz.
 Mümkünse tahta veya takozla sehpaya
alınız.
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Evet

Hayır

ĠĢ önlüğünüzü / tulumunuzu giydiniz mi?
ĠĢ güvenliği önlemleri aldınız mı?
Bastırma merdanesi yataklarındaki gresörlükleri temizlediniz
mi?
Yataklardaki eski gres çıkıncaya kadar gres bastınız mı?
Çıkan eski gresi temizlediniz mi?
Yan pulluk yüzeyini temizleyip yağladınız mı?
Cıvata ve somunları kontrol ettiniz mi?
GevĢemiĢ olanları uygun anahtar ile sıktınız mı?
BozulmuĢ olan cıvata ve somunları uygun anahtar ile söküp
yenisiyle değiĢtirdiniz mi?
Uygun bir Ģekilde traktörle makineye yanaĢtınız mı?
Makineyi traktöre tekniğe uygun bağladınız mı?
Makineyi kapalı yere alıp kuru bir yerde 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

(
) Malç serme makineleri, yabancı ot kontrolü yanında sulama aralığının
azaltılmasını da sağlar.

2.

( ) Malç setti yapan makineler, malç serme makinelerinden sonra kullanılır.
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3.

……………………, üretimi yapılacak alanın güneĢ ıĢınlarına dayanıklı plastik
malzeme ile örtülmesidir.

4.

Serilen
ve
bastırılan
…………………………….

kenarlarını

malcın

toprakla

kapatan

parça

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
5.

Malç serme merdanesinin serdiği macı bastırma ve aynı zamanda setti düzeltme iĢini
yapan parça aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Destek tekeri
C) Malç bastırma tekeri
B) Bastırma merdanesi
D) Fide çakma ünitesi

6.

Malç geniĢliğince bağlama çatısına plastik yataklarla bağlanan ve maçlı serme görevi
gören parça aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Bastırma merdanesi
C) Malç serme merdanesi
B) Malç bastırma tekeri
D) Yan pulluklar

7.

AĢağıdakilerden hangisi malç serme makinesi parçalarından değildir?
A) Yan pulluklar
C) DiĢli kutusu
B) Destek tekeri
D) Fide çakma ünitesi

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Pamuk, mısır, patates gibi bitkilerin ekiminde sıra arası, traktörün arka tekerlek iz
geniĢliğinin ne kadarı uygulanırsa iyi bir çapalama yapılabilir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 1/5

2.

Bağlama çatısına sağlı sollu bağlanan ve çapalama derinliğini sağlayan sabit ayaklı
çapa aleti aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlama çatısı
B) Ġki kenarlı uç demiri
C) Korucu disk
D) Destek tekeri

3.

Sabit ayaklı çapa aleti ile çalıĢırken hidrolik kumanda kolunun hangi konumda olması
gerekir?
A) Pozisyon konumu
B) Yüzücü konum
C) Çeki konumu
D) Denge konumu

4.

Gübreli ara çapa makinesi zincir ve diĢlilerinin temizliğinde aĢağıdakilerden hangisi
kullanılmalıdır?
A) Deterjan
B) Antifriz
C) Gazyağı veya benzin
D) Su

5.

Border disklerde birden fazla diski birbirine bağlayan parça aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Üç nokta askı düzeni
B) Disk
C) Bağlama çatısı
D) Batarya

6.

Frezeli ara çapa makinesinde her freze ünitesinin ön tarafında, zincir diĢli kutusu
altında kalan toprak Ģeridini iĢlemeye yarayan parça aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kazayağı
B) Zincir diĢli kutusu
C) Koruyucu kapak
D) Destek tekeri

7.

Frezeli ara çapa makinesinde traktör kuyruk milinden mafsallı Ģaftla alınan hareketi
900 döndürerek ana mile ileten parça aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Zincir diĢli kutusu
B) DiĢli kutusu
C) Bağlama çatısı
D) ĠĢleyici organ

8.

Frezeli ara çapa makinesinde, diĢli kutularına hangi yağ konulmalıdır?
A) Firmanın tavsiye ettiği yağ
B) SAE 80
C) SAE 90
D) SAE 140

9.

AĢağıdakilerden hangisi, malcın amaçlarından değildir?
A) Yabancı ot kontrolü
B) Meyvelerin temiz kalması
C) Sulama aralığının azaltılması
D) Meyvelerde daha az meyve çürüklüğü
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10.

Malç üzerinde fide veya asma çubuğu dikimi için delikler açan parça aĢağıdakilerden
hangisidir ?
A) Malç serme merdanesi
B) Malç bastırma tekeri
C) Bastırma merdanesi
D) Fide çakma ünitesi

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.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
% 80
Bağlama Çatısı
Yüzücü
C
A
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

YanlıĢ
Doğru
ĠĢleyici Organlarının
Listerler
B
A
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

YanlıĢ
Doğru
Kulaklı ve Diskli
Diskleri
C
A
C
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Doğru
Doğru
Zincir DiĢli Kutusu
Mafsallı ġaftla
C
B
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

YanlıĢ
YanlıĢ
Suni malç
Yan pulluklar
B
C
C

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
B
C
D
A
B
A
C
D
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